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عن بماله ،  23531برلم  25195454، لٌد فى  515550555نجوى عاطف ابراهٌم الجعفراوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 بجهة : الروضه ملن /سامً عبد الحمٌد دمحم عماره

عن  23535برلم  25195453، لٌد فى  555550555وائل عبد العظٌم عبد الرازق دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 محل سباكه ، بجهة : طنبشا ملن دمحم عبد السمٌع موسً

ن مكتب تصوٌـــر و ع 23516برلم  25195452، لٌد فى  155550555احمد دمحم دمحم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 خردوات ، بجهة : هورٌن ملن فوزٌه دمحم دمحم النجار

عن خدمات  23153برلم  25195415، لٌد فى  155550555محمود كمال محمود الروبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 محمول " فٌما عدا مجاالت الكمبٌوتر واالنترنت " ، بجهة : بركه السبع غرب ملن حسن دمحم حسن

عن ورشه لحام ،  23557برلم  25195458، لٌد فى  155550555صباح محمود ٌوسف متولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 بجهة : اشلٌم ملن /شرٌف عبد المرضً السٌد
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 تون تون ، بجهة : هورٌن ملن /حسن عبد الفتاح الزٌات

عن بمالـــــــه ،  23121برلم  25195418، لٌد فى  55550555رغده رمضان ابراهٌم هنداوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 بجهة : كفر زٌن الدٌن ملن محمود دمحم ابراهٌم هنداوي
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 معلمه ، بجهة : لوٌسنا  شارع صالح سالم ملن /هشام عبد الرازق عبد العزٌز

عن بٌع مالبس جاهزة ،  23525برلم  25195452، لٌد فى  155550555محمود احمد دمحم بده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 ملن سنٌه محمود الدلن بجهة : هورٌن

عن ورشه نجاره ،  23111برلم  25195416، لٌد فى  55550555احمد اسعد احمد الزغبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15
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عن ادوات  23152برلم  25195415، لٌد فى  555550555ه ،  نهى رمضان مصٌلحى حسن  ، تاجر فرد ، رأس مال -  12

 منزلٌه ، بجهة : كفر ابشٌش بملن / مدٌحه عبد المنعم دمحم
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عن  23551برلم  25195458، لٌد فى  2555550555عبد الحمٌد كامل عبد الحمٌد عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 حظٌرة مواشى ، بجهة : كفر بنى غرٌان بملن / منى عبد الحمٌد دمحم عالم

عن حظٌرة  23554برلم  25195458، لٌد فى  155555.555محمود هاشم محمود خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15
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 تجارة سجاد ، بجهة : هورٌن بملن / زٌنات احمد ٌوسف

عن بمالــــــه ،  23125برلم  25195418، لٌد فى  155550555نجالء صبحً طه الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 بجهة : شنتنا الحجر ملن امٌن محمود منصور

ة عن بمالـــــه ، بجه 23116برلم  25195418، لٌد فى  255550555نهً علً صادق ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 : مٌت ام صالح ملن سامً احمد دمحم رزق

عن حالله ، بجهة :  23573برلم  25195459، لٌد فى  25550555دعاء ادرٌس دمحم غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 كفر هالل ملن : مصطفى عبد الجواد عبد المطلب

عن محل بٌع زٌوت  23553برلم  25195458، لٌد فى  155550555سناء ابراهٌم السٌد حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 وشحومات سٌارات ، بجهة : جنزور ملن /عبد الحمٌد مصطفً عبد الحمٌد

عن مكتبه ، بجهة :  23591برلم  25195411، لٌد فى  255550555دمحم جمال دمحم شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مٌت بره ملن /جمال دمحم شاهٌن

عن مصنع نسٌج ،  23593برلم  25195411، لٌد فى  155550555مد صابر زكً صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اح -  22

 بجهة : كفر هالل ملن /احمد صابر زكً صمر

عن محل  23568برلم  25195459، لٌد فى  155550555ابراهٌم ٌوسف ٌوسف سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 هة : هورٌن ملن : هٌثم احمد السٌداكسسوارات محمول ، بج

عن سوبر ماركت ،  23547برلم  25195458، لٌد فى  555550555دمحم عبدهللا دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بجهة : طرٌك جٌهان ملن/ اٌمان اسماعٌل عبد الخالك

عن حظٌره  23515برلم  25195451، لٌد فى  555550555نجوى رضا عبد المرضً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 مواشً ، بجهة : ام خنان ملن جوده عبد المرضً دمحم

عن ادوات  23122برلم  25195421، لٌد فى  1555550555توفٌك محمود حسن عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 منزلٌه ، بجهة : بركة السبع ش/ البرماوى بملن / زٌنب دمحم احمد عبد هللا

عن ادوات  23122برلم  25195421، لٌد فى  1555550555توفٌك محمود حسن عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

منزلٌه ، بجهة : كان له محل رئٌسى اخر بناحٌة بركة السبع ش/ البرماوى بملن / زٌنب دمحم احمد عبد هللا ونشاطه ادوات منزلٌه 
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عن تجاره اعالف ، بجهة  23545برلم  25195458، لٌد فى  125550555دمحم علً صمر بده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32
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 نا الحجر ملن /عبد الحمٌد دمحم حسانٌنماكوالت ، بجهة : شنت

عن بٌع منظفات  23574برلم  25195459، لٌد فى  55550555سهام عبد العزٌز دمحم البدوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 صناعٌه ، بجهة : هورٌن ملن /الرفاعً دمحم عوض مشعل

عن منظفات  23566برلم  25195459، لٌد فى  555550555اسماء السٌد علً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 صناعٌه ، بجهة : ام خنان ملن / دمحم احمد السٌد علً

تشكٌل عن مصنع  23594برلم  25195411، لٌد فى  155550555رانده دمحم احمد لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 معادن ، بجهة : كفر هالل ملن /شولً علً دمحم علً

عن منظفات صناعٌه  23565برلم  25195459، لٌد فى  555550555منال شحاته دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 ، بجهة : عرب الرمل ملن /فتحً الحسٌنً دمحم ٌوسف

عن منظفات صناعٌه  23565برلم  25195459، لٌد فى  555550555ماله ،  منال شحاته دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس  -  65

كان له محل رئٌسً بنشاط  مجمدات بناحٌه عرب الرمل مركز لوٌسنا ملن / فتحى الحسٌنى دمحم افتتح فً  -1، بجهة : 

 بركه السبع 16532ولٌد برلم  2515/51/22واغلك فً  2514/11/35

عن حظٌرة  23549برلم  25195458، لٌد فى  2555550555ٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لنصوه دمحم لنصوه خلٌل ع -  61

 مواشــــً ، بجهة : كفر بنً غرٌان ملن عصام لنصوه خلٌل

عن تجاره  23554برلم  25195451، لٌد فى  555550555دمحم عطٌه المغازي ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ، بجهة : عرب الرمل ملن/ حسام عطٌه المغازي ابو زٌد وتوزٌع مواد غذائٌه

عن تحضٌر فول  23125برلم  25195421، لٌد فى  155550555وفاء دمحم علً منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 وطعمٌه ، بجهة : بركه السبع شرق شارع علً داعوس مٌدان االزهري ملن /دمحم عبد الحلٌم دكً

عن  23117برلم  25195418، لٌد فى  555550555المالن محارب تادرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جٌهان عبد  -  64

 ش/ حسن الصباحً ملن علً دمحم احمد بدر82 -ورشة نجاره باب و شبان ، بجهة : لوٌسنا 

عن ادوات منزلٌه ،  23155برلم  25195435، لٌد فى  255550555الهام فتحى زكى مساور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بجهة : الروضه بملن / دمحم السٌد الشافعى

عن بٌع منظفات ،  23114برلم  25195417، لٌد فى  155550555انٌسه دمحم على برغوث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ش/ المهٌلمى تماطع حسن البنا ملن : عصام دمحم سرور-بجهة : لوٌسنا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع منظفات ،  23114برلم  25195417، لٌد فى  155550555وث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  انٌسه دمحم على برغ -  67

واغلك  2552/51/35افتتح فً 5بجهة : كان له محل رئٌسى بناحٌه كفرابوالحسن/م لوٌسنا بملن شعبان احمد النادى ونشاطه مكتبة 

 بركه السبع 6277ولٌد برلم  2552/59/24فً 

عن  23543برلم  25195457، لٌد فى  215550555صبور مرسى عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رافت عبد ال -  68

 باكٌه خضار ، بجهة : بركه السبع غرب ملن : الوحده المحلٌه لمركز ومدٌنه بركه السبع

عن  23542برلم  25195457، لٌد فى  1555550555محمود السعٌد حنفً ٌوسف المهدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 حظٌرة مواشــــً حالبه ، بجهة : كفر هورٌن ملن السعٌد حنفً ٌوسف

عن بدور  23534برلم  25195454، لٌد فى  155550555رضا الشحات دمحم ابراهٌم شعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 براهٌمومخصبات زراعٌه ، بجهة : كفر ابو الحسن بملن / دمحم احمد عبد العزٌز ا

عن مكتب  23521برلم  25195453، لٌد فى  555550555دمحم على عبد الغنى دمحم الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ش/ عٌد ملن : هدى عبد المنعم ابو الٌزٌد-نمل وتورٌدات " فٌما عدا خدمات االنترنت " ، بجهة : بركه السبع غرب 

عن كاوتش  23145برلم  25195424، لٌد فى  515550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  مرفت زغلول السٌد ابراهٌم  ،  -  72

 وبطارٌات سٌارات ، بجهة : لوٌسنا البلد ملن /توفٌك دمحم ابراهٌم

عن  23577برلم  25195415، لٌد فى  555550555محمود دمحم عبد الفتاح ابراهٌم الفخرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 طرٌك بركه السبع شبٌن الكوم ملن : ٌاسر مصطفى االبٌدى -معادن ، بجهة : بركه السبع غرب  ورشه خراطه

عن مكتب  23156برلم  25195416، لٌد فى  255550555عادل عبد الستار البٌومً داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 ن موسً االمامتورٌدات عمومٌه فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : هورٌن ملن /اٌما

عن مكتب لتجارة  23144برلم  25195424، لٌد فى  3555550555عالء دمحم نجم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 اضافات االعالف ، بجهة : لوٌسنا ش/ المدارس بملن / احمد حسنى بٌومى السٌد

عن مكتب لتجارة  23144برلم  25195424ٌد فى ، ل 3555550555عالء دمحم نجم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

اضافات االعالف ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة شبٌن الكوم بملن / احمد عبد االله محمود شرٌف ونشاطه مصنع اضافات اعالف 

 شبٌن الكوم 87147ولٌد برلم  2517/11/5افتتح فى 

عن مكتب لتجارة  23144برلم  25195424، لٌد فى  3555550555عالء دمحم نجم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

اضافات االعالف ، بجهة : كان له محل رئٌسى بناحٌة زوٌر بملن / دمحم عاطف سعٌد محمود ونشاطه مصنع خلط اضافات اعالف 

 بركه السبع 87147ولٌد برلم تابع 2519واغلك فً  2518/15/21افتتح فً 

عن مكتب لتجارة  23144برلم  25195424، لٌد فى  3555550555ر فرد ، رأس ماله ،  عالء دمحم نجم عامر  ، تاج -  78

اضافات االعالف ، بجهة : كان له محل رئٌسى اخر بناحٌه مٌت خلف مركز شبٌن الكوم ملن / شعبان الرمالً علً السٌد ونشاطه 

 بركه السبع 87147 ولٌد برلم تابع 2519/1/6واغلك فً  2518/11/7خلط اضافات اعالف افتتح فً 

عن مكتب لتجارة  23144برلم  25195424، لٌد فى  3555550555عالء دمحم نجم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

اضافات االعالف ، بجهة : كان له محل رئٌس اخر بناحٌه زوٌر مركز شبٌن الكوم ونشاطه مخزن لتجاره اضافات االعالف افتتح 

 بركه السبع 87147ولٌد برلم تابع  2519/3/15ً واغلك ف 2518/6/25فً 

عن تجارة ادوات  23149برلم  25195428، لٌد فى  255550555هند شبل عباس شبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ش/ رمضان ملن حازم احمد عبد العزٌز -منزلٌة ، بجهة : بركه السبع 

عن تضلٌع و  25556برلم  25195458، لٌد فى  1655550555س ماله ،  على دمحم عبد العزٌز على  ، تاجر فرد ، رأ -  81

 تفصٌل كرتـــون " الغٌر مطبوع " ، بجهة : طه شبرا ملن دمحم عبد العزٌز علً مصطفً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة المشه  23154برلم  25195435، لٌد فى  255550555هٌام عبد الكرٌم على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ات ، بجهة : كفر هالل ملن : محمود ابراهٌم السٌد عٌسىومفروش

عن بماله  23557برلم  25195451، لٌد فى  555550555دمحم عبد الرحمن السٌد عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 ابو رمضان ملن /نادٌه عمر دمحم خلٌل-واعالف ، بجهة : كفر نفره ش

عن كافٌترٌا ،  23585برلم  25195415، لٌد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    سعٌد رمضان اسماعٌل حسٌن -  84

 بجهة : كفر طه شبرا ملن /مٌمً السٌد سلٌمان

عن زٌـــوت و  23151برلم  25195435، لٌد فى  255550555السٌد السٌد دمحم لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 سماعٌل ماضً عبد الجوادشحومات ، بجهة : هورٌن ملن ا

عن بمـاله ،  23579برلم  25195415، لٌد فى  55550555احمد عوض حسٌب عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 بجهة : هورٌن ملن : حسام احمد عوض

عن  23523برلم  25195453، لٌد فى  355550555عبد الحمٌد العزب عبد الحمٌد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 بٌع احذٌه ، بجهة : كفر هالل ملن : هاله دمحم عبد الستار

عن تجارة  23154رلم ب 25195415، لٌد فى  15550555نشات عبد الفتاح هالل سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 باب وشبان مصنعه ، بجهة : كفر هالل بملن / اعتماد عبد المنعم العزب

عن حظٌرة  23559برلم  25195459، لٌد فى  2555550555صبحى دمحم حسنٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 مواشى تربٌه مواشى ، بجهة : كفر اشلٌم ملن : دمحم صبحى دمحم

عن ورشه  23544برلم  25195458، لٌد فى  155550555له السٌد عبد المعطً الصٌفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نبٌ -  95

 حداده ، بجهة : كفر االكرم ملن /عبد الحكٌم السٌد بدر

جهة عن اعالف ، ب 23553برلم  25195451، لٌد فى  255550555نورا اشرف توفٌك همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 : مٌت سراج ملن/طارق عبد العزٌز عفٌفً

عن ثالجه  23126برلم  25195422، لٌد فى  125550555كرٌم دمحم سٌد احمد دمحم هندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 ش رشدى  ملن/محمود عوض هللا عنتر 1-وتجهٌز وتعبئه لحوم مجمدة ، بجهة : بركه السبع شرق 

عن  23587برلم  25195415، لٌد فى  255550555نً الدسولً السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منى عبد الغنً حف -  93

 مكتبة وخردوات ، بجهة : طنبشا ملن عماد مصطفً ابراهٌم ٌالوت

عن ورشة  23152برلم  25195435، لٌد فى  255550555احمد جمال البٌومى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 تش ، بجهة : هورٌن ملن /نوال دمحم عبد الرحٌماصالح كاو

عن تجارة  23528برلم  25195453، لٌد فى  555550555سناء شولً دمحم الدسولً سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 ش/ جمال عبد الناصر ملن صالح احمد محمود ابراهٌم -مواد غذائٌه ، بجهة : بركه السبع 

عن سوبر  23519برلم  25195452، لٌد فى  555550555ى على سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد لطفى الملٌج -  96

 ماركت ، بجهة : طوخ طنبشا بملن / رضا على احمد لالده

عن استغالل  23142برلم  25195424، لٌد فى  515550555محمود صالح السٌد احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 : مشروع الموالف مولف لوٌسنا ملن /مشروع الموالف محافظه المنوفٌه بوفٌه ، بجهة

عن  23157برلم  25195416، لٌد فى  655550555مدحت مصٌلحى عبد الفتاح مصٌلحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 سوبر ماركت ، بجهة : طوخ طنبشا ملن : محمود رشدى منصور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  15686برلم  25195416، لٌد فى  1555550555ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وجدى العلٌمى دمحم السٌد البلش -  99

 امتداد ش/ جواد حسنى بملن / دمحم العلٌمى دمحم السٌد -نمل وتورٌدات فٌما عدا النت ، بجهة : بركة السبع شرق 

عن مطعم فول  23598برلم  25195411، لٌد فى  55550555سامح شعبان مجاهد المزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 وطعمٌه ، بجهة : بجٌرم ملن /هانم حمدى السٌد عثمان

عن مكتب مواد غذائٌه  23156برلم  25195435، لٌد فى  55550555فولٌه دمحم طه حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ن : حسن دمحم حسنوتورٌدات عمومٌه " فٌما عدا خدمات االنترنت " ، بجهة : مٌت المصرى مل

عن حظٌرة مواشى ،  23552برلم  25195451، لٌد فى  555550555منال دمحم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 بجهة : دمهوج بملن / دمحم محمود السٌد

عن حظٌرة  23128برلم  25195422، لٌد فى  1555550555فردوس جمال احمد حربً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 مواشـــــً ، بجهة : كفر بنً غرٌان ملن مسعد ابراهٌم عبد السالم

عن حظٌرة  23586برلم  25195415، لٌد فى  1555550555لبٌب ٌوسف سٌد احمد هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 مواشى حالبه ، بجهة : كفر هالل ملن : حنان دمحم عبد المنعم

عن ورشة تصنٌع  3699برلم  25195415، لٌد فى  555550555الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا فتحى احمد  -  155

 باب صاج اٌطالى ، بجهة : لوٌسنا اول طرٌك شرانٌس بملن / رضا فتحى احمد الجندى

عن مكتب  23113برلم  25195417، لٌد فى  55550555طلخان فتحً جابر طلخان سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 تورٌد عمالة ، بجهة : لوٌسنا شارع الجٌش تماطعه الشاطر بجوار مركز لوٌسنا ملن/احمد فتحً احمد البمباوي

برلم  25195415، لٌد فى  255550555مروه جابر الدسولى عبد العزٌز عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 ان بملن / عادل عبد الجواد فهٌم عبد الكرٌمعن تجارة اعالف ، بجهة : كفر بنى غرٌ 23155

برلم  25195415، لٌد فى  255550555مروه جابر الدسولى عبد العزٌز عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

تتح فى عن تجارة اعالف ، بجهة : كان له محل رئٌسى بناحٌة بنى غرٌان بملن / عبد العظٌم عبد الجواد ونشاطه اعالف اف 23155

 بركة السبع 6542ولٌد برلم دائم  2551/15/2

عن  23562برلم  25195459، لٌد فى  155550555حاتم ممدوح عبد الرحمن ابو النور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 هٌممالبس داخلٌه ، بجهة : بركة السبع غرب ش/ احمد رشدى بملن / جرجس وسونٌا ونبٌل وعادل ومدحت فاٌك جرجس ابرا

عن  23512برلم  25195452، لٌد فى  1555550555صبحٌه عبد العظٌم احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 حظٌرة مواشى ، بجهة : ام خنان ملن : حٌات عبد العزٌز سٌد احمد

عن تجـــارة  23514برلم  25195452، لٌد فى  35550555احمد دمحم عبد الحمٌد عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 اعالف ، بجهة : كفر الحمادٌه ملن عبد الممصود ابراهٌم علً

عن تصنٌع و  23135برلم  25195422، لٌد فى  2555550555احمد سعٌد رشاد عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 المنعم هاللعزبه الهاللٌه ملن حمٌده عبد  -تجمٌع اجهزه شحن بطارٌات ، بجهة : كفر هالل 

عن تجاره  23583برلم  25195415، لٌد فى  515550555مسعد الصباحً عزب ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 صالح سالم ملن /سوسن علً علً السٌد النمر-موبٌلٌا ، بجهة : لوٌسنا ش

عن  23555برلم  25195458، لٌد فى  1555550555جمال عادل السٌد عبد المادر الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بٌع اجهزة اضاءة مسارح ومكبرات الصوت ، بجهة : بركة السبع غرب ش/ الشهٌد محٌى المهدى بملن / دمحم على مرسى المغربى

عن محل  23568برلم  25195424، لٌد فى  155550555ابراهٌم ٌوسف ٌوسف سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 اكسسوارات محمول ، بجهة : هورٌن بملن / السعٌد عبد الوهاب بركات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مستلزمات  23146برلم  25195428، لٌد فى  555550555محمود نبٌل عماره مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 طبٌه و مستحضرات تجمٌل ، بجهة : اجهور الرمل ملن فكري دمحم مهدي

عن جزاره ،  23147برلم  25195428، لٌد فى  55550555ابراهٌم النادى ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 بجهة : كفر ابنهس ملن : محمود سالم محمود عبد السالم

عن ورشه  23581برلم  25195415، لٌد فى  55550555لً حمود عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم ع -  118

 اصالح كاوتش ، بجهة : هورٌن ملن /الشادلً عبد المنعم حافظ الشٌن

عن حظٌرة  23153برلم  25195435، لٌد فى  525550555صالح دمحم نصر سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ، بجهة : منشأة ابو زكري ملن سعٌد دمحم نصر سالمه مواشـــً

عن  23119برلم  25195418، لٌد فى  55550555ابراهٌم صبحً ابراهٌم مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 بجوار مجمع المدارس ملن احمد دمحم احمد بدوي -ش/ سعد زغلول  -تحضٌر و بٌع فول و طعمٌه ، بجهة : لوٌسنا 

عن بٌع مستلزمات  6437برلم  25195418، لٌد فى  25550555ولٌد سمٌر دمحم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مزارع ، بجهة : هورٌن ملن : محمود انور عبد الحمٌد

فى ، لٌد  1555550555عاطف عبد المعطى ٌوسف المٌانى) المٌانى للنمل والتورٌدات (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 عن مكتب نمل وتورٌدات مواد بناء ، بجهة : طنبشا بملن / حنان ابراهٌم محمود 23541برلم  25195457

عن بٌع  23535برلم  25195454، لٌد فى  15550555مروه عبد الوهاب عبد الحمٌد تركى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 الحمٌدمنظفات ، بجهة : هورٌن ملن احمد عبد الفتاح صبري عبد 

عن  23131برلم  25195422، لٌد فى  2555550555طلعت شهدى احمد فرج عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 تجارة اجهزه كهربائٌه ومنزلٌه ومفروشات ، بجهة : لوٌسنا ش/ الشٌخ محمود سٌبوٌه بملن / صباح مصٌلحى دمحم

عن بٌع مالبس  23522برلم  25195453، لٌد فى  2555550555أس ماله ،  دمحم ابراهٌم دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، ر -  125

 جاهزه ، بجهة : شبرا بخوم بملن / ابراهٌم دمحم دمحم ٌوسف

عن حظٌرة  23575برلم  25195459، لٌد فى  255550555نجوى عبد الرحمن دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 شاة ابو زكرى بملن / صباح حسن صباح نصرمواشى ماعز واغنام ، بجهة : من

عن تجاره  23155برلم  25195414، لٌد فى  255550555عفاف سالم معروف محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 اغنام وماعز ، بجهة : منشأه ابو زكرى ملن /ناظم سالم معروف محمود

عن بماله ،  23599برلم  25195411، لٌد فى  255550555له ،  حمدٌه العزب الغمري العزب  ، تاجر فرد ، رأس ما -  128

 بجهة : طوخ طنبشا ملن /دمحم دمحم عبد العزٌز

عن بٌع  23148برلم  25195428، لٌد فى  3555550555ضٌاء وجٌه مرسى سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 براهٌمتون تون وموتوسٌكالت ، بجهة : ابنهس ملن : بطاٌحى سعد ا

عن مكتب نمل  23582برلم  25195415، لٌد فى  255550555باسم طارق احمد حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ش/ مكتب العمل ملن : السٌده محمود رمضان-وتورٌدات عامه " فٌما عدا خدمات االنترنت " ، بجهة : بركه السبع شرق 

عن مكتب نمل  23582برلم  25195415، لٌد فى  255550555، رأس ماله ،  باسم طارق احمد حسان  ، تاجر فرد  -  131

كان له محل رئٌسى ونشاطه تجارة اعالف بناحٌه بركةالسبع غرب  -1وتورٌدات عامه " فٌما عدا خدمات االنترنت " ، بجهة : 

 بركه السبع 17723ولٌد برلم  2516/53/22واغلك فً  2516/52/11طرٌك المدافن ملن / ولٌد عبدالرحمن دمحم خلف افتتح فً 

عن بماله ،  23532برلم  25195454، لٌد فى  555550555سعاد دمحم عبد الفتاح غنٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 بجهة : الشهٌد فكرى بملن / فتحى شعبان غرٌب



 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

 23138برلم  25195423، لٌد فى  215550555باسم دمحم عبد الحمٌد عبد الموى المراكبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 عن مكتب رحالت ، بجهة : بركة السبع ش/ مصطفى كامل بملن / خالد مراد احمد بدوى

عن تورٌد لوازم  23569برلم  25195459، لٌد فى  55550555ولٌد دمحم دمحم الصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ن ملن : احمد ناصر جمالطرٌك جٌها -الكرتون ، بجهة : لوٌسنا 

عن مكتب  23572برلم  25195459، لٌد فى  555550555اسماعٌل كامل عبدالمنعم العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 مماوالت وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : شنتنا الحجر ملن /كامل عبد المنعم مرسً العطار

عن ورشه  23158برلم  25195416، لٌد فى  1555550555نصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ذكً ماهر ذكى م -  136

 نجاره مٌكانٌكٌه ، بجهة : بجٌرم ملن/ ورثه ماهر ذكى منصور

مصطفى مسعد السٌد المغربى ) مصنع المغربى لالعالف وتجارة جبوب وبمول بالتجزئه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

عن مصنع اعالف وتجارة حبوب وبمول بالتجزئه ، بجهة : ابنهس بملن / ولٌد  23597برلم  25195411لٌد فى  ، 255550555

 عنتر عبد اللطٌف عبد الحمٌد

عن ادوات  23558برلم  25195458، لٌد فى  55550555رضا السٌد ابراهٌم الخضراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 ن : جمال السٌد السباعىكهربائٌه ، بجهة : هورٌن مل

 23556برلم  25195458، لٌد فى  555550555عبد العزٌز عاطف محمود ابرهٌم الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 مسجد ابو شاهٌن ملن محمود عاطف محمود ابرهٌم -عن تأجٌـــر مكبرات صوت ، بجهة : بركه السبع غرب 

عن تجارة مالبس  23123برلم  25195421، لٌد فى  25550555جر فرد ، رأس ماله ،  رفعت احمد محمود ٌحًٌ  ، تا -  145

 ش/ عبد المنعم رٌاض ملن دمحم عبد الفتاح البلشً -جـــــاهزه ، بجهة : بركه السبع شرق 

عن تجارة  23127برلم  25195422، لٌد فى  155550555عصام ٌوسف شبل عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 اكسسوار سٌارات ، بجهة : مٌت بره ملن : ٌوسف شبل عٌد

عن تجــــارة  23584برلم  25195415، لٌد فى  155550555اٌمان احمد دمحم عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 ش/ سعد زغلول ملن سعدوي دمحم عبد الغن55ً -مواد غذائٌه ، بجهة : لوٌسنا 

عن حظٌره  23585برلم  25195415، لٌد فى  2555550555لمجٌد حوٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود دمحم عبد ا -  143

 مواشً حالبه ، بجهة : كفر هالل ملن /ناهد فتحً حافظ عٌسوي

عن  23115برلم  25195417، لٌد فى  155550555ابو بكر سعٌد احمد مسعود البطراوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 ش/ السالم ملن : اسامه الدسولى ابراهٌم-تجاره مواد غذائٌه ، بجهة : لوٌسنا 

 23524برلم  25195453، لٌد فى  255550555مصطفى فوزى عبد الهادى ٌوسف الدكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 عن مغسلة مالبس ، بجهة : لوٌسنا ش/ ابو الخٌر بملن / نصر العرب عفٌفى سٌد احمد

عن تجارة  23159برلم  25195416، لٌد فى  15550555عبٌر السٌد عبد الموى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 عبد الحمٌد ملٌجىاالدوات الكهربائٌه ، بجهة : ابنهس ملن : وضاح 

عن  23561برلم  25195459، لٌد فى  255550555مدحت رمضان امٌن حسن عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 ش/ الجالء مع ش/ اسكندرٌه ملن احمد عبد الواحد سالم -حداٌد و بوٌـــات ، بجهة : لوٌسنا 

عن  23555برلم  25195451، لٌد فى  1155550555د ، رأس ماله ،  دمحم فوزى محروس اسماعٌل البرعى  ، تاجر فر -  148

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : شنتنا الحجر بملن / فوزى محروس اسماعٌل

عن مدشة وجرش  16561برلم  25195411، لٌد فى  225550555فتحى بٌومى دمحم هشهش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 عزبة امٌن جبرٌل بملن / احمد حفنى مصطفى عالم -نتنا الحجر حبوب وخلط اعالف ، بجهة : ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  23539برلم  25195457، لٌد فى  555550555سالمه الصباحً علً عٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 اعالف ، بجهة : كفر مٌت سراج ملن /دمحم عبد الفتاح دمحم السٌد

عن حظٌرة  23533برلم  25195454، لٌد فى  2555550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماء احمد دمحم البكرى عالٌه   -  151

 مواشى ، بجهة : كفر بنى غرٌان بملن / خٌرى عبدالرازق ابراهٌم

برلم  25195453، لٌد فى  255550555حسن عبد الرحمن عبد الحلٌم عفٌفى الدٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ش/ دمحم فرٌد ملن : دمحم جوده عبد الجواد-ا ، بجهة : لوٌسنا عن ورشه اوٌم 23529

عن مطعم  23132برلم  25195422، لٌد فى  555550555فكرى مصطفى على مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 فول وطعمٌه ، بجهة : كفر طه شبرا ملن : عبد النبى على مصطفى

عن  23135برلم  25195423، لٌد فى  5555550555تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود عبد الفتاح احمد اسكندر  ، -  154

 ، بجهة : جنزور بملن / حسٌن السباعى حسٌن سالمان 6من المجموعه  36والفمره  19مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

عن  23112برلم  25195416فى  ، لٌد 155550555صالح مجدى دمحم ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 نظارات شمسٌه وشنابر ، بجهة : كفر هالل بملن / على فرٌد دمحم زاٌده

عن مكتب مزادات ،  23576برلم  25195459، لٌد فى  55550555سمٌح نبٌه كامل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 ماعٌل دروٌشش/ ابراهٌم الصباح ملن اسماعٌل اسماعٌل اس -بجهة : لوٌسنا 

عن تجاره  23548برلم  25195458، لٌد فى  155550555دمحم عادل احمد دمحم البرماوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 ادوات منزلٌه وكهربائٌه ، بجهة : جنزور ملن / علً دمحم سلٌمان

عن مكتبه ،  23115برلم  25195416فى  ، لٌد 155550555اشرف مختار عبد الحفٌظ علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 بجهة : طه شبرا ملن /دمحم مجاهد فرماوى

عن  23565برلم  25195459، لٌد فى  1555550555مصطفى عبد الفتاح دمحم شحاته المط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : كفر هورٌن ملن : اٌمان السٌد امام السمكرى

عن حظٌره  23595برلم  25195411، لٌد فى  255550555احمد جمال عبد الغنً فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 مواشً ماغز واغنام ، بجهة : العجاٌزه ملن / جمال عبد الغنً فرج

عن لطع  23595 برلم 25195411، لٌد فى  155550555ابراهٌم فهمً ابراهٌم ٌسن شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 غٌار موتوسٌكالت ، بجهة : مٌت بره ملن عصام ٌحًٌ عبد الرحمن موسى

عن  23145برلم  25195428، لٌد فى  1555550555دمحم عاطف ابو سرٌع عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 حظٌرة مواشى ، بجهة : شبرا بخـوم ملن : فؤاد محمود محمود ٌوسف

عن  23555برلم  25195458، لٌد فى  2555550555احمد شولى مصلحى جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى  -  163

 حظٌرة مواشى ، بجهة : كفر بنى غرٌان ملن : احمد شولى مصلحى جمعه

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  5555550555ه   شركة  ،  تجارة االعالف واالسمده   ،رأس مالها   شركه / اسالم امٌن عفٌفى وشرٌك -  1

 شارع الجٌش ملن : دمحم احمد عبد الرازق 95 -، عن تجارة االعالف واالسمده ، بجهة : لوٌسنا  23124برلم  25195421



 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

،لٌدت  255550555لـــــً  ،رأس مالها   شركه الوفاء )ورثة شعبان عبد العزٌز عبد الواحد(   شركة  ،  مخبز بلدي نصف آ -  2

 ، عن مخبز بلدي نصف آلـــــً ، بجهة : ابنهس ملن ورثه شعبان عبد العزٌز عبد الواحد 23575برلم  25195459فى 

،لٌدت  2555550555شركة / دمحم فاضل كاشف وشركاه   شركة  ،  زراعة االراضى وبٌع وشراء االراضى   ،رأس مالها    -  3

، عن زراعة االراضى وبٌع وشراء االراضى ، بجهة : بركة السبع شرق ش/ فاضل بملن / عادل  23556برلم  25195451فى 

 فاضل كاشف

شركه / هند ٌحٌى محروس ٌوسف وشرٌكها   شركة  ،  صٌانه االجهزة الطبٌه واجهزة المستشفٌات والتورٌدات الخاصه  -  4

، عن صٌانه االجهزة الطبٌه واجهزة المستشفٌات  23545برلم  25195457فى  ،لٌدت 155550555بالنشاط   ،رأس مالها   

 ش/ راغب بجوار مستشفى بركه السبع شمه بالدور الثالث ملن : احمد دمحم راغب-والتورٌدات الخاصه بالنشاط ، بجهة : بركه السبع 

،لٌدت فى  555550555معدات  ،رأس مالها   شركه / احمد مسعد السعٌد وشرٌكه   شركة  ،  تأجٌر سٌارات النمل و ال -  5

 ، عن تأجٌر سٌارات النمل و المعدات ، بجهة : عرب الرمل ملن خالد مسعد السٌد 23588برلم  25195415

،لٌدت فى  3555550555شركة مصطفى صالح  شند وشرٌكه   شركة  ،  مصنع لتصنٌع شنط البالستٌن   ،رأس مالها    -  6

 ، عن مصنع لتصنٌع شنط البالستٌن ، بجهة : شنتنا الحجر بملن / ٌسرى عبد العال زكى 23139برلم  25195424

،  تجارة وتوزٌع المبٌدات واالسمده الزراعٌه واالالت الزراعٌه     شركه / هٌثم صبحى عبد السمٌع سالمان وشركاه   شركة -  7

، عن تجارة وتوزٌع المبٌدات واالسمده الزراعٌه واالالت  23527برلم  25195453،لٌدت فى  955550555،رأس مالها   

 شارع الجالء ملن : مروة جابر الدسولى 3 -الزراعٌه ، بجهة : لوٌسنا 

،لٌدت فى  75550555رٌاض سلٌم السٌد   شركة  ،  مخبز بلدى النتاج الخبز البلدى   ،رأس مالها   شركة / مخبز ورثة  -  8

 ، عن مخبز بلدى النتاج الخبز البلدى ، بجهة : كفر مٌت سراج بملن / عفاف دمحم خلٌل 23143برلم  25195424

برلم  25195415،لٌدت فى  125550555أس مالها   شركه / انوار السٌد السٌد عبٌد وشركاه   شركة  ،  مخبز بلدى   ،ر -  9

 ، عن مخبز بلدى ، بجهة : لوٌسنا البلد ملن : ورثه المرحوم مسعد محروس مصٌلحى 23578

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25195451، وفى تارٌخ    25339شهٌره رجب عبدالعاطى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  تم الغاء المحل الرئٌسى االخر لالستغناء عنه

تم محو/شطب    25195451، وفى تارٌخ    25995سلٌم عماد الدٌن شولت ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم محو    25195451، وفى تارٌخ    4137احالم لطفً توفٌك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 المٌد لترن النشاط نهائٌا  



 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 محو/شطب السجل     25195451، وفى تارٌخ    21895رد  ،  سبك لٌده برلم : هدي شفٌك دمحم دمحم شرٌف  ،  تاجر ف   - 4

 تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195453، وفى تارٌخ    19854محمود ابراهٌم عبدالرحٌم الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 ائٌــــا  السجل  تم محو المٌد العتزال التجاره نه

تم محو/شطب السجل  تم    25195453، وفى تارٌخ    4991تهانً عبد الغنً حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

،    19144هند ٌحٌى محروس ٌوسف البرى ) كٌر مٌدٌكال لصٌانة اجهزة المستشفٌات (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا   25195453وفى تارٌخ 

تم محو/شطب السجل  تم    25195453، وفى تارٌخ    19261سمٌر دمحم علً الصاوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25195454، وفى تارٌخ    12841فرد  ،  سبك لٌده برلم :  جمالت فهمى احمد جاد  ،  تاجر   - 9

 محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25195457، وفى تارٌخ    25538رشا اسامه دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195457، وفى تارٌخ    4454لً عبدالرحمن سالم السٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : لٌ   - 11

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم    25195457، وفى تارٌخ    22529محمود دمحم المهدي عبد الفتاح حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 ب السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌامحو/شط

تم    25195457، وفى تارٌخ    22617محمود كرم دمحم ابراهٌم عبد الوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195457، وفى تارٌخ    21944برلم :  رفعت دمحم لبٌب حافظ سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 14

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195457، وفى تارٌخ    15145ام دمحم محمود عبدالمؤمن رجب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25195458، وفى تارٌخ    5143رزق عفٌفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدالموجود    - 16

 محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195458، وفى تارٌخ    4793سامٌه دمحم الكومً المرسً الرٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 لترن النشاط نهائٌاالسجل  تم محو المٌد 

تم محو/شطب السجل     25195458، وفى تارٌخ    2666السٌد ٌوسف السٌد جعبوب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب السجل  تم    25195458، وفى تارٌخ    3575سحر دمحم حموده علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25195458، وفى تارٌخ    22321مٌخائٌل زكى مٌخائٌل غبلاير  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 تم الغاء الفرع لالستغناء عنهالسجل  



 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 محو/شطب    25195459، وفى تارٌخ    19999فرج السٌد عبد الغفار عبد المادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب السجل     25195459، وفى تارٌخ    4895احمد محمود السٌد عبدالبالً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم    25195459، وفى تارٌخ    17949شعبان عبد العزٌز عبد الواحد اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لوفاة التاجر الى رحمة هللا تعالى

تم محو/شطب السجل  تم    25195415، وفى تارٌخ    25521ده دمحم احمد لندٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ران   - 24

 محو المٌد العتزال التجاره نهائٌــــا  

تم محو/شطب السجل     25195411، وفى تارٌخ    18913صبري سعٌد ابراهٌم امان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا تم

تم محو/شطب    25195411، وفى تارٌخ    9959عصمت ابراهٌم دمحم احمد شلبً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195415تارٌخ ، وفى    21537حسام دمحم عبد العال ضوة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195415، وفى تارٌخ    9428نجالء شمس عبدالمجٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195415، وفى تارٌخ    25548سبك لٌده برلم :   سعٌد حفنى شحاته رضوان  ،  تاجر فرد  ،   - 29

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25195416، وفى تارٌخ    12831خالد دمحم محمود الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25195416، وفى تارٌخ    15154د احمد بكري شما  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سعٌد سٌ   - 31

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195416، وفى تارٌخ    1342فتحى توفٌك عبدالعزٌز عبدالرازق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 المٌد لترن النشاط نهائٌا  السجل  تم محو 

تم محو/شطب    25195416، وفى تارٌخ    3531عطٌات عبد العزٌز علً مصطفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195417ٌخ ، وفى تار   3752ام لاسم حسٌن حسن شرف الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب السجل  تم    25195417، وفى تارٌخ    7734ابراهٌم احمد حبٌش احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 الغاء المحل الرئٌسً االخر لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25195417، وفى تارٌخ    7834تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سعٌد عبدالفتاح ٌوسف متولً  ،     - 36

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب السجل  تم    25195418، وفى تارٌخ    3724حنان احمد الشعراوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  



 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 محو/شطب السجل     25195418، وفى تارٌخ    21792دمحم رضا عبد المادر عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب السجل     25195418، وفى تارٌخ    3593اسامه مصطفى شبل الرفاعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 محو المحل الرئٌسى االخر لالستغناء عنهتم 

تم    25195421، وفى تارٌخ    19466سلوى فتحى عبد الرحمن عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌــــا  

تم    25195422، وفى تارٌخ    9646لٌده برلم : عاطف عبدالرحمن الدسولً عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 41

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

تم محو/شطب السجل  تم    25195422، وفى تارٌخ    21282احمد عزت ٌسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب    25195422، وفى تارٌخ    21499ابراهٌم ابوالمجد طلبه على بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 السجل  تم محو المٌد العتزال التجاره نهائٌـــــا  

محو/شطب  تم   25195422، وفى تارٌخ    16754فٌصل سعٌد محمود عبد المجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25195422، وفى تارٌخ    25834ممدوح مصطفى عبدهللا شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب    25195423، وفى تارٌخ    15467برلم : هانى سمٌر شعبان عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 46

 السجل  تم محو المٌد العتزال التجاره نهائٌــــــا  

تم محو/شطب السجل     25195424، وفى تارٌخ    15157هدى السٌد ابراهٌم صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم    25195428، وفى تارٌخ    19616احمد ولٌم عبد السالم مصطفً زٌدان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

م محو/شطب ت   25195428، وفى تارٌخ    5848سحر عبدٌن محجوب دمحم الشابوري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم    25195435، وفى تارٌخ    18775سهٌر عبد هللا عبد الفتاح السٌد خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب السجل  تم    25195435، وفى تارٌخ    16821ده برلم : احمد حامد دمحم نصٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 51

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم    25195435، وفى تارٌخ    15824حسام الدٌن حسن عبدالممصود ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195451وفً تارٌخ ،   25339شهٌره رجب عبد العاطً ابرهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   515550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195451وفً تارٌخ ،   25339طى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم شهٌره رجب عبدالعا -  2

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

صف تم تعدٌل رأس المال , و  25195451وفً تارٌخ ،   12985احمد السٌد احمد شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195451وفً تارٌخ ،   22126محمود مجدى عامر تمام سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195452وفً تارٌخ ،   22598سلٌم االعصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم فتحً صبري -  5

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

ال , وصف تم تعدٌل رأس الم  25195453وفً تارٌخ ،   13653راشد ٌحٌى ابراهٌم عطٌفة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   3555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195454وفً تارٌخ ،   11598عزه عبدالرازق عبدالحلٌم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   515550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195458وفً تارٌخ ،   19698عبد الممصود دمحم الفرارجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  حسام -  8

 جنٌه   255550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , وصف التأشٌر:   تم تعدٌ  25195458وفً تارٌخ ،   13863دمحم فاضل احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   13863تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم فاضل احمد دمحم ) دار الشٌخ للطباعه (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   555550555أس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل ر  25195458تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195459وفً تارٌخ ،   25125سعٌد كمال احمد الشاعر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195415وفً تارٌخ ،   8675، سبك لٌده برلم السٌد زٌنهم السٌد عبدالجلٌل  تاجر فرد ، -  12

 جنٌه   555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195415وفً تارٌخ ،   19588عبدالرحمن صبحى العزب ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   455550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   

تم تعدٌل   25195415وفً تارٌخ ،   25845عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز عبد الفتاح عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195411وفً تارٌخ ،   21731بدالعال عبدالرازق عنٌو  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم ع -  15

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

س المال , وصف تم تعدٌل رأ  25195411وفً تارٌخ ،   19367اشرف علً علً السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   25555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195411وفً تارٌخ ،   18267مرٌم طلعت رزق عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   2555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس   25195415وفً تارٌخ ،   12249 محمود حماد احمد عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حنان دمحم -  18

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25195415وفً تارٌخ ،   15385زاهر سمٌر عباس السنباوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   4555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195415وفً تارٌخ ،   795عبدالمرضى سعد عبدالحمٌد عبدالكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   4555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195416وفً تارٌخ ،   25924طه العزب العزب خطاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195416وفً تارٌخ ،   12194عبدالصمد دمحم احمد الحفنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195417وفً تارٌخ ،   15395دمحم سامى دمحم زكى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   2555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25195417وفً تارٌخ ،   15395دمحم سامى دمحم زكى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   7555550555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195417وفً تارٌخ ،   22913بالبل السٌد عبد العزٌز بالبل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   255550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195417وفً تارٌخ ،   21358مٌنا ناصر محروس هارون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   3555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195418وفً تارٌخ ،   21636صابرٌن صالح احمد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195418وفً تارٌخ ،   15855صابر حسن على العٌسوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

  جنٌه  55550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25195418وفً تارٌخ ،   19365كامل نموال مرلص سلٌمان فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   25555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195418وفً تارٌخ ،   19475دمحم احمد علً علً زعٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   55555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   19475تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح : دمحم احمد علً علً زعٌر ) زعٌر ستٌل (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   55555550555:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر  25195418تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195418وفً تارٌخ ،   3593اسامه مصطفً شبل الرفاعً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   3555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25195421وفً تارٌخ ،   22166اهٌم شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم خالد عبد الحمٌد رشاد ابر -  33

 جنٌه   255550555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصف  تم تعدٌل رأس المال ,  25195421وفً تارٌخ ،   19359دمحم نبٌل مهدى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال , وصف   25195422وفً تارٌخ ،   22762نهاد دمحم عبدالعزٌز محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   255550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195422وفً تارٌخ ،   9646حمن الدسولً عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عاطف عبدالر -  36

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

ل رأس المال , تم تعدٌ  25195422وفً تارٌخ ،   15235نورا لطب حفنً احمد شلبً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   7555550555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195422وفً تارٌخ ،   16651احمد فوزى الرفاعى عمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   515550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195422وفً تارٌخ ،   23157حت مصٌلحى عبد الفتاح مصٌلحى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مد -  39

 جنٌه   455550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195423وفً تارٌخ ،   7435عاطف دمحم عبدالستار السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   515550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195424وفً تارٌخ ،   15616دمحم احمد احمد الدسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   55550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195428وفً تارٌخ ،   21448البكرى حسن دمحم البكرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   655550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف تم   25195428وفً تارٌخ ،   4451عائشه دمحم بسٌونً الطلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   5555550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25195435وفً تارٌخ ،   21556محمود سعٌد صبرى اسماعٌل السبكى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

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

تم تعدٌل رأس   25195435وفً تارٌخ ،   17974عماد عبد الرحمن بطاٌحى حسٌن سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   515550555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25195435، وفً تارٌخ   16252دمحم محمود دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   655550555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   16252تعدٌل االسم التجارى لٌصبح : مؤسسه دمحم محمود دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   655550555رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل   25195435

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195451وفً تارٌخ  23554دمحم عطٌه المغازي ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، عرب الرمل ملن/ حسام عطٌه المغازي ابو زٌد 



 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

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل  25195451وفً تارٌخ  23552منال دمحم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 دمهوج بملن / دمحم محمود السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195451وفً تارٌخ  13138تامر دمحم محمود بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

جارة اكسسوارات حرٌمى لٌد باالٌداع شرع درب المصرٌٌن حاره الٌهود ونشاطه ت 2 -، افتتح محل رئٌسى اخر بناحٌه الجمالٌه 

 ولٌد برلم الماهره  2519/54رلم   فً 

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح تامر دمحم محمود بٌومى ) الدولى لالكسسورات الحرٌمى والخردوات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  4

شرع  2 -، افتتح محل رئٌسى اخر بناحٌه الجمالٌه  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   25195451وفً تارٌخ  13138برلم    

 ولٌد برلم الماهره  2519/54درب المصرٌٌن حاره الٌهود ونشاطه تجارة اكسسوارات حرٌمى لٌد باالٌداع رلم   فً 

ه برلم    تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح تامر دمحم محمود بٌومى )الدولى لالستٌراد والتصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  5

شرع درب  2 -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتح محل رئٌسى اخر بناحٌه الجمالٌه  25195451وفً تارٌخ  13138

 ولٌد برلم الماهره  2519/54المصرٌٌن حاره الٌهود ونشاطه تجارة اكسسوارات حرٌمى لٌد باالٌداع رلم   فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195451وفً تارٌخ  25339جر فرد ،  سبك لٌده برلم    شهٌره رجب عبدالعاطى ابراهٌم ، تا -  6

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / منشاة ام خنان بملن / حسٌن عبد الرسول بٌومى 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 25195451وفً تارٌخ  23553نورا اشرف توفٌك همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 الـتأشٌر:   ، مٌت سراج ملن/طارق عبد العزٌز عفٌفً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195451وفً تارٌخ  23559عاطف احمد حفنً شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 عمرو عبد البالً امام فوده -عبد المنعم رٌاض ملن -الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن ش

تم تعدٌل العنوان ,  25195451وفً تارٌخ  23557السٌد عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبد الرحمن -  9

 ابو رمضان ملن /نادٌه عمر دمحم خلٌل -وصف الـتأشٌر:   ، كفر نفره ش

دٌل العنوان , تم تع 25195451وفً تارٌخ  23555دمحم فوزى محروس اسماعٌل البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 وصف الـتأشٌر:   ، شنتنا الحجر بملن / فوزى محروس اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195451وفً تارٌخ  23558شٌماء عواد سعٌد العرالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن دمحم وعصام توفٌك خضٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195451وفً تارٌخ  23515 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجوى رضا عبد المرضً دمحم -  12

 الـتأشٌر:   ، ام خنان ملن جوده عبد المرضً دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195451وفً تارٌخ  25339شهٌره رجب عبد العاطً ابرهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 تم تعدٌل العنوان لٌصبح / ام حنان بملن / البنن الزراعى المصرى منطمة بحرى وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25195451وفً تارٌخ  25339شهٌره رجب عبد العاطً ابرهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 والخاص بنشاط بماله لالستغناء عنه نهائٌا  2518/2/15فى  557وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  12535هانى ٌحى سٌداحمد هدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / بجٌرم بملن / ناجى احمد المصلحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195452وفً تارٌخ  23518،  سبك لٌده برلم     هانً عامر دمحم عامر ، تاجر فرد -  16

 امام مستشفً لوٌسنا العام ملن احمد دمحم كمال حجازي -طرٌك مصر اسكندرٌه الزراعً  -ش/ الطرٌك الزراعً  -، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  23515سهام دمحم عبد العزٌز صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 الـتأشٌر:   ، جنزور ملن : ابراهٌم عبد العزٌز مصطفى غرابه



 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 , وصف  25195452وفً تارٌخ  23517احمد دمحم صبحى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 احمد  الـتأشٌر:   ، ام خنان ملن : دمحم صبحى السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  23519ولٌد لطفى الملٌجى على سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا بملن / رضا على احمد لالده 

م تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ت 25195452وفً تارٌخ  23516احمد دمحم دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ، هورٌن ملن فوزٌه دمحم دمحم النجار

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195452وفً تارٌخ  23525محمود احمد دمحم بده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ، هورٌن ملن سنٌه محمود الدلن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  23512فرد ،  سبك لٌده برلم    صبحٌه عبد العظٌم احمد احمد ، تاجر  -  22

 الـتأشٌر:   ، ام خنان ملن : حٌات عبد العزٌز سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  23514احمد دمحم عبد الحمٌد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 فر الحمادٌه ملن عبد الممصود ابراهٌم علًالـتأشٌر:   ، ك

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195452وفً تارٌخ  23511عال عبد الرسول دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، مٌت سراج بملن / حنان نظمى دمحم مصطفى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195452وفً تارٌخ  23513لٌده برلم     راوٌه ابو الماسم مصطفى البٌسى ، تاجر فرد ،  سبك -  25

 وصف الـتأشٌر:   ، جنزور ملن : عبد العزٌز عبد الرازق على ابو شوشه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ  23525مرسً معتصم مرسً عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ش/ الجٌش ملن حسنٌه دمحم مصطفً - وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا

تم تعدٌل العنوان ,  25195453وفً تارٌخ  23521دمحم على عبد الغنى دمحم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 ش/ عٌد ملن : هدى عبد المنعم ابو الٌزٌد -وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع غرب 

تم تعدٌل العنوان  25195453وفً تارٌخ  23524مصطفى فوزى عبد الهادى ٌوسف الدكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 , وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا ش/ ابو الخٌر بملن / نصر العرب عفٌفى سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  15678دعاء معوض دمحم دمحم المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : دعاء معوض دمحم دمحم المتولى 

تم تعدٌل العنوان  25195453وفً تارٌخ  23535وائل عبد العظٌم عبد الرازق دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 شا ملن دمحم عبد السمٌع موسً, وصف الـتأشٌر:   ، طنب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  23528سناء شولً دمحم الدسولً سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 ش/ جمال عبد الناصر ملن صالح احمد محمود ابراهٌم -الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل  25195453وفً تارٌخ  23529دٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن عبد الرحمن عبد الحلٌم عفٌفى ال -  32

 ش/ دمحم فرٌد ملن : دمحم جوده عبد الجواد -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195453وفً تارٌخ  13653راشد ٌحٌى ابراهٌم عطٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 بجٌرم بملن / والء عبد المادر ابو المجد  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة  عزب جاب هللا 

تم تعدٌل العنوان  25195453وفً تارٌخ  23523عبد الحمٌد العزب عبد الحمٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 دمحم عبد الستار , وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن : هاله 



 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 ,  25195453وفً تارٌخ  23526عمرو احمد عبد الرؤف سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا بملن / رزق السٌد احمد عفٌفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195453 وفً تارٌخ 23522دمحم ابراهٌم دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ، شبرا بخوم بملن / ابراهٌم دمحم دمحم ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  23535مروه عبد الوهاب عبد الحمٌد تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 حمٌد وصف الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن احمد عبد الفتاح صبري عبد ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  13138تامر دمحم محمود بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 شارع السالح ملن محمود دمحم محمود -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

لخردوات ( ، تاجر فرد ،  سبك تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح تامر دمحم محمود بٌومى ) الدولى لالكسسورات الحرٌمى وا -  39

شارع السالح ملن محمود دمحم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا  25195454وفً تارٌخ  13138لٌده برلم    

 محمود

لم    تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح تامر دمحم محمود بٌومى )الدولى لالستٌراد والتصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  45

 شارع السالح ملن محمود دمحم محمود -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا  25195454وفً تارٌخ  13138

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  23532سعاد دمحم عبد الفتاح غنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 تحى شعبان غرٌب الـتأشٌر:   ، الشهٌد فكرى بملن / ف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  23533اسماء احمد دمحم البكرى عالٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، كفر بنى غرٌان بملن / خٌرى عبدالرازق ابراهٌم 

تم تعدٌل  25195454وفً تارٌخ  18397  محمود حمدي محمود مصطفً الشرلاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  43

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن /اسامه السٌد دمحم ابراهٌم سالمه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  23531نجوى عاطف ابراهٌم الجعفراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ه ملن /سامً عبد الحمٌد دمحم عمارهوصف الـتأشٌر:   ، الروض

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  16675عصام دمحم مصلحى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

شارع متفرع من ش/الطرٌك السرٌع مركز لوٌسنا بملن /اٌمن عبد الرازق عبد  95الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح خلف رلم 

 العزٌز

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  11598عزه عبدالرازق عبدالحلٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : عزه عبد الرازق عبد الحلٌم سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  25195454وفً تارٌخ  23534ده برلم    رضا الشحات دمحم ابراهٌم شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  47

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابو الحسن بملن / دمحم احمد عبد العزٌز ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195454وفً تارٌخ  23536رشا محمود محمود نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 حمود علً عوض مشعل الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن /م

تم تعدٌل العنوان ,  25195457وفً تارٌخ  23542محمود السعٌد حنفً ٌوسف المهدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هورٌن ملن السعٌد حنفً ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان ,  25195457فً تارٌخ و 23543رافت عبد الصبور مرسى عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع غرب ملن : الوحده المحلٌه لمركز ومدٌنه بركه السبع 



 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 ,  25195457وفً تارٌخ  15124فاطمة السٌد سٌداحمد ابراهٌم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 -فاطمه  -بالل  -حسٌن -محمود -اسم المالن لٌصبح بملن / ورثة عبد الرحمن احمد عارف وهم دمحم  وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل

 نادٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195457وفً تارٌخ  23539سالمه الصباحً علً عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 السٌد  الـتأشٌر:   ، كفر مٌت سراج ملن /دمحم عبد الفتاح دمحم

وفً تارٌخ  23541عاطف عبد المعطى ٌوسف المٌانى) المٌانى للنمل والتورٌدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طنبشا بملن / حنان ابراهٌم محمود  25195457

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195457وفً تارٌخ  22819دمحم طارق زكً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 شارع احمد ماهر ملن : احمد السٌد احمد راشد  71 -، تعدٌل العنوان لٌصبح : لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان ,  25195457وفً تارٌخ  23537اسماء فتحً عبد الفتاح عبد الحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ـتأشٌر:   ، مٌت ابو شٌخه ملن رائد حسن فرٌد وصف ال

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195457وفً تارٌخ  23538دمحم احمد دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 خلف هندسة الرى بملن / سٌده ابراهٌم البحراوى  -، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25195458وفً تارٌخ  23545دمحم علً صمر بده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 طرٌك بركه السبع زفتً ملن خالد عبد الفتاح احمد علً الشرلاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  23549لنصوه دمحم لنصوه خلٌل عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الـتأشٌر:   ، كفر بنً غرٌان ملن عصام لنصوه خلٌل

تم تعدٌل العنوان  25195458وفً تارٌخ  23556عبد العزٌز عاطف محمود ابرهٌم الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 عاطف محمود ابرهٌم مسجد ابو شاهٌن ملن محمود -, وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع غرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  23558رضا السٌد ابراهٌم الخضراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن : جمال السٌد السباعى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  25556على دمحم عبد العزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

تم افتتاح محل رئٌسً آخر بناحٌه طه شبرا مركز لوٌسنا ملن دمحم عبد العزٌز على مصطفً و نشاطه تضلٌع و  -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 25556و لٌد برلم تابع  2519/54/58فً  1382تفصٌل كرتون. اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195458وفً تارٌخ  23555جر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى احمد شولى مصلحى جمعه ، تا -  62

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر بنى غرٌان ملن : احمد شولى مصلحى جمعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  23548دمحم عادل احمد دمحم البرماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ، جنزور ملن / علً دمحم سلٌمان  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  25195458وفً تارٌخ  23544نبٌله السٌد عبد المعطً الصٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر االكرم ملن /عبد الحكٌم السٌد بدر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  22515 دمحم فتحً مصباح خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 الـتأشٌر:   ، دمهوج ملن /محروس فتحً مصباح خطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  25556على دمحم عبد العزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 ًالـتأشٌر:   ، طه شبرا ملن دمحم عبد العزٌز علً مصطف



 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  25195458وفً تارٌخ  23552دمحم عبدالرحمن ابراهٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 ش مدرسه المؤسسه ملن/زٌنب صبري احمد دمحم 2 -غرب-الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  23546محمود عبد الفتاح احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 الـتأشٌر:   ، مٌت ام صالح ملن احمد حلمً علً عبد الحافظ ابو زٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  23553سناء ابراهٌم السٌد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 فً عبد الحمٌد الـتأشٌر:   ، جنزور ملن /عبد الحمٌد مصط

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195458وفً تارٌخ  23547دمحم عبدهللا دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 ، طرٌك جٌهان ملن/ اٌمان اسماعٌل عبد الخالك 

تم تعدٌل العنوان ,  25195458وفً تارٌخ  23555جمال عادل السٌد عبد المادر الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 وصف الـتأشٌر:   ، بركة السبع غرب ش/ الشهٌد محٌى المهدى بملن / دمحم على مرسى المغربى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  23557صباح محمود ٌوسف متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 رٌف عبد المرضً السٌد الـتأشٌر:   ، اشلٌم ملن /ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  22515دمحم فتحى مصباح خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسً اخر بناحٌه دمهوج مركز لوٌسنا ملن /محروس فتحً مصباح خطاب ونشاطه حظٌره مواشً 

 بركه السبع22515ولٌد برلم تابع  1376لٌد باٌداع رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195458وفً تارٌخ  23551عبد الحمٌد كامل عبد الحمٌد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر بنى غرٌان بملن / منى عبد الحمٌد دمحم عالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195458وفً تارٌخ  13863ده برلم    دمحم فاضل احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  75

 ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / لوٌسنا شارع محمود دسولى مع محمود سٌبوٌه بملن / معاد دمحم محمود هٌكل

وفً  13863،  سبك لٌده برلم    تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم فاضل احمد دمحم ) دار الشٌخ للطباعه ( ، تاجر فرد  -  76

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / لوٌسنا شارع محمود دسولى مع محمود  25195458تارٌخ 

 سٌبوٌه بملن / معاد دمحم محمود هٌكل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195458وفً تارٌخ  23554محمود هاشم محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 الـتأشٌر:   ، مٌت بره بملن / احمد فتحى محمود خلٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  23564سامٌه سعد مرسً عبد الصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 الـتأشٌر:   ، شنتنا الحجر ملن صبحً محمود السٌد عبد البالً

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  23567عبد الحمٌد احمد حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نادٌه -  79

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن /حسن عبد الفتاح الزٌات 

وان , تم تعدٌل العن 25195459وفً تارٌخ  23562حاتم ممدوح عبد الرحمن ابو النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 وصف الـتأشٌر:   ، بركة السبع غرب ش/ احمد رشدى بملن / جرجس وسونٌا ونبٌل وعادل ومدحت فاٌك جرجس ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195459وفً تارٌخ  23573دعاء ادرٌس دمحم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 واد عبد المطلب ، كفر هالل ملن : مصطفى عبد الج

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  23568ابراهٌم ٌوسف ٌوسف سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن : هٌثم احمد السٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195459وفً تارٌخ  23561مدحت رمضان امٌن حسن عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 ش/ الجالء مع ش/ اسكندرٌه ملن احمد عبد الواحد سالم -وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان ,  25195459وفً تارٌخ  23563ماجد مجدى العلٌمى احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 ملن : مجدى العلٌمى احمد رمضان  ش/ جواد حسنى-وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  23571وائل بدر عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الـتأشٌر:   ، مٌت العبسى بملن / دمحم عبد الرحمن الحلوانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  23559صبحى دمحم حسنٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 الـتأشٌر:   ، كفر اشلٌم ملن : دمحم صبحى دمحم

صف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , و 25195459وفً تارٌخ  23576سمٌح نبٌه كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 ش/ ابراهٌم الصباح ملن اسماعٌل اسماعٌل اسماعٌل دروٌش -، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان ,  25195459وفً تارٌخ  23565مصطفى عبد الفتاح دمحم شحاته المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هورٌن ملن : اٌمان السٌد امام السمكرى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195459وفً تارٌخ  23572اسماعٌل كامل عبدالمنعم العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 وصف الـتأشٌر:   ، شنتنا الحجر ملن /كامل عبد المنعم مرسً العطار 

م تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ت 25195459وفً تارٌخ  23569ولٌد دمحم دمحم الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 طرٌك جٌهان ملن : احمد ناصر جمال  -، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  21149هدٌر صبرى سالمه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 ن اٌمن دمحم السٌد الشمرفًالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح : شنتنا الحجر مركز بركه السبع مل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  23575نجوى عبد الرحمن دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 الـتأشٌر:   ، منشاة ابو زكرى بملن / صباح حسن صباح نصر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  23565منال شحاته دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 الـتأشٌر:   ، عرب الرمل ملن /فتحً الحسٌنً دمحم ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  23565منال شحاته دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

ٌه عرب الرمل مركز لوٌسنا ملن / فتحى الحسٌنى دمحم افتتح فً كان له محل رئٌسً بنشاط  مجمدات بناح -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع  16532ولٌد برلم  2515/51/22واغلك فً  2514/11/35

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  23574سهام عبد العزٌز دمحم البدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 لرفاعً دمحم عوض مشعل الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن /ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195459وفً تارٌخ  23566اسماء السٌد علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 الـتأشٌر:   ، ام خنان ملن / دمحم احمد السٌد علً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415 وفً تارٌخ 23581احمد دمحم علً حمود عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن /الشادلً عبد المنعم حافظ الشٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  23582باسم طارق احمد حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 رمضان  ش/ مكتب العمل ملن : السٌده محمود-الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 



 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 , وصف  25195415وفً تارٌخ  23582باسم طارق احمد حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

كان له محل رئٌسى ونشاطه تجارة اعالف بناحٌه بركةالسبع غرب طرٌك المدافن ملن / ولٌد عبدالرحمن دمحم خلف  -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع  17723ولٌد برلم  2516/53/22فً واغلك  2516/52/11افتتح فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  3699رضا فتحً احمد الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

تصنٌع  الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة لوٌسنا اول طرٌك شرانٌس بملن / رضا فتحى احمد الجندى ونشاطه/ ورشة

 بركة السبع 3699ولٌد برلم تابع  1416باب صاج اٌطالى اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  23579احمد عوض حسٌب عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 وصف الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن : حسام احمد عوض 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  23585ر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد رمضان اسماعٌل حسٌن ، تاج -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر طه شبرا ملن /مٌمً السٌد سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  23587منى عبد الغنً حفنً الدسولً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 طنبشا ملن عماد مصطفً ابراهٌم ٌالوت  وصف الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان  25195415وفً تارٌخ  23577محمود دمحم عبد الفتاح ابراهٌم الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 طرٌك بركه السبع شبٌن الكوم ملن : ٌاسر مصطفى االبٌدى  -, وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع غرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  23585ود دمحم عبد المجٌد حوٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محم -  155

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن /ناهد فتحً حافظ عٌسوي 

وان , وصف تم تعدٌل العن 25195415وفً تارٌخ  23584اٌمان احمد دمحم عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ش/ سعد زغلول ملن سعدوي دمحم عبد الغن55ً -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  16356سمٌر على ابراهٌم دمحم عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 السٌد سلٌمان وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / السٌد عبد الستار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  3699رضا فتحى احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 الـتأشٌر:   ، لوٌسنا اول طرٌك شرانٌس بملن / رضا فتحى احمد الجندى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415ً تارٌخ وف 23586لبٌب ٌوسف سٌد احمد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن : حنان دمحم عبد المنعم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  23583مسعد الصباحً عزب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ٌد النمر صالح سالم ملن /سوسن علً علً الس-الـتأشٌر:   ، لوٌسنا ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  3699رضا فتحً احمد الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة لوٌسنا اول طرٌك شرانٌس بملن / رضا فتحى احمد الجندى ونشاطه/ ورشة تصنٌع 

 بركة السبع  3699ولٌد برلم تابع  1416باب صاج اٌطالى اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  18376عمرو دمحم برعى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح : ملن الطالب "عمرو دمحم برعى ابراهٌم"

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  16658، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم  -  113

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / عبد الحمٌد عبد الحمٌد دمحم حسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  17629السٌد عبد العظٌم علً عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / تامر السٌد عبد العظٌم على 



 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 الـتأشٌر:    25195411ارٌخ وفً ت 23591دمحم جمال دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ، مٌت بره ملن /جمال دمحم شاهٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  23593احمد صابر زكً صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن /احمد صابر زكً صمر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  23592مان منسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد هللا دمحم سلٌ -  117

 الـتأشٌر:   ، اجهور الرمل ملن /حنان بٌومً عفٌفً 

تم تعدٌل العنوان ,  25195411وفً تارٌخ  23589احمد عبد المجٌد كامل مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 ٌر:   ، كفر ابنهس بملن / دمحم على مرسى وصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  22717رٌهام ملٌجً بٌومً عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ملن/ حمده عبد العزٌز اسماعٌل واٌهاب مصطفً وعادل مصطفً بدوي 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  23598شعبان مجاهد المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح  -  125

 الـتأشٌر:   ، بجٌرم ملن /هانم حمدى السٌد عثمان 

,  تم تعدٌل العنوان 25195411وفً تارٌخ  16498عماد حمدى عبد الخالك ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / عماد حمدى عبد الخالك 

تم تعدٌل العنوان ,  25195411وفً تارٌخ  16498عماد حمدى عبد الخالك ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 خالك وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / عماد حمدى عبد ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  23595احمد جمال عبد الغنً فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، العجاٌزه ملن / جمال عبد الغنً فرج 

تم تعدٌل العنوان ,  25195411وفً تارٌخ  23595ابراهٌم فهمً ابراهٌم ٌسن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن عصام ٌحًٌ عبد الرحمن موسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  16561فتحى بٌومى دمحم هشهش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 م عزبة امٌن جبرٌل بملن / احمد حفنى مصطفى عال -الـتأشٌر:   ، شنتنا الحجر 

مصطفى مسعد السٌد المغربى ) مصنع المغربى لالعالف وتجارة جبوب وبمول بالتجزئه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ابنهس بملن / ولٌد عنتر عبد اللطٌف عبد الحمٌد  25195411وفً تارٌخ  23597

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  16561تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتحى بٌومى دمحم هشهش ،  -  127

عزبة امٌن جبرٌل بملن / احمد حفنى مصطفى عالم ونشاطه / مدشة  -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شنتنا الحجر 

 السبعبركة  16561ولٌد برلم تابع  1445وجرش حبوب وخلط اعالف اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  23599حمدٌه العزب الغمري العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا ملن /دمحم دمحم عبد العزٌز

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25195411وفً تارٌخ  23594رانده دمحم احمد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن /شولً علً دمحم علً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195411وفً تارٌخ  23596اسماء عبدهللا السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتأشٌر:   ، ام خنان ملن شندي احمد محروس رضوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25195414وفً تارٌخ  19568اوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد الشناوى محمود الشن -  131

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح : ملن سهٌر اسماعٌل احمد هٌكل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم تعدٌل العنوان , وصف 25195414وفً تارٌخ  23155عفاف سالم معروف محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الـتأشٌر:   ، منشأه ابو زكرى ملن /ناظم سالم معروف محمود 

تم تعدٌل العنوان ,  25195414وفً تارٌخ  15658رمضان عبد المنعم السٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : فاٌزه السٌد حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195414وفً تارٌخ  16959مد ابوالتنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمٌده جوده اح -  134

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : محمود ابو النصر احمد شاهٌن 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25195415وفً تارٌخ  23152نهى رمضان مصٌلحى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتأشٌر:   ، كفر ابشٌش بملن / مدٌحه عبد المنعم دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415وفً تارٌخ  23153محمود كمال محمود الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتأشٌر:   ، بركه السبع غرب ملن حسن دمحم حسن 

تم تعدٌل  25195415وفً تارٌخ  23155زٌز عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مروه جابر الدسولى عبد الع -  137

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر بنى غرٌان بملن / عادل عبد الجواد فهٌم عبد الكرٌم 

تم تعدٌل  25195415وفً تارٌخ  23155مروه جابر الدسولى عبد العزٌز عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى بناحٌة بنى غرٌان بملن / عبد العظٌم عبد الجواد ونشاطه اعالف افتتح فى 

 بركة السبع  6542ولٌد برلم دائم  2551/15/2

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  19741احمد السٌد عبدالمعطى حسن بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / الغورى بملن / صالح رمضان سالم بدر 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  12249حنان دمحم محمود حماد احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ن لٌصبح / ش/ فاضل الكاشف بملن / دمحم احمد كمال دمحم عبد العال وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  15352حسٌن عبد الرسول بٌومى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / شهٌره رجب عبد العاطى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  23154نشات عبد الفتاح هالل سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل بملن / اعتماد عبد المنعم العزب 

تم تعدٌل العنوان ,  25195415وفً تارٌخ  23565مصطفى عبد الفتاح دمحم شحاته المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / نوال الحسٌنى المرشدى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195415ً تارٌخ وف 23151احمد سعٌد عبده الجعار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتأشٌر:   ، جنزور بملن / رضوان السٌد حفنى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  23157مدحت مصٌلحى عبد الفتاح مصٌلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 وصف الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا ملن : محمود رشدى منصور 

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  15686وجدى العلٌمى دمحم السٌد البلشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 امتداد ش/ جواد حسنى بملن / دمحم العلٌمى دمحم السٌد  -وصف الـتأشٌر:   ، بركة السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  23115 اشرف مختار عبد الحفٌظ علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصف الـتأشٌر:   ، طه شبرا ملن /دمحم مجاهد فرماوى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  23112صالح مجدى دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 ده وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل بملن / على فرٌد دمحم زاٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  19588عبدالرحمن صبحى العزب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

افتتح فرع بناحٌه بركه السبع شرق ملن : شرٌف عبد المنعم السباعى ونشاطه تعبئه وتجارة مواد دٌكورٌه  -1وصف الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع  19588ولٌد برلم تابع  2519/54/16فً  1546لٌد باالٌداع رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  23158ذكً ماهر ذكى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، بجٌرم ملن/ ورثه ماهر ذكى منصور

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  15686رلم    وجدى العلٌمى دمحم السٌد البلشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  151

امتداد ش/ جواد حسنى بملن / دمحم العلٌمى دمحم  -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة بناحٌة بركة السبع شرق 

 السٌد ونشاطه مكتب نمل وتورٌدات فٌما عدا النت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  13654رد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم دمحم الهوارى ، تاجر ف -  152

 لٌصبح ملن : دمحم وحامد دمحم دمحم دمحم الهوارى  2512لسنه  231الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن للمحل الرئٌسى المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  23159عبٌر السٌد عبد الموى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، ابنهس ملن : وضاح عبد الحمٌد ملٌجى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  19588عبد الرحمن صبحى العزب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 نعم السباعى وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق ملن : شرٌف عبد الم

تم تعدٌل العنوان ,  25195416وفً تارٌخ  23156عادل عبد الستار البٌومً داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 وصف الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن /اٌمان موسً االمام 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195416وفً تارٌخ  13654ابراهٌم دمحم دمحم الهوارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : دمحم وحامد دمحم دمحم دمحم الهوارى 

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  23113طلخان فتحً جابر طلخان سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 ه الشاطر بجوار مركز لوٌسنا ملن/احمد فتحً احمد البمباوي وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا شارع الجٌش تماطع

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  7734ابراهٌم احمد حبٌش احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 لالستغناء عنه 2513/11/21فً  1757الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌس االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  23114انٌسه دمحم على برغوث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 ش/ المهٌلمى تماطع حسن البنا ملن : عصام دمحم سرور -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417وفً تارٌخ  23114انٌسه دمحم على برغوث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 2552/51/35افتتح فً 5الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى بناحٌه كفرابوالحسن/م لوٌسنا بملن شعبان احمد النادى ونشاطه مكتبة 

 بركه السبع  6277ولٌد برلم  2552/59/24واغلك فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195417ً تارٌخ وف 21358مٌنا ناصر محروس هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ش/ الجالء مركز لوٌسنا ملن عصام رفاعى ابراهٌم دمحم -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان ,  25195417وفً تارٌخ  23115ابو بكر سعٌد احمد مسعود البطراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ش/ السالم ملن : اسامه الدسولى ابراهٌم -ـتأشٌر:   ، لوٌسنا وصف ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  23125نجالء صبحً طه الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الـتأشٌر:   ، شنتنا الحجر ملن امٌن محمود منصور

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  23116ٌده برلم    نهً علً صادق ناصف ، تاجر فرد ،  سبك ل -  164

 الـتأشٌر:   ، مٌت ام صالح ملن سامً احمد دمحم رزق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  23117جٌهان عبد المالن محارب تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الصباحً ملن علً دمحم احمد بدرش/ حسن 82 -وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  25351دمحم رضا عبد السالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

البر  -لٌصبح : شبٌن الكوم شارع حسنى مبارن  2515لسنه  3255وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان المحل الرئٌسى المودع برلم 

 برج االجٌاد  -لشرلى ا

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  25351دمحم رضا عبد السالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 2519لسنه  1553وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌه شبٌن الكوم شارع الجالء ملن اسماء حامد دمحم المودع برلم 

 شبٌن الكوم  78978برلم والممٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  23121رغده رمضان ابراهٌم هنداوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر زٌن الدٌن ملن محمود دمحم ابراهٌم هنداوي

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195418وفً تارٌخ  6437ولٌد سمٌر دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

تم افتتاح محل رئٌسً آخر بناحٌه هورٌن مركز بركه السبع ملن محمود انور عبد الحمٌد و نشاطه بٌع مستلزمات مزارع.  -1، 

 بركه السبع 6437و لٌد برلم تابع  2519/54/18فً  1583اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  23118ً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد السٌد مصطفً الكوم -  175

 الـتأشٌر:   ، شنتنا الحجر ملن /عبد الحمٌد دمحم حسانٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195418وفً تارٌخ  3593اسامه مصطفً شبل الرفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 لالستغناء عنه  2514/6/3ف  966، تم الغاء المحل الرئٌسً االخر المودع برلم  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195418وفً تارٌخ  6437ولٌد سمٌر دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 ، هورٌن ملن : محمود انور عبد الحمٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25195418وفً تارٌخ  23119ابراهٌم صبحً ابراهٌم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 بجوار مجمع المدارس ملن احمد دمحم احمد بدوي -ش/ سعد زغلول  -وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  21448البكرى حسن دمحم البكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 الـتأشٌر:   ، ش/ خالد بن الولٌد من ش/ الزهراء امام مزلمان الفرن االلى منشٌة النور بملن / ٌاسمٌن سامى احمد هاشم

نوان , وصف تم تعدٌل الع 25195421وفً تارٌخ  21448البكرى حسن دمحم البكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 الـتأشٌر:   ، اجهور الرمل بملن / حسن دمحم البكرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  22745عادل عبد العاطً علً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح اٌمن عبد العاطً علً السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  23122ود حسن عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    توفٌك محم -  177

 الـتأشٌر:   ، بركة السبع ش/ البرماوى بملن / زٌنب دمحم احمد عبد هللا 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 25195421وفً تارٌخ  23122توفٌك محمود حسن عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى اخر بناحٌة بركة السبع ش/ البرماوى بملن / زٌنب دمحم احمد عبد هللا ونشاطه ادوات منزلٌه افتتح 

 بركة السبع  13922ولٌد برلم دائم  2519/1/31واغلك فى  2512/7/4فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  23125وفاء دمحم علً منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق شارع علً داعوس مٌدان االزهري ملن /دمحم عبد الحلٌم دكً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  23123رفعت احمد محمود ٌحًٌ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 ش/ عبد المنعم رٌاض ملن دمحم عبد الفتاح البلشً -السبع شرق  الـتأشٌر:   ، بركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195421وفً تارٌخ  22745عادل عبد العاطً علً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح اٌمن عبد العاطً علً السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195422وفً تارٌخ  23127بل عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام ٌوسف ش -  182

 الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن : ٌوسف شبل عٌد 

تم تعدٌل العنوان  25195422وفً تارٌخ  9646عاطف عبدالرحمن الدسولً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 ش/ محمود سٌبوٌه بملن / دمحم عبدالمنعم عبدالعال 65، لوٌسنا   , وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان  25195422وفً تارٌخ  9646عاطف عبدالرحمن الدسولً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 غناء عنه نهائٌا لالست 2519/2/13فى  553, وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان  25195422وفً تارٌخ  9646عاطف عبدالرحمن الدسولً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / لوٌسنا حارة بنن االسكندرٌه بملن / فلاير ابراهٌم احمد وهدان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195422وفً تارٌخ  23135عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سعٌد رشاد  -  186

 عزبه الهاللٌه ملن حمٌده عبد المنعم هالل -الـتأشٌر:   ، كفر هالل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195422وفً تارٌخ  23128فردوس جمال احمد حربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 الـتأشٌر:   ، كفر بنً غرٌان ملن مسعد ابراهٌم عبد السالم

تم تعدٌل العنوان ,  25195422وفً تارٌخ  23133ساره احمد سلٌمان علً عٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 ش/ عبد المنعم رٌاض ملن فتوح جادهللا فتوح -وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان ,  25195422وفً تارٌخ  23131احمد فرج عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     طلعت شهدى -  189

 وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا ش/ الشٌخ محمود سٌبوٌه بملن / صباح مصٌلحى دمحم 

ٌل العنوان , تم تعد 25195422وفً تارٌخ  23132فكرى مصطفى على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر طه شبرا ملن : عبد النبى على مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195422وفً تارٌخ  23126كرٌم دمحم سٌد احمد دمحم هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 ش رشدى  ملن/محمود عوض هللا عنتر  1-الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195422وفً تارٌخ  23129كمال سعٌد ذكى السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 الـتأشٌر:   ، كفر بنى غرٌان ملن : عٌاد عبد الفتاح دمحم 

العنوان , وصف تم تعدٌل  25195423وفً تارٌخ  22745عادل عبد العاطً علً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

شارع الحرٌه داخل محطه الحرٌه لخدمات وتموٌن السٌارات ملن : اٌمن عبد العاطى  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : لوٌسنا 

 على السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25195423وفً تارٌخ  23135محمود عبد الفتاح احمد اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 صف الـتأشٌر:   ، جنزور بملن / حسٌن السباعى حسٌن سالمان و

تم تعدٌل  25195423وفً تارٌخ  23138باسم دمحم عبد الحمٌد عبد الموى المراكبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بركة السبع ش/ مصطفى كامل بملن / خالد مراد احمد بدوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195423وفً تارٌخ  23137ماجده شعبان دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 مدخل شنتنا الحجر ملن سالم عبد السمٌع ابراهٌم البرماوي  -الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195423وفً تارٌخ  23134عالء دمحم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 ، مٌت ابو شٌخه ملن ابراهٌم عبد المنعم ابراهٌم عبد المنعم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195423وفً تارٌخ  15366صابر فاروق البكرى عالٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 فاروق البكري  الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن/ بشري

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195423وفً تارٌخ  23136دمحم صبحً صبري عمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 الـتأشٌر:   ، لوٌسنا  شارع صالح سالم ملن /هشام عبد الرازق عبد العزٌز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195423وفً تارٌخ  7435عاطف دمحم عبدالستار السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح : ملن عاطف دمحم عبد الستار السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  13537سلٌمان دمحم السٌد سلٌمان عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع مدرسه البنات مركز بركه السبع ملن /احمد مصطفً حسن توفٌك عالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  23145ر فرد ،  سبك لٌده برلم    مرفت زغلول السٌد ابراهٌم ، تاج -  252

 الـتأشٌر:   ، لوٌسنا البلد ملن /توفٌك دمحم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195424وفً تارٌخ  23144عالء دمحم نجم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 لمدارس بملن / احمد حسنى بٌومى السٌد ، لوٌسنا ش/ ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195424وفً تارٌخ  23144عالء دمحم نجم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 2517/11/5، له محل رئٌسى بناحٌة شبٌن الكوم بملن / احمد عبد االله محمود شرٌف ونشاطه مصنع اضافات اعالف افتتح فى 

 شبٌن الكوم  87147ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195424وفً تارٌخ  23144عالء دمحم نجم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 2518/15/21، كان له محل رئٌسى بناحٌة زوٌر بملن / دمحم عاطف سعٌد محمود ونشاطه مصنع خلط اضافات اعالف افتتح فً 

 بركه السبع  87147ولٌد برلم تابع 2519واغلك فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195424وفً تارٌخ  23144عالء دمحم نجم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

طه خلط اضافات اعالف افتتح ، كان له محل رئٌسى اخر بناحٌه مٌت خلف مركز شبٌن الكوم ملن / شعبان الرمالً علً السٌد ونشا

 بركه السبع  87147ولٌد برلم تابع  2519/1/6واغلك فً  2518/11/7فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195424وفً تارٌخ  23144عالء دمحم نجم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

واغلك  2518/6/25ونشاطه مخزن لتجاره اضافات االعالف افتتح فً  ، كان له محل رئٌس اخر بناحٌه زوٌر مركز شبٌن الكوم

 بركه السبع  87147ولٌد برلم تابع  2519/3/15فً 

تم تعدٌل العنوان  25195424وفً تارٌخ  23141دمحم جمال عبد المادر عبد الحلٌم الحواله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 / زٌنات احمد ٌوسف  , وصف الـتأشٌر:   ، هورٌن بملن

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  22675نسمه صالح عبد الهادى على عٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / لوٌسنا ش/ صابر بملن / عبد الرحمن احمد عبد الرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  23568تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم ٌوسف ٌوسف سلٌم ،  -  215

 الـتأشٌر:   ، هورٌن بملن / السعٌد عبد الوهاب بركات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  25836رشدى حامد ابراهٌم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 عدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / سامر ابراهٌم مصطفى عبد الوهاب الـتأشٌر:   ، تم ت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  23568ابراهٌم ٌوسف ٌوسف سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

د عبد الوهاب بركات اودع برلم الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع لنفس النشاط / محل اكسسوارات محمول بناحٌة هورٌن بملن / السعٌ

 بركة السبع  23568ولٌد برلم تابع  1646



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195424وفً تارٌخ  15616دمحم احمد احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 مد الدسولً الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ملن /دمحم احمد احمد الدسولً وابراهٌم احمد اح

تم تعدٌل العنوان ,  25195424وفً تارٌخ  23142محمود صالح السٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 وصف الـتأشٌر:   ، مشروع الموالف مولف لوٌسنا ملن /مشروع الموالف محافظه المنوفٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25195428وفً تارٌخ  23145ٌده برلم    دمحم عاطف ابو سرٌع عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا بخـوم ملن : فؤاد محمود محمود ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  23592عبد هللا دمحم سلٌمان منسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لٌصبح : عبد هللا دمحم سلٌمان منسً الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  19939سعاد دمحم عبدالغنى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : دمحم عبد الغنى عبد هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  23148د ،  سبك لٌده برلم    ضٌاء وجٌه مرسى سٌد احمد ، تاجر فر -  218

 الـتأشٌر:   ، ابنهس ملن : بطاٌحى سعد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  23146محمود نبٌل عماره مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 ري دمحم مهديالـتأشٌر:   ، اجهور الرمل ملن فك

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195428وفً تارٌخ  23147ابراهٌم النادى ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، كفر ابنهس ملن : محمود سالم محمود عبد السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195428خ وفً تارٌ 23149هند شبل عباس شبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ش/ رمضان ملن حازم احمد عبد العزٌز -، بركه السبع 

تم تعدٌل  25195428وفً تارٌخ  21553شهاب دمحم مصطفً ابراهٌم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 لن عاطف عالم عثمانالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح : م

تم تعدٌل العنوان ,  25195428وفً تارٌخ  13517محمود عبدالستار محمود عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شبٌن الكوم ش/ جمال عبد الناصر بملن / محمود عبد الستار عبد الواحد 

 شبٌن الكوم 74655ولٌد برلم تابع   2519/54/28فى 3688لة افراح اودع برلم ونشاطه صا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  23155الهام فتحى زكى مساور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الـتأشٌر:   ، الروضه بملن / دمحم السٌد الشافعى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  23154، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هٌام عبد الكرٌم على احمد -  225

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن : محمود ابراهٌم السٌد عٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  23155خالد جادهللا مصباح خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ، بجٌرم ملن سامٌه دمحم احمد  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان  25195435وفً تارٌخ  21556محمود سعٌد صبرى اسماعٌل السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : سعٌد صبرى اسماعٌل السبكى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  23153سبك لٌده برلم     صالح دمحم نصر سالمه ، تاجر فرد ،  -  228

 الـتأشٌر:   ، منشأة ابو زكري ملن سعٌد دمحم نصر سالمه

تم تعدٌل العنوان ,  25195435وفً تارٌخ  14847راندا ابوالخماٌر فٌصل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 ل اسم المالن لٌصبح بملن / امٌنه امٌن احمد حجاج وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  25242مجدى محمود دمحم بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : احمد فاروق احمد الخولى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25195435وفً تارٌخ  23151السٌد السٌد دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن اسماعٌل ماضً عبد الجواد

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25195435وفً تارٌخ  23152احمد جمال البٌومى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن /نوال دمحم عبد الرحٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25195435وفً تارٌخ  23156فولٌه دمحم طه حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 ، مٌت المصرى ملن : حسن دمحم حسن 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195451وفً تارٌخ  25339شهٌره رجب عبدالعاطى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / بماله

م تعدٌل النشاط , وصف ت25195451وفً تارٌخ  25339شهٌره رجب عبد العاطً ابرهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع اعالف

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25195451وفً تارٌخ  12985احمد السٌد احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تعدٌل النشاط لٌصبح مزرعه مواشً

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195452وفً تارٌخ  12535ه برلم   هانى ٌحى سٌداحمد هدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  4

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب مماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195453وفً تارٌخ  13653راشد ٌحٌى ابراهٌم عطٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تٌنتم تعدٌل النشاط لٌصبح / مصنع كسارة بالس

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195453وفً تارٌخ  13815حنان ابراهٌم حسن عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / تدوٌر مخلفات واطارات الكاوتش

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195454وفً تارٌخ  25556على دمحم عبد العزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تم اضافه نشاط تضلٌع وتفصٌل الكرتون الخام منه دون المطبوع الً النشاط االصلً

تم تعدٌل 25195454وفً تارٌخ  22988مدحت عبد النبً عبد الحمٌد عبد الرحمن موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 تورٌدات الكرتون المضلع والورق ومواد التعبئه والتغلٌفالنشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافة نشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195454وفً تارٌخ  11598عزه عبدالرازق عبدالحلٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : ادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195457وفً تارٌخ  4411لٌده برلم   حسن فتحً مصطفً عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك  -  15

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجهٌز مفروشات والتصدٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25195458وفً تارٌخ  13863دمحم فاضل احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

ما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحف وبعد الحصول على تعدٌل النشاط لٌصبح / مطبعه فٌ

 التراخٌص الالزمه

وفً  13863تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم فاضل احمد دمحم ) دار الشٌخ للطباعه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

ر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مطبعه فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت تم تعدٌل النشاط , وصف التأش25195458ٌتارٌخ 

 واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحف وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195458وفً تارٌخ  25556على دمحم عبد العزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 النشاط لٌصبح : كبس ورق دشت وتجارة دشتتم تعدٌل 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25195459وفً تارٌخ  16953هشام السٌد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 اضافة نشاط مفروشات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195459ً تارٌخ وف 21567رمضان عٌد جاسر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تم اضافه " بٌع زٌوت و شحومات سٌارات " الً النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195459وفً تارٌخ  13537سلٌمان دمحم السٌد سلٌمان عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 ت داخلٌهالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحال

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195459وفً تارٌخ  16279ناهد ابراهٌم خضرى متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه

تعدٌل النشاط ,  تم25195415وفً تارٌخ  19588عبدالرحمن صبحى العزب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر:  تم اضافه " تعبئه و تجاره و توزٌع المواد الدٌكورٌه الحدٌثه " الً النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  16356سمٌر على ابراهٌم دمحم عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 مكتب رحالت داخلٌه التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح /

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195415وفً تارٌخ  16959حمٌده جوده احمد ابوالتنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195415وفً تارٌخ  25693امل صالح عبدالغنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , 25195411وفً تارٌخ  15658رمضان عبد المنعم السٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195411وفً تارٌخ  23546محمود عبد الفتاح احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب  رحالت داخلٌه

لنشاط , وصف تم تعدٌل ا25195411وفً تارٌخ  15434عبد هللا عفٌفى عطوة على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195411وفً تارٌخ  17629السٌد عبد العظٌم علً عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195411وفً تارٌخ  15352تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن عبد الرسول بٌومى مرسى ، -  26

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195411وفً تارٌخ  16658دمحم عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 نشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌهالتأشٌر:  تم تعدٌل ال



 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 النشاط , وصف التأشٌر:  25195414وفً تارٌخ  15959دمحم كامل رزق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195414خ وفً تارٌ 16235صبحى عنتر شبل زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

وفً تارٌخ  15845مدحت عبد المعز دمحمى شندى ) مكتب عبد المعز للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 الت داخلٌهتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رح25195414

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195414وفً تارٌخ  23575نجوى عبد الرحمن دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : تجاره ماعز واغنام

عدٌل النشاط , وصف تم ت25195414وفً تارٌخ  25836رشدى حامد ابراهٌم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25195414وفً تارٌخ  15527دمحم مأمون دمحم مأمون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195414وفً تارٌخ  19547اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد رمضان ابراهٌم ، ت -  34

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195414وفً تارٌخ  19568احمد الشناوى محمود الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 صبح : مكتب رحالت داخلٌهالتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  18964اٌهاب دمحم سامى فاضل الشٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط تعبئة زٌوت ٌدوى الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  15185وائل نبٌل عبد الغفار حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  16365اشرف شعبان عبد الرحٌم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  15865منال عبد العزٌز السٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

شاط , وصف التأشٌر:  تم تم تعدٌل الن25195415وفً تارٌخ  16953هشام السٌد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تعدٌل النشاط لٌصبح / مصنع دفاٌات ومفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  18158بشٌر عبده فرج الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  18331، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى احمد عبد الوهاب الشاذلى -  42

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  13275عزة دمحم الحفنى ابراهٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 دٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌهالتأشٌر:  تم تع

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  19673تناظر عبد العلٌم مصلحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه



 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 النشاط , 25195415وفً تارٌخ  18782ٌده برلم   احمد دمحم كمال الدسولى سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  45

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195415وفً تارٌخ  23595احمد جمال عبد الغنً فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 واشى ماعز واغنامالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة م

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195416وفً تارٌخ  13614حسناء ابراهٌم حسن عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , 25195416ً تارٌخ وف 17997ابوالمجد دمحم عبدالرحٌم دمحم ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح  مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195416وفً تارٌخ  19275اٌمن صدلى عبد الغفار همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195416وفً تارٌخ  17516امى سٌد احمد احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ر -  55

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , 25195416وفً تارٌخ  25313السٌد فتحى السٌد عبدالحمٌد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , 25195417وفً تارٌخ  19523ابراهٌم عبد اللطٌف ابراهٌم عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌال النشاط لٌصبح  مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195417وفً تارٌخ  21955اٌمن عبد العزٌز العبد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195417وفً تارٌخ  21358محروس هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا ناصر -  54

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب تورٌدات بٌطرٌه " فٌما عدا االدوٌه البٌطرٌه "

تعدٌل النشاط , وصف تم 25195417وفً تارٌخ  14951بوال ممدوح زكى اسكاروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195417وفً تارٌخ  22697محمود اسماعٌل احمد دمحم غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجارة سٌارات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195418وفً تارٌخ  19475عٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد علً علً ز -  57

 التأشٌر:  اضافه نشاط : "اعمال التكٌٌف بانواعها واالعمال الكهرومٌكانٌكٌه" الى النشاط االصلى

وفً  19475،  سبك لٌده برلم   تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح : دمحم احمد علً علً زعٌر ) زعٌر ستٌل ( ، تاجر فرد  -  58

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  اضافه نشاط : "اعمال التكٌٌف بانواعها واالعمال الكهرومٌكانٌكٌه" الى 25195418تارٌخ 

 النشاط االصلى

شاط , وصف تم تعدٌل الن25195418وفً تارٌخ  17698شٌماء شولً دمحم دمحم الخولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر:  تم تاعدٌل النشاط لٌصبح  مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195418وفً تارٌخ  15365ولٌد شولى السٌد عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195418وفً تارٌخ  15881جر فرد ،  سبك لٌده برلم   فكرى السٌد مختار محمود ، تا -  61

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه



 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 25195422وفً تارٌخ  13284سامى عباس امٌن مرسى ) المرسى للرحالت الداخلٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 ٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌهتعدٌل النشاط , وصف التأش

تم تعدٌل النشاط , 25195422وفً تارٌخ  9646عاطف عبدالرحمن الدسولً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة موز وفاكهه جمله

تم تعدٌل النشاط , 25195422وفً تارٌخ  9646اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطف عبدالرحمن الدسولً عبدالرحمن ، ت -  64

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / حفظ وبٌع فاكهه

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح ماهر جودة طه عزب النمر ) معرض النمر لبٌع وتجارة السٌارات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  65

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافة نشاط نمل الى النشاط االصلى25195422ارٌخ وفً ت 11676برلم   

تم تعدٌل النشاط 25195422وفً تارٌخ  11676ماهر جودة طه عزب النمر) النمر للنمل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 , وصف التأشٌر:  تم اضافة نشاط نمل الى النشاط االصلى

وفً  11676تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / ماهر جوده طه عزب النمر ) النمر للنمل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم  -  67

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافة نشاط نمل الى النشاط االصلى25195422تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195423وفً تارٌخ  22289مرٌم الدسولى عبد الفتاح الزلطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195423وفً تارٌخ  7435عاطف دمحم عبدالستار السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : منظفات صناعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195423وفً تارٌخ  18853وض نخله عوض مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  75

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , 25195424وفً تارٌخ  18244بالل فوزى احمد سٌد احمد حرحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 أشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بمالهوصف الت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195424وفً تارٌخ  18286رشا حسن عبد التواب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25195428وفً تارٌخ  19125سامح السٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195428وفً تارٌخ  19939سعاد دمحم عبدالغنى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25195435وفً تارٌخ  22172كمال سالمه كمال الدسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر:  ثالجه خضروات وفاكهه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  23513راوٌه ابو الماسم مصطفى البٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25195453وفً تارٌخ  23535وائل عبد العظٌم عبد الرازق دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 أشٌر: خاصالشركة , وصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195458وفً تارٌخ  23547دمحم عبدهللا دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195459وفً تارٌخ  23562حاتم ممدوح عبد الرحمن ابو النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195411وفً تارٌخ  23589احمد عبد المجٌد كامل مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  23157مدحت مصٌلحى عبد الفتاح مصٌلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195418وفً تارٌخ  23121رغده رمضان ابراهٌم هنداوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195423وفً تارٌخ  23137ماجده شعبان دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195435وفً تارٌخ  23153 نصر سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح دمحم -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195451وفً تارٌخ  23558شٌماء عواد سعٌد العرالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195454وفً تارٌخ  23532غنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعاد دمحم عبد الفتاح -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195457وفً تارٌخ  23542محمود السعٌد حنفً ٌوسف المهدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195459وفً تارٌخ  23564صمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامٌه سعد مرسً عبد ال -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  23573دعاء ادرٌس دمحم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195411وفً تارٌخ  23596رد ،  سبك لٌده برلم   اسماء عبدهللا السٌد دمحم ، تاجر ف -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  23156عادل عبد الستار البٌومً داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195422وفً تارٌخ  23127ٌده برلم   عصام ٌوسف شبل عٌد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195423وفً تارٌخ  23136دمحم صبحً صبري عمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  23515سهام دمحم عبد العزٌز صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  23533اسماء احمد دمحم البكرى عالٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195458ً تارٌخ وف 23557صباح محمود ٌوسف متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  23585سعٌد رمضان اسماعٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

ئه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى مسعد السٌد المغربى ) مصنع المغربى لالعالف وتجارة جبوب وبمول بالتجز -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25195411وفً تارٌخ  23597

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  23154نشات عبد الفتاح هالل سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195418وفً تارٌخ  23125اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجالء صبحً طه الشٌخ ، ت -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  23512صبحٌه عبد العظٌم احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  23525فرد ،  سبك لٌده برلم   مرسً معتصم مرسً عبد الجواد ، تاجر  -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195458وفً تارٌخ  23545دمحم علً صمر بده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  23565م   منال شحاته دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195415وفً تارٌخ  23577محمود دمحم عبد الفتاح ابراهٌم الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195411وفً تارٌخ  23592عبد هللا دمحم سلٌمان منسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195416وفً تارٌخ  23159عبٌر السٌد عبد الموى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195421وفً تارٌخ  23123فعت احمد محمود ٌحًٌ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ر -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195424وفً تارٌخ  23145مرفت زغلول السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195435وفً تارٌخ  23156حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فولٌه دمحم طه -  35

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  23528سناء شولً دمحم الدسولً سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  23551مٌد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الحمٌد كامل عبد الح -  37

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195459وفً تارٌخ  23563ماجد مجدى العلٌمى احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  23574البدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سهام عبد العزٌز دمحم -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  23587منى عبد الغنً حفنً الدسولً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  23115حفٌظ علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرف مختار عبد ال -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195422وفً تارٌخ  23126كرٌم دمحم سٌد احمد دمحم هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195422وفً تارٌخ  23133عٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ساره احمد سلٌمان علً -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195435وفً تارٌخ  23155خالد جادهللا مصباح خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195451وفً تارٌخ  23554تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عطٌه المغازي ابو زٌد ،  -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195451وفً تارٌخ  23555دمحم فوزى محروس اسماعٌل البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195453وفً تارٌخ  23522فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم دمحم ٌوسف ، تاجر -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195458وفً تارٌخ  23556عبد العزٌز عاطف محمود ابرهٌم الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  23567تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌه عبد الحمٌد احمد حمود ، -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  23583مسعد الصباحً عزب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195417وفً تارٌخ  23113فرد ،  سبك لٌده برلم   طلخان فتحً جابر طلخان سعٌد ، تاجر  -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195422وفً تارٌخ  23129كمال سعٌد ذكى السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195422وفً تارٌخ  23135برلم   احمد سعٌد رشاد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195428وفً تارٌخ  23146محمود نبٌل عماره مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  23534 رضا الشحات دمحم ابراهٌم شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  55

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  23541عاطف عبد المعطى ٌوسف المٌانى) المٌانى للنمل والتورٌدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25195457

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  23549اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لنصوه دمحم لنصوه خلٌل عٌسً ، ت -  57

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  23582باسم طارق احمد حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195411وفً تارٌخ  16561فتحى بٌومى دمحم هشهش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195411وفً تارٌخ  23594رانده دمحم احمد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195422وفً تارٌخ  23128ل احمد حربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فردوس جما -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195423وفً تارٌخ  23135محمود عبد الفتاح احمد اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195424وفً تارٌخ  23142احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود صالح السٌد  -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  23511عال عبد الرسول دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  23514د هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم عبد الحمٌد عب -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  23526عمرو احمد عبد الرؤف سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195453وفً تارٌخ  23529لٌم عفٌفى الدٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن عبد الرحمن عبد الح -  67

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195459وفً تارٌخ  23561مدحت رمضان امٌن حسن عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195459وفً تارٌخ  23576كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌح نبٌه  -  69

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195416وفً تارٌخ  23158ذكً ماهر ذكى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  15686ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وجدى العلٌمى دمحم السٌد البلش -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195421وفً تارٌخ  23122توفٌك محمود حسن عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195424وفً تارٌخ  23141واله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم جمال عبد المادر عبد الحلٌم الح -  73

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195435وفً تارٌخ  23155الهام فتحى زكى مساور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195451وفً تارٌخ  23559،  سبك لٌده برلم   عاطف احمد حفنً شحاته ، تاجر فرد  -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  23517احمد دمحم صبحى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195453وفً تارٌخ  23524،  سبك لٌده برلم    مصطفى فوزى عبد الهادى ٌوسف الدكر ، تاجر فرد -  77

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195458وفً تارٌخ  23554محمود هاشم محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195459وفً تارٌخ  23565سبك لٌده برلم    مصطفى عبد الفتاح دمحم شحاته المط ، تاجر فرد ،  -  79

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195459وفً تارٌخ  23572اسماعٌل كامل عبدالمنعم العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  23153لٌده برلم    محمود كمال محمود الروبى ، تاجر فرد ،  سبك -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195416وفً تارٌخ  23112صالح مجدى دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195418وفً تارٌخ  23119ده برلم   ابراهٌم صبحً ابراهٌم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195435وفً تارٌخ  23152احمد جمال البٌومى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195451وفً تارٌخ  23557ده برلم   دمحم عبد الرحمن السٌد عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  85

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  23525محمود احمد دمحم بده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195453وفً تارٌخ  23521   دمحم على عبد الغنى دمحم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195458وفً تارٌخ  22515دمحم فتحً مصباح خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  23568ابراهٌم ٌوسف ٌوسف سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  23569ولٌد دمحم دمحم الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  23152ان مصٌلحى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نهى رمض -  91

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195417وفً تارٌخ  23114انٌسه دمحم على برغوث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195417وفً تارٌخ  23115البطراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابو بكر سعٌد احمد مسعود -  93

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195428وفً تارٌخ  23148ضٌاء وجٌه مرسى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195454وفً تارٌخ  23531اوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجوى عاطف ابراهٌم الجعفر -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  23544نبٌله السٌد عبد المعطً الصٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  23546ٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبد الفتاح احمد سل -  97

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  23559صبحى دمحم حسنٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  3699رد ،  سبك لٌده برلم   رضا فتحى احمد الجندى ، تاجر ف -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195411وفً تارٌخ  23591دمحم جمال دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195411وفً تارٌخ  23593م   احمد صابر زكً صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195423وفً تارٌخ  23138باسم دمحم عبد الحمٌد عبد الموى المراكبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195435وفً تارٌخ  23154لٌده برلم    هٌام عبد الكرٌم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك -  153

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  23552دمحم عبدالرحمن ابراهٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195458وفً تارٌخ  23555ٌده برلم   مصطفى احمد شولى مصلحى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  155

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  23558رضا السٌد ابراهٌم الخضراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  23581رلم   احمد دمحم علً حمود عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  157

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195411وفً تارٌخ  23595احمد جمال عبد الغنً فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195418فً تارٌخ و 6437ولٌد سمٌر دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195424وفً تارٌخ  23568ابراهٌم ٌوسف ٌوسف سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195428وفً تارٌخ  23149هند شبل عباس شبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195452وفً تارٌخ  23519ولٌد لطفى الملٌجى على سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد25195454وفً تارٌخ  23536رشا محمود محمود نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195457وفً تارٌخ  23537اسماء فتحً عبد الفتاح عبد الحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195458وفً تارٌخ  23555جمال عادل السٌد عبد المادر الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  23584اٌمان احمد دمحم عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195414وفً تارٌخ  23155عفاف سالم معروف محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195415وفً تارٌخ  23151احمد سعٌد عبده الجعار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195418وفً تارٌخ  23116لً صادق ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نهً ع -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195428وفً تارٌخ  23147ابراهٌم النادى ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195451وفً تارٌخ  23552سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منال دمحم دمحم -  121

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195451وفً تارٌخ  23553نورا اشرف توفٌك همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195457وفً تارٌخ  23538رد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد دمحم بركات ، تاجر ف -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195457وفً تارٌخ  23539سالمه الصباحً علً عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195458وفً تارٌخ  23548سبك لٌده برلم     دمحم عادل احمد دمحم البرماوي ، تاجر فرد ، -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195458وفً تارٌخ  23553سناء ابراهٌم السٌد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  23585لٌده برلم    محمود دمحم عبد المجٌد حوٌت ، تاجر فرد ،  سبك -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  23586لبٌب ٌوسف سٌد احمد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195411وفً تارٌخ  23599رلم   حمدٌه العزب الغمري العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  129

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195422وفً تارٌخ  23131طلعت شهدى احمد فرج عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195422وفً تارٌخ  23132فكرى مصطفى على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195428وفً تارٌخ  23145دمحم عاطف ابو سرٌع عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195451وفً تارٌخ  23515نجوى رضا عبد المرضً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195454وفً تارٌخ  23535مروه عبد الوهاب عبد الحمٌد تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195457وفً تارٌخ  23543رلم   رافت عبد الصبور مرسى عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  135

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  23566اسماء السٌد علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195459وفً تارٌخ  23571وائل بدر عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195459وفً تارٌخ  23575نجوى عبد الرحمن دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195411وفً تارٌخ  23595 ابراهٌم فهمً ابراهٌم ٌسن شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  139

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195411وفً تارٌخ  23598سامح شعبان مجاهد المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25195415وفً تارٌخ  23155ه برلم   مروه جابر الدسولى عبد العزٌز عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  141

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195421وفً تارٌخ  23125وفاء دمحم علً منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25195423ً تارٌخ وف 23134عالء دمحم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  23516احمد دمحم دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195452وفً تارٌخ  23518هانً عامر دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25195453وفً تارٌخ  23523عبد الحمٌد العزب عبد الحمٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195458وفً تارٌخ  25556على دمحم عبد العزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195415وفً تارٌخ  23579احمد عوض حسٌب عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25195416وفً تارٌخ  19588عبد الرحمن صبحى العزب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195418وفً تارٌخ  23117جٌهان عبد المالن محارب تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25195418وفً تارٌخ  23118احمد السٌد مصطفً الكومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195424وفً تارٌخ  23144عالء دمحم نجم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25195435وفً تارٌخ  23151د دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد السٌ -  153

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح مصنع الفردوس  22567تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195451،  فى تارٌخ :   -  1

 لغربلة الحاصالت الزراعٌه وتمشٌر الفول السودانى والمكسرات وتحمٌص الحاصالت الزراعٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / اٌكو  23518دة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم25195454ٌ،  فى تارٌخ :   -  2

 فارم لالدوٌه البٌطرٌه واضافات االعالف  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / مكتب  22988تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195454،  فى تارٌخ :   -  3

 المصرٌه بان لمواد التعبئه والتغلٌف  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /خالد  25457تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195457،  فى تارٌخ :   -  4

 حمدي اسماعٌل دمحم جعفر) مكتب خالد جعفر للمماوالت والتشطٌبات (  

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم الى:  13863تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195458،  فى تارٌخ :   -  5

 فاضل احمد دمحم ) دار الشٌخ للطباعه (  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / الحمد  23558تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195458،  فى تارٌخ :   -  6

 للزٌوت والشحومات  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح المنه  15658ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد25195411،  فى تارٌخ :   -  7

 للرحالت الداخلٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / اتٌلٌه  25942تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195411،  فى تارٌخ :   -  8

 وكوافٌر الكارمن  

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح دار السالم لتجاره  22851تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195414،  فى تارٌخ :   -  9

 الورق  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مصنع  15395تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195417،  فى تارٌخ :   -  15

  الراٌك لتصنٌع وتغلٌف اللحوم المجمده 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكتب  15365تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195418،  فى تارٌخ :   -  11

 الرٌان للرحالت الداخلٌه  

ماهر  الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / 11676تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195422،  فى تارٌخ :   -  12

 جوده طه عزب النمر ) النمر للنمل(  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : الخٌر  15235تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195422،  فى تارٌخ :   -  13

 لتجارة االعالف  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكتب  18853تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195423،  فى تارٌخ :   -  14

 سوتٌر الرحالت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / سعٌد  2451تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25195428،  فى تارٌخ :   -  15

 و الفتوح عبد اللطٌف  دمحم اب

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ت السجل التجارى شركات  تعدٌال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى تارٌخ    21794شركه / امٌن دمحم امٌن ومدحت عبد النبى عبد الحمٌد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 شركات شبٌن الكوم 2519لسنه  157سجل  بموجب عمد حل مسجل ملخصه ومشهر عنه برلم تم محو/شطب ال   25195452

، وفى تارٌخ    21794شركه / امٌن دمحم امٌن ومدحت عبد النبى عبد الحمٌد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 شرٌن حموله تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا  واستلم كل   25195452

تم    25195453، وفى تارٌخ    25951شركه / سامح عبد الممصود النجار وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 شركات محكمه شبٌن الكوم 2519لسنه  185محو/شطب السجل  بموجب عمد حل مسجل ملخصه ومشهر عنه برلم 

تم    25195453، وفى تارٌخ    25951ه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركه / سامح عبد الممصود النجار وشركا   - 4

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا  واستلم كل شرٌن حموله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   25195415، وفى تارٌخ    15181شركه دمحم مسعد و شرٌكته لالستٌراد و التصدٌر  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 م محو/شطب السجل  حل الشركه و تصفٌه اعمال نهائٌـــا  ت

   25195415، وفى تارٌخ    15181شركه دمحم مسعد و شرٌكته لالستٌراد و التصدٌر  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

م حل الشركه و شركات شبٌن الكوم ت 2519لسنه  193تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل مسجل ملخصه و مشهر عنه برلم 

 تصفٌه اعماله نهائٌا  و استلم كل شرٌن كافه مستحماته

تم    25195411، وفى تارٌخ    179شركه ماجده فتوح عبدالحكٌم وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌة اعمالها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله فى الشركه

تم    25195411، وفى تارٌخ    179شركه ماجده فتوح دمحم عبد الحكٌم وشركائها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌة اعمالها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله فى الشركه

تم    25195411، وفى تارٌخ    179لٌدها برلم : شركه ماجده فتوح عبدالحكٌم وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك    - 9

 لوٌسنا 2519/3/27ا فى  2956محو/شطب السجل  بموجب عمد حل للشركه مصدق على تولٌعاته برلم 

تم    25195411، وفى تارٌخ    179شركه ماجده فتوح دمحم عبد الحكٌم وشركائها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 لوٌسنا 2519/3/27ا فى  2956بموجب عمد حل للشركه مصدق على تولٌعاته برلم  محو/شطب السجل 

تم    25195414، وفى تارٌخ    4579شركه مجدي دمحم مصطفً الجندي وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه و تصفٌة اعمالها نهائٌــــا  

تم    25195414، وفى تارٌخ    4579مصطفً الجندي وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركه مجدي دمحم    - 12

توثٌك لوٌسنا تم حل الشركه و تصفٌة  2514/56/11ج فً 1835محو/شطب السجل  بموجب عمد حل مصدق علً تولٌعاته برلم 

 اعمالها نهائٌا  و استلم كل شرٌن كافه مستحماته

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  25195452وفً تارٌخ   ، 18321شركة / محمود على عبدالحمٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   15555550555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

كه لتصبح شركه/ محمود على عبد الحمٌد ودمحم محمود عبد الحمٌد وشرٌكهم شركة تضامن  ، سبك لٌدها تم تعدٌل اسم الشر -  2

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25195452وفً تارٌخ   ، 18321برلم ،

 جنٌه   15555550555،

 18321الهادى ومحمود على ودمحم محمود شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركه / احمد عبد -  3

 جنٌه   15555550555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25195452وفً تارٌخ   ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه / سماح عادل زهدى راشد وشركاها ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195415وفً تارٌخ  25115

السٌد عامر وشركائها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه ،  سبك لٌدها برلم    شركة / امانى عامر -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25195417وفً تارٌخ  25669

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 13954 برلم      25195451، تارٌخ :  1265  2522/57/16انور سعد على حسن الحلوانى  ساري حتى  -  1

 15326برلم       25195452، تارٌخ :  1287  2524/3/12سارى حتى  -محمود حسن عبد الصادق حسن  ج -  2

 5543برلم       25195452، تارٌخ :  1288  2511/54/17 -عادل نموال مرلص  ج  -  3

 5543برلم       25195452، تارٌخ :  1289  2521/54/16عادل نموال مرلص  ساري حتً  -  4

 15315برلم       25195452، تارٌخ :  1295  2524/3/8طارق سعٌد رشاد السٌد  سارى حتى  -  5

 9557برلم       25195452، تارٌخ :  1285  2511/52/16 -اشرف عبدالرازق دمحم ابراهٌم سالم  ج -  6

 9557برلم       25195452: ، تارٌخ  1286  2521/52/16اشرف عبدالرازق دمحم ابراهٌم سالم  سارى حتى  -  7

 15124برلم       25195452، تارٌخ :  1298  2522/57/22احمد عبدالغفار راشد عبدالغفار  سارى حتى  -  8

 13815برلم       25195453، تارٌخ :  1314  2522/5/8حنان ابراهٌم حسن عبدالوهاب  سارى حتى  -  9

 8268برلم       25195453، تارٌخ :  1355  2559/12/21-عاطف مرسً السٌد بسٌونً  ج -  15

 8268برلم       25195453، تارٌخ :  1356  2519/12/25عاطف مرسً السٌد بسٌونً  ساري حتً  -  11

 4991برلم       25195453، تارٌخ :  1318  2555/15/16 -تهانً عبد الغنً حسٌن  ج -  12

 4991برلم       25195453، تارٌخ :  1319  2515/15/16 -تهانً عبد الغنً حسٌن  ج -  13

 4991برلم       25195453، تارٌخ :  1325  2515/15/16 -تهانً عبد الغنً حسٌن  ج -  14

 11259برلم       25195454، تارٌخ :  1328  2524/4/7عزة عبدالعزٌز لاسمى عبدهللا  سارى حتى  -  15

 4411برلم       25195457، تارٌخ :  1348  2525/55/59حسن فتحً مصطفً عطاهللا  ساري حتً  -  16

 5997برلم       25195457، تارٌخ :  1338  2521/9/17نجوي علً حسن احمد  سارى حتى  -  17

 15145 برلم      25195457، تارٌخ :  1335  2512/8/4 -ام دمحم محمود عبدالمؤمن رجب  ج -  18

 15145برلم       25195457، تارٌخ :  1336  2517/8/3 -ام دمحم محمود عبدالمؤمن رجب  ج -  19

 15247برلم       25195457، تارٌخ :  1345  2512/59/25 -رانٌا جابر عبداللطٌف الشناوي عمر  ج  -  25

 15247برلم       25195457، تارٌخ :  1341  2522/59/24رانٌا جابر عبداللطٌف الشناوي عمر  ساري حتى  -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 3167برلم       25195458، تارٌخ :  1351  2524/54/26رشوان ركات رشوان  سارى حتى   -  22

  2524/2/25ولٌد علً فتوح سلٌمان سوٌلم ) المكتب الدولً لتجمٌد و فرز و تعبئه الحاصالت الزراعٌه (  سارى حتى  -  23

 15288برلم       25195458، تارٌخ :  1359

 4793برلم       25195458، تارٌخ :  1377  2555/8/28 -سامٌه دمحم الكومً المرسً الرٌس  ج -  24

 4793برلم       25195458، تارٌخ :  1378  2515/8/26 -سامٌه دمحم الكومً المرسً الرٌس  ج -  25

 4793برلم       25195458تارٌخ :  ، 1379  2515/8/25 -سامٌه دمحم الكومً المرسً الرٌس  ج -  26

 5143برلم       25195458، تارٌخ :  1383  2555/12/54-عبدالموجود رزق عفٌفً  ج -  27

 5143برلم       25195458، تارٌخ :  1384  2515/12/54-عبدالموجود رزق عفٌفً  ج -  28

 5143برلم       25195458، تارٌخ :  1385  2515/12/54-عبدالموجود رزق عفٌفً  ج -  29

 11251برلم       25195458، تارٌخ :  1373  2524/3/21خوخه حامد السٌد ناصر  سارى حتى  -  35

 2666برلم       25195458، تارٌخ :  1355  2553/15/12 -السٌد ٌوسف السٌد جعبوب  ج -  31

 2666برلم       25195458، تارٌخ :  1356  2558/15/12 -السٌد ٌوسف السٌد جعبوب  ج -  32

 2666برلم       25195458، تارٌخ :  1357  2513/15/12 -السٌد ٌوسف السٌد جعبوب  ج -  33

 2666برلم       25195458، تارٌخ :  1358  2518/15/12 -السٌد ٌوسف السٌد جعبوب  ج -  34

 3575رلم   ب    25195458، تارٌخ :  1353  2514/59/15-سحر دمحم حموده علً  ج -  35

 4895برلم       25195459، تارٌخ :  1391  2515/59/26-احمد محمود السٌد عبدالبالً  ج -  36

 8675برلم       25195415، تارٌخ :  1417  2515/57/18 -السٌد زٌنهم السٌد عبدالجلٌل  ج  -  37

 8675برلم       25195415، تارٌخ :  1418  2525/57/17السٌد زٌنهم السٌد عبدالجلٌل  ساري حتى  -  38

 7829برلم       25195415، تارٌخ :  1414  2524/3/29سعده عامر عباس عامر  سارى حتى  -  39

 13569برلم       25195411، تارٌخ :  1452  2521/6/15امنٌه وافى حسٌنى سٌداحمد  سارى حتى  -  45

 15116برلم       25195411، تارٌخ :  1441  2523/12/58احسان عبد الخالك دمحم احمد سلطان  ساري حتً  -  41

 15434برلم       25195411، تارٌخ :  1465  2524/54/21عبد هللا عفٌفى عطوة على  ساري حتً  -  42

 15352برلم       25195411، تارٌخ :  1473  2524/53/53حسٌن عبد الرسول بٌومى مرسى  ساري حتً  -  43

 15251برلم       25195411، تارٌخ :  1464  2524/2/12د/ محمود عبد الحمٌد محمود دروٌش  سارى حتى  -  44

 9959برلم       25195411، تارٌخ :  1458  2512/3/19 -عصمت ابراهٌم دمحم احمد شلبً  ج -  45

 9959برلم       25195411، تارٌخ :  1459  2517/3/17 - احمد شلبً  جعصمت ابراهٌم دمحم -  46

 795برلم       25195415، تارٌخ :  1496  2521/15/21عبدالمرضى سعد عبدالحمٌد عبدالكرٌم  سارى حتى  -  47

 9428برلم       25195415، تارٌخ :  1488  2511/7/24 -نجالء شمس عبدالمجٌد احمد  ج -  48



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 9428برلم       25195415، تارٌخ :  1489  2516/7/23 -نجالء شمس عبدالمجٌد احمد  ج -  49

 15185برلم       25195415، تارٌخ :  1512  2524/1/14وائل نبٌل عبد الغفار حافظ  سارى حتى  -  55

 12249برلم       25195415، تارٌخ :  1557  2525/6/22حنان دمحم محمود حماد احمد عبدالعال  سارى حتى  -  51

 12468برلم       25195415، تارٌخ :  1555  2525/9/26حماد عبدالرحمن صادق عبدالرحمن  سارى حتى -  52

 12468برلم       25195415، تارٌخ :  1555  2525/9/26حماد عبدالرحمن صادق عبدالرحمن  سارى حتى -  53

 3531برلم       25195416، تارٌخ :  1531  2554/8/29 -عطٌات عبد العزٌز علً مصطفً  ج -  54

 3531برلم       25195416، تارٌخ :  1532  2559/8/28 -عطٌات عبد العزٌز علً مصطفً  ج -  55

 3531برلم       25195416، تارٌخ :  1533  2514/8/27 -عطٌات عبد العزٌز علً مصطفً  ج -  56

 1342برلم       25195416، تارٌخ :  1527  2557/56/19 -جفتحى توفٌك عبدالعزٌز عبدالرازق   -  57

 1342برلم       25195416، تارٌخ :  1528  2512/56/19 -فتحى توفٌك عبدالعزٌز عبدالرازق  ج -  58

 1342برلم       25195416، تارٌخ :  1529  2517/56/19 -فتحى توفٌك عبدالعزٌز عبدالرازق  ج -  59

 2187برلم       25195416، تارٌخ :  1535  2558/55/53 -دٌد  جلطٌفه حلمً ش -  65

 2187برلم       25195416، تارٌخ :  1536  2513/55/53 -لطٌفه حلمً شدٌد  ج -  61
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

 15181برلم       25195415، تارٌخ :  1426  2519/51/14 -شركه دمحم مسعد و شرٌكته لالستٌراد و التصدٌر  ج  -  1
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 11537 برلم      25195418، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 

 


