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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌولٌو شهر شبٌن الكوم   جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن  03369برلم  21101111، لٌد فى  11111.111فلاير دمحم نورالدٌن مرسى الشتٌحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 مكتب رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ملٌج أول البلد بملن وصال السٌد متولى

عن  03311برلم  21101111، لٌد فى  111111.111ماهر سٌد احمد سٌد احمد الغراب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : البتانون بملن ماهر سٌد احمد سٌد احمد الغراب

عن مزادات  03391برلم  21101113، لٌد فى  51111.111جوده دمحم نجٌب جوده عرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

  نجٌب جوده دمحمبملن /دمحم-خرده ، بجهة : الحى الغربى شارع البساتٌن

عن حظٌره  03399برلم  21101113، لٌد فى  51111.111دمحم اشرف عبدالفتاح ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 مواشً حالبه ، بجهة : اسنطها بملن / اشرف عبدالفتاح ابراهٌم

عن تجارة  03413برلم  21101114ى ، لٌد ف 511111.111حسن مصطفى دمحم ابوسعده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

وذلن وفماً للوائح  6من المجموعة  36والفمرة  10وتورٌدات لطع غٌار السٌارات واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : طرٌك تال طنوب مٌدان عصمت بملن سمٌر مصطفى دمحم سالم

عن مكتب  03420برلم  21101119، لٌد فى  111111.111جر فرد ، رأس ماله ،  عادل عماد كامل زعبوب  ، تا -  6

 مماوالت عامه ، بجهة : سبن الضحان بملن عماد كامل زعبوب عبدالرحمن

عن مكتبه  03439برلم  21101110، لٌد فى  25111.111صبرٌه كمال جالل مطاوع على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ارع اسكاروس بملن ورثه الحاج احمد مبرونوخردوات ، بجهة : ش

عن  03464برلم  21101111، لٌد فى  51111.111مصطفى احمد عبدالظاهر دمحم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 تعبئة مواد غذائٌة ، بجهة : سبن الضحان بملن هشام زكى عبدالسالم بدوي

عن لطع  03466برلم  21101111، لٌد فى  111111.111رأس ماله ،   اسماء عثمان عبدالستار عثمان  ، تاجر فرد ، -  0

 غٌار وزٌوت وشحومات ، بجهة : كفر شحاته بملن عبدة احمد عبدالمجٌد الرغبوى

عن بٌع  03511برلم  21101115، لٌد فى  15111.111دمحم عبدالستار محمود الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 : شارع ابراهٌم سعفان بملن احمد احمد على عامرمالبس جاهزة ، بجهة 

عن مكتب  03409برلم  21101115، لٌد فى  1111.111وجٌه شندى على الحصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مماوالت كهربائٌة ، بجهة : سنجلف بملن سعاد عبدالمعطى احمد

عن حظٌرة  03513برلم  21101115، لٌد فى  5111.111،  محمود جابر جبر دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  12

 مواشى ، بجهة : منشأة شنوان بملن جابر جبر دمحم

عن بمالة ، بجهة  03535برلم  21101111، لٌد فى  21111.111اسراء سمٌر امٌن متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 : سبن الضحان بملن دمحم صالح دمحم عبدالحفٌظ

عن  03551برلم  21101119، لٌد فى  51111.111دٌه سعٌد فتح هللا عبدالغفار بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نا -  14

مركز تدرٌب ع الحاسب االلى واالدارة واللغات )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمة( ، بجهة : لبلى كلٌة 

  سعٌد دمحمالعلوم شارع عبدالحمٌد الطنبداوى بملن دمحم
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بماله ، بجهة  03552برلم  21101119، لٌد فى  4111.111على ابو السعود السٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 : الكوم االخضر بملن السٌدة السٌد دمحم شلبى

عن تعبئة مواد  03562 برلم 21101121، لٌد فى  11111.111ضٌاء حسٌن دمحم عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 غذائٌة ، بجهة : العرالٌة بملن دمحم فتحى فرج

عن مشغل  03560برلم  21101122، لٌد فى  11111.111انصاف مجاهد متولى حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مالبس ، بجهة : ملٌج بملن ابراهٌم ملٌجى سٌد احمد المط

عن  03512برلم  21101122، لٌد فى  21111.111ة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل عبدالعزٌز عبدالفتاح عمار -  19

 ورشة نجارة مٌكانٌكٌة ، بجهة : زوٌر بملن دمحم احمد محمود الجندى

عن حظٌرة مواشى  03592برلم  21101122، لٌد فى  251111.111دمحم جمال دمحم جبرٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 تلوانه بملن رمضان محروس محمودحالبه ، بجهة : 

عن ورشة  03591برلم  21101122، لٌد فى  51111.111جوده ماهر حبشى مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 نجارة لتصنٌع المطابخ ، بجهة : البتانون بملن جوده ماهر حبشى مٌخائٌل وترٌزة اسحاق نجٌب عوض هللا

عن ورشة  03615برلم  21101129، لٌد فى  5111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    حازم ابوالسعود احمد عٌسى -  21

 نجارة مٌكانٌكٌة ، بجهة : األطارشة بملن جالل ابراهٌم عبدالفتاح

عن حظٌرة  03611برلم  21101129، لٌد فى  61111.111مروه عبدالفتاح عفٌفى البكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بجهة : بهناى بملن دمحم سمٌر عبدالفتاح مواشى حالبة ،

عن مكتبه  03634برلم  21101131، لٌد فى  3111.111منال صبرى عبدالمنعم عٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 وخردوات ، بجهة : كفر الخضرة بملن احمد بكرى حلمى

عن مكتب  03635برلم  21101131، لٌد فى  5111.111مدٌحه عادل عبدالسالم ودن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش المدارس األبتدائٌة بملن حسن سعد هنداوى الجمل

عن كافٌه ،  03366برلم  21101111، لٌد فى  55111.111دمحم عزت عبدالستار ابوعطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 اٌمن عبدالستار رسالنبجهة : مٌت الكرام بملن 

 21101112، لٌد فى  111111.111محمود صالح الدٌن احمد سالمه ) مطبعه االسراء (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 عن مطبعه بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ، بجهة : شارع المتنبً بملن / هانً صالح الدٌن احمد رسالن 03313برلم 

عن مكتب  03310برلم  21101112، لٌد فى  1111.111توفٌك عوٌضة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  أمل مجدى رمزى  -  21

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شارع العاشر من رمضان العزبة الغربٌة بملن دمحم مصطفى موسى موسى

عن خٌاطه  03303برلم  21101113، لٌد فى  11111.111وفاء خلٌل دروٌش االخرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 بملن/سامح طلعت حسٌن شبل عٌد-ومفروشات ، بجهة : شارع ابراهٌم الشرٌف

عن  03319برلم  21101112، لٌد فى  11111.111مصطفى ابوالفتح عبدالحمٌد الجوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 مكتبة ، بجهة : ش بورسعٌد بملن هوٌدا عبدالمعطى عٌد

عن  03411برلم  21101114، لٌد فى  11111.111حنان صالح شهاب الدٌن الخٌاط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ورشه تجارة مٌكانٌكٌه ، بجهة : شنوان بملن محمود دمحم دمحم النجار

عن مكتب  03413برلم  21101111، لٌد فى  11111.111شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا محروس دمحم  -  31

 رحالت داخلٌة ، بجهة : البتانون بملن حسن ابوالفتوح عبدالعزٌز

عن مكتبة ، بجهة  03431برلم  21101110، لٌد فى  1111.111اشرف دمحم خلٌل الهوارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 حمد عبد العزٌز بملن دمحم خلٌل محمود خلٌل: شارع ا
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع لطع غٌار  03445برلم  21101110، لٌد فى  5111.111دمحم احمد عبدالجلٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 سٌارات مستعمله ، بجهة : ش نمرة المتفرع من محمود شاهٌن بملن لؤى بهجت دمحم ذكى

مصنع سلٌم لالكر والممابض واكسسوارات ابواب وشبابٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   وائل احمد خالد سلٌم ) -  34

عن مصنع لالكر والممابض واكسسوارات ابواب وشبابٌن ، بجهة : طوخ دلكه  03431برلم  21101119، لٌد فى  51111.111

 ش السادات بملن احمد خالد دمحم سلٌم

عن تحف  03463برلم  21101111، لٌد فى  61111.111جر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم اسحك ابراهٌم اسحك  ، تا -  35

 وانتٌكات ، بجهة : ملٌج بملن جرجس صبرى هالل

عن بمالة ، بجهة :  03511برلم  21101115، لٌد فى  11111.111السٌد السٌد على غنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 احمناوهلة بملن لٌلى دمحم السٌد عبداللفت

عن بٌع  03522برلم  21101116، لٌد فى  51111.111وحٌد فهمى عبدالمحسن خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 مالبس جاهزة ، بجهة : جروان بملن ٌحٌى عبدالستار عبدالمادر

عن بمالة ،  03521برلم  21101116، لٌد فى  11111.111عزٌزه جمال االبٌومى فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 بجهة : الماى بملن فتحٌه ابراهٌم حسانٌن الشرلاوى

عن  03526برلم  21101116، لٌد فى  51111.111خالد عبدالتواب عبدالرازق عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 مالبس جاهزة ، بجهة : ش بنى حسن بملن دمحم فرج احمد السحٌمى

عن مطعم ،  03536برلم  21101111، لٌد فى  111111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    فٌروز ادرٌس صابر دراز -  41

 بجهة : شارع الجٌش بملن انور احمد عمر لاعود

عن  03546برلم  21101119، لٌد فى  1111111.111اٌة عبدالجواد عبدالجواد ابو حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ٌن ، بجهة : جزٌرة الحجر بملن دمحم عبد الغنى اسماعٌلمخبز افرنجى عمل الحلوى من عج

عن بٌع مالبس  03556برلم  21101121، لٌد فى  111111.111فاٌز احمد عباس عجور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 اطفال ، بجهة : ش الجٌش بملن سٌد احمد ابراهٌم حٌدر

عن مزادات بوفٌهات  03550برلم  21101121، لٌد فى  5111.111،  عمرو نبٌل نبوى عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  43

 ، بجهة : المصٌلحه بملن احمد نبٌل نبوى عامر

عن  03565برلم  21101121، لٌد فى  1111.111احمد عبدالهادى سٌد احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 علىعطارة ، بجهة : مدخل الزاوٌه جروان بملن دمحم شندى 

عن ثالجة  03510برلم  21101122، لٌد فى  51111.111ابتسام عبدالمجٌد على الجحش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 موز وحفظ خضراوات وفاكهة ، بجهة : ملٌج بملن سامى رمضان بٌومى عفش

عن  03500برلم  21101125، لٌد فى  31111.111دمحم المدبولى عبدالممصود مزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 مستحضرات التجمٌل ، بجهة : شارع عبدالموجود عٌد بملن كمال عبدالرحٌم عبدالنبى

عن تجارة  03504برلم  21101125، لٌد فى  11111.111فاطمة عرفه عبدهللا زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ادوات صحٌة ، بجهة : زاوٌة بمم بملن محمود حسن الحصرى

عن  03610برلم  21101120، لٌد فى  111111.111امجد السٌد ابراهٌم السٌد جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 ورشة رخام ، بجهة : طنبدى بملن دمحم عبدالرحمن السٌد جاد

عن حظٌرة  03641برلم  21101131، لٌد فى  51111.111كرم دمحم عبدالحمٌد عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 مواشى حالبة ، بجهة : جروان بملن اسامة السٌد فرج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن حظٌرة  19516برلم  21101125، لٌد فى  251111.111احمد احمد العٌسوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مواشى حالبه ، بجهة : كفر الشبع بملن محمود عبدالرحمن شبل

عن حظٌرة  19516برلم  21101125، لٌد فى  251111.111رد ، رأس ماله ،  احمد احمد العٌسوى دمحم  ، تاجر ف -  51

مواشى حالبه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة كفر الشٌخ منصور بملن ابوالعال دمحم على بغرض مكتب خدمات وحجز فندلى 

 2115/4/2فى  19516وتشغٌل بالداخل ورحالت داخلٌة والممٌد برلم 

عن  03364برلم  21101111، لٌد فى  51111.111دالغفار الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حمدى عبدالفتاح عب -  52

 ثالجه تبرٌد ، بجهة : تال الملشى بملن حمدى عبدالفتاح عبدالغفار الدٌب

عن حظٌرة  03392برلم  21101112، لٌد فى  51111.111حسن فتحى متولى حسن دهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 اشى حالبة ، بجهة : سمان بملن حمدٌة عبد العاطى حسنمو

عن تربٌة  03415برلم  21101114، لٌد فى  411111.111هانى ابوالنجا دمحم حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 وتسمٌن مواشى ، بجهة : بابل بملن ابوالنجا دمحم ابو النجا حجاج

عن ورشة خراطه ،  03429برلم  21101119، لٌد فى  21111.111رأس ماله ،  اسالم دمحم دمحم جحا  ، تاجر فرد ،  -  55

 بجهة : ش الغفارة بملن ورثه المرحوم دمحم دمحم حسن جحا

عن مالبس  03434برلم  21101110، لٌد فى  51111.111سلٌمان سامى سلٌمان عفصه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ل سعدجاهزة ، بجهة : بابل بملن حسٌن شب

عن تجارة  03454برلم  21101111، لٌد فى  3111.111حاتم دمحم راتب السٌد عمر خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش/ابو الخٌر من ش/المدارس بملن اكرام فهمى مصطفى حرٌشة31ادوات كهربائٌة ، بجهة : 

عن بٌع  03441برلم  21101110، لٌد فى  51111.111ابراهٌم ملٌجى سٌد احمد المط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 اخشاب ) مغلك اخشاب ( ، بجهة : ملٌج بملن دمحم دمحم ابراهٌم

عن اعمال  03451برلم  21101111، لٌد فى  111111.111وائل ٌسرى كامل الغنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

مماوالت عمومٌة ومتكاملة واعمال عزل حرارى وتورٌدات بكافة انواعها وتوكٌالت تجارٌة وعمومٌة ، بجهة : صفط جدام بملن 

 فاطمه ٌسرى كامل

عن ادوات  03411برلم  21101111، لٌد فى  111111.111هانم فوزى عبدالمنعم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 : بخاتى بملن دمحم فوزى عبدالمنعم عامر تجمٌل ، بجهة

عن حظٌرة  03495برلم  21101111، لٌد فى  211111.111رٌاض مختار رٌاض ابرهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مواشى ، بجهة : دناصور بملن مصطفى رٌاض ابراهٌم مصطفى سٌد احمد

عن مكتب  03499برلم  21101114، لٌد فى  11111.111ه ،  ناصر رشاد عبدالعزٌز راضى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  62

 مماوالت عمومٌة ، بجهة : شمٌاطس بملن هانى شاكر السٌد الشافعى

عن منظفات  03400برلم  21101115، لٌد فى  5111.111سهٌر محمود محمود خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 بداللطٌف مغاورىصناعٌة ، بجهة : ش الجالء المبلى بملن احمد ع

عن مخبز بلدى ،  03515برلم  21101115، لٌد فى  11111.111طارق فتحى كامل عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 بجهة : مٌت خالان بملن دمحم دمحم حلمى عالم

ن مماوالت عامة ع 03512برلم  21101115، لٌد فى  111111.111زكى دمحم زكى خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ، بجهة : ش الشرٌف بملن دمحم دمحم محروس

عن حظٌرة  03523برلم  21101116، لٌد فى  51111.111اٌمن سعد حسنٌن عمرٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 مواشى حالبة ، بجهة : كفر الباجور بملن امٌر على محمود حسن



 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 بمالة ،  03569برلم  21101122، لٌد فى  11111.111د ، رأس ماله ،  احمد محمود عبدالمجٌد الخولى  ، تاجر فر -  61

 بجهة : مٌت شهالة بملن احمد محمود عبدالمجٌد الخولى

عن تجارة  03621برلم  21101120، لٌد فى  11111.111شربات حسانٌن مرسى الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 ش البحر _  بملن احمد فتحى احمد عٌدلحوم واسمان مجمدة ، بجهة : دراجٌل _ 

عن تجارة لطع  03631برلم  21101131، لٌد فى  511111.111دمحم عبده ابراهٌم عمٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 غٌارسٌارات وزٌوت وكاوتش ، بجهة : ش حسنى مبارن برج البنٌان بملن خالد حسن خالد حسن

عن مركز جٌم ،  03641برلم  21101131، لٌد فى  51111.111جر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحمى كمال غنٌم  ، تا -  11

 بجهة : برج السالم بالزا امتداد شارع طلعت حرب بملن حسام دمحم دمحم نور الدٌن واحمد دمحم عاشور نور الدٌن

عن  11260برلم  21101111، لٌد فى  11111.111سامى حسن عبدالمعطى الغرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 محطة فرز وتعبئة حاصالت زراعٌة وتصدٌر وفماً للوائح والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : بشتامى بملن لمٌس ابراهٌم السٌد سالم

عن  11260برلم  21101111، لٌد فى  11111.111سامى حسن عبدالمعطى الغرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

ة حاصالت زراعٌة وتصدٌر وفماً للوائح والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة بشتامى بملن محطة فرز وتعبئ

 11260ولٌد برلم  2112/3/21حسن عبدالمعطى الغرباوى ونشاطه تموٌن وبمالة افتتح فى 

عن بٌع  03391برلم  21101112 ، لٌد فى 21111.111عٌد دمحم عبدالرحٌم سالم مكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 مالبس جاهزة ، بجهة : البتانون بملن عٌد دمحم عبدالرحٌم سالم مكى

عن مكتب هندسى  03411برلم  21101111، لٌد فى  51111.111دمحم ٌاسر كامل صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ن ٌاسر كامل رجب صمرومماوالت ، بجهة : شارع صبحى متفرع من شارع ترعة البتانونٌة بمل

عن مالبس ،  03415برلم  21101111، لٌد فى  11111.111محمود اسامه بسٌونى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 بجهة : بٌر شمس بملن احمد عنتر دمحم عبدالكرٌم

عن لطع غٌار ادوات  03416برلم  21101119، لٌد فى  3111.111ناهد ولٌم فهمى ناشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 كهربائٌة ومنزلٌة ، بجهة : حصة ملٌج بملن عزٌز سلٌمان ابراهٌم

عن مكتب  03449برلم  21101110، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالستار دسولى النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 دسولى النجار تورٌدات فٌما عدا االنترنت ، بجهة : اخر ش الجٌش بملن حسنى عبد الستار

عن  03432برلم  21101119، لٌد فى  151111.111انتصار عبد هللا عبد الهادى نجم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 مصنع مالبس ، بجهة : كفر طنبدى بملن عبد الرسول شفٌك هجرس

عن مكتب  03446برلم  21101110، لٌد فى  21111.111سامح ٌوسف دمحم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : بهناي بملن ٌوسف دمحم ٌوسف عبدالجواد

عن حظٌرة  03416برلم  21101111، لٌد فى  361111.111حماده دمحم عبدالحمٌد حلوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 لحمٌد حلوةتسمٌن مواشى ، بجهة : مٌت الموز بملن حماده دمحم عبدا

عن بمالة ، بجهة  03403برلم  21101114، لٌد فى  51111.111خالد عبدالعزٌز عبده العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 : طوخ دلكة بملن دمحم على فتحى األلرع

دواجن ، عن  03561برلم  21101121، لٌد فى  51111.111حسنى فتحى حسنى زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 بجهة : شارع المعهد الدٌنى بملن صلوحة عبدهللا احمد

عن خلط  03516برلم  21101122، لٌد فى  51111.111والء مصطفى كمال انور عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 شبٌن الكوم بملن / هناء خلٌفه محمود دمحم راشد 1وتعبئه مخصبات زراعٌه ، بجهة : مٌت خلف م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن خلط  03516برلم  21101122، لٌد فى  51111.111ء مصطفى كمال انور عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وال -  94

لوٌسنا بملن / رافت عبدالمنعم عطٌه ونشاطه  1وتعبئه مخصبات زراعٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه مٌت المصرى م

 ه السبعمركز برك 22114ولٌد برلم 2110/2/4مخصبات زراعٌه افتتح فى 

عن  03611برلم  21101125، لٌد فى  115111.111حذٌفة ممدوح صادق ابراهٌم زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 مصاعد ومماوالت ، بجهة : طرٌك كفر المصٌلحة بملن اٌمن نبٌل شعبان

عن كشن لبٌع  03611برلم  21101125، لٌد فى  51111.111عفت فكرى انور السرساوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 السجائر والحلوى ، بجهة : شارع بنها بملن مجلس مدٌنة الباجور

عن  03625 برلم 21101120، لٌد فى  11111.111عمرو سلٌمان على على الجدٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 كافتٌرٌا ، بجهة : ملٌج بملن سامى عبدالفتاح المسط

عن  03642برلم  21101131، لٌد فى  52111.111شرٌهان جالل عبدالغنى عامر شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 بٌع اللحوم واألسمان المجمدة ، بجهة : مناوهلة بملن السٌد عبدالحمٌد موسى

عن بماله ،  03653برلم  21101131، لٌد فى  1111.111السالم العزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رامى ممدوح عبد -  90

 بجهة : كفر دلماق بملن اٌمان الغرٌب احمد البرى

عن تجارة مالبس  03645برلم  21101131، لٌد فى  11111.111امٌرة ناجى حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 شارع عاطف السادات برج أسامة فهٌم بملن أسامة فهٌم منصورجاهزة ، بجهة : 

عن مكتبه ،  03304برلم  21101113، لٌد فى  11111.111سلٌمان المطب سلٌمان زللو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 بجهة : البتانون بملن المطب سلٌمان زللو

عن بٌع  03395برلم  21101112، لٌد فى  51111.111له ،  فاطمة عبدالغفار ابراهٌم عزام  ، تاجر فرد ، رأس ما -  02

 مالبس ، بجهة : كفر شبرازنجى بملن صبرى دمحم جاد خضر

عن  03416برلم  21101114، لٌد فى  511111.111دمحم صبحى مصلحى السٌد المصاص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

وذلن وفماً للوائح والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  10مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 شارع بنن مصر امام مستشفى الدلتا بملن سامح كمال السباعى

عن مجمدات ،  03422برلم  21101119، لٌد فى  11111.111خالد دمحم ابراهٌم شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 ى سالمبجهة : شنوان بملن على شرف عل

عن حظٌرة مواشى  03419برلم  21101119، لٌد فى  211111.111دمحم دمحم دمحم ابوالنور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 حالبة ، بجهة : فٌشا الصغرى بملن اشرف دمحم ابراهٌم عبدهللا

عن بمالة ، بجهة : ملٌج  03456رلم ب 21101111، لٌد فى  1111.111نعمة السٌد دمحم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 بملن جلٌلة حسٌن حسنى ابو شعلة

عن بٌع اجهزة  03460برلم  21101111، لٌد فى  21111.111دمحم احمد السٌد ابوالعزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 كهربائٌة ، بجهة : طرٌك كفر الباجور بملن دمحم احمد عبدالعزٌز

عن مكتب استٌراد  03514برلم  21101115، لٌد فى  511111.111مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  تامر دمحم فرٌد ابو -  09

وذلن وفماً للوائح والموانٌن المنظمة لذلن ( وتوكٌالت تجارٌة ،  6من المجموعة  36والفمرة  10وتصدٌر ) فٌما عدا المجموعة 

 بجهة : شارع الجٌش بملن فرٌد دمحم فرٌد ابومسلم

عن مستحضرات  03533برلم  21101111، لٌد فى  25111.111 حامد مصطفى الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  00

 تجمٌل وعطور ، بجهة : مٌت عافٌة بملن احمد عبدالحمٌد احمد النعمانى

عن  03590برلم  21101124، لٌد فى  21111.111عبده سعٌد عبده على الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مكتب تورٌدات عمومٌة )فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : زوٌر بملن احمد محمود شرٌف



 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

 03641برلم  21101131، لٌد فى  5111.111موسى فتحى احمد الحسٌنى بٌومى الشونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

بجهة : ملٌج ش الجمعٌة الشرعٌة بملن حازم عبدالرحٌم دمحم  عن اعمال الكهرومٌكانٌكٌة بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ،

 النمٌب

عن حظٌرة  03651برلم  21101131، لٌد فى  151111.111نور رضوان طه دراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مواشى ، بجهة : طوخ دلكه بملن مهنى دمحم عبدالحمٌد

عن بمالة  03300برلم  21101114، لٌد فى  25111.111فرد ، رأس ماله ،  مها زاٌد عبدالخالك دمحم ٌوسف  ، تاجر  -  113

 ، بجهة : مٌت مسعود بملن عبدالرحمن محروس احمد

عن بٌع  03414برلم  21101111، لٌد فى  151111.111دمحم صبرى شعبان منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ٌن الحاج ابراهٌممبٌدات ، بجهة : جزٌرة الحجر بملن دمحم عزالد

برلم  21101119، لٌد فى  111111.111شولى محروس عبدالعال احمد عبدالفضٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 عن حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : نادر بملن رزق على مرسى 03411

عن مصنع  03441برلم  21101110، لٌد فى  51111.111شرٌن رمضان محمود طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 البان ، بجهة : تلبنت ابشٌش طرٌك بنها بملن حسٌنى دمحم حسٌنى عبدالوهاب

عن  03433برلم  21101110، لٌد فى  51111.111محمود سعٌد عبد العزٌز الكومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ملن سعٌد عبد العزٌز مصطفى الكومىب -مكتب مماوالت وتورٌدات ماعدا االنترنت ، بجهة : كفر مناوهلة 

عن حظٌرة مواشى  03461برلم  21101111، لٌد فى  51111.111حسٌن عٌد جبر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 حالبة ، بجهة : منشأة شنوان بملن عٌد جبر دمحم

عن فرن افرنجى  03414برلم  21101111، لٌد فى  5111.111عماد سعٌد المطب بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 وحلوٌات ، بجهة : شارع اللمعى بملن على جوده دمحم خطاب

عن بٌع  03490برلم  21101114، لٌد فى  25111.111عاطف صبحى عبدالعزٌز خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 اعالف ، بجهة : مٌت عافٌة بملن السٌد عباس السٌد الطبال

عن تعبئه  03512برلم  21101115، لٌد فى  25111.111جورج جبران جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جوزٌف  -  111

 وتغلٌف وتصنٌع حلوٌات وشٌكوالته ، بجهة : كفر المصٌلحة بملن باسم ابراهٌم سعد حسن

عن مكتب  03516برلم  21101115، لٌد فى  251111.111دمحم مندوة دمحم سلٌم السبكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

تورٌدات فٌما عدا مجاالت االنترنت ونظافه ومنالصات ومزادات وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : شارع 

 الرحمه البر الشرلى بملن عاطف احمد السٌد بهى الدٌن

عن بمالة ،  03531برلم  21101111ى ، لٌد ف 51111.111محمود شعبان جوده االشمونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 بجهة : شارع طلعت حرب بملن دمحم عبدالوارث سلٌمان درة

عن بٌع  03551برلم  21101121، لٌد فى  51111.111جورج فوزى سلٌمان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ٌمان ابراهٌمادوات كهربائٌه ومنزلٌه ، بجهة : شارع زاوٌه الجبرى بملن عٌاد فوزى سل

عن كافتٌرٌا ،  03511برلم  21101122، لٌد فى  5111.111احمد سعٌد على ابوالنور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 بجهة : شارع عمرو بن العاص من الجالء البحرى بملن جماالت دمحم عبدالمجٌد

عن  03596برلم  21101124، لٌد فى  111111.111عبدالرحمن صالح احمد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 تجارة البمالة وتشمل الزٌوت بالجملة ، بجهة : مٌت خالان بملن ٌاسر على على

عن بٌع  03509برلم  21101125 ، لٌد فى 5111.111عبدالعزٌز فتحى عبدالعزٌز السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 وتجهٌز كشرى ، بجهة : شارع جمال عبدالناصر بملن عثمان عثمان محمود زاهى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مزرعة  03626برلم  21101120، لٌد فى  51111.111احمد صابر محمود طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ود عبدالرؤوف طهمواشى حالبة ، بجهة : زاوٌة بمم _عزبة ابودٌب _ بملن صابر محم

عن بٌع  69190برلم  21101131، لٌد فى  21111.111خالد محمود دمحم بحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 بملن خالد محمود دمحم بحٌرى -محمصات ومسلٌات وبن ، بجهة : شارع الجالء البحرى 

عن بٌع  69190برلم  21101131، لٌد فى  21111.111خالد محمود دمحم بحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

محمصات ومسلٌات وبن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة شارع الجالء البحرى طارق دمحم عبد الرحٌم شبل وذلن لغرض بٌع لب و 

 69190ولٌد برلم  2111/5/24سودانى افتتح فى 

عن مكتب  93249برلم  21101111، لٌد فى  511111.111عبد هللا دمحم السٌد الحبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 شارع عاطف السادات _ بملن زٌنب عبدالمولى ابراهٌم 11مماوالت ، بجهة : شبٌن الكوم _ 

عن مكتب  93249برلم  21101111، لٌد فى  511111.111عبد هللا دمحم السٌد الحبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

رئٌسى بناحٌه شارع طلعت حرب بملن جمال حامد دمحم ونشاطه مكتب هندسى ومماوالت عامه وتورٌد مماوالت ، بجهة : له محل 

وفما للوائح والموانٌن / نشاط مماوالت وانشاء وهدم واصالح اساسات االستثمار  6مواد بناء واستٌراد وتصدٌر ما عدا المجموعة 

 العمارى

عن مكتب  93249برلم  21101111، لٌد فى  511111.111، رأس ماله ،   عبد هللا دمحم السٌد الحبشى  ، تاجر فرد -  123

 93249لٌد برلم  2116/11/10مماوالت ، بجهة : الى النشاط االصلى و افتتح فى 

عن مالبس  03314برلم  21101112، لٌد فى  11111.111سعدٌه احمد شعبان السماحً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 بملن / هانً دمحم مجاهد ، بجهة : بشتامً

عن بماله ،  03301برلم  21101113، لٌد فى  11111.111زٌنب زكً احمد الفرارجً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 بجهة : شارع دمحم محمود بملن / سامً عبدالرحمن عثمان

عن بٌع  03411برلم  21101114، لٌد فى  1111.111حسنى حسٌن بسٌونى شخبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 ش محمود شاهٌن البر الشرلى مساكن الزراعة بملن حنان دمحم حسن هالل 1مأكوالت ومشروبات ، بجهة : 

عن ورشه لتصنٌع  03421برلم  21101119، لٌد فى  51111.111امٌرة احمد دمحم فرحٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مل من ناجى شتله بملن نبٌله شحاته علىالمالبس ، بجهة : شارع مسجد الج

عن ورشه موبٌلٌا  03443برلم  21101110، لٌد فى  21111.111سمٌر زكى حنا جمٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 ، بجهة : شارع غبلاير متفرع من شارع الملعه بملن سمٌر زكى حنا جمٌان

عن بٌع  03411برلم  21101111، لٌد فى  51111.111ماله ،  ناجى عادل فاروق انور  ، تاجر فرد ، رأس  -  120

 مشروبات ، بجهة : شارع مدرسة المساعى بملن خالد عبداالله ابوعلى

عن تجارة  03516برلم  21101115، لٌد فى  51111.111هانم دمحم السٌد الغرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

المنزلٌة ، بجهة : ش النبى داوود متفرع من ش سلمان بملن منشأة بٌرامٌدز لتجارة  مستحضرات التجمٌل ومستلزمات النظافة

 مستحضرات التجمٌل وٌمثلها هانم دمحم السٌد الغرباوى

عن بٌع  03549برلم  21101119، لٌد فى  51111.111محمود االحمدى محمود الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 راجٌل بملن دمحم دمحم لبالىخدمات المحمول ، بجهة : د

عن  03542برلم  21101119، لٌد فى  11111.111دمحم نشأت عبدالسالم عٌسى الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

خدمات مختصة بالتعلٌم وتسجٌل الوافدٌن )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة( ، بجهة : سبن الضحال بملن 

 مد عشماوىحسنٌة اح

عن تورٌدات  03564برلم  21101121، لٌد فى  51111.111دمحم احمد عبدالرحمن زٌتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 شارع موسى البر الشرلى بملن سمٌر جابر دمحم 21)فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : عمار 



 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  03561برلم  21101121، لٌد فى  25111.111ماله ،   سامٌة عبدالحمٌد ٌوسف بركات  ، تاجر فرد ، رأس -  134

 تجارة حبوب واعالف ، بجهة : شارع الجرن بملن محمود دمحم عبدالغفار

عن بماله  03506برلم  21101125، لٌد فى  11111.111دمحم ابوالفتح دمحم رمضان حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 بدٌن بملن رانٌا دمحم ابوالفتح دمحم رمضانتموٌنٌه ، بجهة : شارع زٌن العا

عن مكتب دٌكور  03614برلم  21101125، لٌد فى  5111.111احمد سعٌد حسن ابواحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 وتشطٌبات ، بجهة : شارع بورسعٌد بملن احمد امٌن دمحم المنٌاوى

عن  03610برلم  21101129، لٌد فى  151111.111رأس ماله ،  احمد اسامه عبدالرازق عفٌفى  ، تاجر فرد ،  -  131

واغلك  2115/1/12حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : كان له محل رئٌسى بناحٌة سبن الضحان بملن فوزٌة محروس دمحم افتتح فً 

 42193بأمر محو رلم  2110/5/23فً 

عن  03610برلم  21101129، لٌد فى  151111.111احمد اسامه عبدالرازق عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : سبن الضحان بملن اسامه عبدالرازق عفٌفى

عن  03631برلم  21101131، لٌد فى  211111.111محمود كمال المنشاوى المزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

  فرج غنٌمحظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : جزٌرة الحجر بملن دمحم

عن بمالة ،  03649برلم  21101131، لٌد فى  11111.111دمحم سامى محمود العلمامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 بجهة : شارع البطل احمد عبدالعزٌز بملن احمد مصطفى دمحم جمعه

عن  03654برلم  21101131ٌد فى ، ل 111111.111بدر رجب احمد عبدالغفار عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 صناعة وتعبئة مواد غذائٌة ، بجهة : الراهب بملن دمحم عبدهللا عبداللطٌف

عن مالهى  03360برلم  21101111، لٌد فى  251111.111ممدوح دمحم شبل مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 وملعب كره لدم ، بجهة : دناصور بملن ممدوح دمحم شبل مرعى

عن  03301برلم  21101113، لٌد فى  21111.111ضٌاء محًٌ الدٌن لندٌل دمحم لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 مالبس ، بجهة : شارع بنً حسن بملن / ام الرزق غرٌب دمحم

، لٌد  11111.111مصطفى محسن مصطفى السعدنى ) مكتب مصطفى محسن الهندسى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

عن مكتب هندسى ومماوالت ، بجهة : شارع حمادة المتفرع من شارع الجالء البحرى بملن احمد  03412برلم  21101114فى 

 خالد محمود حمادة

عن  11311برلم  21101110، لٌد فى  5111.111ف الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امال عبد الحمٌد السٌد سٌ -  145

الباجوربملن دمحم دمحم دمحم ونشاطه حظٌرة مواشى حالبه افتتح فى  1تجارة اسمنت ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه بهناى م

 11311ولٌد برلم  2114/12/3

عن  11311برلم  21101110، لٌد فى  5111.111جر فرد ، رأس ماله ،  امال عبد الحمٌد السٌد سٌف الدٌن  ، تا -  146

 دمحم دمحم دمحم -الباجوربملن  1تجارة اسمنت ، بجهة : بهناى م

عن بٌع وتصنٌع  03440برلم  21101110، لٌد فى  11111.111احمد حامد على النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ى حسن بملن محمود السٌد محمود لنصوةمعطر لدى الغٌر ، بجهة : ش بن

عن  03491برلم  21101111، لٌد فى  111111.111مجدى احمد عبدالرحمن البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 مماوالت عامة ، بجهة : الدور الثانى العلوى بالبر الشرلى طرٌك مٌت خالان بملن باسم احمد مصٌلحى

عن مكتب  03419برلم  21101111، لٌد فى  1111.111لعلٌمى زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم رفعت زٌدان ا -  140

 تورٌدات فٌما عدا مجاالت األنترنت ، بجهة : كفر طنبدى بملن السٌد زٌدان العلٌمى

محل حداٌد  عن 03510برلم  21101115، لٌد فى  251111.111حاتم مختار على عمارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 وبوٌات ، بجهة : طوخ دلكة ش السادات بملن شرٌف رشاد عبدالحلٌم موسى



 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  03511برلم  21101115، لٌد فى  151111.111والء وحٌد عبدالسمٌع عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : مٌت الوسطى بملن اسماعٌل عواد حسن

عن  03402برلم  21101114، لٌد فى  111111.111الح رشدى المراكبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمضان ص -  152

 ورشة مٌكانكٌه لتصنٌع األخشاب ، بجهة : ساحل الجوابر بملن دمحم صالح رشدى

عن بٌع  03529برلم  21101116، لٌد فى  1111.111سهٌر ابراهٌم عبدالغنى راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 مجمدات واسمان وخالفه ، بجهة : شارع صالح سالم بملن دمحم سالمه ابراهٌم

عن تجارة كاوتش  03520برلم  21101111، لٌد فى  5111.111جعفر السٌد احمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 وبطارٌات جملة ولطاعى ، بجهة : كفر الغنامٌة بملن عطٌات عبدالعلٌم هالل

عن  03541برلم  21101119، لٌد فى  21111.111عبد النبى الشحات دمحم عبدهللا الكالف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ادوات وتركٌبات كهربائٌه ، بجهة : الكتامٌه بملن الشحات دمحم عبدهللا الكالف

عن بٌع احذٌة  03594برلم  21101122 ، لٌد فى 61111.111دمحم رفاعى مدبولى لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 وشنط ، بجهة : شارع حماده من شارع الجالء البحرى بملن دمحم على خلٌل

عن  03501برلم  21101124، لٌد فى  25111.111نعٌمة ابوالفتوح مصطفى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 لن دمحم عاطف عبدالسالمش/الملفاط من ش/ اسكاروس بم 15كوافٌر حرٌمى ، بجهة : 

عن بٌع  03503برلم  21101125، لٌد فى  111111.111عادل سالم عبدالنبى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 حداٌد وبوٌات ، بجهة : شارع بورسعٌد امام مجلس المدٌنة بملن سناء مرسى لندٌل

عن بٌع  03619برلم  21101129، لٌد فى  11111.111اٌمن فكرى شكرى جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 نظارات ، بجهة : حارة عوض من سعد زغلول البر الشرلى بملن حسٌن عبدالعزٌز احمد

عن محل  03622برلم  21101120، لٌد فى  21111.111هند سعد مصطفى السٌد الدالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 السٌد السٌد مرسى الدٌباسمان ، بجهة : كفر طنبدى بملن 

عن حظٌرة  03620برلم  21101131، لٌد فى  311111.111دمحم ابراهٌم ابراهٌم عنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 مواشى حالبة ، بجهة : مشٌرف بملن صابرٌن حسن السنورسى

عن  03630برلم  21101131ى ، لٌد ف 111111.111احمد مصطفى موسى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 جزارة وتصنٌع لحوم )حواوشى( ، بجهة : شارع بورسعٌد بملن دمحم مصطفى دمحم

عن ورشة نجارة  03315برلم  21101112، لٌد فى  1111.111دمحم عاطف جوده السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 ٌدوٌه ، بجهة : البندارٌة بملن محمود عثمان عبٌد

عن تجاره  03316برلم  21101112، لٌد فى  51111.111صام عبدالسالم السٌد سعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  164

 خرده ، بجهة : شارع شومان العزبه الغربٌه بملن / رجب عبدالسالم السٌد

عن حظٌرة  03410برلم  21101119، لٌد فى  151111.111مدحت زكى محمود رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 مواشى حالبة ، بجهة : عمروس بملن مدحت زكى محمود رزق

عن بٌع سجاد  03412برلم  21101111، لٌد فى  51111.111كرٌم ٌسرى السٌد الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب بملن عصمت سعد عبدهللا الملٌجى

عن  03401برلم  21101114، لٌد فى  11111.111عبود السٌد عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالسالم عبدالم -  161

 صٌدلٌة ، بجهة : شارع بورسعٌد بملن ولٌد حمدى عمار

عن مطعم  03511برلم  21101115، لٌد فى  5111.111نجاتى محفوظ سلٌمان ابو جبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 : بخاتى بملن محفوظ سلٌمان ابو جبل فول وطعمٌة ، بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  03519برلم  21101115، لٌد فى  251111.111اسماء احمد ابوالٌزٌد غباشى ناجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 محل مالبس واكسسوارات ، بجهة : طوخ دلكه _ ش السادات _ بملن هدى ابراهٌم على محجوب

عن ورشة حدادة  03525برلم  21101116، لٌد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم على عبدهللا محرم  ،  -  111

 ، بجهة : عمروس بملن عبدهللا عبدالمجٌد عبدالفتاح

عن  15121برلم  21101119، لٌد فى  111111.111احمد رمضان عبد الحامى سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 شارع فهمى أبو رزق بملن محمود ربٌع عبد العزٌز -اجور مصنع مالبس جاهزه ، بجهة : الب

عن  15121برلم  21101119، لٌد فى  111111.111احمد رمضان عبد الحامى سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

شاطه تجارة شارع السبكى بملن ورثة حامد عبد اللطٌف حسن ون  -مصنع مالبس جاهزه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه الباجور 

 15121ولٌد برلم  2114/4/23مالبس جاهزه افتتج فى 

عن مكتب  03543برلم  21101119، لٌد فى  11111.111رانٌا سمٌر سعٌد حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 تورٌدات نباتات زٌنة ، بجهة : المنشأة الجدٌدة بملن سمٌر سعٌد حسن

عن مكتب  03511برلم  21101122، لٌد فى  151111.111دمحم دمحم سلٌمان عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 مماوالت عمومٌة وتورٌدات )فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : شارع صالح سالم بملن شادى دمحم سلٌمان

عن فالتر  03514برلم  21101122، لٌد فى  25111.111ماله ،   دعاء شولى عبدالعزٌز ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس -  115

 ش التعاونٌات بملن فتحى مغاورى على 11مٌاة ، بجهة : 

عن بٌع  03591برلم  21101124، لٌد فى  211111.111شهاب فتح هللا عبدالستار عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 بملن عماد فتحى ٌوسف 20لغزل محل رلم سٌارات لحساب الغٌر ، بجهة : شارع مصنع ا

عن مكتب  03501برلم  21101125، لٌد فى  21111.111كرٌم حمدى محمود صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 توكٌالت تجارٌة ، بجهة : البر الشرلى شارع لطفى كمال البحرى بملن عبدالرحمن مصطفى عبدالمولى نوفل

عن مطعم فول  03613برلم  21101125، لٌد فى  2111.111ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هشام دمحم دمحم عطٌ -  119

 وطعمٌة ، بجهة : كفر سنجلف المدٌم بملن خالد دمحم دمحم

عن مكتب  03614برلم  21101129، لٌد فى  25111.111دمحم احمد احمد ابو غنٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 : شارع سٌدى شبل بملن مسعد على بدرتأجٌر سٌارات ، بجهة 

عن ورشة  03623برلم  21101120، لٌد فى  251111.111امٌره كمال احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 نجارة ، بجهة : كفر الخضرة بملن احمد صابر دمحم حسن

عن ادوات منزلٌه  03624برلم  21101120لٌد فى  ، 5111.111حلمى دمحم احمد جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 ، بجهة : كفر عشما بملن سٌدة محمود دمحم ابوالعنٌن

عن بٌع ادوات صحٌه  03302برلم  21101113، لٌد فى  4111.111سامى دٌاب دمحم غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 بملن/ولٌد صبحى سلٌم-، بجهة : اصطبارى 

عن تجارة احذٌه ،  03461برلم  21101111، لٌد فى  21111.111دمحم كفافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ناهد سعٌد -  193

 شارع انور السادات بملن ورثه المرحوم دمحم عبدالحمٌد دمحم بدر 41بجهة : 

عن ماكٌنة  03410برلم  21101111، لٌد فى  11111.111امال حلمى عبدالغفار دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 طحٌن ، بجهة : مٌت شهالة بملن امال حلمى عبدالغفار دمحم

عن  03496برلم  21101111، لٌد فى  4111.111سٌد عبدالعزٌز سوٌلم سٌد احمد سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 تجارة منظفات ، بجهة : المماطع بملن عبدالعزٌز سوٌلم سٌد احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  03405برلم  21101114، لٌد فى  111111.111لسٌد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى حسن ا -  196

 صناعة الموبٌلٌا من الخشب ، بجهة : ش مسجد سٌف بالجالء البحرى بملن دمحم ابراهٌم دمحم

عن اكسسوار  03531برلم  21101111، لٌد فى  25111.111غادة سمٌح على سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 حرٌمى ، بجهة : بهناى بملن ابراهٌم دمحم عفٌفى

 03551برلم  21101119، لٌد فى  25111.111رمضان عبدالمجٌد عبدالممصود الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 ود الماضىعن مكتب تورٌدات )فٌماعدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : سرسنا بملن عبدالممصود عبدالمجٌد عبدالممص

عن بمالة ،  03553برلم  21101119، لٌد فى  25111.111احمد جمال احمد الشلٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  190

 بجهة : جزٌرة الحجر بملن سامى سعٌد سمعٌن منصور

عن مكتبه ،  03593برلم  21101122، لٌد فى  111111.111دمحم جبر عبدالعزٌز الشال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 بجهة : كفر عشما بملن اشرف توفٌك الساٌس

عن تجهٌز وطهى  03595برلم  21101124، لٌد فى  5111.111رانٌا عادل السٌد غنٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 وبٌع مأكوالت ، بجهة : زاوٌة بمم بملن دمحم دمحم رضوان

عن بٌع  03501برلم  21101124، لٌد فى  31111.111د ، رأس ماله ،  كرٌم ناصر ابومندور سمرى  ، تاجر فر -  102

 خضار وفاكهه ، بجهة : سرسنا بملن دمحم حافظ ابوحجر

عن بمالة ، بجهة :  03616برلم  21101129، لٌد فى  5111.111وحٌد انور السٌد عٌاش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 زاوٌة بمم بملن جمال السٌد رمضان

عن مكتب  03631برلم  21101131، لٌد فى  1111.111عصام جالل عبدربه جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : جروان بملن احالم دمحم حافظ

عن حظٌرة  03636برلم  21101131، لٌد فى  211111.111دمحم صبحى دمحم حواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 مواشى حالبة ، بجهة : شارع حلمى الشبكة بملن اٌهاب السٌد حواش

عن شغل  03640برلم  21101131، لٌد فى  51111.111انتصار سعد منصور البغدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 صدف ، بجهة : البتانون ش/صٌدلٌة االمل جوار مسجد المتولى بملن سمٌر ابراهٌم حنا

عن  03305برلم  21101113، لٌد فى  11111.111مصطفى ابراهٌم فتحى ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 مستلزمات طبٌة ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : مٌت خلف بملن احمد حسن صادق هوانة

عن بمالة  03410برلم  21101111، لٌد فى  111111.111طارق دمحم محجوب على دراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  109

 بملن عبد البر سعد دمحم -، بجهة : كفر الغنامٌة 

عن بمالة  03423برلم  21101119، لٌد فى  11111.111شرٌن البسٌونى خلٌل الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 ، بجهة : زرلان بملن دمحم دمحم شحاته ندا

عن تجارة مالبس  03436برلم  21101110، لٌد فى  51111.111، رأس ماله ،   حنان مسعد على حسن  ، تاجر فرد -  211

 جاهزة ، بجهة : شارع عبد المنعم السبكى متفرع من شارع الجٌش بملن عزه دمحم كامل عبد الفتاح

س جاهزة ، عن مالب 03442برلم  21101110، لٌد فى  51111.111سالم على سالم العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بجهة : شبرا بتوش بملن سالم على سالم العبد

عن  03461برلم  21101111، لٌد فى  52111.111احمد نزٌه عبدالفتاح عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 تصنٌع وتوزٌع لحوم مجمده وجزارة ، بجهة : مٌت خلف بملن عمرو ضٌاء الدٌن عبدالحلٌم

عن مالبس  03493برلم  21101111، لٌد فى  11111.111هنٌه شاكر عبدالحمٌد جوٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 جاهزة ، بجهة : ابو كلس بملن شاكر عبدالحمٌد  جوٌلى



 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

حضرات عن مست 03492برلم  21101111، لٌد فى  51111.111امٌر دمحم صابر المشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 تجمٌل ، بجهة : شارع ٌوسف بملن مصطفى احمد راضى النجار

عن  03401برلم  21101115، لٌد فى  1111.111عبدالحمٌد عبدالستار دمحم السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 كافتٌرٌا ، بجهة : الراهب بملن امل شاكر دمحم

عن  03513برلم  21101115، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،   عمرو عبدالمطلب عبدالخالك عمار  ، تاجر -  216

 مكتب رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : صفط جدام بملن عمار عبدالمطلب عبدالخالك

عن مشغل  03514برلم  21101115، لٌد فى  5111.111نادٌة رجب عبدالعال مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 جهة : شبرا بتوش بملن احمد مبرون دمحم شرفمالبس ، ب

عن مكتب  03519برلم  21101116، لٌد فى  51111.111مجدى عبدالرحٌم دمحم ابو النور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 رحالت داخلٌة ، بجهة : شارع عبدالسالم عارف بملن جمال اسماعٌل عبدالجلٌل

عن تنجٌد مخدات  03539برلم  21101111، لٌد فى  11111.111ر فرد ، رأس ماله ،  وسام السٌد دمحم متولى  ، تاج -  210

 فٌبر ، بجهة : بحرى السكه الجدٌد بملن حمادة دمحم دمحم عمارة

عن مكتب  03545برلم  21101119، لٌد فى  31111.111اسامة حمدى سعٌد السنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 وائح والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : شارع الزٌات بجوار مدرسة الصناٌع بملن فاطمة سٌد احمد لشموشتصدٌر وذلن وفما لل

عن بٌع مالبس  03519برلم  21101122، لٌد فى  21111.111منال عوض شنودة سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ه بملن ٌاسر سعٌد عبدالحمٌدجاهزة داخلى حرٌمى ورجالى ، بجهة : بجوار مدرسه دارب التربٌ

عن تجارة  03611برلم  21101129، لٌد فى  25111.111مٌخائٌل ٌسرى مٌخائٌل رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 مواد غذائٌة ، بجهة : طوخ دلكة بملن صبحى محفوظ تكال

عن بٌع  03612برلم  21101129د فى ، لٌ 51111.111عمرو عبدالرازق دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 خردوات وهداٌا واكسسوارات ، بجهة : شارع مصطفى كامل بملن اشرف سعد منصور

عن حظٌرة  03633برلم  21101131، لٌد فى  111111.111احمد دروٌش دمحم العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 بدمواشى حالبة ، بجهة : مٌت شهالة بملن دروٌش دمحم الع

عن جزارة  03365برلم  21101111، لٌد فى  61111.111دمحم صبرى مجاهد زغلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 الحرمٌن ، بجهة : ش مصطفى كامل البحرى بملن دمحم عبد الوهاب السٌد

عن  03393برلم  21101112، لٌد فى  251111.111ربٌع ابراهٌم عبد الموى جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 مصنع مالبس ، بجهة : كوم الضبع بملن هناء عزت عبد الموى عٌسى

عن سن سكاكٌن ،  03309برلم  21101114، لٌد فى  1111.111سهٌر دمحم عٌسى احمدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بجهة : ملٌج بملن دمحم عبد هللا ابراهٌم

عن تجارة ادوات  03425برلم  21101119، لٌد فى  5111.111ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مشٌرة احمد دمحم الملٌج -  219

 منزلٌة ، بجهة : ش المعهد الدٌنى بملن هانى عبد البارى ٌوسف الصعٌدى

عن محل  03462برلم  21101111، لٌد فى  11111.111فاطمه على عبدة الحدٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 مالبس ، بجهة : زرلان بملن ابراهٌم عبدالحكٌم مصطفىمكوجى و

عن بمالة ،  03415برلم  21101111، لٌد فى  25111.111اشرف مرتضى على عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 بجهة : كفر الباجور بملن عبدالغنى سٌد احمد

عن  03404برلم  21101114، لٌد فى  51111.111،   محمود دمحم دمحم مصطفى الحاج احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  221

 مصنع حلوٌات ، بجهة : منشأة سٌف بملن سومٌه على ابراهٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تسوٌك  03491برلم  21101111، لٌد فى  51111.111مصطفى كساب عطٌه عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 لن عفاف دمحم السٌد لندٌلبطالات عالجٌه فٌماعدا خدمات االنترنت ، بجهة : طنبدى بم

عن مكتب  03511برلم  21101116، لٌد فى  511111.111مصطفى دٌاب دمحم غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 مماوالت عامه ، بجهة : الدالتون بملن بهاء سامى دٌاب

عن مالبس  03521برلم  21101116، لٌد فى  11111.111زٌنب صابر ابراهٌم طعٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 جاهزة ، بجهة : زوٌر بملن احمد فتحى خشبن

عن بمالة ، بجهة :  03561برلم  21101121، لٌد فى  1111.111فاٌزه دمحم احمد الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 سلكا بملن صالح صبحى محمود

عن مكتب رحالت  03502برلم  21101124، لٌد فى  1111.111،   شرٌف مجدى دمحم الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  226

 داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : البتانون بملن دعاء سعٌد دمحم مملد

عن  03615برلم  21101129، لٌد فى  51111.111تامر عبدالوهاب السٌد عبدالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ارع سٌدى خمٌس حاره الرلباوى بملن عبدالوهاب السٌد عبدالحىتجارة ألمشة بالجملة ، بجهة : ش

عن بٌع أدوٌة  03611برلم  21101120، لٌد فى  1111.111نرمٌن السٌد دمحم ابوصوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 لمنشاوىامتداد طلعت حرب خلف مزلمان ابو عجوه بملن سٌف محمود ا 14ولماحات بٌطرٌة ، بجهة : العمار رلم 

عن تجارة  03619برلم  21101120، لٌد فى  51111.111احمد سعد احمد عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

 خردة ومعادن ، بجهة : شبرا خلفون بملن رضا دمحم عبدالنبى عالم

عن  02046برلم  21101129، لٌد فى  25111.111محمود عبدالحلٌم مجاهد زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

مكتب نمل بضائع ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة لشطوخ بملن مجاهد عبدالحلٌم مجاهد بغرض تأجٌر معدات تمٌلة وكالركات 

 2110/5/12فً  02046ولٌد برلم  3035اودع برلم 

 

عن  02046برلم  21101129، لٌد فى  25111.111محمود عبدالحلٌم مجاهد زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 مكتب نمل بضائع ، بجهة : لشطوخ بملن مجاهد عبدالحلٌم مجاهد زهران

ن بماله ، بجهة : ع 03644برلم  21101131، لٌد فى  11111.111زٌنب على على بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 شنوفه بملن حسٌن مجدى ابراهٌم

عن كوافٌر  03361برلم  21101111، لٌد فى  11111.111غادة عاطف خلٌل عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 ، بجهة : ش/سعد زغلول البر الشرلى بملن سعدٌة احمد عبد العزٌز

 03301برلم  21101113، لٌد فى  25111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  كرم عبدالمنصف عبدالرحمن الشناوى  ، ت -  234

 عن منظفات ، بجهة : زنارة بملن عبدالمنصف عبدالرحمن دمحم الشناوى

عن بٌع ادوات  03412برلم  21101111، لٌد فى  11111.111بالل دمحم احمد بصلة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 لٌج بملن دمحم احمد محمود بصلةكهربائٌة ومنزلٌة ، بجهة : م

عن تجارة  03451برلم  21101111، لٌد فى  5111.111احمد مصطفى احمد حنتٌرة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 ادوات كهربائٌه ، بجهة : شارع دمحم محمود باشا بملن مصطفى احمد لطب

عن  03465برلم  21101111، لٌد فى  31111.111ماله ،  محفوظه السٌد عبدالسالم حسن الكوة  ، تاجر فرد ، رأس  -  231

 بماله ، بجهة : شارع احمد عبدالعزٌز بملن دمحم عبدالرحمن المتولى

عن  03459برلم  21101111، لٌد فى  51111.111تامر مصطفى عبدالسالم حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 طٌبه اول طرٌك مٌت خالان بملن عصام سٌد عبدالمولى خلٌفه تجارة وتوزٌع مواد غذائٌه ، بجهة : شارع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ماكٌنة طحٌن  03521برلم  21101116، لٌد فى  51111.111اسماء رمضان دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

 ، بجهة : زاوٌة البملى بملن ذكى شرٌف ذكى باشا

عن بمالة )  03541برلم  21101111، لٌد فى  25111.111س ماله ،  اسالم اشرف ابراهٌم موسى  ، تاجر فرد ، رأ -  241

 سوبر ماركت ( ، بجهة : شنوان بملن دمحم مصٌلحى طلبه

عن  03559برلم  21101121، لٌد فى  51111.111عٌاد فوزى سلٌمان ابراهٌم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 احمد عرابى امام الكنٌسة االنجٌلٌة بملن جورج فوزى سلٌمان ادوات منزلٌة واجهزة كهربائٌة ، بجهة : ش

عن بماله ،  03513برلم  21101122، لٌد فى  1111.111دمحم حسن ابوالٌزٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 بجهة : امتداد شارع دنشواى الحى الغربى بملن مصطفى احمد صالح عبدربه

عن اعالف ،  03511برلم  21101122، لٌد فى  3111.111غٌث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامٌه مرسى مبرون  -  243

 بملن دمحم زكرٌا عبد الواحد -بجهة : جدام

عن ورشة  64124برلم  21101121، لٌد فى  111111.111مجدى سٌد احمد دمحم الطبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 بملن دمحم فوزى مصطفى كامل -طلعت حرب  الومٌتال ، بجهة : شارع خلٌفة من

عن ورشة  64124برلم  21101121، لٌد فى  111111.111مجدى سٌد احمد دمحم الطبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

بملن صبرى غازى وذلن لغرض بٌع مطابخ  -الومٌتال ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة تمطاع سعد زغلول مع طلعت حرب 

 64124ولٌد برلم  2111/12/31افتتح فى الومٌتال 

عن كافتٌرٌا ،  03612برلم  21101125، لٌد فى  2111.111ولٌد دمحم رشدى ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 بجهة : كفر سنجلف المدٌم بملن خالد دمحم دمحم حواش

عن تجارة  03616برلم  21101129، لٌد فى  11111.111عمر سٌد عبدالمجٌد عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241
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برلم  21101131، لٌد فى  11111.111احمد دمحم دمحم جمعه )جمعه للمواد الغذائٌة(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 ان _الطرٌك الزراعى _ بملن احمد دمحم محمود عطٌةعن أعالف ومواد غذائٌة ، بجهة : مٌت خال 03643

عن مكتب  03652برلم  21101131، لٌد فى  11111.111وفاء السٌد دمحم االسرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240
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برلم  21101113، لٌد فى  11111.111مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى احمد مختار عبد السالم  -  251

 عن مكتب اتصاالت ، بجهة : مٌت خلف بملن ورثة حسن صادق حسن هوانه 03306

عن  03414برلم  21101114، لٌد فى  51111.111محمود الصاوى عبدالجواد سوٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 جهة : كفر طنبدى بملن الصاوى عبدالجواد سوٌدورشة تصنٌع مالبس ، ب
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 سٌارات نمل ورحالت ، بجهة : شارع الشٌخ دمحم فؤاد بملن عبد الحكٌم عطٌه لندٌل

عن بٌع  03426برلم  21101119، لٌد فى  11111.111ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لؤى عادل عبده السٌد سعفا -  253

 شارع الشبان المسلمٌن بملن جمعٌةالشبان المسلمٌن بمحافظةالمنوفٌة 4مستحضرات تجمٌل ولوازم كوافٌر ، بجهة : محل رلم 

عن  03435برلم  21101110لٌد فى ،  511111.111اٌهاب خلٌل سٌد احمد شعٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 مصنع بالستٌن ، بجهة : سرسنا بملن عزت شبل شبل الوكٌل

عن  03451برلم  21101111، لٌد فى  51111.111ٌوسف نبٌل حمدان جاد المولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 مشوٌات وكفته ، بجهة : اسطنها بملن مصطفى دمحم رضا الكومى



 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 فرن دهان  03450برلم  21101111، لٌد فى  31111.111السٌد عبد الجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم سعٌد -  256

 بملن سعٌد السٌد عبد الجٌد -سٌارات دوكو ، بجهة : شارع شولى حبٌب من شارع بنها 

عن حظٌرة  03411لم بر 21101111، لٌد فى  211111.111نسمة دمحم انور مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 مواشى حالبة ، بجهة : بخاتى بملن حسام بدوى ابراهٌم

برلم  21101111، لٌد فى  5111.111زٌاد هشام دمحم عبدالواحد بشتة الماصر بوالٌه والده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 بحرى بملن ٌاسر حرز مصطفىعن مطعم ساندوتشات برجر ، بجهة : شارع مصطفى النجار من شارع الجالء ال 03494

عن حظٌرة  03515برلم  21101115، لٌد فى  151111.111دمحم شدٌد السٌد الرعو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

 مواشى حالبة ، بجهة : البتانون عزبة الجندى بملن شدٌد السٌد

عن تورٌد  03524برلم  21101116، لٌد فى  51111.111غاده رمضان رجب خالف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 دواجن ، بجهة : كفر الشبع بملن عمرو محمود محمود شحاته

عن  03532برلم  21101111، لٌد فى  51111.111اٌهاب حسنى بٌومى عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 تجارة بطاطا ، بجهة : المماطع بملن دعاء ربٌع عبدالرازق خطاب

عن بماله ،  03530برلم  21101111، لٌد فى  51111.111جمالت جمال محمود رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 بجهة : بشتامى بملن مرزوق حسن عبدالمعطى الغرباوى

عن ادوات  03544برلم  21101119، لٌد فى  31111.111، رأس ماله ،   مروة عبدالناصف على ملٌجى  ، تاجر فرد -  263

 منزلٌه ، بجهة : مٌت الموز بملن نادٌه السٌد دمحم

عن مركز  03555برلم  21101121، لٌد فى  5111.111مصطفى بالل احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 عزام بصرٌات ، بجهة : المصٌلحة بملن عفاف عبدالفتاح

عن حظٌرة  03621برلم  21101120، لٌد فى  251111.111بدوى دمحم بدوى لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 مواشى حالبة ، بجهة : سرسنا بملن بدوى دمحم بدوى لندٌل
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 مواشى حالبة ، بجهة : كفر الباجور بملن السٌد سعٌد عبدهللا صالح

 03646برلم  21101131، لٌد فى  211111.111ٌاسر عبدالشافى عبدالرسول شلتوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 عن حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : صفط جدام بملن سامح عبدالشافى عبدالرسول شلتوت

عن مكتب  03651برلم  21101131، لٌد فى  11111.111اٌمان عطا عبدالنبى لنعر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 ش/السالم خلف المطحن الحى الغربى بملن حسنى دمحم حسن سلٌمة 2رحالت الداخلٌة ، بجهة : 

عن بٌع  03311برلم  21101111فى ، لٌد  5111.111احمد توفٌك احمد سراج الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  260

اعالف وحبوب ، بجهة : شارع جسر المشروع من شارع طلعت حرب بملن سمٌحة دمحم السٌد ٌسن واالمٌر شاكر الوكٌل ودمحم 

 شاكر الوكٌل

عن تجارة  61110برلم  21101111، لٌد فى  11111.111رضا حامد ابراهٌم الدلن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ٌارات ، بجهة : شبٌن الكوم شارع عاطف السادات بملن / رضا حامد ابراهٌم الدلنالس

عن تجارة  61110برلم  21101111، لٌد فى  11111.111رضا حامد ابراهٌم الدلن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

الدلن ونشاطه بٌع وشراء سٌارات ومكتب السٌارات ، بجهة : تم افتتاح محل رئٌسىأخربناحٌه المصٌلحه بملن رضا حامد ابراهٌم 

 61110ولٌد برلم  2115/6/19رحالت داخلٌه واستٌراد وتصدٌر فى حدود التعلٌمات كوتٌش وبطارٌات افتتح فى 

عن تجارة  61110برلم  21101111، لٌد فى  11111.111رضا حامد ابراهٌم الدلن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

افتتح  61110ان له محل بغرض بٌع موتسٌكالت بناحٌه عاطف السادات البحرى بشبٌن الكوم ولٌد برلم تابع السٌارات ، بجهة : ك

 2110/1/3وتم غلمه  2111/9/15فى 



 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

عن  03453برلم  21101111، لٌد فى  111111.111نورا صالح محمود عبدالرازق لبن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 دناصور بملن هناء سلٌمان عبدالممصود عمل بٌع مالبس جاهزة ، بجهة :

عن  03444برلم  21101110، لٌد فى  61111.111امٌرة سامى عبدالعلٌم ٌوسف نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : الخضرة بملن عزمى دمحم دمحم عماره

عن تجارة  03469برلم  21101111، لٌد فى  51111.111اله ،  نها فوزى سلٌمان دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس م -  215

 ش جمال عبدالناصر بحرى ابراج الزراعٌٌن بملن دمحم دمحم السٌد الشربٌنى 2لعب اطفال وهداٌا ، بجهة : 

ر عن تجارة وتصدٌ 03406برلم  21101115، لٌد فى  25111.111ولٌد دمحم دمحم ملش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 المواد الغذائٌة وفما للموانٌن واللوائح المنظمه لذلن ، بجهة : كفر المصٌلحة ش عاصم حما بملن نهله دمحم عبدالفتاح الطٌب

عن  03541برلم  21101111، لٌد فى  25111.111عبدالسالم عادل عبدالسالم بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 جهة : شارع ترعة المعهد بملن احمد دمحم دمحم النجارتعبئة وتجارة المواد الغذائٌة ، ب

،  111111.111دمحم خلٌل شلبى سراج )السراج لبٌع دواجن ولحوم والمواد الغذائٌة بالجملة(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 ٌل شلبى خلٌل سراجعن بٌع دواجن ولحوم ومواد غذائٌة بالجملة ، بجهة : شنوان بملن خل 03515برلم  21101122لٌد فى 

برلم  21101129، لٌد فى  11111.111عصام احمد جابر دمحم معوض الماصر بوالٌه والده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 عن بٌع مطابخ الومٌتال ، بجهة : البر الشرلى ش سعد زغلول تمسٌن النجار بملن عمادالدٌن احمد احمد جبرٌل 03613

عن مكتب  03312برلم  21101111، لٌد فى  511111.111رحمن الشهالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فؤاد دمحم عبدال -  291

 ، بجهة : الكوم األخضر بملن ثناء دمحم السٌد ابو احمد 6من المجموعة  36والفمرة  10استٌراد فٌما عدا المجموعة 

عن بٌع اخشاب  03396برلم  21101112، لٌد فى  5111.111دمحم محروس الشحات عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 لدٌمة مصنعة ، بجهة : سرسنا بملن محروس الشحات عٌد

عن تجاره  03390برلم  21101113، لٌد فى  111111.111احمد دمحم سعد ابو فرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

 ابوفروورثه دمحم سعد -سٌرامٌن وادوات صحٌه ، بجهة : شارع كمال النجار

عن ورشه  03431برلم  21101119، لٌد فى  21111.111رضا دمحم على عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

 حدادة ، بجهة : كفر طنبدى _ طرٌك الشٌاخة _ بملن محمود عبدالمعطى حفناوى السٌد

عن خردوات  03421برلم  21101119ٌد فى ، ل 11111.111نجالء السٌد بٌومى المشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 شارع ابو عامر بملن دمحم فتحى عبد الحمٌد 5ومالبس داخلٌة ، بجهة : 

عن بمالة ، بجهة  03421برلم  21101119، لٌد فى  11111.111دمحم عاطف دمحم الدوشنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  295

 : البندارٌة بملن عاطف دمحم عبدالخالك الدوشنى

عن  03441برلم  21101110، لٌد فى  5111.111احمد عبدالمجٌد عطٌه عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

 عزبة جمعه بملن عٌد عبدالمجٌد عطٌه عبدالواحد-مكتب تورٌدات نباتات زٌنة ، بجهة : سمان

عن مركز بٌع  03430برلم  21101110، لٌد فى  11111.111ماجد دمحم السٌد الغرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 وتداول ادوٌة واللماحات بٌطرٌة ، بجهة : شارع امتداد مدرسة المرط بالحى الغربى بملن السٌد الشحات عبدالحفٌظ شحاته

عن مطعم فول  03455برلم  21101111، لٌد فى  21111.111احمد بالل دمحم عاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

 طعمٌه ، بجهة : لشطوخ بملن بالل دمحم السٌد عاٌدو

عن مكتب  03491برلم  21101111، لٌد فى  11111.111محمود رشاد عبدالمنعم النمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  290

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شارع الجمهورٌة بملن فاطمة سٌد احمد عبدالسالم

عن مصنع  03510برلم  21101116، لٌد فى  52111.111محمود رفعت حسن ٌحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 تصنٌع منتجات خشبٌة ، بجهة : ش سامى وسٌلى بملن رفعت حسن احمد ٌحٌى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  03531برلم  21101111، لٌد فى  1111.111منى عبدالعزٌز عبدالحمٌد الطنبشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 كافٌترٌا ، بجهة : ش بحرى كلٌة العلوم متفرع من ش مصطفى النجار بملن حمدى فهٌم حواش عزب

عن بمالة  03540برلم  21101119، لٌد فى  51111.111مٌمى عبدالمعطى سعد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  202

 ، بجهة : شنوان بملن ٌونس شبل عبدالرحمن

عن مكتب هندسى  03554برلم  21101119، لٌد فى  51111.111 سعٌد دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  203

 ومماوالت ، بجهة : نادر بملن سعٌد دمحم حسٌن

عن مكتب  03566برلم  21101121، لٌد فى  11111.111دمحم شحاته عبدالرازق زللو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  204

 ة ، بجهة : شارع تمى الدٌن بملن شحاته عبدالرازق زللورحالت داخلٌ

عن  03611برلم  21101129، لٌد فى  211111.111عبدالحمٌد مجدى ابوالفتوح الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : سبن الضحان بملن سعاد عبدة عبدالحك

عن  03639برلم  21101131، لٌد فى  111111.111جر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى امٌن مصطفى مرزوق  ، تا -  206

 صالون حالله ، بجهة : سنجلف بملن صفاء عبدالعلٌم احمد

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  111111.111المنزلٌه  ،رأس مالها    شركه / عبد الفتاح صالح عبد الفتاح وشركاه   شركة  ،  تشكٌل األوانى -  1

 بملن أشرف عبد الغنى دمحم راجح -، عن تشكٌل األوانى المنزلٌه ، بجهة : تال مساكن السوق المدٌم  03563برلم  21101121

الصحف و المجالت شركة احمد فتحى احمد التالوى و شركائة   شركة  ،  الدعاٌة و االعالن و التورٌدات ) فٌما عدا اصدار  -  2

، عن الدعاٌة و االعالن و التورٌدات ) فٌما  03621برلم  21101120،لٌدت فى  51111.111و االنترنت (   ،رأس مالها   

 بملن رٌهام بسٌونى دمحمى -عدا اصدار الصحف و المجالت و االنترنت ( ، بجهة : شمة بالدور الثانى مٌدان الزهور الحى الشرلى 

 21101114،لٌدت فى  2511.111ة دمحم سٌد احمد الشبشٌرى وشركائها   شركة  ،  مخبز الى   ،رأس مالها   شركه فتحٌ -  3

 ، عن مخبز الى ، بجهة : شار الجنٌنه بملن شبل عثمان الفرماوى 03411برلم 

،لٌدت فى  12111.111   شركة امٌنة عبد الجلٌل دمحم دمحم زاٌد وشركاه   شركة  ،  مخبز بلدى نصف آلى   ،رأس مالها -  4

 بملن محمود حلمى رضوان النعمانى -، عن مخبز بلدى نصف آلى ، بجهة : ملٌج  03629برلم  21101120

،لٌدت فى  51111.111شركه / دمحم عزت محمود نصار وشرٌكه   شركة  ،   اكسسوار وهداٌا وفضٌات  ،رأس مالها    -  5

شارع نادى الجمهورٌه بملن سعٌد أحمد أحمد  1ا وفضٌات ، بجهة : شبٌن الكوم ، عن اكسسوار وهداٌ 03424برلم  21101119

 سالم

،لٌدت فى  11111.111شركه / سلوى عبد هللا لابوط وشركائها   شركة  ،  مخبز بلدى نصف ألى  ،رأس مالها    -  6

 من كامل شعٌرالشهداء بملن اٌ 1، عن مخبز بلدى نصف ألى ، بجهة : بشتامى م 03394برلم  21101112

شركة نبٌل سعٌد لطب الفمى و شركاه   شركة  ،  المماوالت العامة و اإلنشاءات البترولٌة و التورٌدات فٌما عدا مجاالت  -  1

، عن المماوالت العامة و اإلنشاءات البترولٌة و  03391برلم  21101112،لٌدت فى  511111.111االنترنت   ،رأس مالها   

 بملن ابراهٌم عبد المحسن عبد الجواد الفمى -ا مجاالت االنترنت ، بجهة : مٌت شهالة التورٌدات فٌما عد

شركه / عبد هللا دمحم عبد المولى لمبر وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع األدوٌه ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه  -  9

، عن  03311برلم  21101112،لٌدت فى  11111.111   والمكمالت الغذائٌه واألعشاب والتصنٌع لدى الغٌر  ،رأس مالها



 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

تجارة وتوزٌع األدوٌه ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الغذائٌه واألعشاب والتصنٌع لدى الغٌر ، بجهة : 

 راهٌمش مصطفى كامل المبلى بجوار مكتبه حسنى البر الشرلى بملن رامى دمحم دمحم عبد الرحمن اب -شبٌن الكوم 

،لٌدت فى  6111.111شركه / غادة دمحم على حامد وشرٌكتها   شركة  ،  انتاج الخبز البلدى جمله ولطاعى  ،رأس مالها    -  0

الباجور بملن / راضى عبد هللا  1، عن انتاج الخبز البلدى جمله ولطاعى ، بجهة : كفر شبرا زنجى م 03413برلم  21101111

 عبد الحمٌد نصار

ه/ امٌنه جمال عبد العزٌز هالل وشركاؤها   شركة  ،  تجارة الجمله بالتجزئه فى األدوٌه وتوزٌع األدوٌه شرك -  11

والمستحضرات الطبٌه بجمٌع أنواعها وكافه مكوناتها واألدوات الطبٌه وأدوات التجمٌل بأنواعها المختلفه  ،رأس مالها   

رة الجمله بالتجزئه فى األدوٌه وتوزٌع األدوٌه والمستحضرات ، عن تجا 03534برلم  21101111،لٌدت فى  51111.111

الطبٌه بجمٌع أنواعها وكافه مكوناتها واألدوات الطبٌه وأدوات التجمٌل بأنواعها المختلفه ، بجهة : شبٌن الكوم شارع الجندى ابراج 

 الفردوس برج ب طرٌك مٌت خالان  ملن / امٌنه جمال عبد العزٌز هالل

هاله حسنى دمحم عمٌرة وشرٌكتها   شركة  ،  اعمال المماوالت وأعمال التورٌدات الهندسٌه والصٌانه واألعمال شركه /  -  11

 03401برلم  21101114،لٌدت فى  161111.111الكهرومٌكانٌكٌه لمحطات المٌاه والكهرباء والغاز والبترول  ،رأس مالها   

ه والصٌانه واألعمال الكهرومٌكانٌكٌه لمحطات المٌاه والكهرباء والغاز والبترول ، عن اعمال المماوالت وأعمال التورٌدات الهندسٌ

 ، بجهة : شبٌن الكوم شارع الدهشان مستجد من ش الجالء البحرى الدور األول علوى بملن عبد الرحمن فوزى أحمد حسنٌن

المماوالت وأنشاء وتجارة األبراج والوحدات  شركه / عبد العزٌز أحمد ابراهٌم الدسولى عبد المجٌد وشركاه   شركة  ،  -  12

السكنٌه والفندلٌه وادارة المشروعات الخاصه بها وتجارة اأراضى والعمارات والتورٌدات ) فٌما عدا مجاالت االنترنت (  ،رأس 

نٌه والفندلٌه ، عن المماوالت وأنشاء وتجارة األبراج والوحدات السك 03599برلم  21101124،لٌدت فى  121111.111مالها   

 -وادارة المشروعات الخاصه بها وتجارة اأراضى والعمارات والتورٌدات ) فٌما عدا مجاالت االنترنت ( ، بجهة : شبٌن الكوم 

 بملن دمحم أحمد محمود -شارع عاطف السادات البر الغربى  

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    01125اسماء السٌد مصطفى جندٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    55121ناجى أحمد دمحم البٌومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 شطبت صحٌفة المٌد بامر محو وذلن لترن التجارة

سجل  شطبت تم محو/شطب ال   21101111، وفى تارٌخ    61311دمحم ٌسن دمحم ٌسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 صحٌفة المٌد بامر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101114، وفى تارٌخ    61255حكمت رجب على دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21101114، وفى تارٌخ    14411ه برلم : السٌد سامى مصطفى أبو على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 5

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    01441احمد توفٌك السٌد بدر شعٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 التجارة نهائٌاشطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال 

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    90559مبروكه مسعد دمحم مبرون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطبت صحٌفة المٌد بامر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    54695دمحم احمد محمود بصله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    11114سهٌر صالح مصطفى وتوت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم    21101111، وفى تارٌخ    13669ومٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : فاطمة خضر دمحم عبد العلٌم ر   - 11

 ً  محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101111، وفى تارٌخ    16135دمحم دسولى السٌد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

ً شطبت صحٌفة   المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطبت    21101119، وفى تارٌخ    21305دمحمراتب السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 صحفٌه المٌد بأمر محووذلن للوفاه

تم    21101119وفى تارٌخ  ،   90341امال عبد المغنى مصطفى الهنداوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101119، وفى تارٌخ    63011فتحٌة مصطفى احمد السحٌمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 نهائٌاالسجل  شطبت صحٌفه المٌد بامر محو وذلن ال عتزال التجارة 

تم محو/شطب السجل     21101119، وفى تارٌخ    61130اٌمان دمحم حافظ النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 ً  شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101110ٌخ ، وفى تار   01136هانى السٌد فاضل ٌوسف عٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    21101110، وفى تارٌخ    01111دمحم عبد الباسط عٌد محفوظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    21101110، وفى تارٌخ    95113عبد المجٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صبحى عاطف    - 19

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

طب السجل  تم محو/ش   21101110، وفى تارٌخ    03191بهاء احمد حامد ابوالسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    69414اٌمان حسٌن عطٌة حسٌن عبٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن للــوفاة

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    11124،  سبك لٌده برلم : ابراهٌم دمحم الشرنوبى عبد الجواد  ،  تاجر فرد     - 21

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إعتزال التجارة نهائٌاً بالنسبة للمحل الرئٌسى و الرئٌسى اآلخر

/شطب تم محو   21101112، وفى تارٌخ    03101ابراهٌم احمد ابراهٌم االلرع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

  َ ً  السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21101114، وفى تارٌخ    69369دمحم عبد الرحٌم ٌونس حسن الدسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101114، وفى تارٌخ    61291دمحم السملٌهً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عواطف عبدالعزٌز   - 24

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    21101114، وفى تارٌخ    65135أمٌرة عبد الفتاح دمحم على شرف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

ً ا  لسجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101115، وفى تارٌخ    52641حنان دمحم فتح هللا عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101115، وفى تارٌخ    02214حمادة دمحم احمد النالة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة

السجل   تم محو/شطب   21101115، وفى تارٌخ    63950رزق سعٌد دمحم مغٌث  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101115، وفى تارٌخ    16146دمحم السٌد عبدالسالم غنٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 شطبت صحٌفة المٌد بامر محو وذلن لترن التجارة نهائٌا

تم    21101115، وفى تارٌخ    99905الجلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : بهاء دمحم محى الدٌن دمحم عبد    - 31

 ً  محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101115، وفى تارٌخ    99005دمحم عبد السالم دمحم وهدان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 صحٌفه المٌد بامر محو وذلن لترن التجارةشطبت 

تم محو/شطب السجل     21101115، وفى تارٌخ    02511سماح جمعة صابر شرٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    91061ه برلم : السٌد سعد عبد الستار ابو محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 33

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    02633ساره عادل دمحم المهدى عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 نهائٌا السجل  شطبت صحٌفةالمٌد وذلن العتزال التجارة

تم محو/شطب    21101115، وفى تارٌخ    61103الهام عبد الحمٌد السباعى عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن للــــوفاة

تم محو/شطب    21101111، وفى تارٌخ    11111حسٌن فاروق رشاد حسٌن مروان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم    21101111، وفى تارٌخ    03496سٌد عبدالعزٌز سوٌلم سٌد احمد سوٌلم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 ً  محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101119، وفى تارٌخ    91191مود عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : رمضان دمحم مح   - 39

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    54316نصره على احمد الطوٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

ً شطبت صحٌف  ة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    51261سامى دمحم سٌد أحمد لمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 شطبت صحٌفة المٌد بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا



 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 محو/شطب    21101121، وفى تارٌخ    61022ده برلم : اٌمن مصطفى عزب الغزالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 41

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    10512رئٌئة على دمحم غنٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21101121، وفى تارٌخ    32149نادٌه عزب دمحم الجارٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

و/شطب تم مح   21101122، وفى تارٌخ    64215معتز عبد الحكم شبل طبانه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     21101122، وفى تارٌخ    91556عالء حلمى لطب الشبكه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101124، وفى تارٌخ    51540سبك لٌده برلم : حمدى طه دمحم نصر  ،  تاجر فرد  ،     - 46

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101124، وفى تارٌخ    66661هشام رمضان أحمد أبو جرٌده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 لترن التجارة السجل  شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن

تم محو/شطب السجل     21101124، وفى تارٌخ    53224سلوى انور السٌد غباشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101125، وفى تارٌخ    90251احمد سعٌد فتحى الرفاعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 40

 شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21101125، وفى تارٌخ    96301عبد الحمٌد عادل عبد الحمٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  شطبت صحٌفةالمٌد وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101129، وفى تارٌخ    69131اهٌم شتٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صبرى عبدالحمٌد ابر   - 51

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     21101129، وفى تارٌخ    13902هاله حامد بٌومى النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 حٌفة المٌد بامر محو وذلن لترن التجارةشطبت ص

، وفى    63131دمحم عبد الفتاح شحاته الحفناوى ) عمرو خالد فارم لتجارة األدوٌه (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن للوفاه   21101129تارٌخ 

، وفى تارٌخ    53222حنان انور السٌد عٌاش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح   - 54

21101129    ً  تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

سجل  تم محو/شطب ال   21101129، وفى تارٌخ    53222حنان انور السٌد غباشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101129، وفى تارٌخ    01196دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101129، وفى تارٌخ    69131صبرى عبدالحمٌد ابراهٌم شتٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    21101129، وفى تارٌخ    69131صبرى عبدالحمٌد ابراهٌم شتٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 



 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 محو/شطب    21101129، وفى تارٌخ    69131صبرى عبدالحمٌد ابراهٌم شتٌة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 50

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     21101120، وفى تارٌخ    60155وسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم سعد محمود م   - 61

 ً  شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تارٌخ    91562مها عبد هللا احمد سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

ً  شطبت  صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم    21101131، وفى تارٌخ    51140خضره عبدالرحمن عبدالحفٌظ الغلبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 ً  محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تارٌخ    11533،  سبك لٌده برلم : حسام عبد الغنى دمحم راشد  ،  تاجر فرد     - 63

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تارٌخ    02111دمحم دمحم عبدالمادر األشمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

ً شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعت  زال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101131، وفى تارٌخ    01451ابراهٌم حسنى دمحم طٌر البر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     21101131وفى تارٌخ ،    19101مها مبرون احمد البغدادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تارٌخ    64511وحٌد عطٌة على موس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 شطبت صحٌفة المٌد بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101131، وفى تارٌخ    11210م حمدى متولى الزٌادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عصا   - 69

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

/شطب تم محو   21101131، وفى تارٌخ    51092نصره دمحم عبدالفتاح دمحم غانم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 60

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     21101131، وفى تارٌخ    91592هانى احمد دمحم عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

  21101111وفً تارٌخ ،   61016تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عربى على مصطفى سلمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   311111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   61016،، سبك لٌده برلم  عربى على مصطفى سلمان  تاجر فرد -  2

 جنٌه   311111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عربى على مصطفى سلمان ) العربى للرحالت الداخلٌة ونمل عمال ج.م.ع (  تاجر فرد ،،  -  3

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21101111وفً تارٌخ ،   61016لم سبك لٌده بر

 جنٌه   311111.111،



 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 رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   99936زٌنب صبحى عبد المطلب رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   65111.111ل لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   92665دمحم دمحم سعٌد على الزناتى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   01916ك لٌده برلم حمدي دمحم عبدالغنً سلٌمان  تاجر فرد ،، سب -  6

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101112وفً تارٌخ ،   91319معاذ عادل عبد الستار حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   51111.111رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101112وفً تارٌخ ،   92090رضا دمحم حسن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101112وفً تارٌخ ،   90624ده برلم سهر دمحم احمد عبد الفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  0

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101112وفً تارٌخ ،   03242عبدالوهاب ابراهٌم عبدالوهاب العشماوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   151111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، المال , وصف التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال ,   21101112وفً تارٌخ ،   66912شرٌف دمحم عبد الفتاح عطٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101112وفً تارٌخ ،   14123محمود ابراهٌم احمد فارس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101113وفً تارٌخ ،   65553سماح رمضان دمحم ابولبن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   15111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101114وفً تارٌخ ،   02293صبرى عمر عبدالغفار دمحم بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 نٌه ج  211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   02110اسامة طلعت معوض منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101119وفً تارٌخ ،   91051محرم عبدالصبور احمد رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101119وفً تارٌخ ،   66614دمحم على حسن بمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101119وفً تارٌخ ،   02411اٌناس فاروق العفٌفً سلطان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   411111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101119وفً تارٌخ ،   02411نبٌل عبدالرحمن توفٌك البوهى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   411111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   45616تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح فادى لوٌس جورجى مٌخائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111لمال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ا  21101119

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101119وفً تارٌخ ،   45616فادى لوٌس جورجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال ,   21101119وفً تارٌخ ،   44903ٌده برلم صالح دمحم فؤاد أحمد الحلوانى  تاجر فرد ،، سبك ل -  22

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101119وفً تارٌخ ،   44903صالح دمحم فؤاد أحمد الحلوانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   51111.111رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل 

وفً   03231عبدالعزٌز عبدالشافى عبدالداٌم زٌدان ) زٌدان للمماوالت العامة والتورٌدات (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   11111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21101110تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال ,   21101110وفً تارٌخ ،   91421فرحات جابر فرحات زٌن الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   11111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101110وفً تارٌخ ،   90512هناء عبد الرحٌم عبد الممصود ابو حسٌبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   51111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101110وفً تارٌخ ،   02195محمود عبدالرحمن دمحمي عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   51111.111لٌصبح رأس ماله ، المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101110وفً تارٌخ ،   90101دمحم مدحت دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   69911لٌده برلم  عبدالشافى حمزة عبدالشافى العبد  تاجر فرد ،، سبك -  20

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   03334صهٌب توفٌك دمحم ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   111111.111لمال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101111وفً تارٌخ ،   02114االء ابراهٌم انور النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101114وفً تارٌخ ،   02430ك لٌده برلم مجدى جرجس رزق هللا جرجس  تاجر فرد ،، سب -  32

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101114وفً تارٌخ ،   96514منتصر دمحم زٌدان الماضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   41111.111أس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل ر

وفً تارٌخ ،   69040كامل نبوى كامل مشالى ) مشالى لمطع غٌار الموتوسٌكالت (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   51111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21101114

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101114وفً تارٌخ ،   62141 موسى صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم السٌد دمحم -  35

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, وصف  تم تعدٌل رأس المال  21101115وفً تارٌخ ،   14402منٌره جالل عباس احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   95145(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  AlBadi Egyptدمحم على مصطفى رمٌح ) البادى مصر  -  31

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21101115

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101115وفً تارٌخ ،   15302صابر مختار طه زاهى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101115وفً تارٌخ ،   64253ولٌد دمحم سعٌد احمد عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

 جنٌه   35111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101116وفً تارٌخ ،   11623حسام عزت حسانٌن شرشر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصف تم تع  21101116وفً تارٌخ ،   64690دمحم سعٌد دمحم رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101116وفً تارٌخ ،   56492مصطفى المطب محمود كشن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   5111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101116وفً تارٌخ ،   02221مد احمد عٌسوي رحرح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اح -  43

 جنٌه   55111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصف  تم تعدٌل رأس  21101116وفً تارٌخ ،   62910ٌاسر عزت أحمد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101116وفً تارٌخ ،   11504بكر أحمد بكر بدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   411111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101116وفً تارٌخ ،   94459اسماعٌل عسكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم حسنى  -  46

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, وصف  تم تعدٌل رأس المال  21101111وفً تارٌخ ،   11099هانى فؤاد على الحناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101111وفً تارٌخ ،   01131كرٌم عبدالجواد شعبان سعفان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101119وفً تارٌخ ،   11930المعبود دمحم عبدالوهاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عاطف عبد -  40

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101119وفً تارٌخ ،   03121ابتسام دمحم احمد السٌد السوٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   11111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101119وفً تارٌخ ،   90692خالد دمحم عبدالفتاح شحاتة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   11111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   90692تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح خالد دمحم عبد الفتاح شحاته الحفناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   11111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21101119

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   49333جر فرد ،، سبك لٌده برلم نجالء فتحى زٌدان ابراهٌم  تا -  53

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101121وفً تارٌخ ،   60219منصور رجب عبدالرازق على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   51111.111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101121وفً تارٌخ ،   95222دمحم سمٌر على سمرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101122وفً تارٌخ ،   95136جر فرد ،، سبك لٌده برلم ابراهٌم شولى ابراهٌم شاهٌن  تا -  56

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101122وفً تارٌخ ،   53319دمحم توفٌك ابراهٌم الفٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   311111.111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،الت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101122وفً تارٌخ ،   03449دمحم عبدالستار دسولى النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   61111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101122وفً تارٌخ ،   03216حاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم حمدى عفٌفى ش -  50

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101124وفً تارٌخ ،   01112مسعود وهبه المطب الفرماوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   40111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101124وفً تارٌخ ،   53024هدى دمحم شولى دمحم عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   21111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101124وفً تارٌخ ،   02110معوض منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسامة طلعت  -  62

 جنٌه   41111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصف تم تعدٌل رأس المال ,   21101124وفً تارٌخ ،   16419اسامة دمحم زكى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101124وفً تارٌخ ،   16419اسامة دمحم زكى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101124وفً تارٌخ ،   02112وسً السحٌتً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود عزت احمد م -  65

 جنٌه   121111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال ,  تم تعدٌل  21101124وفً تارٌخ ،   02425حماده دمحم عبدهللا حسن جاب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   21111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101124وفً تارٌخ ،   62911امال السنوسى دمحم الهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101124وفً تارٌخ ،   62153بكرى عبد المنعم حبٌب عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   511111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101125وفً تارٌخ ،   01091جٌهان عبد الحافظ عبد الحمٌد ابو رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  60

 جنٌه   11111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21101125وفً تارٌخ ،   61229برلم  دمحم فكرى دمحم عوض الفار )ابن حمٌدو لألسمان (  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  11

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101125وفً تارٌخ ،   90491عماد جمال عبده ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   45111.111ل لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال ,   21101125وفً تارٌخ ،   02331دمحم ممدوح مختار شندى شخبة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101129وفً تارٌخ ،   94226برلم اسامة سٌد دمحم سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  13

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101129وفً تارٌخ ،   91593ٌاسر سلٌمان ٌوسف مٌخائٌل غالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   41111.111س المال لٌصبح رأس ماله ،, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس   21101129وفً تارٌخ ،   15613وحٌد عبد الرحٌم فرج هللا ابو الفضل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   11111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101129وفً تارٌخ ،   02936اجر فرد ،، سبك لٌده برلم ماجد مجدى عبدالسمٌع عباس  ت -  16

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101129وفً تارٌخ ،   11552على مهتدى عبد العزٌز عطا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   51111.111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101120وفً تارٌخ ،   02024احمد فتحى احمد الوكٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101120وفً تارٌخ ،   90511تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم بكر انور ابراهٌم شبانة   -  10

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  21101131وفً تارٌخ ،   12031معتز عاطف دمحم ابو السعود االمبابى الماصر بوالٌة والدة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   2111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101131وفً تارٌخ ،   11131مدحت عبد الشافى عبد المادر  شلتوت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   1511111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   02512السٌد فوزى السٌد دمحم خطاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101131ارٌخ ، وفً ت  01101دمحم ربٌع احمد الجزار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   41111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131وفً تارٌخ ،   02929بسٌونى صالح بسٌونى لشطه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   311111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101131وفً تارٌخ ،   61109أٌمن على حسانٌن شرٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101131تارٌخ ، وفً   50346محمود سعٌد ابراهٌم الخولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03364حمدى عبدالفتاح عبدالغفار الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 وصف الـتأشٌر:   ،  تال الملشى بملن حمدى عبدالفتاح عبدالغفار الدٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03311احمد توفٌك احمد سراج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 سمٌحة دمحم السٌد ٌسن واالمٌر شاكر الوكٌل ودمحم شاكر الوكٌل الـتأشٌر:   ، شارع جسر المشروع من شارع طلعت حرب بملن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03365دمحم صبرى مجاهد زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الـتأشٌر:   ، ش مصطفى كامل البحرى بملن دمحم عبد الوهاب السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  11260باوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى حسن عبدالمعطى الغر -  4

 وصف الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن لمٌس ابراهٌم السٌد سالم



 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 ,  21101111وفً تارٌخ  11260سامى حسن عبدالمعطى الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 2112/3/21، له محل رئٌسى بناحٌة بشتامى بملن حسن عبدالمعطى الغرباوى ونشاطه تموٌن وبمالة افتتح فى   وصف الـتأشٌر: 

 11260ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  91495احمد عبد المطلب دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 ٌصبح الماى بملن دمحم وعبٌر ومحمود عبدالمطلب دمحم سالم عبدهللاالـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن ل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  93249عبد هللا دمحم السٌد الحبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 شارع عاطف السادات _ بملن زٌنب عبدالمولى ابراهٌم  11الـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم _ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  93249عبد هللا دمحم السٌد الحبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شارع طلعت حرب بملن جمال حامد دمحم ونشاطه مكتب هندسى ومماوالت عامه وتورٌد مواد 

 وفما للوائح والموانٌن / نشاط مماوالت وانشاء وهدم واصالح اساسات االستثمار العمارى 6وعة بناء واستٌراد وتصدٌر ما عدا المجم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  93249عبد هللا دمحم السٌد الحبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 93249برلم لٌد  2116/11/10الـتأشٌر:   ، الى النشاط االصلى و افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  61016عربى على مصطفى سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الباجور بملن فتحٌه عبد الحمٌد دمحمغنٌم 1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح عزبه جمعه سمان م

ى سلمان ) العربى للرحالت الداخلٌة ونمل عمال ج.م.ع ( ، تاجر فرد ،  تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عربى على مصطف -  11

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح عزبه جمعه  21101111وفً تارٌخ  61016سبك لٌده برلم    

 الباجور بملن فتحٌه عبد الحمٌد دمحمغنٌم 1سمان م

وفً تارٌخ  61016عربى على مصطفى سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح -  12

الباجور بملن فتحٌه عبد الحمٌد  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح عزبه جمعه سمان م 21101111

 دمحمغنٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  92100لم    محمود ابراهٌم عبد الفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  13

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم مغاورى ادهم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  11513عمرو دمحم دمحم عفٌفى الكالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ٌصبح الكتامٌة بملن حسن دمحم حسن ناصرالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن ل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03312فؤاد دمحم عبدالرحمن الشهالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، الكوم األخضر بملن ثناء دمحم السٌد ابو احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03369د ،  سبك لٌده برلم    فلاير دمحم نورالدٌن مرسى الشتٌحى ، تاجر فر -  16

 وصف الـتأشٌر:   ، ملٌج أول البلد بملن وصال السٌد متولى

وفً تارٌخ  93249عبدهللا دمحم السٌد الحبشى)الحبشى لالستثمار العمارى والمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

شارع عاطف السادات  11لعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شبٌن الكوم  _ تم تعدٌل ا 21101111

  93249ولٌد برلم تابع  2110/1/1بتارٌخ  5151_ بملن زٌنب عبدالمولى ابراهٌم / نشاطه ) مكتب مماوالت ( واودع برلم 

بشى)الحبشى لالستثمار العمارى والمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تعدٌل االسم التجارى لتصبح عبدهللا دمحم السٌد الح -  19

 11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شبٌن الكوم  _  21101111وفً تارٌخ  93249

ولٌد  2110/1/1بتارٌخ  5151اودع برلم شارع عاطف السادات _ بملن زٌنب عبدالمولى ابراهٌم / نشاطه ) مكتب مماوالت ( و

  93249برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  93249عبد هللا دمحم السٌد الحبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

عبدالمولى ابراهٌم / نشاطه  شارع عاطف السادات _ بملن زٌنب 11الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شبٌن الكوم  _ 

  93249ولٌد برلم تابع  2110/1/1بتارٌخ  5151) مكتب مماوالت ( واودع برلم 



 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 االسم التجارى لٌصبح / عبدهللا دمحم السٌد الحبشى ) الحبشى للتطوٌر العمارى والمماوالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  21

م تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شبٌن الكوم  _ ت 21101111وفً تارٌخ  93249برلم    

 2110/1/1بتارٌخ  5151شارع عاطف السادات _ بملن زٌنب عبدالمولى ابراهٌم / نشاطه ) مكتب مماوالت ( واودع برلم  11

  93249ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  91914لٌده برلم    شرٌف عٌد ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك  -  21

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع  وذلن لالستغناء عنه الكائن بناحٌه الباجور / ش الجٌش بنشاط مخزن لبٌع لطع غٌار الموتوسٌكالت

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  11416همت دمحم حامد لبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ، تعدٌل المالن لٌصبح ملٌج بملن دمحم دمحم الدمرداش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03361غادة عاطف خلٌل عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 العزٌز  الـتأشٌر:   ، ش/سعد زغلول البر الشرلى بملن سعدٌة احمد عبد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03360ممدوح دمحم شبل مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، دناصور بملن ممدوح دمحم شبل مرعى 

تعدٌل العنوان , تم  21101111وفً تارٌخ  03311ماهر سٌد احمد سٌد احمد الغراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 وصف الـتأشٌر:   ، البتانون بملن ماهر سٌد احمد سٌد احمد الغراب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03366دمحم عزت عبدالستار ابوعطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 الـتأشٌر:   ، مٌت الكرام بملن اٌمن عبدالستار رسالن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  03391عبدالرحٌم سالم مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عٌد دمحم -  21

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن عٌد دمحم عبدالرحٌم سالم مكى

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21101112وفً تارٌخ  03315دمحم عاطف جوده السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 الـتأشٌر:   ، البندارٌة بملن محمود عثمان عبٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  03395فاطمة عبدالغفار ابراهٌم عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 الـتأشٌر:   ، كفر شبرازنجى بملن صبرى دمحم جاد خضر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  03396سبك لٌده برلم     دمحم محروس الشحات عٌد ، تاجر فرد ،  -  31

 الـتأشٌر:   ، سرسنا بملن محروس الشحات عٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  91319معاذ عادل عبد الستار حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

والممٌد  2119/2/21فى  1621شبٌن الكوم المودع برلم  1ألخر الكائن بناحٌه بخاتى موصف الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى ا

 ونشاطه ورشه تجمٌع أخشاب وذلن لالستغناء عنه 91319بتابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  03310أمل مجدى رمزى توفٌك عوٌضة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 شارع العاشر من رمضان العزبة الغربٌة بملن دمحم مصطفى موسى موسى وصف الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  03393ربٌع ابراهٌم عبد الموى جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 وصف الـتأشٌر:   ، كوم الضبع بملن هناء عزت عبد الموى عٌسى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  03319بدالحمٌد الجوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى ابوالفتح ع -  34

 وصف الـتأشٌر:   ، ش بورسعٌد بملن هوٌدا عبدالمعطى عٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  03314سعدٌه احمد شعبان السماحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ـتأشٌر:   ، بشتامً بملن / هانً دمحم مجاهدال

تم  21101112وفً تارٌخ  03313محمود صالح الدٌن احمد سالمه ) مطبعه االسراء ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع المتنبً بملن / هانً صالح الدٌن احمد رسالن



 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  21101112وفً تارٌخ  03392حسن فتحى متولى حسن دهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، سمان بملن حمدٌة عبد العاطى حسن 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21101112وفً تارٌخ  03316عصام عبدالسالم السٌد سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 الـتأشٌر:   ، شارع شومان العزبه الغربٌه بملن / رجب عبدالسالم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101112وفً تارٌخ  93626ولٌد السٌد سعد على عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 د الرحٌم عبد العاطىشبٌن الكوم تم تعدٌل المالن لٌصبح / ملن اسامه عب 1الـتأشٌر:   ، ملٌج م

تم تعدٌل العنوان ,  21101112وفً تارٌخ  91319معاذ عادل عبد الستار حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

والممٌد  2119/2/21فى  1621شبٌن الكوم المودع برلم  1وصف الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى األخر الكائن بناحٌه بخاتى م

 ونشاطه ورشه تجمٌع أخشاب وذلن لالستغناء عنه 91319بتابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  61120مصطفى السٌد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن هانى احمد رجب . ملٌج

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  03301تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ضٌاء محًٌ الدٌن لندٌل دمحم لندٌل ، -  42

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع بنً حسن بملن / ام الرزق غرٌب دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  03301زٌنب زكً احمد الفرارجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ع دمحم محمود بملن / سامً عبدالرحمن عثمان الـتأشٌر:   ، شار

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  03301كرم عبدالمنصف عبدالرحمن الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 وصف الـتأشٌر:   ، زنارة بملن عبدالمنصف عبدالرحمن دمحم الشناوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  16016فرد ،  سبك لٌده برلم     متولى سعٌد عبد الحلٌم عمار ، تاجر -  45

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن محروس فتحى محروس باص العرالٌة

تم  21101113وفً تارٌخ  03313محمود صالح الدٌن احمد سالمه ) مطبعه االسراء ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 شارع المتنبً -عدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن هانى صالح الدٌن احمد سالمة ت

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101113وفً تارٌخ  03302سامى دٌاب دمحم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بملن/ولٌد صبحى سلٌم-، اصطبارى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  03304سلٌمان المطب سلٌمان زللو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن المطب سلٌمان زللو 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  03391جوده دمحم نجٌب جوده عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 بملن /دمحم نجٌب جوده دمحم -الـتأشٌر:   ، الحى الغربى شارع البساتٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21101113وفً تارٌخ  03305مصطفى ابراهٌم فتحى ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت خلف بملن احمد حسن صادق هوانة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  61110الدلن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رضا حامد ابراهٌم -  51

 وذلن لالستغناء عنه 2111/9/15فى  61110والممٌد برلم تابع  3143الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى األخرالمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  61110م    رضا حامد ابراهٌم الدلن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  52

 وذلن لالستغناء عنه 2111/9/15فى  61110والممٌد برلم تابع  3143الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى األخرالمودع برلم 

تم تعدٌل  21101113ارٌخ وفً ت 93461ناصر احمد زكى عبد العزٌز دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بتبس شارع الممابر بملن هشام عبد المحسن رزق سٌد احمد الفخرانى 



 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  21101113وفً تارٌخ  03399دمحم اشرف عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ر:   ، اسنطها بملن / اشرف عبدالفتاح ابراهٌمالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  03303وفاء خلٌل دروٌش االخرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 بملن/سامح طلعت حسٌن شبل عٌد-الـتأشٌر:   ، شارع ابراهٌم الشرٌف

تم تعدٌل  21101113وفً تارٌخ  03306تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى احمد مختار عبد السالم مصطفى ،  -  56

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت خلف بملن ورثة حسن صادق حسن هوانه 

وفً تارٌخ  51014على كمال الدٌن على أبو العز ) العز لتعبئة اللحوم والمواد الغذائٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة داٌر الناحٌة البحرى حارة ابونوارج بملن  21101113

 21110/1/3بتارٌخ 23341ولٌد برلم 2013طاهر فتحى ابراهٌم الزلزولى لغرض لحوم مجمده واودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  51014برلم     على كمال الدٌن على ابو العز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  59

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة داٌر الناحٌة البحرى حارة ابونوارج بملن طاهر فتحى ابراهٌم الزلزولى لغرض 

 21110/1/3بتارٌخ 23341ولٌد برلم 2013لحوم مجمده واودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101113وفً تارٌخ  02011جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد محمود عبدالبر  -  50

 الخضرة -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن محمود عبد البر محمود جبر 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21101113وفً تارٌخ  03390احمد دمحم سعد ابو فرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ورثه دمحم سعد ابوفرو-الـتأشٌر:   ، شارع كمال النجار

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  03414محمود الصاوى عبدالجواد سوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر طنبدى بملن الصاوى عبدالجواد سوٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  95110، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على فاٌز على ابو طالب -  62

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن السٌد على دمحم ابو طالب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  03411حسنى حسٌن بسٌونى شخبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ش محمود شاهٌن البر الشرلى مساكن الزراعة بملن حنان دمحم حسن هالل 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  03411حنان صالح شهاب الدٌن الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 وصف الـتأشٌر:   ، شنوان بملن محمود دمحم دمحم النجار 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  61612الناصرالسٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جمال عبد -  65

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح مٌت خلف بملن دمحم صالح بندارى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  03300مها زاٌد عبدالخالك دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود بملن عبدالرحمن محروس احمد

العنوان , وصف  تم تعدٌل 21101114وفً تارٌخ  66263طارق دمحم دمحم السواح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ملٌج بملن هانى أحمد رجب حشكٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  03416دمحم صبحى مصلحى السٌد المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 السباعىوصف الـتأشٌر:   ، شارع بنن مصر امام مستشفى الدلتا بملن سامح كمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  03415هانى ابوالنجا دمحم حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 الـتأشٌر:   ، بابل بملن ابوالنجا دمحم ابو النجا حجاج

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  15516دمحم عبد الصادق على غٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بملن اشرف نبٌه عبد الحمٌد عبدة  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بابل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  19462عال احمد عبد اللطٌف دمحم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لن جمال عبد الموى عبد هللا سالمة . زاوٌة الناعورة وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بم

وفً تارٌخ  03412مصطفى محسن مصطفى السعدنى ) مكتب مصطفى محسن الهندسى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لد محمود حمادةتم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع حمادة المتفرع من شارع الجالء البحرى بملن احمد خا 21101114

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  03309سهٌر دمحم عٌسى احمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن دمحم عبد هللا ابراهٌم 

د ،  سبك لٌده برلم    جمال عبد الناصرالسٌد منصور عٌطه ) عٌطه لتجارة وتوزٌع المنظفات الصناعٌه ( ، تاجر فر -  14

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مٌت خلف بملن عالء صالح  21101114وفً تارٌخ  61612

 بندارى 

جمال عبد الناصرالسٌد منصور عٌطه ) عٌطه لتجارة وتوزٌع المنظفات الصناعٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح بملن دمحم صالح البندارى 21101114ً تارٌخ وف 61612

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  03413حسن مصطفى دمحم ابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ٌر مصطفى دمحم سالمالـتأشٌر:   ، طرٌك تال طنوب مٌدان عصمت بملن سم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03411دمحم عبد الحكٌم عطٌه لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، شارع الشٌخ دمحم فؤاد بملن عبد الحكٌم عطٌه لندٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  91149ولٌد عوٌس المرنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 بملن ماجد السٌد ابو المجد الطنبشاوى  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع البساتٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03415محمود اسامه بسٌونى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 بٌر شمس بملن احمد عنتر دمحم عبدالكرٌم الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  03411دمحم ٌاسر كامل صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 ، شارع صبحى متفرع من شارع ترعة البتانونٌة بملن ٌاسر كامل رجب صمر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21101111وفً تارٌخ  33111بك لٌده برلم    رمزى رشاد دمحم ، تاجر فرد ،  س -  91

 تعدٌل المالن لٌصبح تتا بملن رمزى رشاد دمحم فشكل واحمد رشاد دمحم فشكل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  61110رضا حامد ابراهٌم الدلن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم شارع عاطف السادات بملن / رضا حامد ابراهٌم الدلنا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  61110رضا حامد ابراهٌم الدلن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

دلن ونشاطه بٌع وشراء سٌارات ومكتب رحالت الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسىأخربناحٌه المصٌلحه بملن رضا حامد ابراهٌم ال

 61110ولٌد برلم  2115/6/19داخلٌه واستٌراد وتصدٌر فى حدود التعلٌمات كوتٌش وبطارٌات افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  61110رضا حامد ابراهٌم الدلن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

افتتح فى  61110له محل بغرض بٌع موتسٌكالت بناحٌه عاطف السادات البحرى بشبٌن الكوم ولٌد برلم تابع  الـتأشٌر:   ، كان

 2110/1/3وتم غلمه  2111/9/15

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  15611نجالء فهمى احمد خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 شبرا زانجى  -المالن لٌصبح بملن مصطفى عبد الحفٌظ مصطفى خالد  الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  61110رضا حامد ابراهٌم الدلن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

ابراهٌم ونشاطه تجارة سٌارات  الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع عاطف السادات بملن رضا حامد

 61110ولٌد برلم تابع  2110/1/1فى  5159اودع لم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  03412بالل دمحم احمد بصلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 ، ملٌج بملن دمحم احمد محمود بصلة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03414اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صبرى شعبان منصور ، ت -  99

 الـتأشٌر:   ، جزٌرة الحجر بملن دمحم عزالدٌن الحاج ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03410طارق دمحم محجوب على دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  90

 بملن عبد البر سعد دمحم  -، كفر الغنامٌة الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03413رضا محروس دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن حسن ابوالفتوح عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101119وفً تارٌخ  03429اسالم دمحم دمحم جحا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 ، ش الغفارة بملن ورثه المرحوم دمحم دمحم حسن جحا 

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  03432انتصار عبد هللا عبد الهادى نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 د الرسول شفٌك هجرس وصف الـتأشٌر:   ، كفر طنبدى بملن عب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  03422خالد دمحم ابراهٌم شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن على شرف على سالم

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  95616تامر ابرهٌم عبد الوارث ابو زهو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح كفر عشما  بملن تامر ابراهٌم عبدالوراث ابوزهو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  03426لؤى عادل عبده السٌد سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 شارع الشبان المسلمٌن بملن جمعٌةالشبان المسلمٌن بمحافظةالمنوفٌة  4الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  03421  امٌرة احمد دمحم فرحٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  06

 الـتأشٌر:   ، شارع مسجد الجمل من ناجى شتله بملن نبٌله شحاته على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  03421دمحم عاطف دمحم الدوشنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 دمحم عبدالخالك الدوشنىالـتأشٌر:   ، البندارٌة بملن عاطف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  03420عادل عماد كامل زعبوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  09

 الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن عماد كامل زعبوب عبدالرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119خ وفً تارٌ 03410مدحت زكى محمود رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 الـتأشٌر:   ، عمروس بملن مدحت زكى محمود رزق 

وائل احمد خالد سلٌم ) مصنع سلٌم لالكر والممابض واكسسوارات ابواب وشبابٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 دلكه ش السادات بملن احمد خالد دمحم سلٌم  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طوخ 21101119وفً تارٌخ  03431

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  11311امال عبد الحمٌد السٌد سٌف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

سمنت وذلن اودع برلم دمحم دمحم دمحمونشاطه تجارة ا -الباجوربملن  1وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه بهناى م

 11311ولٌد برلم تابع  2110/1/9فى  5119

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  03421نجالء السٌد بٌومى المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 شارع ابو عامر بملن دمحم فتحى عبد الحمٌد  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  91051ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محرم عبدالصبور احمد رضوا -  113

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح اسطنها بملن عبدالستار السٌد عبدالسالم



 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

وان , تم تعدٌل العن 21101119وفً تارٌخ  03423شرٌن البسٌونى خلٌل الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، زرلان بملن دمحم دمحم شحاته ندا 

تم تعدٌل  21101119وفً تارٌخ  03411شولى محروس عبدالعال احمد عبدالفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، نادر بملن رزق على مرسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  03416بك لٌده برلم    ناهد ولٌم فهمى ناشد ، تاجر فرد ،  س -  116

 الـتأشٌر:   ، حصة ملٌج بملن عزٌز سلٌمان ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  03419دمحم دمحم دمحم ابوالنور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ف دمحم ابراهٌم عبدهللاالـتأشٌر:   ، فٌشا الصغرى بملن اشر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  03425مشٌرة احمد دمحم الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الـتأشٌر:   ، ش المعهد الدٌنى بملن هانى عبد البارى ٌوسف الصعٌدى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  03431   رضا دمحم على عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  110

 الـتأشٌر:   ، كفر طنبدى _ طرٌك الشٌاخة _ بملن محمود عبدالمعطى حفناوى السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  03446سامح ٌوسف دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن ٌوسف دمحم ٌوسف عبدالجواد الـتأشٌر:   ، بهناي

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  03445دمحم احمد عبدالجلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، ش نمرة المتفرع من محمود شاهٌن بملن لؤى بهجت دمحم ذكى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  03436ه برلم    حنان مسعد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  112

 الـتأشٌر:   ، شارع عبد المنعم السبكى متفرع من شارع الجٌش بملن عزه دمحم كامل عبد الفتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  03431اشرف دمحم خلٌل الهوارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لـتأشٌر:   ، شارع احمد عبد العزٌز بملن دمحم خلٌل محمود خلٌل ا

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم عبد الحمٌد محمود الشبشٌرى ) الشبشٌرى لتجارة السٌرامٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  114

دٌل المالن لٌصبح طنوب بملن عبد الحمٌد تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تع 21101110وفً تارٌخ  13922برلم    

 السٌد شرف 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  13922دمحم عبد الحمٌد محمود الشبشٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح طنوب بملن عبد الحمٌد السٌد شرف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  03442لعبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سالم على سالم ا -  116

 الـتأشٌر:   ، شبرا بتوش بملن سالم على سالم العبد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  03434سلٌمان سامى سلٌمان عفصه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ، بابل بملن حسٌن شبل سعدالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  11311امال عبد الحمٌد السٌد سٌف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 2114/12/3الباجوربملن دمحم دمحم دمحم ونشاطه حظٌرة مواشى حالبه افتتح فى  1وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه بهناى م

 11311ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  11311امال عبد الحمٌد السٌد سٌف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 دمحم دمحم دمحم -الباجوربملن  1وصف الـتأشٌر:   ، بهناى م

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  03441ابراهٌم ملٌجى سٌد احمد المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن دمحم دمحم ابراهٌم 



 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  21101110وفً تارٌخ  03435اٌهاب خلٌل سٌد احمد شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، سرسنا بملن عزت شبل شبل الوكٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  03439كمال جالل مطاوع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صبرٌه  -  122

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع اسكاروس بملن ورثه الحاج احمد مبرون 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21101110وفً تارٌخ  03440احمد حامد على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، ش بنى حسن بملن محمود السٌد محمود لنصوة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  03433محمود سعٌد عبد العزٌز الكومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 بملن سعٌد عبد العزٌز مصطفى الكومى  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر مناوهلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  03430ماجد دمحم السٌد الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتأشٌر:   ، شارع امتداد مدرسة المرط بالحى الغربى بملن السٌد الشحات عبدالحفٌظ شحاته

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  03441شرٌن رمضان محمود طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، تلبنت ابشٌش طرٌك بنها بملن حسٌنى دمحم حسٌنى عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  03444امٌرة سامى عبدالعلٌم ٌوسف نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 عزمى دمحم دمحم عمارهوصف الـتأشٌر:   ، الخضرة بملن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  03449دمحم عبدالستار دسولى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 الـتأشٌر:   ، اخر ش الجٌش بملن حسنى عبد الستار دسولى النجار 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101110وفً تارٌخ  13131دمحم نجٌب دمحم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع الجالء  بملن الطالب ) دمحم نجٌب دمحم ندا (

تم تعدٌل العنوان ,  21101110وفً تارٌخ  03441احمد عبدالمجٌد عطٌه عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 عزبة جمعه بملن عٌد عبدالمجٌد عطٌه عبدالواحد -، سمان  وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101110وفً تارٌخ  03443سمٌر زكى حنا جمٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، شارع غبلاير متفرع من شارع الملعه بملن سمٌر زكى حنا جمٌان 

 03231ى عبدالداٌم زٌدان ) زٌدان للمماوالت العامة والتورٌدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعزٌز عبدالشاف -  132

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع صبرى ابوعلم بملن حازم  21101110وفً تارٌخ 

 عبدالفتاح عبدالممصود جبرٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03461الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد نزٌه عبدالفتاح عبد -  133

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت خلف بملن عمرو ضٌاء الدٌن عبدالحلٌم

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  03465محفوظه السٌد عبدالسالم حسن الكوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 صف الـتأشٌر:   ، شارع احمد عبدالعزٌز بملن دمحم عبدالرحمن المتولى , و

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  61011ٌاسر سالمة عبد المعطى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

ناعٌه المطورٌن مجمع الصناعات المنطمه الص 09وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه السادات وحده رلم 

 2110/1/11فى  23410ولٌد برلم  3151الصغٌرهوالمتوسطه بملن ٌاسر سالمه عبدالمعطى الفمى أودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03464مصطفى احمد عبدالظاهر دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الضحان بملن هشام زكى عبدالسالم بدوي وصف الـتأشٌر:   ، سبن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03411ناجى عادل فاروق انور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، شارع مدرسة المساعى بملن خالد عبداالله ابوعلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03451برلم    احمد مصطفى احمد حنتٌرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  139

 الـتأشٌر:   ، شارع دمحم محمود باشا بملن مصطفى احمد لطب 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03459تامر مصطفى عبدالسالم حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 طرٌك مٌت خالان بملن عصام سٌد عبدالمولى خلٌفهوصف الـتأشٌر:   ، شارع طٌبه اول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03469نها فوزى سلٌمان دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ش جمال عبدالناصر بحرى ابراج الزراعٌٌن بملن دمحم دمحم السٌد الشربٌنى 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03450السٌد عبد الجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم سعٌد -  141

 بملن سعٌد السٌد عبد الجٌد  -الـتأشٌر:   ، شارع شولى حبٌب من شارع بنها 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21101111وفً تارٌخ  03462فاطمه على عبدة الحدٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الـتأشٌر:   ، زرلان بملن ابراهٌم عبدالحكٌم مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03451ٌوسف نبٌل حمدان جاد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 وصف الـتأشٌر:   ، اسطنها بملن مصطفى دمحم رضا الكومى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03411ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نسمة دمحم انور مصطف -  144

 الـتأشٌر:   ، بخاتى بملن حسام بدوى ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03453نورا صالح محمود عبدالرازق لبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 اصور بملن هناء سلٌمان عبدالممصود عمل وصف الـتأشٌر:   ، دن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03461ناهد سعٌد دمحم كفافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 شارع انور السادات بملن ورثه المرحوم دمحم عبدالحمٌد دمحم بدر  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03463، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم اسحك ابراهٌم اسحك  -  141

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن جرجس صبرى هالل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03460دمحم احمد السٌد ابوالعزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 اجور بملن دمحم احمد عبدالعزٌزالـتأشٌر:   ، طرٌك كفر الب

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  03456نعمة السٌد دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 ، ملٌج بملن جلٌلة حسٌن حسنى ابو شعلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111خ وفً تارٌ 03461حسٌن عٌد جبر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ، منشأة شنوان بملن عٌد جبر دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101111وفً تارٌخ  03455احمد بالل دمحم عاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ، لشطوخ بملن بالل دمحم السٌد عاٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03466تار عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماء عثمان عبدالس -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر شحاته بملن عبدة احمد عبدالمجٌد الرغبوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03454حاتم دمحم راتب السٌد عمر خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 ش/ابو الخٌر من ش/المدارس بملن اكرام فهمى مصطفى حرٌشة 31وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111تارٌخ  وفً 03451وائل ٌسرى كامل الغنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن فاطمه ٌسرى كامل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03416حماده دمحم عبدالحمٌد حلوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، مٌت الموز بملن حماده دمحم عبدالحمٌد حلوة 



 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  21101111وفً تارٌخ  03410امال حلمى عبدالغفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، مٌت شهالة بملن امال حلمى عبدالغفار دمحم

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21101111وفً تارٌخ  61610دمحم فوزى احمد ابو اللٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى األخربناحٌة الشهداء حارة بدوى من مٌدان مصطفى كامل بملن فوزٌة ابراهٌم دمحم كشن 

 وذلن لالستغناء عنه 61610ولٌد برلم تابع  2119/9/20فى  6113لغرض بٌع وتجارة و توزٌع  برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  65694ر فرد ،  سبك لٌده برلم    منال على عبدالمجٌد المشد ، تاج -  159

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع سعد زغلول بملن احمد محمود الزٌات 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21101111وفً تارٌخ  03492امٌر دمحم صابر المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 الـتأشٌر:   ، شارع ٌوسف بملن مصطفى احمد راضى النجار 

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  03496سٌد عبدالعزٌز سوٌلم سٌد احمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 , وصف الـتأشٌر:   ، المماطع بملن عبدالعزٌز سوٌلم سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03415تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف مرتضى على عٌد ،  -  161

 الـتأشٌر:   ، كفر الباجور بملن عبدالغنى سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  65116سعٌده عبد العزٌز عبد الرحمن طمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 شبٌن الكوم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن ٌاسرالسٌد الدسولى 1، شبرا باص م , وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03419دمحم رفعت زٌدان العلٌمى زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر طنبدى بملن السٌد زٌدان العلٌمى 

تم  21101111وفً تارٌخ  03494 عبدالواحد بشتة الماصر بوالٌه والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌاد هشام دمحم -  164

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع مصطفى النجار من شارع الجالء البحرى بملن ٌاسر حرز مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111فً تارٌخ و 03414عماد سعٌد المطب بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الـتأشٌر:   ، شارع اللمعى بملن على جوده دمحم خطاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03491مصطفى كساب عطٌه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 الـتأشٌر:   ، طنبدى بملن عفاف دمحم السٌد لندٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  61610 فوزى احمد ابو اللٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  161

الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى األخربناحٌة الشهداء حارة بدوى من مٌدان مصطفى كامل بملن فوزٌة ابراهٌم دمحم كشن 

 وذلن لالستغناء عنه 61610ولٌد برلم تابع  2119/9/20فى  6113لغرض بٌع وتجارة و توزٌع  برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03491محمود رشاد عبدالمنعم النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌة بملن فاطمة سٌد احمد عبدالسالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03493اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هنٌه شاكر عبدالحمٌد جوٌلى ، ت -  160

 الـتأشٌر:   ، ابو كلس بملن شاكر عبدالحمٌد  جوٌلى

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03491مجدى احمد عبدالرحمن البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 دور الثانى العلوى بالبر الشرلى طرٌك مٌت خالان بملن باسم احمد مصٌلحىوصف الـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03495رٌاض مختار رٌاض ابرهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، دناصور بملن مصطفى رٌاض ابراهٌم مصطفى سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03412لسٌد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم ٌسرى ا -  112

 الـتأشٌر:   ، شارع عمر بن الخطاب بملن عصمت سعد عبدهللا الملٌجى 



 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

وان , وصف تم تعدٌل العن 21101111وفً تارٌخ  03411هانم فوزى عبدالمنعم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الـتأشٌر:   ، بخاتى بملن دمحم فوزى عبدالمنعم عامر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  03403خالد عبدالعزٌز عبده العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، طوخ دلكة بملن دمحم على فتحى األلرع

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  03490جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاطف صبحى عبدالعزٌز خضر ، تا -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عافٌة بملن السٌد عباس السٌد الطبال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101114وفً تارٌخ  02661احمد دمحمٌن عبدالعظٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 تعدٌل العنوان لٌصبح كفر الباجور شارع فهمى ابو رزق بملن عفٌفى سلٌم عبدالرحمن سلٌم الـتأشٌر:   ، تم

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  03405مصطفى حسن السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ، ش مسجد سٌف بالجالء البحرى بملن دمحم ابراهٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  03499ناصر رشاد عبدالعزٌز راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 وصف الـتأشٌر:   ، شمٌاطس بملن هانى شاكر السٌد الشافعى

ل العنوان , تم تعدٌ 21101114وفً تارٌخ  03402رمضان صالح رشدى المراكبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 وصف الـتأشٌر:   ، ساحل الجوابر بملن دمحم صالح رشدى

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  59113اشرف عنتر الدسولى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع الجامعة بملن اشرف دمحم على ربٌع 

تم تعدٌل العنوان ,  21101114وفً تارٌخ  03404حمود دمحم دمحم مصطفى الحاج احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  191

 وصف الـتأشٌر:   ، منشأة سٌف بملن سومٌه على ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان  21101114وفً تارٌخ  03401دمحم عبدالسالم عبدالمعبود السٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 , وصف الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن ولٌد حمدى عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  03515دمحم شدٌد السٌد الرعو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 الـتأشٌر:   ، البتانون عزبة الجندى بملن شدٌد السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  03512زكى دمحم زكى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 الـتأشٌر:   ، ش الشرٌف بملن دمحم دمحم محروس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  03409جر فرد ،  سبك لٌده برلم    وجٌه شندى على الحصرى ، تا -  195

 الـتأشٌر:   ، سنجلف بملن سعاد عبدالمعطى احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  03514تامر دمحم فرٌد ابومسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 لن فرٌد دمحم فرٌد ابومسلمالـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  03514نادٌة رجب عبدالعال مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 الـتأشٌر:   ، شبرا بتوش بملن احمد مبرون دمحم شرف 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  03519 اسماء احمد ابوالٌزٌد غباشى ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 وصف الـتأشٌر:   ، طوخ دلكه _ ش السادات _ بملن هدى ابراهٌم على محجوب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101115وفً تارٌخ  03406ولٌد دمحم دمحم ملش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  190

 بملن نهله دمحم عبدالفتاح الطٌب ، كفر المصٌلحة ش عاصم حما

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  03515طارق فتحى كامل عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 الـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن دمحم دمحم حلمى عالم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115تارٌخ  وفً 03400سهٌر محمود محمود خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 الـتأشٌر:   ، ش الجالء المبلى بملن احمد عبداللطٌف مغاورى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  03511السٌد السٌد على غنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

  الـتأشٌر:   ، مناوهلة بملن لٌلى دمحم السٌد عبداللفتاح

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  14402منٌره جالل عباس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 شارع الغفاره تم تعدٌل المالن لٌصبح ملن ورثة أحمد رجب دروٌش  -الـتأشٌر:   ،  الباجور 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  03513لم    عمرو عبدالمطلب عبدالخالك عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  104

 وصف الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن عمار عبدالمطلب عبدالخالك

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  03511دمحم عبدالستار محمود الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 لن احمد احمد على عامر وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابراهٌم سعفان بم

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  03512جوزٌف جورج جبران جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  106

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر المصٌلحة بملن باسم ابراهٌم سعد حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  03511نجاتى محفوظ سلٌمان ابو جبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 وصف الـتأشٌر:   ، بخاتى بملن محفوظ سلٌمان ابو جبل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  03510حاتم مختار على عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  109

 وسى الـتأشٌر:   ،  طوخ دلكة ش السادات بملن شرٌف رشاد عبدالحلٌم م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  03516هانم دمحم السٌد الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

الـتأشٌر:   ، ش النبى داوود متفرع من ش سلمان بملن منشأة بٌرامٌدز لتجارة مستحضرات التجمٌل وٌمثلها هانم دمحم السٌد 

 الغرباوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  19456د احمد شبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمة محمو -  211

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عماد حمدى غمرى المهٌوى 

العنوان ,  تم تعدٌل 21101115وفً تارٌخ  03513محمود جابر جبر دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، منشأة شنوان بملن جابر جبر دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  03511والء وحٌد عبدالسمٌع عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الوسطى بملن اسماعٌل عواد حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  03401السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالحمٌد عبدالستار دمحم -  213

 وصف الـتأشٌر:   ، الراهب بملن امل شاكر دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101115وفً تارٌخ  03516دمحم مندوة دمحم سلٌم السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ، شارع الرحمه البر الشرلى بملن عاطف احمد السٌد بهى الدٌن  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21101115وفً تارٌخ  11051عبد السالم عبد هللا عبد العزٌز نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح كفر الباجور بملن باسم عبدالسالم عبدهللا نصر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  64690دمحم سعٌد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح تلبنت ابشٌش بملن سعٌد دمحم رضوان

تم تعدٌل العنوان  21101116وفً تارٌخ  03526خالد عبدالتواب عبدالرازق عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 , وصف الـتأشٌر:   ، ش بنى حسن بملن دمحم فرج احمد السحٌمى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  03510محمود رفعت حسن ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 الـتأشٌر:   ، ش سامى وسٌلى بملن رفعت حسن احمد ٌحٌى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  60141طارق دمحم عبدالمحسن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع ابو زٌد متفرع من شارع مصطفى كامل البر الشرلى بملن مصطفى لطب دمحم 

 لزامل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  64690فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم سعٌد دمحم رضوان ، تاجر -  211

 وذلن لالستغناء عنه2116/1/11بتارٌخ  191الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  64690دمحم سعٌد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح تلبنت ابشٌش بملن سعٌد دمحم رضوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  03523اٌمن سعد حسنٌن عمرٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، كفر الباجور بملن امٌر على محمود حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  03521عزٌزه جمال االبٌومى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتأشٌر:   ، الماى بملن فتحٌه ابراهٌم حسانٌن الشرلاوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  02091صالح محمود مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم -  214

 اسطنها  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن ابراهٌم صالح محمود مرسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  64690دمحم سعٌد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وذلن لالستغناء عنه2116/1/11بتارٌخ  191الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  64690دمحم سعٌد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 سعد زغلول بجوار سٌدى خمٌس بملن عالء الدٌن كامل السٌد الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شبٌن الكوم ش

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  91105ممدوح ابو الفتح الزناتى ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ابشادى بملن مدحت والسٌد ابو الفتح الزناتى ناصر 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  03519مجدى عبدالرحٌم دمحم ابو النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبدالسالم عارف بملن جمال اسماعٌل عبدالجلٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  03522وحٌد فهمى عبدالمحسن خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 وصف الـتأشٌر:   ، جروان بملن ٌحٌى عبدالستار عبدالمادر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  94459دمحم حسنى اسماعٌل عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ركة المٌاة بملن رمضان حسن بٌومى سراج الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع جمال عبد الناصر امام ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  03521زٌنب صابر ابراهٌم طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، زوٌر بملن احمد فتحى خشبن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116تارٌخ وفً  03511مصطفى دٌاب دمحم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتأشٌر:   ، الدالتون بملن بهاء سامى دٌاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  03525اسالم على عبدهللا محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الـتأشٌر:   ، عمروس بملن عبدهللا عبدالمجٌد عبدالفتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  65694على عبدالمجٌد المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     منال -  224

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح شارع سعد زغلول بملن احمد محمود الشربانى



 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 العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  03521اسماء رمضان دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، زاوٌة البملى بملن ذكى شرٌف ذكى باشا

تم تعدٌل العنوان ,  21101116وفً تارٌخ  03529سهٌر ابراهٌم عبدالغنى راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع صالح سالم بملن دمحم سالمه ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101116وفً تارٌخ  03524رمضان رجب خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     غاده -  221

 الـتأشٌر:   ، كفر الشبع بملن عمرو محمود محمود شحاته 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21101116وفً تارٌخ  90416وائل عصمت دمحم احمد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 بملن حٌسن عبد الغفار عطوة حسٌن  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع الجٌش 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03532اٌهاب حسنى بٌومى عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

 وصف الـتأشٌر:   ، المماطع بملن دعاء ربٌع عبدالرازق خطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03535اسراء سمٌر امٌن متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن دمحم صالح دمحم عبدالحفٌظ

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21101111وفً تارٌخ  03520جعفر السٌد احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الـتأشٌر:   ، كفر الغنامٌة بملن عطٌات عبدالعلٌم هالل

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03530جمالت جمال محمود رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 وصف الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن مرزوق حسن عبدالمعطى الغرباوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  10192ضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وجٌه دمحم عبد ربه ابو را -  233

بملن ذكى عبد السالم داب وجمال ابراهٌم دمحم  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح برج الٌاسمٌن المبلى كلٌة أصول الدٌن 

 الحفناوى 

تم تعدٌل العنوان  21101111وفً تارٌخ  03531ر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى عبدالعزٌز عبدالحمٌد الطنبشاوى ، تاج -  234

 , وصف الـتأشٌر:   ، ش بحرى كلٌة العلوم متفرع من ش مصطفى النجار بملن حمدى فهٌم حواش عزب

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21101111وفً تارٌخ  03539وسام السٌد دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 الـتأشٌر:   ، بحرى السكه الجدٌد بملن حمادة دمحم دمحم عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03533دمحم حامد مصطفى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 الـتأشٌر:   ، مٌت عافٌة بملن احمد عبدالحمٌد احمد النعمانى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03536دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     فٌروز ادرٌس صابر -  231

 الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بملن انور احمد عمر لاعود

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03531محمود شعبان جوده االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 ، شارع طلعت حرب بملن دمحم عبدالوارث سلٌمان درة   وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03541اسالم اشرف ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن دمحم مصٌلحى طلبه

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  66145احمد عبد الرحمن بسٌونى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 بملن حكمت عبد الحكٌم عوض -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح امتداد شارع نعٌم البر الشرلى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  91191بك لٌده برلم    اٌهاب احمد شولى احمد خالف ، تاجر فرد ،  س -  241

 2110/1/11وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع وذللن الستغناء عنه فً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101111وفً تارٌخ  03531غادة سمٌح على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 ملن ابراهٌم دمحم عفٌفىالـتأشٌر:   ، بهناى ب

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  03541عبدالسالم عادل عبدالسالم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع ترعة المعهد بملن احمد دمحم دمحم النجار

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  03545م    اسامة حمدى سعٌد السنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  244

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الزٌات بجوار مدرسة الصناٌع بملن فاطمة سٌد احمد لشموش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  03553احمد جمال احمد الشلٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 لحجر بملن سامى سعٌد سمعٌن منصورالـتأشٌر:   ، جزٌرة ا

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  03540مٌمى عبدالمعطى سعد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 وصف الـتأشٌر:   ، شنوان بملن ٌونس شبل عبدالرحمن 

تم تعدٌل  21101119وفً تارٌخ  03551    رمضان عبدالمجٌد عبدالممصود الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  241

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سرسنا بملن عبدالممصود عبدالمجٌد عبدالممصود الماضى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  03552على ابو السعود السٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 بملن السٌدة السٌد دمحم شلبى الـتأشٌر:   ، الكوم االخضر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  03229سامٌه محمود دمحم خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  240

الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن مصطفى محمود دمحم الغرٌب وزٌنب و مها و مدٌحة وفاتن محمود دمحم خالف . شارع 

 لشٌخ فؤاد ا

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  03544مروة عبدالناصف على ملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الموز بملن نادٌه السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  03546اٌة عبدالجواد عبدالجواد ابو حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 وصف الـتأشٌر:   ، جزٌرة الحجر بملن دمحم عبد الغنى اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  03542دمحم نشأت عبدالسالم عٌسى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن الضحال بملن حسنٌة احمد عشماوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  15121احمد رمضان عبد الحامى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

شارع فهمى أبو رزق بملن محمود ربٌع عبد العزٌز ونشاطه  -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه الباجور 

 2110/1/19لى  15121م تابع ولٌد برل 5419مصنع مالبس جاهزه اودع برلم  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  99441حاتم رشدى رشاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

وعنوانه شرانٌس   21099والممٌد برلم  32220الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى األخر بنشاط مخزن لتجارة الخرده المودع برلم 

 سنا وذلن لالستغناء عنهلوٌ 1م

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  03551نادٌه سعٌد فتح هللا عبدالغفار بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 وصف الـتأشٌر:   ، لبلى كلٌة العلوم شارع عبدالحمٌد الطنبداوى بملن دمحم سعٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  14021تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم عبد الداٌم لرطام ، -  256

شارع على الطورى تماطع الجبانة بملن احمد حسنى بٌومى السٌد وذلن لنشاط مركز بٌع  11الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة 

 السبعبركة  1/2*2110فى  23401ولٌد برلم  2505اعالف و اضافات اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  16110اٌمن عوض هللا مسٌحة عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

وذلن  2111/11/12فى  16110والممٌد برلم تابع 1411وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى األخر المودع برلم 

 لالستغناء عنه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  21101119وفً تارٌخ  03541لشحات دمحم عبدهللا الكالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد النبى ا -  259

 , وصف الـتأشٌر:   ، الكتامٌه بملن الشحات دمحم عبدهللا الكالف 

دٌل العنوان , تم تع 21101119وفً تارٌخ  15121احمد رمضان عبد الحامى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 شارع فهمى أبو رزق بملن محمود ربٌع عبد العزٌز -وصف الـتأشٌر:   ، الباجور 

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  15121احمد رمضان عبد الحامى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

بملن ورثة حامد عبد اللطٌف حسن ونشاطه تجارة مالبس  شارع السبكى  -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه الباجور 

 15121ولٌد برلم  2114/4/23جاهزه افتتج فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101119وفً تارٌخ  03549محمود االحمدى محمود الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصف الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن دمحم دمحم لبالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101119وفً تارٌخ  03554 سعٌد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  262

 ، نادر بملن سعٌد دمحم حسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101119وفً تارٌخ  03543رانٌا سمٌر سعٌد حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 ، المنشأة الجدٌدة بملن سمٌر سعٌد حسن   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101121وفً تارٌخ  12195دمحم دمحم لطب  زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 شبٌن الكوم بملن عبد الحمٌد عبد الجواد النعمانى 1، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كفر طنبدى م

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  65191بد الغفار السٌد شوتٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احسان ع -  265

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن دمحم عبد العلٌم المطب شوٌتة

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  03555مصطفى بالل احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 وصف الـتأشٌر:   ، المصٌلحة بملن عفاف عبدالفتاح عزام 

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  03565احمد عبدالهادى سٌد احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصف الـتأشٌر:   ، مدخل الزاوٌه جروان بملن دمحم شندى على

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  03561ة عبدالحمٌد ٌوسف بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامٌ -  269

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجرن بملن محمود دمحم عبدالغفار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  64124مجدى سٌد احمد دمحم الطبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  260

 بملن دمحم فوزى مصطفى كامل  -الـتأشٌر:   ، شارع خلٌفة من طلعت حرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  64124مجدى سٌد احمد دمحم الطبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

بملن صبرى غازى وذلن لغرض بٌع مطابخ الومٌتال  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة تمطاع سعد زغلول مع طلعت حرب 

 64124ولٌد برلم  2111/12/31افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  03561فاٌزه دمحم احمد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، سلكا بملن صالح صبحى محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  03550عمرو نبٌل نبوى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، المصٌلحه بملن احمد نبٌل نبوى عامر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  03562م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ضٌاء حسٌن دمحم عبدالحلٌ -  213

 الـتأشٌر:   ، العرالٌة بملن دمحم فتحى فرج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  03523اٌمن سعد حسنٌن عمرٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 مالن لٌصبح كفر الباجور بملن اٌمن سعد حسنٌن عمرٌةالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  03491مجدى احمد عبدالرحمن البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح زوٌر بملن احمد عبد الرحمن احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21101121وفً تارٌخ  03551ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جورج فوزى سلٌمان  -  216

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع زاوٌه الجبرى بملن عٌاد فوزى سلٌمان ابراهٌم 

عنوان , تم تعدٌل ال 21101121وفً تارٌخ  03559عٌاد فوزى سلٌمان ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، ش احمد عرابى امام الكنٌسة االنجٌلٌة بملن جورج فوزى سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  03566دمحم شحاته عبدالرازق زللو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 الـتأشٌر:   ، شارع تمى الدٌن بملن شحاته عبدالرازق زللو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  03556فاٌز احمد عباس عجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 الـتأشٌر:   ، ش الجٌش بملن سٌد احمد ابراهٌم حٌدر 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21101121وفً تارٌخ  03564دمحم احمد عبدالرحمن زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 شارع موسى البر الشرلى بملن سمٌر جابر دمحم  21الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  03561حسنى فتحى حسنى زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 الـتأشٌر:   ، شارع المعهد الدٌنى بملن صلوحة عبدهللا احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101121وفً تارٌخ  64124مد دمحم الطبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى سٌد اح -  292

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع خلٌفة من طلعت حرب بملن دمحم فوزى مصطفى كامل ونشاطه ورشه 

  64124ولٌد برلم تابع  2110/1/21فى   5522الومٌتال وأودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  99314هٌثم حسٌن توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة شارع السالم متفرع من شارع الجالء البحرى بملن / حسٌن توفٌك دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  03560فرد ،  سبك لٌده برلم     انصاف مجاهد متولى حموده ، تاجر -  294

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن ابراهٌم ملٌجى سٌد احمد المط 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  03512عادل عبدالعزٌز عبدالفتاح عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 زوٌر بملن دمحم احمد محمود الجندى  وصف الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  03594دمحم رفاعى مدبولى لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 الـتأشٌر:   ، شارع حماده من شارع الجالء البحرى بملن دمحم على خلٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  03413ك لٌده برلم    رضا محروس دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سب -  291

 البتانون  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن حسن ابو الفتوح عبد العزٌز شعبان ودمحم نبٌل ٌوسف عثمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  03591جوده ماهر حبشى مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن جوده ماهر حبشى مٌخائٌل وترٌزة اسحاق نجٌب عوض هللا

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  03514دعاء شولى عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  290

 حى مغاورى على ش التعاونٌات بملن فت 11وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  61110رضا حامد ابراهٌم الدلن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى اآلخر لٌصبح بناحٌة المصٌلحة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  61110رضا حامد ابراهٌم الدلن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل  العنوان لٌصبح شارع عاطف السادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  03511دمحم دمحم سلٌمان عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  202

 سلٌمان  الـتأشٌر:   ، شارع صالح سالم بملن شادى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  03593دمحم جبر عبدالعزٌز الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  203

 الـتأشٌر:   ، كفر عشما بملن اشرف توفٌك الساٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  03516والء مصطفى كمال انور عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  204

 شبٌن الكوم بملن / هناء خلٌفه محمود دمحم راشد 1وصف الـتأشٌر:   ، مٌت خلف م

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  03516والء مصطفى كمال انور عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  205

سنا بملن / رافت عبدالمنعم عطٌه ونشاطه مخصبات زراعٌه افتتح لوٌ 1وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه مٌت المصرى م

 مركز بركه السبع 22114ولٌد برلم 2110/2/4فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  03592دمحم جمال دمحم جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  206

 الـتأشٌر:   ، تلوانه بملن رمضان محروس محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  03511احمد سعٌد على ابوالنور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 الـتأشٌر:   ، شارع عمرو بن العاص من الجالء البحرى بملن جماالت دمحم عبدالمجٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  03569احمد محمود عبدالمجٌد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  209

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت شهالة بملن احمد محمود عبدالمجٌد الخولى  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  03511سامٌه مرسى مبرون غٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  200

 بملن دمحم زكرٌا عبد الواحد  -الـتأشٌر:   ، جدام

تم تعدٌل العنوان ,  21101122وفً تارٌخ  03510ابتسام عبدالمجٌد على الجحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن سامى رمضان بٌومى عفش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  32131ار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدى احمد دمحم النج -  311

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح بملن انور محمود الغرباوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  11414مهٌب على احمد سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 شبرا باص -، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن حامد حسن ابو العال  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101122وفً تارٌخ  03513دمحم حسن ابوالٌزٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 الـتأشٌر:   ، امتداد شارع دنشواى الحى الغربى بملن مصطفى احمد صالح عبدربه 

وفً  03515دمحم خلٌل شلبى سراج )السراج لبٌع دواجن ولحوم والمواد الغذائٌة بالجملة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شنوان بملن خلٌل شلبى خلٌل سراج  21101122تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  03595   رانٌا عادل السٌد غنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  315

 الـتأشٌر:   ، زاوٌة بمم بملن دمحم دمحم رضوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124وفً تارٌخ  03501كرٌم ناصر ابومندور سمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 الـتأشٌر:   ، سرسنا بملن دمحم حافظ ابوحجر

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  10249نادٌة عبد الحمٌد عبد المجٌد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح دناصور بملن فتح هللا دمحم عبدالجلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101124خ وفً تارٌ 03502شرٌف مجدى دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن دعاء سعٌد دمحم مملد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  90620محمود فوزى محمود رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 سرسنا -عطى العبد وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن زكرٌا لندٌل عبد الم

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  03591شهاب فتح هللا عبدالستار عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 بملن عماد فتحى ٌوسف  20وصف الـتأشٌر:   ، شارع مصنع الغزل محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  03501رلم    نعٌمة ابوالفتوح مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  311

 ش/الملفاط من ش/ اسكاروس بملن دمحم عاطف عبدالسالم  15وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  03590عبده سعٌد عبده على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 لن احمد محمود شرٌف وصف الـتأشٌر:   ، زوٌر بم

تم تعدٌل العنوان ,  21101124وفً تارٌخ  03596عبدالرحمن صالح احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن ٌاسر على على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  03501كرٌم حمدى محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 الـتأشٌر:   ، البر الشرلى شارع لطفى كمال البحرى بملن عبدالرحمن مصطفى عبدالمولى نوفل

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  03506دمحم ابوالفتح دمحم رمضان حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 ٌن بملن رانٌا دمحم ابوالفتح دمحم رمضان وصف الـتأشٌر:   ، شارع زٌن العابد

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  03611حذٌفة ممدوح صادق ابراهٌم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك كفر المصٌلحة بملن اٌمن نبٌل شعبان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  03611ك لٌده برلم    عفت فكرى انور السرساوى ، تاجر فرد ،  سب -  311

 الـتأشٌر:   ، شارع بنها بملن مجلس مدٌنة الباجور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  41211عرفة ٌوسف دمحم مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 فر العرب البحرى بملن عرفه ٌوسف دمحم مطاوع الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ك

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  19516احمد احمد العٌسوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 الـتأشٌر:   ، كفر الشبع بملن محمود عبدالرحمن شبل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  19516رلم    احمد احمد العٌسوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  321

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة كفر الشٌخ منصور بملن ابوالعال دمحم على بغرض مكتب خدمات وحجز فندلى وتشغٌل بالداخل 

 2115/4/2فى  19516ورحالت داخلٌة والممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  11561،  سبك لٌده برلم    احمد حامد عطوة ابراهٌم ، تاجر فرد  -  321

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ملٌج بملن اٌهاب مصطفى ملٌجى سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  03504فاطمة عرفه عبدهللا زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 :   ، زاوٌة بمم بملن محمود حسن الحصرىالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  03503عادل سالم عبدالنبى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد امام مجلس المدٌنة بملن سناء مرسى لندٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  03500جر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم المدبولى عبدالممصود مزٌد ، تا -  324

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عبدالموجود عٌد بملن كمال عبدالرحٌم عبدالنبى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101125وفً تارٌخ  03612ولٌد دمحم رشدى ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 ر:   ، كفر سنجلف المدٌم بملن خالد دمحم دمحم حواش الـتأشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  61661احمد مصطفى الصاوى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح تال شارع محمود فهمى النمراشى بملن احمد مصطفى الصاوى صمر 

 61661تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد مصطفى الصاوى صمر ) كافٌه صمر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح تال شارع محمود فهمى النمراشى بملن احمد  21101125وفً تارٌخ 

 مصطفى الصاوى صمر 

تم تعدٌل العنوان ,  21101125وفً تارٌخ  03509ز فتحى عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعزٌ -  329

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبدالناصر بملن عثمان عثمان محمود زاهى 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21101125وفً تارٌخ  03614احمد سعٌد حسن ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  320

 الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن احمد امٌن دمحم المنٌاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101125وفً تارٌخ  03613هشام دمحم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 ، كفر سنجلف المدٌم بملن خالد دمحم دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101129وفً تارٌخ  03615مد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حازم ابوالسعود اح -  331

 الـتأشٌر:   ، األطارشة بملن جالل ابراهٌم عبدالفتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101129وفً تارٌخ  03612عمرو عبدالرازق دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 ٌر:   ، شارع مصطفى كامل بملن اشرف سعد منصورالـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  03611مٌخائٌل ٌسرى مٌخائٌل رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 وصف الـتأشٌر:   ، طوخ دلكة بملن صبحى محفوظ تكال 

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  02046ه برلم    محمود عبدالحلٌم مجاهد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  334

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى آخر بناحٌة لشطوخ بملن مجاهد عبدالحلٌم مجاهد زهران بغرض مكتب نمل بضائع 

 2110/1/29فً  02046ولٌد برلم تابع  5613اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101129وفً تارٌخ  03562سبك لٌده برلم     ضٌاء حسٌن دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  -  335

 254الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح العرالٌه بملن ورثه فتحى فرج ممطف بموجب اعالم وراثه رلم 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21101129وفً تارٌخ  03435اٌهاب خلٌل سٌد احمد شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح سرسنا بملن عزت شبل شبل الوكٌل ونجاة دمحم شبل زوٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101129وفً تارٌخ  62644سعٌد دمحم سعٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 مٌت عفٌفى -رف عبد الغفور دمحم على الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن اش

وفً  62644تم تعدٌل االسم التجارى / سعٌد دمحم سعٌد حامد ) همسة للرحالت الداخلٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

مٌت  - على تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن اشرف عبد الغفور دمحم 21101129تارٌخ 

 عفٌفى

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  03610احمد اسامه عبدالرازق عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  330

واغلك فً  2115/1/12وصف الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى بناحٌة سبن الضحان بملن فوزٌة محروس دمحم افتتح فً 

 42193بأمر محو رلم  2110/5/23

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  03610احمد اسامه عبدالرازق عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن اسامه عبدالرازق عفٌفى 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21101129وفً تارٌخ  03616وحٌد انور السٌد عٌاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 الـتأشٌر:   ، زاوٌة بمم بملن جمال السٌد رمضان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101129وفً تارٌخ  03619اٌمن فكرى شكرى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 الـتأشٌر:   ، حارة عوض من سعد زغلول البر الشرلى بملن حسٌن عبدالعزٌز احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  03615مر عبدالوهاب السٌد عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تا -  343

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع سٌدى خمٌس حاره الرلباوى بملن عبدالوهاب السٌد عبدالحى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101129ارٌخ وفً ت 03616عمر سٌد عبدالمجٌد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 وصف الـتأشٌر:   ، طوخ دلكة بملن مٌخائٌل فتحى مٌخائٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  03611مروه عبدالفتاح عفٌفى البكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 وصف الـتأشٌر:   ، بهناى بملن دمحم سمٌر عبدالفتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101129وفً تارٌخ  03614 احمد احمد ابو غنٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  346

 الـتأشٌر:   ، شارع سٌدى شبل بملن مسعد على بدر 

تم  21101129وفً تارٌخ  03613عصام احمد جابر دمحم معوض الماصر بوالٌه والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، البر الشرلى ش سعد زغلول تمسٌن النجار بملن عمادالدٌن احمد احمد جبرٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101129وفً تارٌخ  65230غالب عبده دمحم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

( زهراء مدٌنة نصر وذلن لغرض مكتب مماوالت و تشطٌبات اودع 4شمة ) 1111لم الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة عمارة ر

 2110/1/31فى421011ولٌد برلم11165برلم

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  03611عبدالحمٌد مجدى ابوالفتوح الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  340

 اد عبدة عبدالحكوصف الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن سع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101129وفً تارٌخ  90395منى مجدى ابراهٌم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عمرو ضٌاء الدٌن عبدالحلٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  02046   محمود عبدالحلٌم مجاهد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  351

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة لشطوخ بملن مجاهد عبدالحلٌم مجاهد بغرض تأجٌر معدات تمٌلة وكالركات اودع برلم 

 2110/5/12فً  02046ولٌد برلم  3035

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  02046    محمود عبدالحلٌم مجاهد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  352

 وصف الـتأشٌر:   ، لشطوخ بملن مجاهد عبدالحلٌم مجاهد زهران

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  11933احمد عبدالمنجى دمحم على نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 مٌت عفٌف -بح بملن ولٌد عبد البصٌر مسعد ابو الذهب وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌص

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101129وفً تارٌخ  50033تفاحه خلٌفه ابراهٌم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح كفر البتانون بملن تفاحة خلٌفة ابراهٌم دٌاب 

تم تعدٌل العنوان ,  21101129وفً تارٌخ  95431الغنى دمحم ابراهٌم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ولٌد عبد -  355

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بٌر شمس بملن بدوى عبدالموجود بدوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  03611نرمٌن السٌد دمحم ابوصوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 امتداد طلعت حرب خلف مزلمان ابو عجوه بملن سٌف محمود المنشاوى  14الـتأشٌر:   ، العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  11114ده برلم    فرحات علوانى السعداوى العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  351

وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة كفرداود الجدٌدة بملن شٌماء دمحم نجم دمحم نجم بغرض مكتب مماوالت عمومٌة وحكومٌة ولٌد 

 مكتب منوف 2110برلم ) ( واودع برلم ) ( بتارٌخ   /   / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  03619دى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سعد احمد عبدالها -  359

 الـتأشٌر:   ، شبرا خلفون بملن رضا دمحم عبدالنبى عالم 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  03626احمد صابر محمود طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  350

 اوٌة بمم _عزبة ابودٌب _ بملن صابر محمود عبدالرؤوف طه الـتأشٌر:   ، ز

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  03610امجد السٌد ابراهٌم السٌد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 وصف الـتأشٌر:   ، طنبدى بملن دمحم عبدالرحمن السٌد جاد

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  03625تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو سلٌمان على على الجدٌد ،  -  361

 وصف الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن سامى عبدالفتاح المسط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  03624حلمى دمحم احمد جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 بملن سٌدة محمود دمحم ابوالعنٌن الـتأشٌر:   ، كفر عشما 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  03621شربات حسانٌن مرسى الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 وصف الـتأشٌر:   ، دراجٌل _ ش البحر _  بملن احمد فتحى احمد عٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  03621    بدوى دمحم بدوى لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  364

 الـتأشٌر:   ، سرسنا بملن بدوى دمحم بدوى لندٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101120وفً تارٌخ  03622هند سعد مصطفى السٌد الدالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 ى الدٌب وصف الـتأشٌر:   ، كفر طنبدى بملن السٌد السٌد مرس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101120وفً تارٌخ  03623امٌره كمال احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 الـتأشٌر:   ، كفر الخضرة بملن احمد صابر دمحم حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  03634منال صبرى عبدالمنعم عٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الخضرة بملن احمد بكرى حلمى

تم تعدٌل  21101131وفً تارٌخ  03641موسى فتحى احمد الحسٌنى بٌومى الشونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

 نمٌبالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ملٌج ش الجمعٌة الشرعٌة بملن حازم عبدالرحٌم دمحم ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03636دمحم صبحى دمحم حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  360

 الـتأشٌر:   ، شارع حلمى الشبكة بملن اٌهاب السٌد حواش

تم تعدٌل العنوان  21101131وفً تارٌخ  03642شرٌهان جالل عبدالغنى عامر شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 , وصف الـتأشٌر:   ، مناوهلة بملن السٌد عبدالحمٌد موسى 

تم تعدٌل  21101131وفً تارٌخ  03643احمد دمحم دمحم جمعه )جمعه للمواد الغذائٌة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 دمحم محمود عطٌة العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت خالان _الطرٌك الزراعى _ بملن احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03620دمحم ابراهٌم ابراهٌم عنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، مشٌرف بملن صابرٌن حسن السنورسى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  93110مجدى سعٌد احمد عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شبٌن الكوم شارع الجالء البحرى بملن/خالد محمود دمحم بحٌرى لغرض بٌع 

 2110/1/31فى 69190ولٌد برلم تابع 5124محمصات ومسلٌات وبن أودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03632ٌده برلم    بالل السٌد سعٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك ل -  314

 الـتأشٌر:   ، كفر الباجور بملن السٌد سعٌد عبدهللا صالح

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  03631محمود كمال المنشاوى المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 لن دمحم فرج غنٌموصف الـتأشٌر:   ، جزٌرة الحجر بم
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03641كرم دمحم عبدالحمٌد عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 الـتأشٌر:   ، جروان بملن اسامة السٌد فرج 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  03639مصطفى امٌن مصطفى مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، سنجلف بملن صفاء عبدالعلٌم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03630احمد مصطفى موسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن دمحم مصطفى دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  69190تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     خالد محمود دمحم بحٌرى ، -  310

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شبٌن الكوم شارع الجالء البحرى بملن/خالد محمود دمحم بحٌرى لغرض بٌع 

 2110/1/31فى 69190ولٌد برلم تابع  5124محمصات ومسلٌات وبن اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03631عصام جالل عبدربه جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 الـتأشٌر:   ، جروان بملن احالم دمحم حافظ 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 21101131وفً تارٌخ  03633احمد دروٌش دمحم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 الـتأشٌر:   ، مٌت شهالة بملن دروٌش دمحم العبد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03631دمحم عبده ابراهٌم عمٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 الـتأشٌر:   ، ش حسنى مبارن برج البنٌان بملن خالد حسن خالد حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  69190فرد ،  سبك لٌده برلم     خالد محمود دمحم بحٌرى ، تاجر -  393

 بملن خالد محمود دمحم بحٌرى  -الـتأشٌر:   ، شارع الجالء البحرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  69190خالد محمود دمحم بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  394

، له محل رئٌسى بناحٌة شارع الجالء البحرى طارق دمحم عبد الرحٌم شبل وذلن لغرض بٌع لب و سودانى افتتح فى الـتأشٌر:   

 69190ولٌد برلم  2111/5/24

تم تعدٌل العنوان  21101131وفً تارٌخ  11131مدحت عبد الشافى عبد المادر شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 , وصف الـتأشٌر:   ، طٌك تال طنوب الزراعى بملن/ مصطفى سعد عطٌه

تم تعدٌل العنوان  21101131تارٌخ  وفً 11131مدحت عبد الشافى عبد المادر  شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

, وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة تال طرٌك تال طنوب الزراعى بملن/ مصطفى سعد عطٌه لغرض/مصنع مالبس جاهزه 

 2110/1/31فى11131ولٌد برلم تابع5130اودع برلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03635مدٌحه عادل عبدالسالم ودن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 الـتأشٌر:   ، ش المدارس األبتدائٌة بملن حسن سعد هنداوى الجمل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  03653رامى ممدوح عبدالسالم العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

 ٌب احمد البرى وصف الـتأشٌر:   ، كفر دلماق بملن اٌمان الغر

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  03646ٌاسر عبدالشافى عبدالرسول شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  390

 وصف الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن سامح عبدالشافى عبدالرسول شلتوت 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  03640انتصار سعد منصور البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  301

 وصف الـتأشٌر:   ، البتانون ش/صٌدلٌة االمل جوار مسجد المتولى بملن سمٌر ابراهٌم حنا 

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  11369ثروت عبد المنجى السٌد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  301

 مٌت مسعود -، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن سعدٌة عبد الستار عبد العزٌز  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03645امٌرة ناجى حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  302

 الـتأشٌر:   ، شارع عاطف السادات برج أسامة فهٌم بملن أسامة فهٌم منصور 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03641احمد دمحمى كمال غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  303

 الـتأشٌر:   ، برج السالم بالزا امتداد شارع طلعت حرب بملن حسام دمحم دمحم نور الدٌن واحمد دمحم عاشور نور الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03652سبك لٌده برلم    وفاء السٌد دمحم االسرج ، تاجر فرد ،   -  304

 الـتأشٌر:   ، كفر الشٌخ خلٌل بملن تفاحه خلٌفه ابراهٌم دٌاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03644زٌنب على على بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  305

 ن مجدى ابراهٌم الـتأشٌر:   ، شنوفه بملن حسٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  54341فاطمة دمحم على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  306

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح كفر المصٌلحه بملن دمحم احمد حسن داود

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03649لم    دمحم سامى محمود العلمامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  301

 الـتأشٌر:   ، شارع البطل احمد عبدالعزٌز بملن احمد مصطفى دمحم جمعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03651اٌمان عطا عبدالنبى لنعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  309

 خلف المطحن الحى الغربى بملن حسنى دمحم حسن سلٌمة  ش/السالم 2الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101131وفً تارٌخ  03651نور رضوان طه دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  300

 الـتأشٌر:   ، طوخ دلكه بملن مهنى دمحم عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101131وفً تارٌخ  03654لٌده برلم    بدر رجب احمد عبدالغفار عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك  -  411

 وصف الـتأشٌر:   ، الراهب بملن دمحم عبدهللا عبداللطٌف 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  61016رلم   تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عربى على مصطفى سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشى حالبه21101111

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  61016عربى على مصطفى سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشى حالبه

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عربى على مصطفى سلمان ) العربى للرحالت الداخلٌة ونمل عمال ج.م.ع ( ، تاجر فرد ،  تم  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشى حالبه21101111وفً تارٌخ  61016سبك لٌده برلم   

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101112وفً تارٌخ  66912،  سبك لٌده برلم   شرٌف دمحم عبد الفتاح عطٌة ، تاجر فرد  -  4

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب استٌراد وتصدٌر مستلزمات طبٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101113وفً تارٌخ  15166احمد دمحم فؤاد عبد الحمٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 م تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة وتعبئة و وتوزٌع مواد غذائٌة جملةالتأشٌر:  ت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101114وفً تارٌخ  61612جمال عبد الناصرالسٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تعدٌل نوع النشاط لٌصبح توزٌع وتجارة منظفات صناعٌة

 61612صور عٌطه ) عٌطه لتجارة وتوزٌع المنظفات الصناعٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال عبد الناصرالسٌد من -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل نوع النشاط لٌصبح بٌع منظفات صناعٌه21101114وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101111وفً تارٌخ  19601دمحم رمضان عبدهللا شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 تم إضافة نشاط تعبئة عسل الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101119وفً تارٌخ  19601دمحم رمضان عبدهللا شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 تم اضافة نشاط تعبئة عسل الى النشاط األصلى

تم تعدٌل النشاط , 21101119وفً تارٌخ  91361عبد الفتاح محمود عبد الحمٌد الشبشٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط تبرٌد الى النشاط األصلى

عدٌل النشاط , وصف تم ت21101110وفً تارٌخ  69506مروة صبحى راشد زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح لطع غٌار سٌارات وتورٌدات فٌما عدا االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101114وفً تارٌخ  59113اشرف عنتر الدسولى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح كافتٌرٌا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101115وفً تارٌخ  69222كامل الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كامل عطٌه  -  13

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مملة لب

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101116وفً تارٌخ  64690دمحم سعٌد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 لٌصبح ورشة حدادة ولحام كهرباء وتشغٌل معادن تم تعدٌل النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101116وفً تارٌخ  64690دمحم سعٌد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تورٌدات معادن بجمٌع انواعها

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101116وفً تارٌخ  94459لٌده برلم   دمحم حسنى اسماعٌل عسكر ، تاجر فرد ،  سبك  -  16

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح كافٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  66145احمد عبد الرحمن بسٌونى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح موبٌالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101111وفً تارٌخ  10192ه دمحم عبد ربه ابو راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وجٌ -  19

 التأشٌر:  تم الغاء نشاط االستٌراد من النشاط االصلى

التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط , وصف21101119وفً تارٌخ  01623دمحم زٌنهم حلمً ابومسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع أحذٌة جملة ولطاعى

تم تعدٌل النشاط , 21101119وفً تارٌخ  16110اٌمن عوض هللا مسٌحة عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر:  فرن لرش االلومٌتال والمعادن

تم تعدٌل النشاط , 21101119وفً تارٌخ  16110لٌده برلم    اٌمن عوض هللا مسٌحة عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك -  21

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكنب نمل عمال داخلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101119وفً تارٌخ  11345أحمد شندى عبد الفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 دات فٌما عدا مجاالت االنترنت الى النشاط االصلىالتأشٌر:  تم اضافة خدمات نمل وتورٌ

تم اضافة االسم التجارى لٌصبح احمد شندى عبد الفتاح ابراهٌم ) زهرة مصر االولى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

االت االنترنت تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم اضافة خدمات نمل وتورٌدات فٌما عدا مج21101119وفً تارٌخ  11345

 الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101122وفً تارٌخ  56115دمحم فوزى مصطفى زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تصدٌر فى حدود اللوائح و الموانٌن المنظمة لذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101124وفً تارٌخ  62911فرد ،  سبك لٌده برلم    امال السنوسى دمحم الهادى ، تاجر -  25

من المجموعه  36والفمرة  10التأشٌر:  تم اضافه نشاط استٌراد وتجارة السٌارات وأجزائها الى النشاط األصلى فٌما عدا المجموعه 

6 

وفً  61661صمر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد مصطفى الصاوى صمر ) كافٌه  -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح كافٌه مٌاة غازٌه وساخنه وماكوالت21101125تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101125وفً تارٌخ  61661احمد مصطفى الصاوى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تعدٌل النشاط لٌصبح كافٌه مٌاة غازٌه وساخنه وماكوالت  التأشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101129وفً تارٌخ  02936ماجد مجدى عبدالسمٌع عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

( 10ٌما عدا المجموعة )التأشٌر:  تم إضافة نشاط مستلزمات طبٌة و اجهزة رٌاضٌة و التورٌدات والشحن و االستٌراد و التصدٌر ف

 ( فى حدود اللوائح و الموانٌن المنظمة لذلن  الى النشاط االصلى6( من المجموعة )36و الفمرة )

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21101129وفً تارٌخ  99216دمحم دمحم ابراهٌم مهنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 تعدٌل النشاط لٌصبح عطارة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101129وفً تارٌخ  01020دمحم فتحً عبدالرؤف محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع مطابخ الومٌتال

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  03395ام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمة عبدالغفار ابراهٌم عز -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  03411حسنى حسٌن بسٌونى شخبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  03449فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالستار دسولى النجار ، تاجر  -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03464مصطفى احمد عبدالظاهر دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03411ناجى عادل فاروق انور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  03490عاطف صبحى عبدالعزٌز خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  03513جبر دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود جابر -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03541اسالم اشرف ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101119وفً تارٌخ  03553مى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد جمال احمد الشلٌ -  0

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  03514دعاء شولى عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  01591رحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دعاء احمد عبد البالى عبد ال -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  03591شهاب فتح هللا عبدالستار عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  03506حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابوالفتح دمحم رمضان -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  03611حذٌفة ممدوح صادق ابراهٌم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21101129وفً تارٌخ  03613وض الماصر بوالٌه والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام احمد جابر دمحم مع -  15

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  03635مدٌحه عادل عبدالسالم ودن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  03653عبدالسالم العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رامى ممدوح -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم 21101112وفً تارٌخ  03313محمود صالح الدٌن احمد سالمه ) مطبعه االسراء ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  03314سعدٌه احمد شعبان السماحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101113وفً تارٌخ  03302سامى دٌاب دمحم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  61110ابراهٌم الدلن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا حامد -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  03435اٌهاب خلٌل سٌد احمد شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  03439اوع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صبرٌه كمال جالل مط -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  03440احمد حامد على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم 21101111وفً تارٌخ  03494الماصر بوالٌه والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌاد هشام دمحم عبدالواحد بشتة -  25

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  03400سهٌر محمود محمود خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  03511غنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد السٌد على  -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  03511مصطفى دٌاب دمحم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  03551ت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌه سعٌد فتح هللا عبدالغفار بخٌ -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  03561سامٌة عبدالحمٌد ٌوسف بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  64124جر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى سٌد احمد دمحم الطبل ، تا -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  03511سامٌه مرسى مبرون غٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101129وفً تارٌخ  03610سبك لٌده برلم   احمد اسامه عبدالرازق عفٌفى ، تاجر فرد ،   -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  03624حلمى دمحم احمد جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  03631محمود كمال المنشاوى المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  03641كرم دمحم عبدالحمٌد عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03364حمدى عبدالفتاح عبدالغفار الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03311احمد توفٌك احمد سراج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  03316عصام عبدالسالم السٌد سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  03413حسن مصطفى دمحم ابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03411بد الحكٌم عطٌه لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ع -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101119وفً تارٌخ  03411شولى محروس عبدالعال احمد عبدالفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  03445 احمد عبدالجلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03455احمد بالل دمحم عاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03466الستار عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماء عثمان عبد -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  03409وجٌه شندى على الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  03514تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر دمحم فرٌد ابومسلم ، -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  03514نادٌة رجب عبدالعال مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101119وفً تارٌخ  03541ف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد النبى الشحات دمحم عبدهللا الكال -  40

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  15121احمد رمضان عبد الحامى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101121وفً تارٌخ  03565عٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالهادى سٌد احمد اسما -  51

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  03501كرٌم ناصر ابومندور سمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  03509، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعزٌز فتحى عبدالعزٌز السٌد -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  03614احمد سعٌد حسن ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  03634د ،  سبك لٌده برلم   منال صبرى عبدالمنعم عٌسوى ، تاجر فر -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101131وفً تارٌخ  03641موسى فتحى احمد الحسٌنى بٌومى الشونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  03651سبك لٌده برلم    نور رضوان طه دراز ، تاجر فرد ،  -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03365دمحم صبرى مجاهد زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101119وفً تارٌخ  03416 ناهد ولٌم فهمى ناشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  50

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101119وفً تارٌخ  03419دمحم دمحم دمحم ابوالنور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101119تارٌخ  وفً 03425مشٌرة احمد دمحم الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  03446سامح ٌوسف دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03454حاتم دمحم راتب السٌد عمر خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03451وائل ٌسرى كامل الغنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101114وفً تارٌخ  03401دمحم عبدالسالم عبدالمعبود السٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  03515دمحم شدٌد السٌد الرعو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  03524غاده رمضان رجب خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  03549محمود االحمدى محمود الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101119وفً تارٌخ  03554دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سعٌد  -  60

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  03555مصطفى بالل احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101129وفً تارٌخ  03615تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حازم ابوالسعود احمد عٌسى ، -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101129وفً تارٌخ  03612عمرو عبدالرازق دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  03636سبك لٌده برلم   دمحم صبحى دمحم حواش ، تاجر فرد ،   -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101131وفً تارٌخ  03642شرٌهان جالل عبدالغنى عامر شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101131وفً تارٌخ  03643ة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم دمحم جمعه )جمعه للمواد الغذائٌ -  15

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  11260سامى حسن عبدالمعطى الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  03392اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن فتحى متولى حسن دهٌم ، ت -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101113وفً تارٌخ  03301كرم عبدالمنصف عبدالرحمن الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101119وفً تارٌخ  03431فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا دمحم على عبدالسالم ، تاجر -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03416حماده دمحم عبدالحمٌد حلوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03410سبك لٌده برلم    امال حلمى عبدالغفار دمحم ، تاجر فرد ،  -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101114وفً تارٌخ  03404محمود دمحم دمحم مصطفى الحاج احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  03512ٌده برلم   زكى دمحم زكى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  93

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  03529سهٌر ابراهٌم عبدالغنى راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  03543لم   رانٌا سمٌر سعٌد حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  03513دمحم حسن ابوالٌزٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

وفً  03515ذائٌة بالجملة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم خلٌل شلبى سراج )السراج لبٌع دواجن ولحوم والمواد الغ -  91

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101122تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101124وفً تارٌخ  03595رانٌا عادل السٌد غنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  03613، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام دمحم دمحم عطٌه  -  90

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  03620دمحم ابراهٌم ابراهٌم عنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  03396د ،  سبك لٌده برلم   دمحم محروس الشحات عٌد ، تاجر فر -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  03399دمحم اشرف عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  03303وفاء خلٌل دروٌش االخرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101113وفً تارٌخ  03306مصطفى احمد مختار عبد السالم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  03426لؤى عادل عبده السٌد سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  03441شرٌن رمضان محمود طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03491شاد عبدالمنعم النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ر -  01

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03493هنٌه شاكر عبدالحمٌد جوٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  09

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03491دالرحمن البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى احمد عب -  00

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  03516هانم دمحم السٌد الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  03523عمرٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن سعد حسنٌن -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101119وفً تارٌخ  03546اٌة عبدالجواد عبدالجواد ابو حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  03592رٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم جمال دمحم جب -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101129وفً تارٌخ  03611مروه عبدالفتاح عفٌفى البكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101129وفً تارٌخ  03614، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد احمد ابو غنٌمه -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  03633احمد دروٌش دمحم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03311اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماهر سٌد احمد سٌد احمد الغراب ، ت -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101112وفً تارٌخ  03315دمحم عاطف جوده السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  03411،  سبك لٌده برلم    حنان صالح شهاب الدٌن الخٌاط ، تاجر فرد -  110

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03410طارق دمحم محجوب على دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  03432،  سبك لٌده برلم    انتصار عبد هللا عبد الهادى نجم ، تاجر فرد -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  03441احمد عبدالمجٌد عطٌه عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  03465اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محفوظه السٌد عبدالسالم حسن الكوة ، ت -  113

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03412كرٌم ٌسرى السٌد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101115وفً تارٌخ  03401تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالحمٌد عبدالستار دمحم السٌد على ، -  115

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  03516دمحم مندوة دمحم سلٌم السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03531رد ،  سبك لٌده برلم   غادة سمٌح على سلٌمان ، تاجر ف -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03541عبدالسالم عادل عبدالسالم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  03561سبك لٌده برلم     حسنى فتحى حسنى زهران ، تاجر فرد ، -  110

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  03560انصاف مجاهد متولى حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  03596عبدالرحمن صالح احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  03501كرٌم حمدى محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  03611رمٌن السٌد دمحم ابوصوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ن -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101129وفً تارٌخ  02046محمود عبدالحلٌم مجاهد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  03640ار سعد منصور البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انتص -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101113وفً تارٌخ  03301ضٌاء محًٌ الدٌن لندٌل دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  03301ٌنب زكً احمد الفرارجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ز -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  03423شرٌن البسٌونى خلٌل الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  03436سعد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان م -  120

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  03431اشرف دمحم خلٌل الهوارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03461اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن عٌد جبر دمحم ، ت -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03492امٌر دمحم صابر المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  03496اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد عبدالعزٌز سوٌلم سٌد احمد سوٌلم ، ت -  133

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  03521اسماء رمضان دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03532،  سبك لٌده برلم    اٌهاب حسنى بٌومى عبدالمعطى ، تاجر فرد -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03535اسراء سمٌر امٌن متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  03510لٌده برلم    ابتسام عبدالمجٌد على الجحش ، تاجر فرد ،  سبك -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101129وفً تارٌخ  03611مٌخائٌل ٌسرى مٌخائٌل رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  03622ه برلم   هند سعد مصطفى السٌد الدالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  130

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  03623امٌره كمال احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  03654رلم   بدر رجب احمد عبدالغفار عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  03310أمل مجدى رمزى توفٌك عوٌضة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  03391جوده دمحم نجٌب جوده عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101113وفً تارٌخ  03305مصطفى ابراهٌم فتحى ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101119وفً تارٌخ  03420عادل عماد كامل زعبوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  03433محمود سعٌد عبد العزٌز الكومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  03430ماجد دمحم السٌد الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03414عماد سعٌد المطب بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03491مصطفى كساب عطٌه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  140

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  03499ناصر رشاد عبدالعزٌز راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  03522وحٌد فهمى عبدالمحسن خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101111وفً تارٌخ  03531منى عبدالعزٌز عبدالحمٌد الطنبشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 خاصالشركة , وصف التأشٌر: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03539وسام السٌد دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  03511دمحم دمحم سلٌمان عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  03593دمحم جبر عبدالعزٌز الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101129وفً تارٌخ  03615تامر عبدالوهاب السٌد عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  03619احمد سعد احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  03626احمد صابر محمود طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03312دالرحمن الشهالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فؤاد دمحم عب -  150

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101112وفً تارٌخ  03319مصطفى ابوالفتح عبدالحمٌد الجوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  03412سن مصطفى السعدنى ) مكتب مصطفى محسن الهندسى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى مح -  161

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101114

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03411دمحم ٌاسر كامل صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  03434سلٌمان سامى سلٌمان عفصه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  11311امال عبد الحمٌد السٌد سٌف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03461ناهد سعٌد دمحم كفافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03463ابراهٌم اسحك ابراهٌم اسحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03460 احمد السٌد ابوالعزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21101115وفً تارٌخ  03406ولٌد دمحم دمحم ملش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  03515ل عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق فتحى كام -  160

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03520جعفر السٌد احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03530فرد ،  سبك لٌده برلم    جمالت جمال محمود رمضان ، تاجر -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  03562ضٌاء حسٌن دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101124وفً تارٌخ  03502ك لٌده برلم   شرٌف مجدى دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سب -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  03500دمحم المدبولى عبدالممصود مزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  03621لٌده برلم   شربات حسانٌن مرسى الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك  -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101120وفً تارٌخ  03621بدوى دمحم بدوى لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  03651 اٌمان عطا عبدالنبى لنعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  03369فلاير دمحم نورالدٌن مرسى الشتٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  03393ربٌع ابراهٌم عبد الموى جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  03309سهٌر دمحم عٌسى احمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03415محمود اسامه بسٌونى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101119وفً تارٌخ  03421نجالء السٌد بٌومى المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101110وفً تارٌخ  03442على سالم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سالم  -  193

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03456نعمة السٌد دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03415تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرف مرتضى على عٌد ،  -  195

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  03402رمضان صالح رشدى المراكبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101115وفً تارٌخ  03519تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماء احمد ابوالٌزٌد غباشى ناجى ، -  191

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  03525اسالم على عبدهللا محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  03542اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم نشأت عبدالسالم عٌسى الدٌب ، ت -  190

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  03550عمرو نبٌل نبوى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  03511ك لٌده برلم   احمد سعٌد على ابوالنور ، تاجر فرد ،  سب -  101

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  03612ولٌد دمحم رشدى ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  102

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  03632   بالل السٌد سعٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  103

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  03649دمحم سامى محمود العلمامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  104

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03366دمحم عزت عبدالستار ابوعطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101112وفً تارٌخ  03391عٌد دمحم عبدالرحٌم سالم مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  106

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111ً تارٌخ وف 03413رضا محروس دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101119وفً تارٌخ  03429اسالم دمحم دمحم جحا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  109

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت21101110وفً تارٌخ  03443سمٌر زكى حنا جمٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  100

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03461احمد نزٌه عبدالفتاح عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21101111وفً تارٌخ  03411هانم فوزى عبدالمنعم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  03403خالد عبدالعزٌز عبده العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21101115وفً تارٌخ  03511والء وحٌد عبدالسمٌع عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101116وفً تارٌخ  03526خالد عبدالتواب عبدالرازق عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  03545اسامة حمدى سعٌد السنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  03556فاٌز احمد عباس عجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل نوع الشركة , تم تعد21101121ٌوفً تارٌخ  03564دمحم احمد عبدالرحمن زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  03512عادل عبدالعزٌز عبدالفتاح عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101122وفً تارٌخ  03594دمحم رفاعى مدبولى لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  03631دمحم عبده ابراهٌم عمٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101131وفً تارٌخ  03646سر عبدالشافى عبدالرسول شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌا -  211

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101113وفً تارٌخ  03390احمد دمحم سعد ابو فرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  03414الصاوى عبدالجواد سوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101119وفً تارٌخ  03422خالد دمحم ابراهٌم شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03451احمد حنتٌرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مصطفى -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  03459تامر مصطفى عبدالسالم حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03469ان دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نها فوزى سلٌم -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03495رٌاض مختار رٌاض ابرهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101116وفً تارٌخ  03510تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود رفعت حسن ٌحى ،  -  210

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03533دمحم حامد مصطفى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03536سبك لٌده برلم   فٌروز ادرٌس صابر دراز ، تاجر فرد ،   -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03531محمود شعبان جوده االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  03540ٌده برلم   مٌمى عبدالمعطى سعد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  223

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  03591جوده ماهر حبشى مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  03501برلم    نعٌمة ابوالفتوح مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101124وفً تارٌخ  03590عبده سعٌد عبده على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101129وفً تارٌخ  03611ٌده برلم   عبدالحمٌد مجدى ابوالفتوح الجندى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  221

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  69190خالد محمود دمحم بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101131وفً تارٌخ  11131ده برلم   مدحت عبد الشافى عبد المادر شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  220

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101114وفً تارٌخ  03416دمحم صبحى مصلحى السٌد المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101114وفً تارٌخ  03415برلم   هانى ابوالنجا دمحم حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101119وفً تارٌخ  03421امٌرة احمد دمحم فرحٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101119وفً تارٌخ  03421دمحم عاطف دمحم الدوشنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03451ٌوسف نبٌل حمدان جاد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111رٌخ وفً تا 03411نسمة دمحم انور مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  03511دمحم عبدالستار محمود الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  03512جوزٌف جورج جبران جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  03519مجدى عبدالرحٌم دمحم ابو النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101119وفً تارٌخ  03551رمضان عبدالمجٌد عبدالممصود الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  230

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  03552على ابو السعود السٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  03566دمحم شحاته عبدالرازق زللو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  03504فاطمة عرفه عبدهللا زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  03503عادل سالم عبدالنبى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101129وفً تارٌخ  03619اٌمن فكرى شكرى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  03639ن مصطفى مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى امٌ -  245

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  03630احمد مصطفى موسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  03652ج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وفاء السٌد دمحم االسر -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  93249عبد هللا دمحم السٌد الحبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101113وفً تارٌخ  03304تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سلٌمان المطب سلٌمان زللو ،  -  240

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101119وفً تارٌخ  03410مدحت زكى محمود رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

الممابض واكسسوارات ابواب وشبابٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل احمد خالد سلٌم ) مصنع سلٌم لالكر و -  251

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101119وفً تارٌخ  03431

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101110وفً تارٌخ  03441ابراهٌم ملٌجى سٌد احمد المط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101111وفً تارٌخ  03453نورا صالح محمود عبدالرازق لبن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03419دمحم رفعت زٌدان العلٌمى زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة 21101115وفً تارٌخ  03513عمرو عبدالمطلب عبدالخالك عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  03521زٌنب صابر ابراهٌم طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101121وفً تارٌخ  03561فاٌزه دمحم احمد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  03569احمد محمود عبدالمجٌد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101129وفً تارٌخ  03616وحٌد انور السٌد عٌاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  250

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  03610امجد السٌد ابراهٌم السٌد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101120وفً تارٌخ  03625رو سلٌمان على على الجدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عم -  261

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  03644زٌنب على على بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101125وفً تارٌخ  19516سوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد احمد العٌ -  263

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03361غادة عاطف خلٌل عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03360تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ممدوح دمحم شبل مرعى ،  -  265

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  03300مها زاٌد عبدالخالك دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03412بالل دمحم احمد بصلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101111وفً تارٌخ  03414دمحم صبرى شعبان منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101110وفً تارٌخ  03444امى عبدالعلٌم ٌوسف نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌرة س -  260

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03450دمحم سعٌد السٌد عبد الجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101111وفً تارٌخ  03462لى عبدة الحدٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمه ع -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101114وفً تارٌخ  03405مصطفى حسن السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101115وفً تارٌخ  03511مان ابو جبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجاتى محفوظ سلٌ -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101115وفً تارٌخ  03510حاتم مختار على عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101116وفً تارٌخ  03521، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزٌزه جمال االبٌومى فرج -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101119وفً تارٌخ  03544مروة عبدالناصف على ملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101121وفً تارٌخ  03551ر فرد ،  سبك لٌده برلم   جورج فوزى سلٌمان ابراهٌم ، تاج -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101121وفً تارٌخ  03559عٌاد فوزى سلٌمان ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101122وفً تارٌخ  03516اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   والء مصطفى كمال انور عطٌه ، ت -  210

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101125وفً تارٌخ  03611عفت فكرى انور السرساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101129وفً تارٌخ  03616رد ،  سبك لٌده برلم   عمر سٌد عبدالمجٌد عبدالجواد ، تاجر ف -  291

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101131وفً تارٌخ  03631عصام جالل عبدربه جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  03645ه برلم   امٌرة ناجى حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  293

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101131وفً تارٌخ  03641احمد دمحمى كمال غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الموده  11364تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  1

 للرحالت الداخلٌة  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الرودٌنا  91041ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21101111ٌ،  فى تارٌخ :   -  2

 للرحالت  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عبدهللا  93249تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  3

 دمحم السٌد الحبشى ) الحبشى للتطوٌر العمارى والمماوالت (  

ى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عربى ال 61016تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  4

 على مصطفى سلمان  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح الرٌاض  15166تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101113،  فى تارٌخ :   -  5

 لتجارة وتعبئة و توزٌع مواد غذائٌة جملة  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح االدهم  11012دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتع21101113،  فى تارٌخ :   -  6

 للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  10369تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  1

 الندى للرحالت الداخلٌه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الزهراء  91356تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111تارٌخ :  ،  فى  -  9

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لٌصبح الصدٌك  91361تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101119،  فى تارٌخ :   -  0

 تبرٌد والتورٌد  للتكٌٌف وال

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح محطة  19601تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101119،  فى تارٌخ :   -  11

 نور الصباح لفرز وتعبئة الخضراوات والفاكهة وتعبئة العسل  

الى: تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح مكتب  15516برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة21101111،  فى تارٌخ :   -  11

 رحالت داخلٌه ونمل عمال افندٌنا  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه بجعلها مؤسسه  61610تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  12

 االمانه لتجارة وتورٌد االدوات الكهربائٌه  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح وداد  39491تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111رٌخ : ،  فى تا  -  13

 دمحم جودة الغمراوى  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح وداد  39491تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  14

 ى  دمحم  جودة الغمراو

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مملة  69222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101115،  فى تارٌخ :   -  15

 السعادة  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الدفه  01912تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101116،  فى تارٌخ :   -  16

 الصفا  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مخزن  10192تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101111،  فى تارٌخ :   -  11

 الحٌاة فارما لتجارة االدوٌة  

دمحم الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح  91665تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  19

 عاطف دمحم الملٌجى ) الملٌجى لالدوات الصحٌه (  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  91350تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101121،  فى تارٌخ :   -  10

cR1 سٌفن لخدمات وصٌانة وبٌع اجهزة الكمبٌوتر   -ار  -سى 

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  03566ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21101122،  فى تارٌخ :   -  21

 كلوبترا للرحالت الداخلٌة  

 الى: ال ٌوجد   01591تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101122،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: دعاء احمد عبد البالى عبد الرحمن   01591ٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21101122،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح ال ٌوجد   61661تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101125،  فى تارٌخ :   -  23

م تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد الى: ت 61661تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101125،  فى تارٌخ :   -  24

 مصطفى الصاوى صمر ) كافٌه صمر (  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح حنان  53222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101129،  فى تارٌخ :   -  25

 انور السٌد عٌاش  

الى: تم اضافة السمة التجارٌة لتصبح أركان  03511ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21101129،  فى تارٌخ :   -  26

 للمماوالت العمومٌة و التورٌدات  



 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

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  99216تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101129،  فى تارٌخ :   -  21

 السعادة للعطارة  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  94226التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم21101129،  فى تارٌخ :   -  29

 السندس إلٌكترٌن  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  02024تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101120،  فى تارٌخ :   -  20

 ه  الترون لتصنٌع وتجمٌع اجهزة الكترونٌه وكهربائٌ

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 62911برلم       21101124سعٌد على عمر شرٌف   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21101122، وفى تارٌخ    50221شركه شرٌف ابراهٌم دمحم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌاً واستلم كل شرٌن حصتة فى راس المال ولٌس للشركة اى فروع داخل ج.م.ع



 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    21101124، وفى تارٌخ    41051شركه مدحت محمود فتح هللا شمٌر وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌاً واسلتم كل شرٌن حصتة فى راس المال ولٌس للشركة اى فروع داخل ج.م.عمحو/

   21101125، وفى تارٌخ    69241شركة عالء الدٌن ثروت دمحم عبادة دراز وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

ها نهائٌا واستلم كل شرٌن جمٌع حمموله بالشركه ولٌس للشركه أى فروع أحرى فى ج تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌت

 ع 1م 1

تم    21101120، وفى تارٌخ    13936شركة عمر أحمد لطفى السٌد عطٌة وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 فى راس المال ولٌس للشركة اى فروع داخل ج.م.ع محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌاً واستلم كل شرٌن حصتة

تم    21101131، وفى تارٌخ    40310شركة كرم حسن محمود الشٌات وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 م.عمحو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌاً واستلم كل شرٌن حصتة فى راس المال ولٌس للشركة اى فروع داخل ج.

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21101114وفً تارٌخ   ، 56351شركه أمٌر جرجس حنا جرجس وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   10111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101111وفً تارٌخ   ، 03164شركه / أحمد نبٌل أبو سكٌنه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   5411.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101111تارٌخ   ، وفً 10502شركة كرٌم عاطف صادق و شرٌكتة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    10502تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة هالة عادل عبد هللا ٌونس و شرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   111111.111ف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وص 21101111،

تم تعدٌل رأس  21101111وفً تارٌخ   ، 10502شركة كرٌم عاطف صادق و شرٌكتة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  10502ل اسم الشركة لتصبح شركة هالة عادل عبد هللا ٌونس و شرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تم تعدٌ -  6

 جنٌه   111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101111تارٌخ   ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 

تم  21101111وفً تارٌخ  92643شركه حماده السٌد عبدالرحٌم الشاكرى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المركز العام بجعله شارع طلعت حرب المتفرع من شارع صبٌح الدور السادس بملن 

 د االخالك دمحم دمحم مجدى عب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101111وفً تارٌخ  10152شركه ولٌد مصطفى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل االعنوان للشركه لٌصبح بناحٌه شبٌن الكوم شارع طلعت حرب االمتفرع من حاره صبٌح بملن حماده 

 السٌد عبد الرحٌم

وفً  10152ٌل اسم الشركه لٌصبح شركه ولٌد مصطفى دمحم مصطفى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تم تعد -  3

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل االعنوان للشركه لٌصبح بناحٌه شبٌن الكوم شارع طلعت حرب  21101111تارٌخ 

 حٌماالمتفرع من حاره صبٌح بملن حماده السٌد عبد الر

تم تعدٌل  21101111وفً تارٌخ  01319شركه أحمد دمحم عبد الجٌد غنٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كوم مازن ملن أحمد دمحم عبد الجٌد غنٌم ومحمود دمحم عبد الجٌد غنٌم

تم تعدٌل  21101122وفً تارٌخ  03394لابوط وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركه / سلوى عبد هللا  -  5

 الشهداء بملن سلوى ونادٌه والسٌده وشادٌه عبد هللا لابوط 1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح بشتامى م

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 

شركة محمود محمود احمد عبد الرحمن زٌتون وشركاه ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط لٌصبح المٌام بأعمال التصدٌر  -  1

تم 21101111وفً تارٌخ  96459والتورٌدات والمماوالت العمومٌه وذلن وفما للوائح والموانٌن المظمه لذلن ،  سبك لٌدها برلم   

 شٌر:  شركة تضامنتعدٌل النشاط , وصف التأ

 10152شركه ولٌد مصطفى وشرٌكه ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط تربٌه دواجن لغرض الشركه ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ 

تضامن  تم اضافه نشاط تربٌه دواجن لغرض تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركه ولٌد مصطفى دمحم مصطفى وشرٌكه ، شركة  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ  10152الشركه ،  سبك لٌدها برلم   

وفً  10502شركة كرٌم عاطف صادق و شرٌكتة ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101111تارٌخ 

تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة هالة عادل عبد هللا ٌونس و شرٌكها ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،   -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101111وفً تارٌخ  10502سبك لٌدها برلم   

وفً  10502كة كرٌم عاطف صادق و شرٌكتة ، توصٌة بسٌطة  تم الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم   شر -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111تارٌخ 

نشاط االستٌراد من النشاط ،   تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة هالة عادل عبد هللا ٌونس و شرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تم الغاء -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101111وفً تارٌخ  10502سبك لٌدها برلم   

شركه / اٌه سمٌر عوض حبشى ابو عٌله وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل الغرض من الشركة لٌصبح تورٌدات ) فٌما عدا  -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101131وفً تارٌخ  01131ا برلم   مجاالت االنترنت ( ،  سبك لٌده

تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة احمد سعد عبد الجواد عبده وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل الغرض من الشركة  -  0

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101131فً تارٌخ و 01131لٌصبح تورٌدات ) فٌما عدا مجاالت االنترنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 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

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101111وفً تارٌخ  10502شركة كرٌم عاطف صادق و شرٌكتة ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  10502تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة هالة عادل عبد هللا ٌونس و شرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  2

 ن المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطةتم تعدٌل الكٌا21101111

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل اسم الشركه  94319شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101119،  فى تارٌخ :   -  1

 سالم مكى وشرٌكه لٌصبح / شركه عٌد دمحم عبد الرحٌم

الى: تعدٌل اسم الشركه  94319توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101119،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح / شركه عٌد دمحم عبد الرحٌم سالم مكى وشرٌكه

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  10502ة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد  21101111،  فى تارٌخ :   -  3

 لتصبح شركة هالة عادل عبد هللا ٌونس و شرٌكها

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  10502توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101111،  فى تارٌخ :   -  4

 لتصبح شركة هالة عادل عبد هللا ٌونس و شرٌكها

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  90111شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101125رٌخ : ،  فى تا  -  5

 لتصبح شركة/ انجٌل حنا عبد المسٌح وشركائها

كة الى: تم تعدٌل اسم الشر 01131توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101131،  فى تارٌخ :   -  6

 لتصبح شركة احمد سعد عبد الجواد عبده وشرٌكته

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

أمٌر جرجس حنا جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  وتم االضافه الى بند االدارة والتولٌع بأنه ٌحك للشرٌن  -  1

 56351برلم       21101114التموٌل وااللتراض باسم الشركه ، تارٌخ : المتضامن / أمٌر جرجس حنا جرجس ب

عٌد دمحم عبد الرحٌم سالم مكى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع بجعله للشرٌن عٌد دمحمعبد  -  2

 الشركه    امام جمٌع الجهات المسؤلة وعرض الرحٌم سالم مكى والشرٌن دمحم محمود ابراهٌم رحاب مجتمعٌن او منفردٌن وٌمثال

لصفمات على ان تكون لصالح الشركه ومن ضمن اغراضهاالتجارٌه ولهم حك التعامل مع الجهات الحكومٌه والرسمٌه والغٌر 

برلم       21101119رسمٌه والتعامل مع البنون فىالسحب واالٌداع واجراء المروض والرهن ولهم حك التوكٌل للغٌر ، تارٌخ : 

94319 

عٌد دمحم عبد الرحٌم سالم مكى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع بجعله للشرٌن عٌد دمحمعبد  -  3

الرحٌم سالم مكى والشرٌن دمحم محمود ابراهٌم رحاب مجتمعٌن او منفردٌن وٌمثال الشركه    امام جمٌع الجهات المسؤلة وعرض 

ان تكون لصالح الشركه ومن ضمن اغراضهاالتجارٌه ولهم حك التعامل مع الجهات الحكومٌه والرسمٌه والغٌر لصفمات على 

برلم       21101119رسمٌه والتعامل مع البنون فىالسحب واالٌداع واجراء المروض والرهن ولهم حك التوكٌل للغٌر ، تارٌخ : 

94319 

بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع بجعله للشرٌن عٌد دمحمعبد  عٌد دمحم عبد الرحٌم سالم مكى  توصٌة -  4

الرحٌم سالم مكى والشرٌن دمحم محمود ابراهٌم رحاب مجتمعٌن او منفردٌن وٌمثال الشركه    امام جمٌع الجهات المسؤلة وعرض 

التعامل مع الجهات الحكومٌه والرسمٌه والغٌر  لصفمات على ان تكون لصالح الشركه ومن ضمن اغراضهاالتجارٌه ولهم حك

برلم       21101119رسمٌه والتعامل مع البنون فىالسحب واالٌداع واجراء المروض والرهن ولهم حك التوكٌل للغٌر ، تارٌخ : 

94319 

بجعله للشرٌن عٌد دمحمعبد  عٌد دمحم عبد الرحٌم سالم مكى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع -  5

الرحٌم سالم مكى والشرٌن دمحم محمود ابراهٌم رحاب مجتمعٌن او منفردٌن وٌمثال الشركه    امام جمٌع الجهات المسؤلة وعرض 

لصفمات على ان تكون لصالح الشركه ومن ضمن اغراضهاالتجارٌه ولهم حك التعامل مع الجهات الحكومٌه والرسمٌه والغٌر 

برلم       21101119تعامل مع البنون فىالسحب واالٌداع واجراء المروض والرهن ولهم حك التوكٌل للغٌر ، تارٌخ : رسمٌه وال

94319 

دمحم محمود ابراهٌم رحاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع بجعله للشرٌن عٌد دمحمعبد  -  6

مود ابراهٌم رحاب مجتمعٌن او منفردٌن وٌمثال الشركه    امام جمٌع الجهات المسؤلة وعرض الرحٌم سالم مكى والشرٌن دمحم مح

لصفمات على ان تكون لصالح الشركه ومن ضمن اغراضهاالتجارٌه ولهم حك التعامل مع الجهات الحكومٌه والرسمٌه والغٌر 

برلم       21101119م حك التوكٌل للغٌر ، تارٌخ : رسمٌه والتعامل مع البنون فىالسحب واالٌداع واجراء المروض والرهن وله

94319 

دمحم محمود ابراهٌم رحاب  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع بجعله للشرٌن عٌد دمحمعبد  -  1

جمٌع الجهات المسؤلة وعرض الرحٌم سالم مكى والشرٌن دمحم محمود ابراهٌم رحاب مجتمعٌن او منفردٌن وٌمثال الشركه    امام 

لصفمات على ان تكون لصالح الشركه ومن ضمن اغراضهاالتجارٌه ولهم حك التعامل مع الجهات الحكومٌه والرسمٌه والغٌر 

برلم       21101119رسمٌه والتعامل مع البنون فىالسحب واالٌداع واجراء المروض والرهن ولهم حك التوكٌل للغٌر ، تارٌخ : 

94319 

دمحم محمود ابراهٌم رحاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع بجعله للشرٌن عٌد دمحمعبد  -  9

الرحٌم سالم مكى والشرٌن دمحم محمود ابراهٌم رحاب مجتمعٌن او منفردٌن وٌمثال الشركه    امام جمٌع الجهات المسؤلة وعرض 

ركه ومن ضمن اغراضهاالتجارٌه ولهم حك التعامل مع الجهات الحكومٌه والرسمٌه والغٌر لصفمات على ان تكون لصالح الش

برلم       21101119رسمٌه والتعامل مع البنون فىالسحب واالٌداع واجراء المروض والرهن ولهم حك التوكٌل للغٌر ، تارٌخ : 

94319 

من  تعدٌل بند االدارة والتولٌع بجعله للشرٌن عٌد دمحمعبد دمحم محمود ابراهٌم رحاب  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضا -  0

الرحٌم سالم مكى والشرٌن دمحم محمود ابراهٌم رحاب مجتمعٌن او منفردٌن وٌمثال الشركه    امام جمٌع الجهات المسؤلة وعرض 

ومٌه والرسمٌه والغٌر لصفمات على ان تكون لصالح الشركه ومن ضمن اغراضهاالتجارٌه ولهم حك التعامل مع الجهات الحك

برلم       21101119رسمٌه والتعامل مع البنون فىالسحب واالٌداع واجراء المروض والرهن ولهم حك التوكٌل للغٌر ، تارٌخ : 

94319 



 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

شرٌف على محمود السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم إضافة الى بند اإلدارة و التولٌع للشرٌن شرٌف على محمود  -  11

 10111برلم       21101110د حك التولٌع نٌابة عن الشركة لكفالة الغٌر ، تارٌخ : السٌ

شرٌف على محمود السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم إضافة الى بند اإلدارة و التولٌع للشرٌن شرٌف على محمود  -  11

 10111رلم   ب    21101110السٌد حك التولٌع نٌابة عن الشركة لكفالة الغٌر ، تارٌخ : 

شرٌف على محمود السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم إضافة الى بند اإلدارة و التولٌع للشرٌن شرٌف على محمود  -  12

 10111برلم       21101110السٌد حك التولٌع نٌابة عن الشركة لكفالة الغٌر ، تارٌخ : 

تم إضافة الى بند اإلدارة و التولٌع للشرٌن شرٌف على محمود  شرٌف على محمود السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  13

 10111برلم       21101110السٌد حك التولٌع نٌابة عن الشركة لكفالة الغٌر ، تارٌخ : 

حسن ابو المكارم الزغل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وتعدل البند السادس بما طرأ على أعضاء مجلس المدٌرٌن من غٌر  -  14

حسن ابو المكارم الزغل " شرٌن  -مجدى مصطفى ابراهٌم عرفه " رئٌساً " واألعضاء  -كاء )) من ذوى الخبرة (( لٌصبح :الشر

ولٌد السٌد  -محمود عباس دمحم أحمد  -حامد دمحم دمحم سلٌمان السعدنى  -فتحى عبد هللا دمحم  -رمضان عبد الحمٌد سٌد  -متضامن " 

خالد محمود عبد المنعم لاسم : وٌكون اختصاصه وضع السٌاسة العامة للشركة والنظر  -ض عطٌة جمال عبد العوا -على البرعى 

 43196برلم       21101115فً األمور التى ٌتطلبها حسن العمل بالشركة وتكون ، تارٌخ : 

ائة ( من عدد أعضاء % ) سبعون فى الم11حسن ابو المكارم الزغل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لراراته بأغلبٌة  -  15

كما اتفك الشركاء على أن ٌكون حك البٌع والتنازل عن األصول الثابتة والعمارٌة المملوكة  -مجلس المدٌرٌن الحاضرٌن 

والمخصصة للشركة أو جزء منها أو الممومات المادٌة والمعنوٌة للشركة بموافمة أربعة بنون من البنون المشاركة برأس مال 

كما اتفك الشركاء على  -مصر  -ون من بٌنهم بنن التنمٌة الصناعٌة والعمال المصرى ، والبنن التجارى الدولى الشركة على أن ٌك

 43196برلم       21101115تعٌٌن السٌد / مجدى مصطفى إبراهٌم عرفه مدٌراً للشركة ) غٌر شرٌن ، تارٌخ : 

مصرى الجنسٌة له حك إدارة الشركة والتولٌع عنها وله كافة  -حسن ابو المكارم الزغل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  (  -  16

الصالحٌات اإلدارٌة والتنفٌذٌة لتحمٌك غرض الشركة بشرط أن تكون األعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن أغراضها وله 

ٌئة العامة لالستثمار ، وإدارات المرور تمثٌل الشركة أمام الهٌئة المومٌة للتأمٌنات االجتماعٌة ، ومصلحة الضرائب المصرٌة ، واله

بشأن إجراءات تجدٌد تراخٌص السٌارات المملوكة للشركة ، وكذلن أمام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، وجهاز مدٌنة 

 43196برلم       21101115السادات والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة ، ، تارٌخ : 

وبالنسبة للتعامالت  -توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وتمثٌل الشركة أمام المضاء وتوكٌل المحامٌن  حسن ابو المكارم الزغل  -  11

فئة أ (  -مجدى مصطفى ابراهٌم عرفه ) المدٌر غٌر الشرٌن ( ) تولٌع اول  -البنكٌة فتكون فمط بتولٌع مزدوج على النحو اآلتى :

 -أمانى متولى سٌد أحمد ) تولٌع ثانى  -فئة ب (  -لى المصراوى ) تولٌع ثانى محًٌ الدٌن ابراهٌم ع -مجتمعاً مع أٌا من السادة :

وال تصح أى تعامالت بنكٌة إال بموجب تولٌع مزدوج أحدهما فئة ) أ ( واآلخر فئة ) ب ( وٌشمل ذلن السحب من البنون  -فئة ب ( 

 43196برلم       21101115والمصارف بدون حدود مالٌة لصوى وفتح ، تارٌخ : 

حسن ابو المكارم الزغل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وإلغاء اإلعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان والحسابات البنكٌة  -  19

وللمدٌر غٌر الشرٌن السٌد / مجدى مصطفى إبراهٌم عرفه حك التولٌع على كافة عمود البٌع والتنازل لألصول الثابتة والعمارٌة  -:

 -محٌى الدٌن إبراهٌم على المصراوى ) المدٌر المالى (  -و المخصصة للشركة أو جزء منها مجتمعا مع كال من :المملوكة للشركة أ

وكذلن التولٌع على التنازل  -ونصار جالل عبد التواب ) مدٌر اإلدارة المانونٌة ( او مصطفى دمحم احمد  -أو أمانى متولى سٌد أحمد 

 43196برلم       21101115مة ، تارٌخ : عنها أو جزء منها أمام الهٌئة العا

حسن ابو المكارم الزغل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للتنمٌة الصناعٌة ، وكذا التولٌع على عمود البٌع اإلبتدائٌة ،  -  10

لكٌة األصول والتولٌع أمام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك على عمود البٌع النهائٌة ، وإصدار التوكٌالت بشأن تسجٌل ونمل م

وكذا فً تمثٌل الشركة فى التعامل مع كافة الجهات الحكومٌة بما فٌها جهاز مدٌنة السادات والهٌئة العامة لإلستثمار ،  -المباعة ، 

و وهٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة ، والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة وعلى األخص بشأن تمدٌم طلبات الضم أو استئناف التعامل أ

 43196برلم       21101115التنازل ، وأٌضا فً التعامل مع ، تارٌخ : 

كما ٌجوز تعدٌل العمد األساسى  -حسن ابو المكارم الزغل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  جمٌع الجهات غٌر الحكومٌة  -  21

أس المال بالشركة " وذلن بعد موافمة % على األلل من لٌمة حصص ر11للشركة وتعدٌالته بموافمة الشركاء الذٌن ٌملكون نسبة 

 43196برلم       21101115الشركاء والبنون ، تارٌخ : 



 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

كرٌم عاطف صادق عبد الحكٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  21

 10502برلم       21101111

ٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : كرٌم عاطف صادق عبد الحكٌم  توصٌة بس -  22

 10502برلم       21101111

كرٌم عاطف صادق عبد الحكٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  23

 10502برلم       21101111

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  كرٌم عاطف صادق عبد الحكٌم  توصٌة -  24

 10502برلم       21101111

هالة عادل عبد هللا ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  25

 10502برلم       21101111

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : هالة عادل عبد هللا ٌونس  توصٌة  -  26

 10502برلم       21101111

هالة عادل عبد هللا ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  21

 10502برلم       21101111

سٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفة الشرٌن لٌصبح شرٌن موصى ، تارٌخ : هالة عادل عبد هللا ٌونس  توصٌة ب -  29

 10502برلم       21101111

كرٌم عاطف صادق عبد الحكٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها وحدها حك االدارة و التولٌع ولها فى ذلن حك التعامل  -  20

لجهات الحكومٌة ة غٌر الحكومٌة على ان تكون هذه االعمال تصدر مع البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع ا

 10502برلم       21101111لنحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها ولها حك توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ل كرٌم عاطف صادق عبد الحكٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها وحدها حك االدارة و التولٌع ولها فى ذلن حك التعام -  31

مع البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة ة غٌر الحكومٌة على ان تكون هذه االعمال تصدر 

 10502برلم       21101111لنحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها ولها حك توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ن  لها وحدها حك االدارة و التولٌع ولها فى ذلن حك التعامل كرٌم عاطف صادق عبد الحكٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  31

مع البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة ة غٌر الحكومٌة على ان تكون هذه االعمال تصدر 

 10502برلم       21101111لنحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها ولها حك توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

كرٌم عاطف صادق عبد الحكٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها وحدها حك االدارة و التولٌع ولها فى ذلن حك التعامل  -  32

مع البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة ة غٌر الحكومٌة على ان تكون هذه االعمال تصدر 

 10502برلم       21101111ولها حك توكٌل الغٌر ، تارٌخ :  لنحمٌك غرض الشركة وضمن اغراضها

هالة عادل عبد هللا ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها وحدها حك االدارة و التولٌع ولها فى ذلن حك التعامل مع  -  33

تكون هذه االعمال تصدر لنحمٌك  البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة ة غٌر الحكومٌة على ان

 10502برلم       21101111غرض الشركة وضمن اغراضها ولها حك توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

هالة عادل عبد هللا ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها وحدها حك االدارة و التولٌع ولها فى ذلن حك التعامل مع  -  34

التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة ة غٌر الحكومٌة على ان تكون هذه االعمال تصدر لنحمٌك  البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و

 10502برلم       21101111غرض الشركة وضمن اغراضها ولها حك توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ى ذلن حك التعامل مع هالة عادل عبد هللا ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها وحدها حك االدارة و التولٌع ولها ف -  35

البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة ة غٌر الحكومٌة على ان تكون هذه االعمال تصدر لنحمٌك 

 10502برلم       21101111غرض الشركة وضمن اغراضها ولها حك توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

طة  مدٌر و شرٌن  لها وحدها حك االدارة و التولٌع ولها فى ذلن حك التعامل مع هالة عادل عبد هللا ٌونس  توصٌة بسٌ -  36

البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة ة غٌر الحكومٌة على ان تكون هذه االعمال تصدر لنحمٌك 

 10502برلم       21101111غرض الشركة وضمن اغراضها ولها حك توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

السٌد /  سامى فتوح مصطفى موسى رئٌس مجلس -سامى فتوح مصطفى موسى  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  ثانٌا  -  31

 62551برلم       21101124االدارة ، تارٌخ : 

السٌد /  سامى فتوح مصطفى موسى رئٌس مجلس االدارة ، تارٌخ -عالء الدٌن أحمد عمران  جمعٌة تعاونٌة  مدٌر عام  ثانٌا  -  39

 62551برلم       21101124: 

السٌد /  سامى فتوح مصطفى موسى رئٌس مجلس -عبد الناصرمحمود دمحم ابو شنب  جمعٌة تعاونٌة  مدٌر مالى  ثانٌا  -  30

 62551برلم       21101124دارة ، تارٌخ : اال

سامى فتوح مصطفى موسى  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  السٌد /عالء الدٌن أحمد عمران مدٌر عام الجمعٌه تولٌع  -  41

 62551برلم       21101124أول على ان ٌحل كال منهما محل األخر ، تارٌخ : 

تعاونٌة  مدٌر عام  السٌد /عالء الدٌن أحمد عمران مدٌر عام الجمعٌه تولٌع أول على ان  عالء الدٌن أحمد عمران  جمعٌة -  41

 62551برلم       21101124ٌحل كال منهما محل األخر ، تارٌخ : 

أول عبد الناصرمحمود دمحم ابو شنب  جمعٌة تعاونٌة  مدٌر مالى  السٌد /عالء الدٌن أحمد عمران مدٌر عام الجمعٌه تولٌع  -  42

 62551برلم       21101124على ان ٌحل كال منهما محل األخر ، تارٌخ : 

بتارٌخ  11سامى فتوح مصطفى موسى  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  محضر اجتماع مجلس االدارة رلم  -  43

السٌد / عبد الناصرمحمود دمحم  -تعدٌل من لهم حك التولٌع على شٌكات الجمعٌه وكذا االلتراض والرهن  لٌكون اوال  2110/6/23

 62551برلم       21101124ابو شنب المدٌر المالى منفردا تولٌع ثانى ، تارٌخ : 

تعدٌل من  2110/6/23بتارٌخ  11عالء الدٌن أحمد عمران  جمعٌة تعاونٌة  مدٌر عام  محضر اجتماع مجلس االدارة رلم  -  44

السٌد / عبد الناصرمحمود دمحم ابو شنب المدٌر المالى  -لتراض والرهن  لٌكون اوال لهم حك التولٌع على شٌكات الجمعٌه وكذا اال

 62551برلم       21101124منفردا تولٌع ثانى ، تارٌخ : 

 2110/6/23بتارٌخ  11عبد الناصرمحمود دمحم ابو شنب  جمعٌة تعاونٌة  مدٌر مالى  محضر اجتماع مجلس االدارة رلم  -  45

السٌد / عبد الناصرمحمود دمحم ابو شنب  -حك التولٌع على شٌكات الجمعٌه وكذا االلتراض والرهن  لٌكون اوال تعدٌل من لهم 

 62551برلم       21101124المدٌر المالى منفردا تولٌع ثانى ، تارٌخ : 

ولٌع لٌصبح للشرٌكٌن متضامنٌن انجٌل حنا عبد المسٌح عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والت -  46

باسم الشركه وعنوانها التجارى مجتمعان او منفردان ولهما حك التعامل مع الجهات الحكومٌه والجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه ولهما 

حك التعامل مع البنون واجراء المروض والرهون وتوكٌل الغٌر على ان تكون جمٌع التعامالت لصالح الشركه ، تارٌخ : 

 90111برلم       21101125

انجٌل حنا عبد المسٌح عبد المسٌح  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن متضامنٌن  -  41

ما باسم الشركه وعنوانها التجارى مجتمعان او منفردان ولهما حك التعامل مع الجهات الحكومٌه والجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه وله

حك التعامل مع البنون واجراء المروض والرهون وتوكٌل الغٌر على ان تكون جمٌع التعامالت لصالح الشركه ، تارٌخ : 

 90111برلم       21101125

ماهر شولى فوزى زخارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن متضامنٌن باسم  -  49

انها التجارى مجتمعان او منفردان ولهما حك التعامل مع الجهات الحكومٌه والجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه ولهما حك الشركه وعنو

    21101125التعامل مع البنون واجراء المروض والرهون وتوكٌل الغٌر على ان تكون جمٌع التعامالت لصالح الشركه ، تارٌخ : 

 90111برلم   

خارى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن متضامنٌن باسم ماهر شولى فوزى ز -  40

الشركه وعنوانها التجارى مجتمعان او منفردان ولهما حك التعامل مع الجهات الحكومٌه والجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه ولهما حك 
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    21101125ٌر على ان تكون جمٌع التعامالت لصالح الشركه ، تارٌخ : التعامل مع البنون واجراء المروض والرهون وتوكٌل الغ

 90111برلم   

احمد سعد عبد الجواد عبده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌكة بعد حصولها على جمٌع مستحالتها فى  -  51

 01131برلم       21101131الشركة ، تارٌخ : 

ه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌكة بعد حصولها على جمٌع مستحالتها فى احمد سعد عبد الجواد عبد -  51

 01131برلم       21101131الشركة ، تارٌخ : 

اٌه سمٌر عوض حبشى ابو عٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروج الشرٌكة بعد حصولها على جمٌع  -  52

 01131برلم       21101131مستحالتها فى الشركة ، تارٌخ : 

اٌه سمٌر عوض حبشى ابو عٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروج الشرٌكة بعد حصولها على جمٌع  -  53

 01131برلم       21101131مستحالتها فى الشركة ، تارٌخ : 

ة وتم تعدٌل بند االدارة و التولٌع احمد سعد عبد الجواد عبده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضم الى عضوٌة الشرك -  54

للشرٌن احمد سعد عبد الجواد عبده حك االدارة و التولٌع فى الجهات الحكومٌة و الرسمٌة و الغٌر رسمٌة و البنون و المروض و 

 01131برلم       21101131توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

نضم الى عضوٌة الشركة وتم تعدٌل بند االدارة و التولٌع احمد سعد عبد الجواد عبده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ا -  55

للشرٌن احمد سعد عبد الجواد عبده حك االدارة و التولٌع فى الجهات الحكومٌة و الرسمٌة و الغٌر رسمٌة و البنون و المروض و 

 01131برلم       21101131توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  انضم الى عضوٌة الشركة وتم تعدٌل بند االدارة و اٌه سمٌر عوض حبشى ابو عٌله  توصٌة  -  56

التولٌع للشرٌن احمد سعد عبد الجواد عبده حك االدارة و التولٌع فى الجهات الحكومٌة و الرسمٌة و الغٌر رسمٌة و البنون و 

 01131برلم       21101131المروض و توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

ر عوض حبشى ابو عٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  انضم الى عضوٌة الشركة وتم تعدٌل بند االدارة و اٌه سمٌ -  51

التولٌع للشرٌن احمد سعد عبد الجواد عبده حك االدارة و التولٌع فى الجهات الحكومٌة و الرسمٌة و الغٌر رسمٌة و البنون و 

 01131برلم       21101131المروض و توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة/ انجٌل حنا عبد المسٌح وشركائها  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ،  -  1

 90111برلم       21101125تارٌخ : 

برلم       21101125رٌكها  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ : شركة مادونا خالد جمٌل بشاى وش -  2

90111 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    
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 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 65449برلم       21101111، تارٌخ :  5124  2119/11/10صابحة عبد الرازق عبد الفتاح متولى  ج -  1

 55121برلم       21101111، تارٌخ :  5121  2116/0/19-ناجى أحمد دمحم البٌومى  ج -  2

 14605برلم       21101111، تارٌخ :  5151  2123/12/1عماد كمال الدٌن فهٌم نجم الدٌن  سارى حتى  -  3

 55993برلم       21101111، تارٌخ :  5131  2111/5/12 -نادٌه غباشى عبد الصادق جوده  ج  -  4

 39161برلم       21101111، تارٌخ :  5121  2122/0/11حمدى فتحى دمحم البملى  سارى حتى  -  5

 14130برلم       21101111، تارٌخ :  5110  2123/12/4ابراهٌم دمحم دمحم اسماعٌل ابو مصطفى  سارى حتى  -  6

 36551برلم       21101111، تارٌخ :  5121  2121/6/29منٌر احمد سٌد احمد لابٌل  سارى حتى  -  1

 66412برلم       21101111، تارٌخ :  5146  2124/6/11ابراهٌم سعٌد ابراهٌم دٌاب  سارىحتً -  9

 15114برلم       21101112، تارٌخ :  5112  2124/4/20ى عبده فتحى عبده مٌخائٌل  سارى حت -  0

 43141برلم       21101112، تارٌخ :  5161  2111/11/25 -ابراهٌم عبدالحمٌد دسولى ابراهٌم  ج  -  11

 13696برلم       21101112، تارٌخ :  5164  2123/6/5سارى حتى  -أمجد عبد الرحٌم على سلطان  ج  -  11

 61165برلم       21101112، تارٌخ :  5194  2111/1/2-جابر عبد السالم عبده  جفكرٌه  -  12

 61165برلم       21101112، تارٌخ :  5195  2116/2/1 -فكرٌه جابر عبد السالم عبده  ج  -  13

 15516برلم       21101112، تارٌخ :  5111  2124/3/20دمحم عبد الصادق على غٌث  سارى حتى  -  14

 66236برلم       21101112، تارٌخ :  5150  2110/5/11 -أمال نصٌف عبد المسٌح حبشى  ج  -  15

 14164برلم       21101112، تارٌخ :  5162  2119/0/22 -احمد محمود فهمى عطوة  ج  -  16

،  5162  2119/0/22 -ج  تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد محمود فهمى عطوة ) احمد فهمى للمماوالت والتورٌدات (  -  11

 14164برلم       21101112تارٌخ : 

 13611برلم       21101113، تارٌخ :  5190  2123/5/21احمد كمال دمحم السٌد الغراب  سارى حتى  -  19

 15201برلم       21101114، تارٌخ :  5126  2124/3/1ساهر كمال الدٌن رضوان ابو هاشم  سارى حتى  -  10

 46115برلم       21101114، تارٌخ :  5122  2121/11/11وى دمحم السٌد عبد المطلب شتلوت  سارى حتى نج -  21

 14461برلم       21101114، تارٌخ :  5110  2123/11/4دمحم أحمد دمحم السما  سارى حتى  -  21

 11365برلم       21101114، تارٌخ :  5136  2116/0/13عصام عوض حسن دبا  ج -  22

 13010برلم       21101114، تارٌخ :  5131  2123/1/20عمرو عبد الرحمن سعد السٌد  سارى حتى  -  23

 43433برلم       21101114، تارٌخ :  5131  2119/3/20 -شبل عثمان الفرماوى  ج  -  24
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 14411برلم       21101114، تارٌخ :  5111  2119/11/3-السٌد سامى مصطفى أبو على  ج -  25

 14169برلم       21101111، تارٌخ :  5146  2123/12/0عزة السٌد حسنٌن أبوحسنٌن  سارى حتى  -  26

 16135برلم       21101111، تارٌخ :  5155  2110/6/5-دمحم دسولى السٌد مصطفى  ج -  21

 13669برلم       21101111، تارٌخ :  5156  2119/6/4-فاطمة خضر دمحم عبد العلٌم رومٌه  ج -  29

 14641برلم       21101119، تارٌخ :  5192  2119/11/26 -مجدى ابراهٌم حسانٌن البكرى  ج -  20

 65521برلم       21101119، تارٌخ :  5161  2119/12/14اٌمن عبدالعزٌز السٌد البسومى  ج -  31

 15029برلم       21101119، تارٌخ :  5111  2110/5/21 -سامح سعد سٌد احمد االزرق  ج  -  31

 12665برلم       21101119، تارٌخ :  5160  2111/12/6 -سماح عاطف حكٌم اسكندر  ج  -  32

 66249برلم       21101119 ، تارٌخ : 5114  2124/5/11رضا ابراهٌم عواد دمحم مبارن  سارى حتى  -  33

 14963برلم       21101119، تارٌخ :  5102  2119/12/25-حٌاة دمحم الصالح ابراهٌم عفٌفى  ج -  34

 61130برلم       21101119، تارٌخ :  5212  2111/2/2 -اٌمان دمحم حافظ النجار  ج -  35

 61130برلم       21101119:  ، تارٌخ 5213  2116/2/2 -اٌمان دمحم حافظ النجار  ج -  36

 63011برلم       21101119، تارٌخ :  5211  2111/2/16-فتحٌة مصطفى احمد السحٌمى  ج -  31

 14991برلم       21101110، تارٌخ :  5211  2119/12/20فتحى موسى دمحم األشمر  ج -  39

 64145برلم       21101110، تارٌخ :  5222  2113/6/5-بدوى شعبان فرحات المرزولى  ج -  30

 64145برلم       21101110، تارٌخ :  5223  2123/6/4بدوى شعبان فرحات المرزولى  سارى حتى  -  41

 16121برلم       21101110، تارٌخ :  5210  2124/6/3دمحم عبدالرازق دمحم وفٌك عبدالرازق  سارى حتى  -  41

 16465برلم       21101110، تارٌخ :  5231  2124/9/13تى طة احمد عبد الفتاح الماضى  سارى ح -  42

 69506برلم       21101110، تارٌخ :  5224  2121/0/4مروة صبحى راشد زٌن الدٌن  سارى حتى  -  43

 51191برلم       21101110، تارٌخ :  5219  2123/4/4سارى حتى  -ثناء كمال دمحم متولى  ج  -  44

 65064برلم       21101110، تارٌخ :  5232  2114/3/19-حجازى  جصفاء دمحم عبد  -  45

 65064برلم       21101110، تارٌخ :  5234  2124/3/11صفاء دمحم عبد حجازى  سارى حتى  -  46

 55599برلم       21101110، تارٌخ :  5240  2111/3/4-سلٌم صدلى عزٌز عبد السٌد  ج -  41

 15219برلم       21101111، تارٌخ :  5263  2124/2/15العزٌز دمحم رجب  سارى حتى هانى دمحم رشاد عبد  -  49

 55599برلم       21101111، تارٌخ :  5251  2112/3/4-سلٌم صدلى عزٌز عبد السٌد  ج -  40

 55599برلم       21101111، تارٌخ :  5251  2122/3/3سلٌم صدلى عزٌز عبد السٌد  سارى حتى  -  51

 69414برلم       21101111، تارٌخ :  5242  2115/9/4-اٌمان حسٌن عطٌة حسٌن عبٌد  ج -  51

 66341برلم       21101111، تارٌخ :  5249  2110/5/26 -دمحم عباس مصطفى ودن  )ودن كار للسٌارات (  ج  -  52
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 51391برلم       21101111، تارٌخ :  5213  2114/1/1-السٌد مختار اسماعٌل حشاد  ج -  55

 51391برلم       21101111، تارٌخ :  5214  2110/1/1-السٌد مختار اسماعٌل حشاد  ج -  56

 51391برلم       21101111، تارٌخ :  5215  2114/1/1-السٌد مختار اسماعٌل حشاد  ج -  51

 51391برلم       21101111، تارٌخ :  5216  2124/6/31السٌد مختار اسماعٌل حشاد  سارى حتى  -  59

 65435برلم       21101111، تارٌخ :  5241  2123/11/15محمود احمد احمد النجار  سارى حتى  -  50

 11124برلم       21101111، تارٌخ :  5291  2116/11/31-ابراهٌم دمحم الشرنوبى عبد الجواد  ج -  61

 61221برلم       21101111، تارٌخ :  5296  2111/1/11ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم عطٌة  ج -  61

 61221برلم       21101111، تارٌخ :  5291  2115/1/11ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم عطٌة  ج -  62
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 23364برلم       21101111، تارٌخ :  5201  2116/12/23-نبٌل دمحم زكى صبح  ج -  64

 23364برلم       21101111، تارٌخ :  5201  2121/12/22نبٌل دمحم زكى صبح  سارى حتى  -  65

 61152برلم       21101111، تارٌخ :  5205  2111/2/22-السٌد عبد اللطٌف دمحم عبد الرازق  ج -  66

 61152برلم       21101111، تارٌخ :  5205  2116/2/22-السٌد عبد اللطٌف دمحم عبد الرازق  ج -  61
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 41101برلم       21101115، تارٌخ :  5343  2122/9/6سارى حتى  -امال دمحم عبد الرؤف خلٌل  ج  -  91

 15302برلم       21101115، تارٌخ :  5349  2124/3/13صابر مختار طه زاهى  سارى حتى  -  99

 65191برلم       21101115، تارٌخ :  5392  2123/0/5احسان عبد الغفار السٌد شوتٌة  سارى حتى  -  90

 52641برلم       21101115، تارٌخ :  5301  2115/1/26-حنان دمحم فتح هللا عطٌه  ج -  01

 29912برلم       21101115، تارٌخ :  5344  2122/11/10د/ حسٌن سعٌد حسن النحاس  سارى حتى  -  01

 66152برلم       21101116، تارٌخ :  5425  2110/9/25دمحم عبد العظٌم عبد الظاهر بٌومى  سارى حتى  -  02

 56102برلم       21101116، تارٌخ :  5421  2123/1/23فتحى دمحم عبدالعزٌز السٌسى  سارى حتى  -  03

برلم       21101116، تارٌخ :  5301  2124/1/14-شٌماء محمود عبد العاطى محمود المزٌن الماصرة بوالٌه والدها  ج -  04

16299 

 61511برلم       21101116، تارٌخ :  5423  2111/5/19-عماد محمود دمحم داود  ج -  05

 61511برلم       21101116، تارٌخ :  5424  2121/5/11عماد محمود دمحم داود  سارى حتى  -  06

 13256برلم       21101116، تارٌخ :  5302  2123/3/10محمود احمد محمود على  سارى حتى  -  01

 66132برلم       21101116، تارٌخ :  5411  2110/4/10 -فتحى سعد مرسى سعٌد  ج  -  09

 15132برلم       21101116، تارٌخ :  5396  2124/2/5زٌنب فاروق عبد الجابر حسان  سارى حتى  -  00

 61540برلم       21101116، تارٌخ :  5303  2111/5/15-محمود عباس محروس فرحانه  ج -  111

 61540برلم       21101116، تارٌخ :  5304  2121/5/14محمود عباس محروس فرحانه  سارى حتى  -  111

 12119برلم       21101116، تارٌخ :  12119  2122/0/19السٌد دمحم السٌد لطاطى  سارى حتى  -  112

 51521برلم       21101111، تارٌخ :  5441  2115/1/20 -عبدالعزٌز حسٌب عبدالعزٌز منصور  ج  -  113

 41551برلم       21101111، تارٌخ :  5441  2111/11/11 -دمحم ابو الفتح دمحم عٌسى  ج  -  114

 11231برلم       21101111، تارٌخ :  5431  2121/9/3دمحم على دمحم عباس  سارى حتى  -  115

، تارٌخ :  5429  2124/9/13ة السٌارات  سارى حتى تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح طارق السٌد احمد عزب لتجار -  116

 51615برلم       21101111

 51615برلم       21101111، تارٌخ :  5429  2124/9/13طارق السٌد احمد عزب  سارى حتى  -  111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 66145برلم       21101111، تارٌخ :  5433  2123/5/11احمد عبد الرحمن بسٌونى عثمان  سارى حتى  -  119

 64301برلم       21101111، تارٌخ :  5431  2113/3/25-دمحم مصطفى دمحم جاد  ج -  110

 64301برلم       21101111، تارٌخ :  5431  2123/9/24دمحم مصطفى دمحم جاد  سارى حتى  -  111

 11262برلم       21101119، تارٌخ :  5491  2121/9/0على سامى دمحم طلعت ابراهٌم راضى  سارى حتى  -  111

 14021برلم       21101119، تارٌخ :  5496  2124/1/1احمد دمحم عبد الداٌم لرطام  سارى حتى  -  112

 16110برلم       21101119خ : ، تارٌ 5451  2110/6/19 -اٌمن عوض هللا مسٌحة عوض هللا  ج  -  113

 62220برلم       21101119، تارٌخ :  5492  2124/1/13ٌاسر السٌد السٌد النمٌب  سارى حتى  -  114

 16219برلم       21101119، تارٌخ :  5463  2124/6/31مرٌان نبٌل فرح ابراهٌم  سارى حتى  -  115

 69919برلم       21101119، تارٌخ :  5461  2121/11/11تى فتحٌة عباس عبد الحافظ ابو على  سارى ح -  116

 43501برلم       21101119، تارٌخ :  5465  2123/1/11رفعت دسولى احمد  سارى حتى  -  111

 51261برلم       21101121، تارٌخ :  5499  2119/4/22 -سامى دمحم سٌد أحمد لمر  ج -  119

 51261برلم       21101121، تارٌخ :  5490  2113/4/22 -سامى دمحم سٌد أحمد لمر  ج -  110

 51261برلم       21101121، تارٌخ :  5401  2119/4/22 -سامى دمحم سٌد أحمد لمر  ج -  121

 65503برلم       21101121، تارٌخ :  5400  2124/12/29فٌصل ابراهٌم عبدالرحمن عبدالمولى  سارى حتى  -  121

 64916برلم       21101121، تارٌخ :  5511  2123/6/11بسٌونى الصاوى  سارى حتى  سعد مصطفى -  122

 64124برلم       21101121، تارٌخ :  5510  2119/1/2 -مجدى سٌد احمد دمحم الطبل  ج  -  123

 32149برلم       21101121، تارٌخ :  5525  2116/11/16-نادٌه عزب دمحم الجارٌه  ج -  124

 52393برلم       21101121، تارٌخ :  5511  2110/6/11 -ٌام زكى عبد المجٌد موسى  ج ه -  125

 12195برلم       21101121، تارٌخ :  5512  2111/0/10 -دمحم دمحم لطب  زٌد  ج  -  126

 11414برلم       21101122، تارٌخ :  5546  2122/4/11مهٌب على احمد سرور  سارى حتى  -  121

 65090برلم       21101122، تارٌخ :  5551  2124/3/22سارى حتى -امباركة على مبرون الجٌزاوى  ج -  129

 59352برلم       21101122، تارٌخ :  5534  2114/2/22-محٌسن عبد الصادق عزب  ج -  120

 59352برلم       21101122، تارٌخ :  5535  2124/2/21محٌسن عبد الصادق عزب  سارى حتى  -  131

 51613برلم       21101122، تارٌخ :  5561  2124/9/14مصطفى المطب شبل الماضى  ساري حتى  -  131

 41116برلم       21101122، تارٌخ :  5511  2110/9/1 -هشام سلٌمان فهمى عبد اللطٌف  ج  -  132

 41116برلم       21101122خ : ، تارٌ 5511  2110/9/1 -هشام سلٌمان فهمى عبد اللطٌف ابو حسٌن  ج  -  133

 64311برلم       21101122، تارٌخ :  5531  2119/3/10 -دمحم نور الدٌن جودة رضوان  ج -  134

    21101122، تارٌخ :  5531  2119/3/10 -تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم نور الدٌن جوده دمحم رضوان أحمد  ج -  135

 64311برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 34999برلم       21101122، تارٌخ :  5531  2121/2/1 سلطان دمحم عالم  سارى حتى سمٌر دمحم -  136

 56115برلم       21101122، تارٌخ :  5530  2112/11/23-دمحم فوزى مصطفى زهران  ج -  131

 56115برلم       21101122، تارٌخ :  5541  2122/11/22دمحم فوزى مصطفى زهران  سارى حتى  -  139

 63159برلم       21101122، تارٌخ :  5521  2123/11/20عادل عبد الفتاح محمود المنسى  سارى حتى  -  130

 16521برلم       21101124، تارٌخ :  5599  2124/9/21سمٌر عبد الحلٌم شحاته  سارى حتى  -  141

 12236برلم       21101124، تارٌخ :  5565  2122/0/26وحٌد دمحم المطب الجمل  سارى حتى  -  141

 60516برلم       21101124، تارٌخ :  5506  2121/3/16صدٌمة ابو السعود دمحم زٌن  سارى حتى  -  142

 64256لم   بر    21101124، تارٌخ :  5590  2113/2/10-سمٌر عبد الحلٌم شحاته  ج -  143

 64256برلم       21101124، تارٌخ :  5501  2123/2/19سمٌر عبد الحلٌم شحاته  سارى حتى  -  144

 51540برلم       21101124، تارٌخ :  5565  2115/2/1-حمدى طه دمحم نصر  ج -  145

 16419م   برل    21101124، تارٌخ :  5504  2124/9/6اسامة دمحم زكى السٌد  سارى حتى  -  146

 62153برلم       21101124، تارٌخ :  5569  2116/0/3-بكرى عبد المنعم حبٌب عبد العزٌز  ج -  141

 60103برلم       21101124، تارٌخ :  5560  2121/1/0اٌمان ٌونس عبدالستار ٌونس  سارى حتى  -  149

 53224برلم       21101124، تارٌخ :  5510  2115/11/31-سلوى انور السٌد غباشى  ج -  140

 66661برلم       21101124، تارٌخ :  5594  2114/9/4 -هشام رمضان أحمد أبو جرٌده  ج -  151

 66661برلم       21101124، تارٌخ :  5513  2110/9/4 -هشام رمضان أحمد أبو جرٌده  ج -  151

 65196برلم       21101124 ، تارٌخ : 5515  2113/9/14 -سالم احمد دمحم الورالى  ج -  152

 65196برلم       21101124، تارٌخ :  5516  2119/9/14 -سالم احمد دمحم الورالى  ج -  153

 33130برلم       21101125، تارٌخ :  5611  2123/11/21سعدٌه احمد الحلبى الصعٌدى  سارى حتى  -  154

 66122برلم       21101125، تارٌخ :  5619  2110/4/16 -شربات عبدالحمٌد بسٌونى المنشاوى  ج  -  155

 13902برلم       21101129، تارٌخ :  56643  2123/1/24هاله حامد بٌومى النجار  سارى حتى  -  156

 61215برلم       21101129، تارٌخ :  5615  2110/12/22سارى حتى  -صبرى ابراهٌم دمحم المصٌلحى  ج -  151

 15613برلم       21101129، تارٌخ :  5653  2124/4/9ٌم فرج هللا ابو الفضل  سارى حتى وحٌد عبد الرح -  159

برلم       21101129، تارٌخ :  5651  2115/11/31-تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح حنان انور السٌد عٌاش  ج -  150

53222 

 53222برلم       21101129، تارٌخ :  5651  2115/11/31-حنان انور السٌد غباشى  ج -  161

 69131برلم       21101129، تارٌخ :  5661  2110/9/19-صبرى عبدالحمٌد ابراهٌم شتٌة  ج -  161

 53044برلم       21101129، تارٌخ :  5666  2116/2/24 -منٌر عبدالعزٌز السٌد دمحم  ج -  162

 53044برلم       21101129رٌخ : ، تا 5661  2111/2/24 -منٌر عبدالعزٌز السٌد دمحم  ج -  163



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 53044برلم       21101129، تارٌخ :  5669  2116/2/24 -منٌر عبدالعزٌز السٌد دمحم  ج -  164

 16311برلم       21101120، تارٌخ :  5692  2124/1/15عادل زٌن العابدٌن دمحم لابٌل  سارى حتى  -  165

 15193برلم       21101120، تارٌخ :  5605  2124/2/11ى عواطف الصاوى دمحم الصاوى  سارى حت -  166

 12951برلم       21101120، تارٌخ :  5694  2123/1/13عماد حمدى ابراهٌم النجار  سارى حتى  -  161

 15012برلم       21101120، تارٌخ :  5111  2124/5/29ولٌد دمحم دمحم البرم  سارى حتى  -  169

 12691برلم       21101120، تارٌخ :  5691  2122/12/11سعٌد رجب عبد الرازق أبو عٌسى  سارى حتى  -  160

 45126برلم       21101120، تارٌخ :  5113  2119/2/19-حاتم شعبان احمد جمعه  ج -  111

 45126برلم       21101120، تارٌخ :  5114  2113/2/19-حاتم شعبان احمد جمعه  ج -  111

 45126برلم       21101120، تارٌخ :  5115  2123/2/11حاتم شعبان احمد جمعه  سارى حتى  -  112

 13535برلم       21101131، تارٌخ :  5116  2123/5/11مجدى دمحم سٌد احمد ابو سعده  سارى حتى  -  113

 51140برلم       21101131خ : ، تارٌ 5113  2110/0/11-خضره عبدالرحمن عبدالحفٌظ الغلبان  ج -  114

 56143برلم       21101131، تارٌخ :  5134  2111/6/24-اسماء فهمى عبد العزٌز السٌد  ج -  115

 56143برلم       21101131، تارٌخ :  5135  2112/6/24-اسماء فهمى عبد العزٌز السٌد  ج -  116

 56143برلم       21101131، تارٌخ :  5136  2122/6/21اسماء فهمى عبد العزٌز السٌد  سارى حتى  -  111

 60191برلم       21101131، تارٌخ :  5131  2121/5/9منى دمحم فهٌم حواش  سارى حتى  -  119

 14010برلم       21101131، تارٌخ :  5114  2123/12/31وفاء نسٌم حنا مٌخائٌل  سارى حتى  -  110

 63166برلم       21101131، تارٌخ :  5129  2122/5/20ٌالنى  سارى حتى محمود عبد الوهاب ناجى الج -  191

 51092برلم       21101131، تارٌخ :  5165  2115/4/11-نصره دمحم عبدالفتاح دمحم غانم  ج -  191

 50346برلم       21101131، تارٌخ :  5162  2110/11/20 -محمود سعٌد ابراهٌم الخولى  ج -  192

 50346برلم       21101131، تارٌخ :  5163  2110/11/29مود سعٌد ابراهٌم الخولى  سارى حتى مح -  193

 15311برلم       21101131، تارٌخ :  5154  2124/3/0نجالء صبحى عبده دمحم  سارى حتى  -  194

 51011رلم   ب    21101131، تارٌخ :  5166  2123/0/21نادٌه عبد الفتاح الباجورى  سارى حتى  -  195

، تارٌخ :  5166  2123/0/21تعدٌل االسم التجارى بجعله نادٌه عبد الفتاح الباجورى ) أبو دنٌا للرحالت (  سارى حتى  -  196

 51011برلم       21101131

 64511برلم       21101131، تارٌخ :  5151  2113/4/14-وحٌد عطٌة على موس  ج -  191

 64511برلم       21101131، تارٌخ :  5151  2119/4/14-ج  وحٌد عطٌة على موس -  199

 16205برلم       21101131، تارٌخ :  5141  2124/1/13دمحم فوزى دمحم لطب  سارى حتى  -  190

 11210برلم       21101131، تارٌخ :  5151  2116/9/16-عصام حمدى متولى الزٌادى  ج -  101

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 53331برلم       21101113، تارٌخ :  5111  2115/11/14شركة اسامة عبد الرؤوف محمود وشرٌكتة  ج -  1

برلم       21101115، تارٌخ :  5361  2124/1/12شركة أحمد عبد الغفار حسن عبد الغنى وشرٌكته  سارى حتى  -  2
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 25169برلم       21101115، تارٌخ :  5311  2123/6/10سارى حتى  -مود عبد الجواد وشركاه  ج مح -  3

 25169برلم       21101115، تارٌخ :  5311  2123/6/10سارى حتى  -شركه دمحم محمود دمحم عبد الجواد وشركاه  ج  -  4

 25169برلم       21101115، تارٌخ :  5311  2123/6/10سارى حتى  -شركة دمحم محمود دمحم عبدالجواد وشرٌكة  ج  -  5

، تارٌخ :  5311  2123/6/10سارى حتى  -تعدٌل اسم الشركة بجعلها شركة عزت محمود دمحم عبد الجواد وشركاة  ج  -  6

 25169برلم       21101115

 59661برلم       21101115، تارٌخ :  5391  2110/5/11 -عبد العلٌم عبد الرحمن وشركاه  ج شركه حمادة  -  1

 55593برلم       21101116، تارٌخ :  5413  2111/3/3-شركه سعٌد صالح الدٌن جودة بكٌر وشركاه  ج  -  9

 59494برلم       21101122 ، تارٌخ : 5561  2124/3/26شركه صالح عبد الخالك حجازى وشركاه  سارى حتى  -  0

، تارٌخ :  5561  2124/3/26تم تعدٌل الشركه لتصبح شركه صالح عبد الخالك حجازى وشرٌكته  سارى حتى  -  11

 59494برلم       21101122

، تارٌخ :  5561  2124/3/26تم تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركه/ صالح عبد الخالك حجازى وشرٌكه  سارى حتى  -  11

 59494برلم       21101122

 59494برلم       21101122، تارٌخ :  5561  2124/3/26شركه صالح عبد الخالك حجازى وشركاه  سارى حتى  -  12

، تارٌخ :  5561  2124/3/26تم تعدٌل الشركه لتصبح شركه صالح عبد الخالك حجازى وشرٌكته  سارى حتى  -  13

 59494برلم       21101122

، تارٌخ :  5561  2124/3/26تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركه/ صالح عبد الخالك حجازى وشرٌكه  سارى حتى تم  -  14

 59494برلم       21101122

 59119برلم       21101120، تارٌخ :  5695  2124/5/23شركة دمحم سعد الدٌن رلعة وشرٌكٌة  سارى حتى  -  15

 40310برلم       21101131، تارٌخ :  51465  2119/12/12-ته  جشركة كرم حسن محمود الشٌات وشرٌك -  16

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


