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عن تجارة خرده ،  14544برلم  25105124، لٌد فى  55555.555دمحم سعٌد حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 بجهة : مونسه بملن سعٌد حسٌن احمد

عن بٌع اكسسوار  14510برلم  25105114، لٌد فى  4555.555له ،  هشام عثمان كرٌم فتح هللا  ، تاجر فرد ، رأس ما -  2

 حرٌمى ، بجهة : شارع المحطة بملن اسامة عٌد سلٌمان اسماعٌل

عن تورٌد  14526برلم  25105121، لٌد فى  155555.555دمحم عبدالنبً عبدالرحمن بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 دوٌب بملن عبدالنبى عبدالرحمن بدرهاللوتركٌب اسمف معلمه ، بجهة : منٌل 

عن  14530برلم  25105124، لٌد فى  15555.555دمحم مرسى عبدالعزٌز مرسى درار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 صٌدلٌة ، بجهة : اشمون شارع متفرع من شارع شكرى الموتلى بملن دمحم عبدالسمٌع عبدهللا

عن حظٌره مواشى ،  14554برلم  25105124، لٌد فى  55555.555، رأس ماله ،   دمحم حسن على سلٌم  ، تاجر فرد -  5

 بجهة : سمادون بملن امٌنة دمحم عبدالرحمن

عن تعبئه زٌت طعام  14564برلم  25105120، لٌد فى  55555.555مصطفى منٌر على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ، بجهة : دروة بملن مجدى زهدى حنفى

عن  14513برلم  25105135، لٌد فى  55555.555نعناعة محروس عبد الحمٌد محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 حظٌرة مواشً ، بجهة : البرانٌة بملن محمود احمد ابراهٌم احمد

بٌع اجهزة عن  11040برلم  25105151، لٌد فى  45555.555منى ممدوح خالد ابوعجاجة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 كهربائٌة ، بجهة : اشمون عزبة لمعى بملن عبدالواحد على النحاس

برلم  25105153، لٌد فى  155555.555عبد المولى عبد الرحمن عبد المولى عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 ن محمود رشاد محمودعن بٌع مالبس جاهزة دون المالبس العسكرٌه ، بجهة : شارع دمحم محسن حمد بمل 11051

عن تورٌد وتعبئة  11065برلم  25105151، لٌد فى  15555.555اسالم امٌن دمحم حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 المواد الغذائٌه ، بجهة : شما بملن معتز دمحم سامى

عن بماله ، بجهة  11045برلم  25105115، لٌد فى  55555.555امام ماهر امام الجزٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 : مجرٌا بملن / هانى فرحات الصاوى السٌد

عن محل اكسسوار  14533برلم  25105121، لٌد فى  4555.555عادل السٌد لبٌب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 العاب ، بجهة : الخور بملن ٌاسر ابراهٌم السٌدو

عن محل اكسسوار  14533برلم  25105121، لٌد فى  4555.555عادل السٌد لبٌب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 والعاب ، بجهة : الخور بملن ٌاسر ابراهٌم السٌد

عن مخبز بلدى  14520برلم  25105121، لٌد فى  15555.555ٌاسر عبد الفتاح السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 نصف الى ملدن ، بجهة : سنترٌس بملن ٌاسر عبد الفتاح السٌد على

عن حظٌرة  11404برلم  25105124، لٌد فى  155555.555السٌد صالح السٌد ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 العاطىمواشى ، بجهة : سنترٌس بملن اسالم سعٌد عبد 
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عن حظٌره  14565برلم  25105120، لٌد فى  155555.555ٌحٌى السٌد حداد الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مواشى حالبة ، بجهة : منٌل دوٌب بملن السٌد حداد عبدالحمٌد الدسولى

عن بٌع  11001برلم  25105111، لٌد فى  55555.555عبده امام عبد الحلٌم امنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ى شاكر المطانمستلزمات مزارع دواجن ، بجهة : شنشور بملن فتح

عن  14551برلم  25105115، لٌد فى  155555.555سامى ابراهٌم عبد العزٌز مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 حظٌرة مواشى تسمٌن ، بجهة : منشأة جرٌس بملن عبد العزٌز ابراهٌم عبد العزٌز عبد الداٌم

عن تجارة  14541برلم  25105124، لٌد فى  15555.555 فكرى محروس ٌوسف المهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  25

 وتوزٌع وتورٌد مستحضرات تجمٌل ومنظفات ومبٌدات حشرٌة ، بجهة : كفرالغرٌب بملن انهارمحروس ٌوسف المهر

عن مصنع تصنٌع  14546برلم  25105125، لٌد فى  55555.555احمد عٌد سعد دهمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بالستٌن ، بجهة : عزبة اسماعٌل باشا بملن عٌد سعد بسٌونى دهمان خراطٌم

عن لعب اطفال ،  14510برلم  25105131، لٌد فى  25555.555ربٌع ابراهٌم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بجهة : الخور بملن / عٌد ابراهٌم دمحم سالم

عن  11040برلم  25105111، لٌد فى  155555.555فرد ، رأس ماله ،  سلٌمان عبدالسمٌع سلٌمان احمد  ، تاجر  -  23

 عصٌر لصب ، بجهة : اشمون شارع سعد زغلول بملن عٌد سعٌد حسن

عن تفصٌل  11004برلم  25105111، لٌد فى  15555.555سٌده صالح عبد العزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 رص بملن اعتماد سعد علىالمالبس والممصان ، بجهة : كفر لو

عن مكتب  11000برلم  25105114، لٌد فى  55555.555اسالم جمال ابراهٌم السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 تورٌدات عمومٌه ، بجهة : اشمون ش/ الشونه بملن جنات النعٌم على شكرى

عن بٌع  14511برلم  25105116، لٌد فى  25555.555فاطمة السٌد الشحات ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 مالبس جاهزة فٌماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : سالٌه ابوشعرة بملن مرٌم خفاجة مصطفى

عن حظٌرة  14516برلم  25105114، لٌد فى  55555.555عبد الحكٌم حمدى دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 حمٌده عبد هللا عبد المعطىمواشى ، بجهة : مونسه بملن 

عن  14514برلم  25105114، لٌد فى  25555.555ابتسام عبد العزٌز حداد عبد المطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بٌع اعالف ، بجهة : شنشور بملن خالد عبد العزٌز حداد

عن حظٌرة  14525برلم  25105121ٌد فى ، ل 51555.555هانى عبد الحافظ دمحم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 مواشى حالبه ، بجهة : سنترٌس بملن عبده اٌمن عبد الحافظ

عن بٌع  14555برلم  25105124، لٌد فى  55555.555دمحم عرفات ابوسرٌع احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 اكسسوار سٌارات ، بجهة : ابو رلبة بملن بشرى عبد المحسن عبد الحافظ

عن خدمات  14551برلم  25105124، لٌد فى  55555.555دمحم جمٌل ابراهٌم ابو عمٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 كمبٌوتر ومحمول فٌماعدا النت واستخدماته ، بجهة : اشمون شارع شكرى الموتلى بملن عبد الهادى عبد المنعم عبد المطلب

عن مخبز  14550برلم  25105124، لٌد فى  55555.555فرد ، رأس ماله ،  جمال توفٌك زكى دمحم حسٌن  ، تاجر  -  32

 بلدى نصف آلى ، بجهة : طلٌا بملن جمال توفٌك زكى دمحم حسٌن

عن  14512برلم  25105135، لٌد فى  15555.555عمرو دمحم نشات توفٌك محمود دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 االنجب بملن اٌمن دمحم عبد السمٌعمكتب مماوالت ، بجهة : رمله 
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عن  11012برلم  25105154، لٌد فى  5555.555عبد العزٌز صبرى عبد العزٌز الصٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 تاجٌر معدات ثمٌله ، بجهة : شارع صالح الدٌن بملن احمد بدرى عبد المحسن

عن حظٌرة  11016برلم  25105150، لٌد فى  55555.555أس ماله ،  ثرٌا ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، ر -  35
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  عبد الغفار دمحمحظٌرة مواشى ، بجهة : سبن االحد بملن دمحم

عن  14536برلم  25105122، لٌد فى  15555.555حسن حافظ محمود حسن الشنوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 مكتب نمل بضائع ، بجهة : كفر زالبٌه بملن نجٌه سعٌد حافظ

عن حظٌرة مواشى ،  14545رلم ب 25105125، لٌد فى  155555.555احمد دمحم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 بجهة : محلة سبن بملن دمحم دمحم دمحم سالم

 14540برلم  25105125، لٌد فى  15555.555عبد العزٌز عبد الحلٌم عبد العزٌز متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 عن محل بٌع مفروشات ، بجهة : النعناعٌه بملن هالل احمد هالل

عن حظٌرة  11045برلم  25105115، لٌد فى  55555.555مصطفى دمحم عبدالغفار دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 مواشى حالبة ، بجهة : سبن االحد بملن دمحم عبدالغفار دمحم مصطفى

عن حظٌرة  11041برلم  25105111، لٌد فى  255555.555اٌمن فوزى عبد الفتاح تعٌلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 مواشى حالبه ، بجهة : الفرعونٌه بملن ناصر دمحم ابو العزم

عن  11004برلم  25105114، لٌد فى  155555.555حماده احمد مخٌمر ابراهٌم صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

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

عن مكتب تورٌد  14553برلم  25105115، لٌد فى  155555.555جاد دمحم ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 وتركٌب اسمف معلمة ولواطع جبسٌة ، بجهة : سبن االحد بملن احمد دمحم ابراهٌم السٌد

عن مخبز بلدى ،  14550برلم  25105116فى  ، لٌد 155555.555عالء دمحم دمحم الختام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 بجهة : سبن االحد بملن ادهم دمحم عبدالعلٌم دمحم

عن تجارة  14535برلم  25105121، لٌد فى  15555.555هانى عواد دمحم عواد النمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 حلوٌات ، بجهة : سنترٌس بملن السٌد فتحى السٌد

عن بٌع  14555برلم  25105125، لٌد فى  155555.555د العزٌز طبوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماء فوزى عب -  46

 اعالف ، بجهة : طلٌا بملن مسعد فوزى عبد العزٌز

عن تجارة  14544برلم  25105125، لٌد فى  15555.555ناهد فتحى مشرف ابو المجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 فرعونٌه بملن دمحم عدوى السٌد عدوىاعالف ، بجهة : ال

عن ورشة  11054برلم  25105153، لٌد فى  55555.555اٌمن مسعد ابراهٌم الظنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44
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عن حظٌرة مواشى  11066برلم  25105151، لٌد فى  15555.555عال دمحم على خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 حالبه ، بجهة : شما بملن ناصف فتحى بكر
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 سوبر ماركت ، بجهة : سنترٌس بملن محمود دمحم فوزى

عن تجارة  14515برلم  25105135، لٌد فى  1555.555جمال على فرحات مازن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 شارع سعد زغلول بالوحدة المحلٌه لمركز ومدٌنه اشمون 4مفروشات وادوات منزلٌة ، بجهة : محل رلم 

عن  11051برلم  25105152، لٌد فى  55555.555حمدى رزق عبد الغفار عبد النبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54
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 جاهزة وتورٌدات عمومٌه دون المالبس العسكرٌه ، بجهة : سالٌة ابوشعره بملن محمود دمحم محروس

عن  11065برلم  25105154، لٌد فى  15555.555صباح حمدى عبد الجواد ابوعالٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 د زغلول بملن حسانٌن سرحان حسنٌنورشه تصنٌع مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : شارع سع

عن  11014برلم  25105150، لٌد فى  155555.555حسام ٌوسف عبد العال دمحم عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مكتب ادارى هندسى ومماوالت عامه ، بجهة : شنواى بملن ٌوسف عبد العال دمحم عبد العال

عن  11003برلم  25105111، لٌد فى  155555.555لممتن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جابر عبد العظٌم عبد النبى ا -  54

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : حوض العزٌزى ابو النرش بملن ولٌد حلمى عبد العظٌم

عن بٌع لطع غٌار  14524برلم  25105121، لٌد فى  55555.555دمحم شحات على فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 وتوسٌكالت ، بجهة : شنشور بملن ٌاسر عبدهللا فهٌمم

عن مكتب  14565برلم  25105124، لٌد فى  5555.555عالء ٌوسف اسماعٌل محفوظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 رحالت داخلٌه ، بجهة : سنترٌس بملن محمود السٌد احمد ٌوسف

عن بمالة ، بجهة :  14560برلم  25105120، لٌد فى  15555.555  تامر دمحم حسن دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  61

 طهواى بملن دمحم حسن حسن دروٌش

عن  14511برلم  25105131، لٌد فى  55555.555عبدالحمٌد السٌد عبدالحمٌد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 مد فرحاتبٌع بوٌات وتلوٌن كمبٌوتر ، بجهة : سنترٌس بملن فتحى احمد اح

عن بٌع ادوات صحٌة ،  11561برلم  25105154، لٌد فى  15555.555امال فهٌم دمحم نباٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 بجهة : جرٌس بملن دمحم عبد العزٌز دمحم ٌوسف

عن مزرعة  11046برلم  25105111، لٌد فى  555555.555منال فرج عبد العزٌز حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ماشٌه ، بجهة : شعشاع بملن سعٌد ابراهٌم فراج

عن مصنع مواد  11001برلم  25105114، لٌد فى  15555.555دمحم ابراهٌم سعد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بالستٌكٌه ، بجهة : عزبة لمعى بملن صفاء السٌد دمحم عبد الحمٌد

عن بٌع موبٌالت ،  14554برلم  25105115، لٌد فى  12555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ممدوح دمحم عافٌة   -  66

 بجهة : شنشور بملن ٌاسر صالح دمحم

عن صالون حالله  14515برلم  25105114، لٌد فى  15555.555السٌد صبحى السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 السٌد دمحم، بجهة : سالٌه ابو شعره بملن صبحى 

عن بٌع حلوٌات  14523برلم  25105121، لٌد فى  25555.555سعاد حسنى توفٌك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 وتسالى ، بجهة : صراوه بملن عادل عامر سلٌمان

عن حظٌرة  14534برلم  25105124، لٌد فى  155555.555هاجر حافظ حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 مواشى حالبة ، بجهة : الخور بملن فتحى عبدالمعبود خلٌل



 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

اله عن بم 14564برلم  25105120، لٌد فى  155555.555عادل عماد الدٌن احمد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 وتموٌن ، بجهة : ابو رلبه بملن عماد الدٌن احمد رمضان

عن  14556برلم  25105124، لٌد فى  12555.555محمود عالء الدٌن السٌد عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مكتب تورٌد مواد غذائٌه ، بجهة : صراوه بملن امل عبد العزٌز ابراهٌم

عن بٌع  11041برلم  25105151، لٌد فى  155555.555الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبد الغفار رزق  -  12

 اعالف ، بجهة : شما بملن رضا السٌد رمضان

عن بٌع اجهزه  11050برلم  25105153، لٌد فى  55555.555سعٌد عمران عمران على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 : اشمون شارع دمحم فرٌد بملن غاده فكرى سلٌمان كهربائٌه وادوات منزلٌه ، بجهة

عن بٌع موباٌالت  11015برلم  25105150، لٌد فى  25555.555احمد متولى دمحم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 واكسسوارات ، بجهة : طلٌا بملن مرزوق عبدالستار دمحم عبدالحك

عن مكتب  11010برلم  25105115، لٌد فى  15555.555رد ، رأس ماله ،  ٌاسر دٌاب غنٌم غنٌم السروى  ، تاجر ف -  15

 مماوالت عمومٌة ، بجهة : شارع انس بن مالن بملن غانم دٌاب غنٌم

عن مكتب رحالت  11061برلم  25105111، لٌد فى  5555.555دمحم ماجد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ب بملن ماجد دمحم مصطفىداخلٌة ، بجهة : رملة االنج

عن  11005برلم  25105114، لٌد فى  15555.555مروة عبد الحمٌد دمحم مبرون بدر الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

انظمه مرالبه وامان فٌما عدا خدمات االمن والحراسه والكامٌرات الالسلكٌه واالنترنت ، بجهة : اشمون شارع الروضه بملن نوسه 

 طاٌع توفٌك

عن حظٌرة  14521برلم  25105114، لٌد فى  51555.555امل مصطفى ابو عٌاد الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 مواشى حالبه ، بجهة : سبن االحد بملن دمحم على حسن

عن حظٌرة  14543برلم  25105124، لٌد فى  155555.555شٌماء سعٌد حامد زالبٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 مواشى حالبه ، بجهة : منٌل دوٌب بملن على السٌد سٌف

عن  14564برلم  25105135، لٌد فى  155555.555عادل عماد الدٌن احمد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 تجارة اخشاب ، بجهة : ابو رلٌه بملن عماد الدٌن احمد رمضان

عن  14514برلم  25105131، لٌد فى  155555.555جر فرد ، رأس ماله ،  هشام عبدالرحمن احمد الشهبة  ، تا -  41

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : محلة سبن بملن / عبدالرحمن احمد الشهبة

عن مكتب  11046برلم  25105151، لٌد فى  15555.555محمودرجب عبد الممصود سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ل عمال ، بجهة : كفر الفرعونٌه بملن عماد سمٌر هاشم عبد الممصودرحالت داخلٌه ومتعهد نم

عن مكتب  11055برلم  25105152، لٌد فى  55555.555نجٌه كمال السٌد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 مماوالت عزل وتغلٌف ، بجهة : شطانوف بملن مصطفى عبدالعاطى امٌن خلٌل

عن مكتب  11042برلم  25105115، لٌد فى  5555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    محمود نجٌب احمد رشوان -  44

 تورٌدات ومماوالت عمومٌة ، بجهة : كفر صراوة بملن نجٌب احمد رشوان

 14551برلم  25105115، لٌد فى  155555.555احمد سعٌد عبد الصادق عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 ٌن ، بجهة : دلهمو بملن سعٌد عبد الصادق عبد الممصودعن كسارة بالست

عن  14515برلم  25105116، لٌد فى  15555.555اٌمن عبد المحسن دمحم المعصراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 مخبز ، بجهة : اشمون عزبه لمعى ش/عوض بملن عبد المحسن دمحم المعصراوى



 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 حظٌرة  14516برلم  25105135، لٌد فى  55555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نهى بدر حمدهللا شرف الدٌن   -  41

 مواشى ، بجهة : سالٌة المنمدى بملن محمود فرج محمود الماضى

عن حظٌرة  11055برلم  25105151، لٌد فى  22555.555دمحم السٌد عبدالحمٌد النواجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ة : مونسه بملن سامح زاهر دمحممواشى حالبه ، بجه

عن تجاره حداٌد  11063برلم  25105151، لٌد فى  15555.555سامى دمحم احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 وبوٌات ، بجهة : سبن االحد بملن وفاء صابر دمحم ٌوسف

عن ورشة  11011برلم  25105154، لٌد فى  25555.555عبد العظٌم دمحم فرج عالء الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 سمكره سٌارات ، بجهة : سمادون بملن دمحم فرج عالء الدٌن

عن مطعم  15316برلم  25105111، لٌد فى  0555.555ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم جنٌنة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 حت ابراهٌم عبدالحمٌدماكوالت ، بجهة : اشمون شارع شكرى الموتلى بملن مد

عن مطعم  15316برلم  25105111، لٌد فى  0555.555ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم جنٌنة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

ماكوالت ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة شوشاى بملن ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم جنٌنه ونشاطه محطة بنزٌن ولٌد برلم سجل دائم 

 موناش 15316

عن حظٌرة مواشى  11006برلم  25105114، لٌد فى  55555.555لاسم رمضان عٌد مطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 ، بجهة : سالٌة المنمدى بملن رمضان عٌد دمحم مطر

مكتب  عن 14555برلم  25105115، لٌد فى  555555.555عمرو فتحى عبدالحفٌظ السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

طبما لتعلٌمات الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات ولطع  6من المجموعة  36والفمرة  10استٌراد فٌما عدا المجموعة 

 غٌار سٌارات ، بجهة : طلٌا مٌدان الجامع الكبٌر بملن احمد صبرى احمد اسماعٌل

عن مزرعة  14553برلم  25105124، لٌد فى  55555.555رمضان سعد ابراهٌم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 مواشى حالبه وتسمٌن ، بجهة : جرٌس عزبة بهجت بملن عبد الرحمن سعد ابراهٌم

عن مكتب رحالت  14562برلم  25105124، لٌد فى  15555.555حماده دمحم عٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 ادون عزبه االصالح بملن دمحم عٌد دمحم حسنداخلٌه ومتعهده نمل عمال ، بجهة : سم

عن  14566برلم  25105120، لٌد فى  2555.555عبدالحلٌم عبدالمجٌد عبدالحلٌم لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 االعمال الكهرومٌكانٌكٌة والتٌار الخفٌف ، بجهة : البٌشه بملن دمحم جمال خالف

عن مكتب  11044برلم  25105151، لٌد فى  15555.555احمد سمٌر ابراهٌم الطواجنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 رحالت داخلٌه ونمل عمال شركات ، بجهة : شنشور بملن دمحم على عبدالرسول المٌهى

عن مكتب  11053برلم  25105152، لٌد فى  55555.555رمضان حسٌن على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 تورٌدات عمومٌه ، بجهة : مجرٌا بملن شعبان رجب عبد الممصود

عن  11056برلم  25105152، لٌد فى  25555.555احمد الماضى كمال الدٌن عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ٌن عبدالسالاممكتب الدارة االندٌة ، بجهة : سالٌة المنمدى بملن كمال الماضى كمال الد

عن  11015برلم  25105154، لٌد فى  155555.555صفاء سعٌد عبد العلٌم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 حظٌره مواشى حالبه ، بجهة : منٌل دوٌب بملن مروان صالح محمود حسٌن

عن ورشة  11044برلم  25105111ى ، لٌد ف 35555.555رجب عبدالحمٌد احمد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 موبٌلٌا ، بجهة : شارع خالد بن الولٌد بملن مانجة كامل احمد

عن  14554برلم  25105116، لٌد فى  15555.555نادٌه عبد النبى عبد هللا الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ل فرحات ابراهٌممكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : النعناعٌه بملن جما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  14525برلم  25105114، لٌد فى  1555.555خدٌجه دمحم عبدالفتاح جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 رحالت داخلٌة ، بجهة : شما بملن عبدهللا شولى عبدهللا

عن بماله ، بجهة  14554برلم  25105124، لٌد فى  5555.555عبده رفاعى عبده االحول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 : ابو عوالى بملن صابر عبد هللا ابراهٌم

عن  14515برلم  25105135، لٌد فى  155555.555محمود دمحم خٌرى عبد الفتاح مشعل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 تورٌد وتركٌب ادوات كهربائٌه ، بجهة : جرٌس بملن دمحم خٌرى عبد الفتاح مشعل

عن  14511برلم  25105114، لٌد فى  55555.555سعٌد عبد العزٌز السٌد جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   طه -  151

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : كفر الفرعونٌه بملن احمد سعٌد عبد العزٌز السٌد

عن حظٌرة  14524برلم  25105121، لٌد فى  15555.555اٌات حمدى جمعه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 مواشى ، بجهة : مجرٌا بملن سٌد احمد عبد الفتاح سٌد احمد

عن مكتب تصدٌر  3544برلم  25105125، لٌد فى  555555.555هانى دمحم احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

للرلابه على الصادرات والورادات ،  طبما لتعلٌمات الهٌئه العامه 6من المجموعه  36والفمره  10واستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 بجهة : ابو رلبه بملن هشام دمحم احمد على

عن محل  14552برلم  25105124، لٌد فى  15555.555محمود جمال عبد هللا عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 اجهزه محمول فٌما عدا النت واستخدماته ، بجهة : مونسه بملن عاطف شولى عبد الحمٌد

عن تورٌد  11140برلم  25105124، لٌد فى  25555.555اٌمن رشاد عبدالعزٌز عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 خضار وفاكهة ، بجهة : شما بملن هدى السٌد لبٌب عبدهللا

عن تورٌد  11140برلم  25105124، لٌد فى  25555.555اٌمن رشاد عبدالعزٌز عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

خضار وفاكهة ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شما بملن جمال دمحم على ونشاطه تورٌد وتركٌب وتوكٌل بولى كربونٌت)فٌبر( وتم 

 مركز اشمون 11140ولٌد برلم سجل دائم  2510/1/24افتتاحه فى 

عن بٌع مالبس  14514برلم  25105135، لٌد فى  1555.555احمد مهدى شحات كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ش/ سعد زغلول بملن الوحده المحلٌه لمركز ومدٌنه اشمون 3ف ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : اشمون محل رلم

عن حظٌرة  11052برلم  25105152، لٌد فى  155555.555حلٌمه دمحم السٌد مناع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 : سمادون بملن دمحم كرم دمحم شومان مواشى حالبه ، بجهة

عن  11060برلم  25105154، لٌد فى  1555555.555اسالم ربٌع احمد دمحم حواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : سبن االحد بملن جمٌل فرحات احمد

عن بماله ،  11014برلم  25105150، لٌد فى  5555.555سامى محمود دمحم ابو حلوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 بجهة : بوهه شطانوف بملن سامى محمود دمحم ابو حلوه

عن بٌع  11041برلم  25105115، لٌد فى  15555.555امانى حسن عبد المعبود عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ٌماناعالف ، بجهة : سمالى بملن  لدرٌه عبد السٌد دمحم سل

عن تعبئه  11043برلم  25105115، لٌد فى  15555.555تامر طالل عبد الحمٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 مواد غذائٌه ، بجهة : الغنامٌه بملن تامر طالل عبد الحمٌد ابراهٌم

عن حظٌرة  11005برلم  25105111فى ، لٌد  55555.555عبدهللا مهدى  خالد حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 مواشى حالبة ، بجهة : اشمون شارع شرق المحطة بملن مهدى خالد دروٌش

عن بٌع  14514برلم  25105114، لٌد فى  15555.555محمود حمدان هاشى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 دواجن ، بجهة : الفرعونٌه بملن مجدى عبد الفتاح دمحم



 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  14513برلم  25105114، لٌد فى  155555.555مصطفى اسماعٌل فؤاد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مصنع حلوٌات ، بجهة : دروة بملن سامى دمحم محمود شمس

،  عن بمالة تموٌنٌة 14534برلم  25105122، لٌد فى  5555.555طارق دمحم احمد صٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 بجهة : جرٌس بملن دمحم احمد على صٌفه

عن  14563برلم  25105120، لٌد فى  1555.555عبد العزٌز دمحم عبد البارى الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 مكتب رحالت داخلٌة ، بجهة : سمادون بملن على عبد الحمٌد على

عن سوبر  15456برلم  25105120، لٌد فى  55555.555ماله ،  بهاء احمد عبدالحلٌم على  ، تاجر فرد ، رأس  -  124

 ماركت ، بجهة : اشمون شارع سعد زغلول بملن اشرف دروٌش عبدالعظٌم

عن سوبر  15456برلم  25105120، لٌد فى  55555.555بهاء احمد عبدالحلٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

اشمون شارع بورسعٌد بملن اشرف دروٌش عبدالعظٌم ونشاطه تصدٌر واالستٌرادفٌما عدا ماركت ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه 

طبما لتعلٌمات الهٌئه العامه للرلابه علً الصادرات والواردات ولٌد برلم سجل دائم  6من المجموعه  36والفمره  10المجموعه

 اش 15456

عن بماله ،  14545برلم  25105131، لٌد فى  15555.555ماهر موسى كفراوى شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 بجهة : بوهة شطانوف بملن انومه محى الدٌن باظه

عن  11045برلم  25105151، لٌد فى  155555.555راضى سعٌد عبد الباسط محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 مكتب مماوالت كهربائٌه ، بجهة : طلٌا بملن سعٌد عبد الباسط محمود

عن  11064برلم  25105151، لٌد فى  155555.555سامٌه رمضان عبدالعلٌم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : منٌل دوٌب بملن عبد المحسن احمد دمحم

عن تورٌدات  14555برلم  25105114، لٌد فى  55555.555عبد العاطى دمحم دمحم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 عمومٌه ، بجهة : اشمون شارع المحطه بملن جمال ابراهٌم رمضان السما

برلم  25105120، لٌد فى  155555.555مصطفى دمحم ابوالحدٌد دمحم عبدالعزٌز عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 عن ادوات منزلٌة ، بجهة : اشموون شارع ابوزٌد بملن دمحم فرحات فتحى 14561

عن مصنع  14541برلم  25105125، لٌد فى  45555.555حمادة احمد دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 مالبس فٌماعدا المالبس العسكرٌة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : ابورلبة بملن حمادة احمد دمحم سلٌمان

عن  11064برلم  25105151، لٌد فى  155555.555صالح احمد غرٌب حموده محفوظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 لن احمد غرٌب حمودهحظٌره مواشى حالبه ، بجهة : عزبه لمعى بم

عن  11013برلم  25105154، لٌد فى  55555.555عبدالوهاب فاروق عبدالوهاب عزو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 حظٌرة مواشى ، بجهة : مونسة بملن حمدى فاروق عبدالوهاب

عن ثالجة  14511برلم  25105135، لٌد فى  155555.555تامر عبدهللا حمزة النحاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 بٌع لحوم واسمان ، بجهة : شارع ابوزٌد الشرلى بملن مصطفى دمحم عوض

 2511ج لسنه  44لاصر ومشمول بوالٌه والده  طبما لمرار نٌابه اشمون لشئون االسره مال رلم /   -دمحم اسامه دمحم رزق  -  135

عن خلط وتعبئة مخصبات  15100برلم  25105151، لٌد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    2510/1/1بتارٌخ 

 زراعٌة واالسمدة المركبة ، بجهة : اشمون شارع دمحم رزق بملن اسامه دمحم رزق

عن حظٌرة  11062برلم  25105154، لٌد فى  55555.555احمد صالح عبد الجٌد غنٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 الخور بملن هانى صالح عبد الجٌد ٌوسفمواشى حالبه ، بجهة : 

عن  11011برلم  25105150، لٌد فى  55555.555دمحم سٌف النصر مجاور دهمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 مكتب مماوالت ، بجهة : اشمون ش /صالح الدٌن بملن فوزى سٌف النصر مجاور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  11002برلم  25105111، لٌد فى  55555.555،   محمود حسن دمحم خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  134

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شنشور بملن اٌمن صالح حامد عبدربه

عن مزرعة  14556برلم  25105115، لٌد فى  55555.555حسن محمود احمد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 انٌه بملن خدٌجه عبد المؤمن محمود ابراهٌممواشى اناث حالبه ، بجهة : البر

عن حظٌرة  14522برلم  25105121، لٌد فى  155555.555دٌنا احمد صالح البكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 مواشى حالبه ، بجهة : شنشور بملن احمد صالح شحاته البكل

عن بماله ، بجهة :  14521برلم  25105121، لٌد فى  15555.555خالد توفٌك دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 عزبة المعاشات بملن اسماء ابراهٌم عبد المحسن

عن  14531برلم  25105124، لٌد فى  15555.555الهام نصر الدٌن حسن غزالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 لغفار شهابمزرعة دواجن ، بجهة : كفر لورص بملن عبدالحكٌم عبدالحكٌم عبدا

عن ورشة  14542برلم  25105124، لٌد فى  5555.555دمحم وصفى فرج عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 خراطة ، بجهة : شطانوف بملن وصفى فرج عبدالفتاح

عن  16106برلم  25105124، لٌد فى  4555555.555بالل شولى عبد النبى ناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 مصنع كرتون ، بجهة : سبن االحد بملن سٌد احمد عبد النبى ناصر

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  255555.555وجٌه فاروق دمحم وشرٌكه   شركة  ،   تجارة المعدات الثمٌلة واالالت الزراعٌة  ،رأس مالها    -  1

 ، عن تجارة المعدات الثمٌلة واالالت الزراعٌة ، بجهة : سنترٌس بملن سعٌد فاروق دمحم 14561برلم  25105124

 25105121،لٌدت فى  6555.555شركة / ثناء دمحم دمحم الدمرداش جامع وشركائها   شركة  ،   بماله تمونٌه  ،رأس مالها    -  2

 ز اشمون، عن بماله تمونٌه ، بجهة : شنواى مرك 14531برلم 

،لٌدت فى  555555.555محمود دمحم سلٌمان وشرٌكه   شركة  ،   تجارة وتوزٌع االدوات المنزلٌة بالجملة  ،رأس مالها    -  3

 ، عن تجارة وتوزٌع االدوات المنزلٌة بالجملة ، بجهة : شارع بورسعٌد مركز اشمون 14532برلم  25105122

،لٌدت فى  14555.555،  انتاج وتوزٌع وبٌع خبز افرنجى  ،رأس مالها     شركة دمحم فرٌد احمد وشركاه   شركة -  4

 ، عن انتاج وتوزٌع وبٌع خبز افرنجى ، بجهة : البرانٌه مركز اشمون 14545برلم  25105124

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 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

 

تم محو/شطب السجل  تم    25105151، وفى تارٌخ    6222علً دمحم علً طاحون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    25105152، وفى تارٌخ    1413،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5عمٌله فاروق دمحم ابراهٌم الجندي    - 2

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    25105153، وفى تارٌخ    4154عماد فوزي ابراهٌم حسن عوٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 لترن التجارةالسجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن 

تم محو/شطب    25105153، وفى تارٌخ    14356منصور نصر حسن شحاته خالف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    1253،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5حمدي فكري دمحم الشٌخ علً    - 5

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    25105151، وفى تارٌخ    6143،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5نزٌه فؤاد ٌوسف بدوى    - 6

 شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    11611لٌده برلم :  عبد النبى فتحى موسى حجازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 1

 السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    25105151، وفى تارٌخ    15313كمال على مهتدى دومه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    6510سٌداحمد مصطفً بركات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم    - 0

 تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

تم    25105154، وفى تارٌخ    4402،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5ابراهٌم على ابو الحدٌد السهواجى    - 15

 جل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارهمحو/شطب الس

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    5415،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5بشرى فهٌم كٌرلس صلٌب    - 11

 السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    25105150، وفى تارٌخ    5541 ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  5شهدى عبد الفتاح خلٌل فوده    - 12

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  شطبت    25105150، وفى تارٌخ    3313ٌاسر دٌاب غنٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25105150، وفى تارٌخ    0115جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد الناصر عبد الفتاح عمر حسٌن  ،  تا   - 14

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    25105150، وفى تارٌخ    0115عبد الناصر عبد الفتاح عمر حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 ترن التجارهالسجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن ل

تم محو/شطب    25105115، وفى تارٌخ    5506اسامه خالد عبد التواب ابو حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105115، وفى تارٌخ    15544هٌثم طه فهمى طه سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25105115، وفى تارٌخ    0201،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5محمود حسنى دمحم حسن    - 14

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    25105115، وفى تارٌخ    15610ٌده برلم : ناهد صالح عبد الحمٌد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك ل   - 10

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    25105115، وفى تارٌخ    11445مسعد دمحم دمحم دمحم عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    5521ٌه عبد الصمد دمحم ابو سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سعد   - 21

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    3120هشام فتحى عبد الواسع مرعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 سجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارةال

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    1151،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5اسماء دمحم جمال الدٌن طه خلٌف    - 23

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    25105114، وفى تارٌخ    5142لم : هناء سلٌمان علً لندٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 24

 شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105114، وفى تارٌخ    4151ماجده عمر عبٌد راس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25105115، وفى تارٌخ    4134وصفً فرج عبدالفتاح اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

سجل  تم تم محو/شطب ال   25105115، وفى تارٌخ    4453،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5دمحم حسن هرٌدى سٌد    - 21

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

، وفى    4465مكتب االخالص لتورٌد اعالف حٌوانٌه / حسن محمود احمد عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 تم محو/شطب السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة   25105115تارٌخ 

تم محو/شطب السجل  تم    25105115، وفى تارٌخ    4453تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   دمحم محسن هرٌدي سعد  ،   - 20

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105116، وفى تارٌخ    11204دمحم احمد فرحات سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 التجارهتم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن 

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    0135،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5عاطف ناجى عبد الهادى دروٌش    - 31

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

طب السجل  تم تم محو/ش   25105114، وفى تارٌخ    13440زكرٌا دمحم احمد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 شطب صحٌفه المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم    25105121، وفى تارٌخ    1111،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5احمد عبد السمٌع مرسً الشهوبً    - 33

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    1422برلم : خالد ابراهٌم على المغربى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 34

 شطبت صحٌفة المٌد للوفاة

تم محو/شطب السجل  تم    25105121، وفى تارٌخ    13651احمد على دمحم الدلماق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    4040،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5حاس محمود اسماعٌل دمحم الن   - 36

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105122، وفى تارٌخ    11145عادل عامر سلٌمان عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 التجارة تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن

تم محو/شطب السجل     25105122، وفى تارٌخ    4565امنه حامد علً صٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

 تم محو/شطب   25105124، وفى تارٌخ    6654دمحم مرسً عبدالعزٌز مرسً درار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    13555نجاه دمحم رمضان عمران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    25105120فى تارٌخ ، و   4100عبٌر سعٌد دمحم بٌومً سماحه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    25105131، وفى تارٌخ    4113عصمت لطب اسماعٌل زهران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    25105131، وفى تارٌخ    0114جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سعٌد دمحم رشاد دمحم  ،  تا   - 43

 شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    25105131، وفى تارٌخ    4401،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   5سعد عبد الرحٌم موسى الدٌنارى    - 44

 ترن التجارهالسجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن ل

تم محو/شطب    25105131، وفى تارٌخ    2252ام دمحم دمحم عبد الكرٌم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد لذلن لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2511ج لسنه  44لاصر ومشمول بوالٌه والده  طبما لمرار نٌابه اشمون لشئون االسره مال رلم /   - رزق دمحم اسامه دمحم -  1

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25105152وفً تارٌخ ،   15100تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   2510/1/1بتارٌخ 

 جنٌه   55555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  5م  2511ج لسنه  44لاصر ومشمول بوالٌه والده طبما لمرار نٌابه اشمون لشئون االسره مال رلم /   -دمحم اسامه دمحم رزق  -  2

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال   25105152وفً تارٌخ ،   15100تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   15555.555لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105152وفً تارٌخ ،   11406منصور محمود احمد ٌاسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105152وفً تارٌخ ،   11624السٌد حجازى السٌد شمس الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105152وفً تارٌخ ،   11145عادل عامر سلٌمان عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105152وفً تارٌخ ،   11345اٌمن عبدة عازر عبدة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   15555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصف تم تع  25105153وفً تارٌخ ،   11463سعود عمر عبده عمر حلٌمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105153وفً تارٌخ ،   15501دمحم عٌد عبدالجواد عشماوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105154وفً تارٌخ ،   11514عبدالناصر عبدالخالك حجازي عبدالخالك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   2555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105154ٌخ ، وفً تار  15344تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5اٌهاب دمحم عبد المطلب حسن  -  15

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105151وفً تارٌخ ،   11024احمد غنٌم حسانٌن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105154وفً تارٌخ ،   16455عبدالمنعم سعٌد عبدالمنعم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105154تارٌخ ،  وفً  6314تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5هانى زكرٌا برسوم حنا  -  13

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105150وفً تارٌخ ،   15131تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5صالح عدالن عبد اللطٌف نصر  -  14

 جنٌه   555555.555ماله ، , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105150وفً تارٌخ ،   12563احمد رضا احمد الزاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   125555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25105115وفً تارٌخ ،   12351لٌده برلم رمضان عبد اللطٌف عبد المحسن عبد اللطٌف  تاجر فرد ،، سبك  -  16

 جنٌه   55555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105115وفً تارٌخ ،   11033جمال دمحم جبرٌل احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   35555.555ال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   14315حسام حسن شاكر عبدالجواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   5555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

بو السعود عبد اللطٌف ) الشرٌف لبٌع الطفاٌات واسطوانتها (  تاجر فرد تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح مصطفى شرٌف ا -  10

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس   25105114وفً تارٌخ ،   15555،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   55555.555ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105114وفً تارٌخ ،   15555ده برلم مصطفى شرٌف ابو السعود عبد اللطٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  25

 جنٌه   55555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105116وفً تارٌخ ،   11553كرٌمه عدوى السٌد عدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   21555.555ل لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الما



 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 رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   3564تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5عادل ابو النجا محمود ابو النجا  -  22

 جنٌه   2555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لنجا لالسمده الكٌماوٌه ) عادل ابوالنجا محمود ابوالنجا (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تم اضافه االسم التجاري لٌصبح  ابوا -  23

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   25105111وفً تارٌخ ،   3564

 جنٌه   2555555.555،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105111وفً تارٌخ ،   4255تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5سمٌر دمحم احمد محمود  -  24

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105114وفً تارٌخ ،   1553تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5احمد دمحم ابراهٌم عامر  -  25

 جنٌه   55555.555أس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال ,   25105114وفً تارٌخ ،   15460راشد فتحى دمحم حسٌن راشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   15555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105122وفً تارٌخ ،   15145رضا دمحم السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   15145رضا دمحم السٌد دمحم ) الرضا للرحالت الداخلٌه ونمل عمال (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   25555.555أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف الت  25105122

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105124وفً تارٌخ ،   5305تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5صالح دمحم سالم ناجى  -  20

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105124وفً تارٌخ ،   12146حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم سعٌد عبد المادر ابو -  35

 جنٌه   255555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105125وفً تارٌخ ،   14524اٌات حمدى جمعه دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105124وفً تارٌخ ،   4512تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   5السٌد عبد المؤمن علً عبد الهادي  -  32

 جنٌه   55555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105124وفً تارٌخ ،   5232عطٌه الصاوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد سعٌد -  33

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105124وفً تارٌخ ،   13543عبد الرحمن هالل جاد الرب احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   255555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105124وفً تارٌخ ،   14044رفعت سالم دمحم نوفل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105124وفً تارٌخ ،   11151احمد دمحم الطوخى خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 ٌه جن  155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105120وفً تارٌخ ،   14541فكرى محروس ٌوسف المهر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105120، وفً تارٌخ   11044حماده دمحم عبد الغفار دمحم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105131وفً تارٌخ ،   11545نظٌف عبد الواحد عٌد حجاج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

 جنٌه   55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105131وفً تارٌخ ،   11055دمحم السٌد عبدالحمٌد النواجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105131وفً تارٌخ ،   14111احمد دمحم عبدالمجٌد عبدالمجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   155555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2511ج لسنه  44لشئون االسره مال رلم /  لاصر ومشمول بوالٌه والده  طبما لمرار نٌابه اشمون  -دمحم اسامه دمحم رزق  -  1

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105151وفً تارٌخ  15100، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     2510/1/1بتارٌخ 

 اشمون شارع دمحم رزق بملن اسامه دمحم رزق

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  12401 عبد الخالك عبد الظاهر فتٌان غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن دمحم نجاح عبد الظاهر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  11045راضى سعٌد عبد الباسط محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 بد الباسط محمودالـتأشٌر:   ، طلٌا بملن سعٌد ع

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  11044احمد سمٌر ابراهٌم الطواجنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، شنشور بملن دمحم على عبدالرسول المٌهى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  15226دمحم مرضى السٌد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان  لٌصبح بناحٌة شعشاع مركز اشمون بملن فتحى عطٌه دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  11046محمودرجب عبد الممصود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 د سمٌر هاشم عبد الممصودالـتأشٌر:   ، كفر الفرعونٌه بملن عما

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  11055دمحم السٌد عبدالحمٌد النواجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، مونسه بملن سامح زاهر دمحم

 2511ج لسنه  44ئون االسره مال رلم / لاصر ومشمول بوالٌه والده  طبما لمرار نٌابه اشمون لش  -دمحم اسامه دمحم رزق  -  4

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له  25105151وفً تارٌخ  15100، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     2510/1/1بتارٌخ 

 موناش 15100محل رئٌسى بناحٌة اشمون عزبة ابوٌوسف بملن/ منال على عبدالصمد ونشاطة اسمدة كٌماوٌة ولٌد برلم سجل دائم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  11041احمد عبد الغفار رزق الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 وصف الـتأشٌر:   ، شما بملن رضا السٌد رمضان

دٌل العنوان , تم تع 25105151وفً تارٌخ  12401عبد الخالك عبد الظاهر فتٌان غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن للمحل الرئٌسى لٌصبح بملن دمحم نجاح عبد الظاهر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  11040منى ممدوح خالد ابوعجاجة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 النحاسالـتأشٌر:   ، اشمون عزبة لمعى بملن عبدالواحد على 



 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 العنوان ,  25105152وفً تارٌخ  15241، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5سند عبد الرحمن على ابراهٌم  -  12

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سنترٌس مركز اشمون بملن محمود فتحى عبد الحمٌد لطماط

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  15550لٌده برلم     ، تاجر فرد ،  سبك 5عالء رمضان كامل محمود  -  13

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح اشمون شارع الترعه الجنابٌه بملن ابراهٌم السٌد طلبه

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25105152وفً تارٌخ  11406منصور محمود احمد ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن زٌنهم دمحم نجم

تم تعدٌل العنوان ,  25105152وفً تارٌخ  11051حمدى رزق عبد الغفار عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 وصف الـتأشٌر:   ، شما بملن فوزى سعٌد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  11054،  سبك لٌده برلم     مختار فهٌم متولى ابراهٌم ، تاجر فرد -  16

 الـتأشٌر:   ،  سالٌة ابوشعره بملن محمود دمحم محروس

 5م  2511ج لسنه  44لاصر ومشمول بوالٌه والده طبما لمرار نٌابه اشمون لشئون االسره مال رلم /   -دمحم اسامه دمحم رزق  -  11

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى  25105152وفً تارٌخ  15100لٌده برلم     ، تاجر فرد ،  سبك

اخر بناحٌة اشمون شارع دمحم رزق بملن اسامه دمحم رزق ونشاطه خلط وتعبئة مخصبات زراعٌة واالسمدة المركبة وتم افتتاحة 

 اشمون 15100ولٌد برلم سجل تابع  1456واودع برلم  2510/6/11فى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  13112هانً نادي دمحم حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن السٌد عبد الجٌد السٌد

وفً تارٌخ  13112تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح المعز للرحالت ونمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن السٌد عبد الجٌد السٌد 25105152

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  11055رلم    نجٌه كمال السٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  25

 الـتأشٌر:   ،  شطانوف بملن مصطفى عبدالعاطى امٌن خلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105152وفً تارٌخ  11052حلٌمه دمحم السٌد مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ومان، سمادون بملن دمحم كرم دمحم ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  11053رمضان حسٌن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، مجرٌا بملن شعبان رجب عبد الممصود

دٌل العنوان , تم تع 25105152وفً تارٌخ  11056احمد الماضى كمال الدٌن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 وصف الـتأشٌر:   ،  سالٌة المنمدى بملن كمال الماضى كمال الدٌن عبدالسالام

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105152وفً تارٌخ  15531هشام السٌد مصطفى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم ابراهٌم احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105153وفً تارٌخ  12324ازهار فتحى عبد الغفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عصمت حسن دمحم مراد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105153وفً تارٌخ  15106مصطفى السٌد عمل بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن هاله دمحم عبدالعلٌم محروس الشافعى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105153وفً تارٌخ  15545انتصار دمحم عبد السالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 جمٌل عبد هللا عبد الغفار عبد هللا الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105153وفً تارٌخ  11054اٌمن مسعد ابراهٌم الظنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع مدرسة الحسٌن بملن شحات دمحم دمحم حسن



 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  25105153وفً تارٌخ  11051، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد المولى عبد الرحمن عبد المولى عبد الرحمن  -  20

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع دمحم محسن حمد بملن محمود رشاد محمود

تم تعدٌل العنوان ,  25105153وفً تارٌخ  12355هدى عبدالحكٌم عبدالجواد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 :   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن متولى عبد الحكٌم محروس عوضوصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105153وفً تارٌخ  11050سعٌد عمران عمران على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع دمحم فرٌد بملن غاده فكرى سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  14112تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن عبده رفاعى علوان ،  -  32

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بملن برهان عبد الغنى عبد الغنى عبد الواحد

فى  2511نة لس 155لاصر و مشمول بوالٌة والده / دمحم سامى حمدى بمو جب المرار رلم  -سامى دمحم سامى حمدى دمحم  -  33

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل  25105154وفً تارٌخ  15632، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     2511/15/21

 المالن لٌصبح بملن محمود سامى على

, وصف  تم تعدٌل العنوان 25105154وفً تارٌخ  12556بهاء سعٌد عامر الخشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح طهواى مركز اشمون بملن محمود دمحم محمود عبد الداٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  11065صباح حمدى عبد الجواد ابوعالٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 حسنٌن وصف الـتأشٌر:   ، شارع سعد زغلول بملن حسانٌن سرحان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  16161دمحم احمد معوض احمد بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح فرع جدٌد بناحٌة شنواى مركز اشمون بملن معوض احمد بدٌر ونشاطه تجارة موبٌلٌا ولٌد برلم تابع 

 اشمون 16161

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105154وفً تارٌخ  11561ٌم دمحم نباٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امال فه -  31

 ، جرٌس بملن دمحم عبد العزٌز دمحم ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  11640احمد شحات احمد لطب صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 أشٌر:   ،  تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / كرم عٌد ابراهٌم سٌد احمدالـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  11062احمد صالح عبد الجٌد غنٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 الـتأشٌر:   ، الخور بملن هانى صالح عبد الجٌد ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  11620بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صفوت عبده دمحم  -  45

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بملن دمحم محمود عبد العاطى

ن , تم تعدٌل العنوا 25105151وفً تارٌخ  11064سامٌه رمضان عبدالعلٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌل دوٌب بملن عبد المحسن احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  15313كمال على مهتدى دومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

بٌع اسمده سوبر فوسفات  الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة شما مركز اشمون بملن امٌن عبد الرحمن ابراهٌم ونشاطه

 ومخصبات زراعٌه وذلن لالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  11064صالح احمد غرٌب حموده محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبه لمعى بملن احمد غرٌب حموده

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  11063سبك لٌده برلم     سامى دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  -  44

 الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن وفاء صابر دمحم ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105151وفً تارٌخ  11066عال دمحم على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ، شما بملن ناصف فتحى بكر



 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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  11065اسالم امٌن دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الـتأشٌر:   ، شما بملن معتز دمحم سامى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  11054دمحم فتحى دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن ناصر على احمد

تم تعدٌل العنوان  25105154وفً تارٌخ  11012عبد العزٌز صبرى عبد العزٌز الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 , وصف الـتأشٌر:   ، شارع صالح الدٌن بملن احمد بدرى عبد المحسن

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  11041احمد عبد الغفار رزق الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 دى دومهوصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن فتحى عبد الها

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  11011عبد العظٌم دمحم فرج عالء الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 وصف الـتأشٌر:   ، سمادون بملن دمحم فرج عالء الدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  11060اسالم ربٌع احمد دمحم حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن جمٌل فرحات احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  11013عبدالوهاب فاروق عبدالوهاب عزو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 وصف الـتأشٌر:   ، مونسة بملن حمدى فاروق عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  11015م اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صفاء سعٌد عبد العلٌ -  53

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌل دوٌب بملن مروان صالح محمود حسٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  11634احمد عادل علً عبدالحمٌد االزعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سبن االحد بملن مسعد على عبد الحمٌدعلى  وصف

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  11011دمحم سٌف النصر مجاور دهمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون ش /صالح الدٌن بملن فوزى سٌف النصر مجاور

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105150وفً تارٌخ  11014امى محمود دمحم ابو حلوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    س -  56

 الـتأشٌر:   ، بوهه شطانوف بملن سامى محمود دمحم ابو حلوه

وفً تارٌخ  11451فتحى السٌد عبد المعطى عبد الحمٌد لاصرومشمول بوالٌه والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن/ عبدالحمٌد عبدالمعطى عبدالحمٌد 25105150

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105150وفً تارٌخ  11016ثرٌا ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 رمضان دمحم على الـتأشٌر:   ، دروة بملن صالح

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  11014حسام ٌوسف عبد العال دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 وصف الـتأشٌر:   ، شنواى بملن ٌوسف عبد العال دمحم عبد العال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105150وفً تارٌخ  11125اسالم مجدى عبد العلٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن امام فتحى عوض

تم تعدٌل العنوان ,  25105150وفً تارٌخ  15131، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5صالح عدالن عبد اللطٌف نصر  -  61

 ملن/ هدٌر صالح عدالن عبد اللطٌفوصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105150وفً تارٌخ  11015احمد متولى دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن مرزوق عبدالستار دمحم عبدالحك

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  11010ٌاسر دٌاب غنٌم غنٌم السروى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الـتأشٌر:   ،  شارع انس بن مالن بملن غانم دٌاب غنٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  11045امام ماهر امام الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 سٌدالـتأشٌر:   ،  مجرٌا بملن / هانى فرحات الصاوى ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  16141نشوي فراج السٌد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح بملن محمود عبدالغفار لطب

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  11044حماده دمحم عبد الغفار دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن دمحم عبد الغفار دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  11045مصطفى دمحم عبدالغفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن دمحم عبدالغفار دمحم مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  14551سلٌمان عبد النبى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ٌاسر -  64

 الـتأشٌر:   ، تمتعدٌل المالن لٌصبح بملن وحٌد عصران منصور

تعدٌل العنوان , تم  25105115وفً تارٌخ  11041امانى حسن عبد المعبود عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 وصف الـتأشٌر:   ، سمالى بملن  لدرٌه عبد السٌد دمحم سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  11043تامر طالل عبد الحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، الغنامٌه بملن تامر طالل عبد الحمٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  11042نجٌب احمد رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود -  11

 الـتأشٌر:   ، كفر صراوة بملن نجٌب احمد رشوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  11514عمرو بٌومى احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ، تعدٌل المالن لٌصبح بملن احمد بٌومى احمد احمد   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  11044رجب عبدالحمٌد احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ،  شارع خالد بن الولٌد بملن مانجة كامل احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  11002بك لٌده برلم    محمود حسن دمحم خلٌفة ، تاجر فرد ،  س -  14

 الـتأشٌر:   ، شنشور بملن اٌمن صالح حامد عبدربه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  11005عبدهللا مهدى  خالد حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 حطة بملن مهدى خالد دروٌشالـتأشٌر:   ، اشمون شارع شرق الم

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  15316ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم جنٌنة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع شكرى الموتلى بملن مدحت ابراهٌم عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  15316ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم جنٌنة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة شوشاى بملن ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم جنٌنه ونشاطه محطة بنزٌن ولٌد برلم سجل دائم 

 اشمون 15316

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  11046ج عبد العزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منال فر -  14

 الـتأشٌر:   ، شعشاع بملن سعٌد ابراهٌم فراج

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  11041اٌمن فوزى عبد الفتاح تعٌلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 شٌر:   ، الفرعونٌه بملن ناصر دمحم ابو العزمالـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  11003جابر عبد العظٌم عبد النبى الممتن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 وصف الـتأشٌر:   ، حوض العزٌزى ابو النرش بملن ولٌد حلمى عبد العظٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  11001، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبده امام عبد الحلٌم امنه  -  41

 الـتأشٌر:   ، شنشور بملن فتحى شاكر المطان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  11061دمحم ماجد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ن ماجد دمحم مصطفىالـتأشٌر:   ، رملة االنجب بمل

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  15316، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5ابراهٌم عبد الحمٌد ابراهٌم جنٌنه  -  43

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسى اخر بناحٌة اشمون شارع شكرى الموتلى بملن مدحت ابراهٌم عبدالحمٌد ونشاطه مطعم 

 15316ولٌد برلم سجل تابع  2510/1/11فتتاحه فى ماكوالت وتم ا

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  11040سلٌمان عبدالسمٌع سلٌمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع سعد زغلول بملن عٌد سعٌد حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  11004سبك لٌده برلم      سٌده صالح عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ، -  45

 الـتأشٌر:   ، كفر لورص بملن اعتماد سعد على

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105114وفً تارٌخ  11000اسالم جمال ابراهٌم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 نات النعٌم على شكرىالـتأشٌر:   ، اشمون ش/ الشونه بملن ج

تم تعدٌل العنوان  25105114وفً تارٌخ  11005مروة عبد الحمٌد دمحم مبرون بدر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 , وصف الـتأشٌر:   ، اشمون شارع الروضه بملن نوسه توفٌك طاٌع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105114وفً تارٌخ  1551لم    ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر 5شرٌف عبد الغفار على العمده  -  44

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن كرٌمة احمد دمحم عبدالواحد

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  11004حماده احمد مخٌمر ابراهٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 ب بملن عبد الكرٌم عبد المجٌد دمحم دمحموصف الـتأشٌر:   ، منٌل دوٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105114وفً تارٌخ  11001دمحم ابراهٌم سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 الـتأشٌر:   ، عزبة لمعى بملن صفاء السٌد دمحم عبد الحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105114وفً تارٌخ  11006م    لاسم رمضان عٌد مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  01

 الـتأشٌر:   ،  سالٌة المنمدى بملن رمضان عٌد دمحم مطر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105114وفً تارٌخ  0211، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5سعودى توفٌك احمد ابراهٌم  -  02

شارع عادل عبدالمادر  متفرع من شارع الملكة فٌصل ونشاطه تصنٌع لعب  13ناحٌة الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر ب

  11546وتم  لٌده برلم    15435وتم اٌداعه برلم     2510/1/2اطفال من الخشب والمماش  وتم افتتاحه فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105114وفً تارٌخ  14555عبد العاطى دمحم دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع المحطه بملن جمال ابراهٌم رمضان السما

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  14556حسن محمود احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 الـتأشٌر:   ، البرانٌه بملن خدٌجه عبد المؤمن محمود ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  14551احمد سعٌد عبد الصادق عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 وصف الـتأشٌر:   ، دلهمو بملن سعٌد عبد الصادق عبد الممصود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  11016ثرٌا ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن محمود رمضان دمحم على

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  14555عمرو فتحى عبدالحفٌظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 احمد اسماعٌلالـتأشٌر:   ،  طلٌا مٌدان الجامع الكبٌر بملن احمد صبرى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105115وفً تارٌخ  14554دمحم ممدوح دمحم عافٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 ، شنشور بملن ٌاسر صالح دمحم

عنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل ال 25105115وفً تارٌخ  14553جاد دمحم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 ،  سبن االحد بملن احمد دمحم ابراهٌم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  14552محمود عبد المؤمن محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 وصف الـتأشٌر:   ، سمالى بملن السٌد ابراهٌم عبد العزٌز

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  14551عزٌز مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى ابراهٌم عبد ال -  151

 وصف الـتأشٌر:   ، منشأة جرٌس بملن عبد العزٌز ابراهٌم عبد العزٌز عبد الداٌم

دٌل العنوان , وصف تم تع 25105116وفً تارٌخ  14511فاطمة السٌد الشحات ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، سالٌه ابوشعرة بملن مرٌم خفاجة مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105116وفً تارٌخ  14550عالء دمحم دمحم الختام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 ،  سبن االحد بملن ادهم دمحم عبدالعلٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  14515 المعصراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن عبد المحسن دمحم -  154

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون عزبه لمعى ش/عوض بملن عبد المحسن دمحم المعصراوى

تم تعدٌل العنوان ,  25105116وفً تارٌخ  14554نادٌه عبد النبى عبد هللا الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 وصف الـتأشٌر:   ، النعناعٌه بملن جمال فرحات ابراهٌم

تعدٌل العنوان , تم  25105116وفً تارٌخ  11123حسٌن رمضان حسٌن الهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن الطالب )فاطمه السٌد الشحات ابراهٌم (

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  13156محمود سعٌد مرسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 سى علىالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن سعٌد مر

تم تعدٌل  25105111وفً تارٌخ  13156الدلتا للتكٌف واعمال المماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن سعٌد مرسى على

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  14512شعبان عبدالعال زكى بلٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 الـتأشٌر:   ،  سبن االحد بملن خالد عبدالعال زكى بلٌك

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  11123حسٌن رمضان حسٌن الهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 شارع الجالء بملن الطال ) حسٌن رمضان حسٌن الهاللى ( وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح حارة صبرى من

تم تعدٌل  25105111وفً تارٌخ  15410عبد المعز االصمعى عبد العزٌز الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 شارع الشٌخ اشمون بملن دمحم عبد اللطٌف حسٌن 3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105114وفً تارٌخ  14510هشام عثمان كرٌم فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ،  شارع المحطة بملن اسامة عٌد سلٌمان اسماعٌل

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25105114وفً تارٌخ  5305، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5صالح دمحم سالم ناجى  -  113

الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / شارع الثورة بركة السبع بملن سلوى اسماعٌل محمود  مع تعدٌل السمة التجارٌة 

 لتصبح / الشامى للمواد البترولٌة

دٌل العنوان , وصف تم تع 25105114وفً تارٌخ  11443احمد نجٌب دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ،  تعدٌل المالن لٌصبح بملن / دمحم دمحم عبدالرازق عبدالرحمن تركى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105114وفً تارٌخ  14515السٌد صبحى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، سالٌه ابو شعره بملن صبحى السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  11130نادر السٌد سعدواى عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح عزبه ابو صالح اشمون بملن سعداوى عبد الداٌم جمعه بدر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105114وفً تارٌخ  16151م    احمد فتحى محروس عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  111

 الـتأشٌر:   ،  شارع السالم بملن احمد مهران السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105114وفً تارٌخ  14516عبد الحكٌم حمدى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 د المعطىالـتأشٌر:   ، مونسه بملن حمٌده عبد هللا عب

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  14514ابتسام عبد العزٌز حداد عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 وصف الـتأشٌر:   ، شنشور بملن خالد عبد العزٌز حداد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105114وفً تارٌخ  14225دمحم ماهر دمحم حسن زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتأشٌر:   ،  تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / دمحم عبدهللا دمحم على

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  14521امل مصطفى ابو عٌاد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن دمحم على حسن

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  14511طه سعٌد عبد العزٌز السٌد جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الفرعونٌه بملن احمد سعٌد عبد العزٌز السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105114وفً تارٌخ  14525خدٌجه دمحم عبدالفتاح جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ،  شما بملن عبدهللا شولى عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  16151احمد فتحى محروس عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

بتارٌخ  2525السٌد ولد تم اٌداعه برلم  وصف الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح فرع جدٌد بناحٌة اشمون شارع السالم بملن احمد مهران

 اشمون 16151ولد تم لٌده برلم تابع  2510/1/14

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  14513مصطفى اسماعٌل فؤاد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 وصف الـتأشٌر:   ، دروة بملن سامى دمحم محمود شمس

تم تعدٌل العنوان ,  25105114وفً تارٌخ  14514دان هاشى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود حم -  126

 وصف الـتأشٌر:   ، الفرعونٌه بملن مجدى عبد الفتاح دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  14522دٌنا احمد صالح البكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 شٌر:   ، شنشور بملن احمد صالح شحاته البكلالـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  14521خالد توفٌك دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الـتأشٌر:   ، عزبة المعاشات بملن اسماء ابراهٌم عبد المحسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  14524برلم     اٌات حمدى جمعه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  120

 الـتأشٌر:   ، مجرٌا بملن سٌد احمد عبد الفتاح سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  13555ٌاسر عبد الكرٌم دمحم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 المالن لٌصبح بملن ماجده احمد مبرون الكفراوىوصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  14524دمحم شحات على فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، شنشور بملن ٌاسر عبدهللا فهٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  14525هانى عبد الحافظ دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن عبده اٌمن عبد الحافظ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  14535هانى عواد دمحم عواد النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن السٌد فتحى السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  14523سعاد حسنى توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الـتأشٌر:   ، صراوه بملن عادل عامر سلٌمان

, وصف  تم تعدٌل العنوان 25105121وفً تارٌخ  14526دمحم عبدالنبً عبدالرحمن بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتأشٌر:   ، منٌل دوٌب بملن عبدالنبى عبدالرحمن بدرهالل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  14533عادل السٌد لبٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتأشٌر:   ، الخور بملن ٌاسر ابراهٌم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  14533سبك لٌده برلم     عادل السٌد لبٌب دمحم ، تاجر فرد ،  -  131

 الـتأشٌر:   ، الخور بملن ٌاسر ابراهٌم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  0211، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5سعودى توفٌك احمد ابراهٌم  -  134

 5بملن / توفٌك احمد ابراهٌم الـتأشٌر:   ،  / الخور مركز اشمون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  14520ٌاسر عبد الفتاح السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن ٌاسر عبد الفتاح السٌد على

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  15145احمد دمحم حلمى عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم مصطفى السٌد زٌدان

تم تعدٌل العنوان  25105122وفً تارٌخ  14535خالد دمحم ماهر لطب اسماعٌل زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 دمحم فوزى , وصف الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن محمود

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  14536حسن حافظ محمود حسن الشنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر زالبٌه بملن نجٌه سعٌد حافظ

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25105122وفً تارٌخ  14534طارق دمحم احمد صٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 الـتأشٌر:   ،  جرٌس بملن دمحم احمد على صٌفه

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  14531الهام نصر الدٌن حسن غزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصف الـتأشٌر:   ،  كفر لورص بملن عبدالحكٌم عبدالحكٌم عبدالغفار شهاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  14542فرج عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم وصفى  -  145

 الـتأشٌر:   ،  شطانوف بملن وصفى فرج عبدالفتاح

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  14543شٌماء سعٌد حامد زالبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 :   ، منٌل دوٌب بملن على السٌد سٌفالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  14525هانى عبد الحافظ دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / هانى عبدالحافظ دمحم جمعه

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  0305، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5جٌد هانى دمحم الزٌن محمود عبد الم -  144

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح جسر نهر النٌل سالٌة ابو شعره بملن دمحم الزٌن محمود عبد المجٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124رٌخ وفً تا 11404السٌد صالح السٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة سنترٌس بملن اسالم سعٌد عبد العاطى ونشاطه حظٌرة مواشى تم افتتاحه فى 

 اشمون 11404ولٌده برلم سجل تابع  2510/1/24فى  2504واودع برلم  2510/1/22

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  14541رد ،  سبك لٌده برلم    فكرى محروس ٌوسف المهر ، تاجر ف -  155

 وصف الـتأشٌر:   ،  كفرالغرٌب بملن انهارمحروس ٌوسف المهر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  14534هاجر حافظ حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ى عبدالمعبود خلٌلالـتأشٌر:   ،  الخور بملن فتح

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  11404السٌد صالح السٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن اسالم سعٌد عبد العاطى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  14544دمحم سعٌد حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، مونسه بملن سعٌد حسٌن احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  14530دمحم مرسى عبدالعزٌز مرسى درار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 هللاوصف الـتأشٌر:   ،  اشمون شارع متفرع من شارع شكرى الموتلى بملن دمحم عبدالسمٌع عبد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105125وفً تارٌخ  3544هانى دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

ولٌده برلم سجل  1000/1/1، له محل رئٌسى بناحٌة ابو رلبه بملن دمحم احمد على العكل ونشاطه سوبر ماركت وتم افتتاحه فى 

 اشمون 3544دائم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  11125اسالم مجدى عبد العلٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن على صالح على موسى

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25105125وفً تارٌخ  14546احمد عٌد سعد دهمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، عزبة اسماعٌل باشا بملن عٌد سعد بسٌونى دهمان

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  14555اسماء فوزى عبد العزٌز طبوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 وصف الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن مسعد فوزى عبد العزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  12115د حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالحه دمحم جا -  150

 الـتأشٌر:   ،  تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / حسن محمود احمد عبدهللا

وان , وصف تم تعدٌل العن 25105125وفً تارٌخ  14544ناهد فتحى مشرف ابو المجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الـتأشٌر:   ، الفرعونٌه بملن دمحم عدوى السٌد عدوى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105125وفً تارٌخ  14545احمد دمحم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ،  محلة سبن بملن دمحم دمحم دمحم سالم

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  14540تولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد العزٌز عبد الحلٌم عبد العزٌز م -  162

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، النعناعٌه بملن هالل احمد هالل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105125وفً تارٌخ  3544هانى دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 ، ابو رلبه بملن هشام دمحم احمد على 

الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  3544هانى دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة ابو رلبه مركز اشمون بملن هشام دمحم احمد على ونشاطه مكتب استٌراد وتصدٌر وتم افتتاحه 

 اشمون 3544ولٌدة برلم سجل تابع  2126واودع برلم  2510/1/24فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125فً تارٌخ و 14541حمادة احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الـتأشٌر:   ، ابورلبة بملن حمادة احمد دمحم سلٌمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  11140اٌمن رشاد عبدالعزٌز عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

ركز اشمون بملن هدى السٌد لبٌب عبدهللا ونشاطه تورٌد خضار وفاكهة الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شما م

 اشمون 11140ولٌد برلم تابع  2114واودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  14554عبده رفاعى عبده االحول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

  ابراهٌمالـتأشٌر:   ، ابو عوالى بملن صابر عبد هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  5232احمد سعٌد عطٌه الصاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن بكر عطٌه الصاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124 وفً تارٌخ 16106بالل شولى عبد النبى ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن سٌد احمد عبد النبى ناصر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105124وفً تارٌخ  14562حماده دمحم عٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ، سمادون عزبه االصالح بملن دمحم عٌد دمحم حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  14553رمضان سعد ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، جرٌس عزبة بهجت بملن عبد الرحمن سعد ابراهٌم

لعنوان , تم تعدٌل ا 25105124وفً تارٌخ  14565عالء ٌوسف اسماعٌل محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن محمود السٌد احمد ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  11140اٌمن رشاد عبدالعزٌز عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الـتأشٌر:   ، شما بملن هدى السٌد لبٌب عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  11140، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن رشاد عبدالعزٌز عبدهللا  -  114

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شما بملن جمال دمحم على ونشاطه تورٌد وتركٌب وتوكٌل بولى كربونٌت)فٌبر( وتم افتتاحه فى 

 مركز اشمون 11140ولٌد برلم سجل دائم  2510/1/24

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  14552جمال عبد هللا عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود  -  115

 الـتأشٌر:   ، مونسه بملن عاطف شولى عبد الحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  16106بالل شولى عبد النبى ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

لـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه سبن االحد مركز اشمون بملن احمد عبد الحمٌد دمحم السعٌد ونشاطه جزاره وتم افتتاحه فى ا

 اشمون 16106ولٌده برلم سجل دائم     2514/0/24

العنوان , وصف  تم تعدٌل 25105124وفً تارٌخ  14550جمال توفٌك زكى دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن جمال توفٌك زكى دمحم حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  14555دمحم عرفات ابوسرٌع احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، ابو رلبة بملن بشرى عبد المحسن عبد الحافظ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  14551و عمٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جمٌل ابراهٌم اب -  110

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع شكرى الموتلى بملن عبد الهادى عبد المنعم عبد المطلب

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 25105124وفً تارٌخ  16106بالل شولى عبدالنبى ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة سبن االحد مركز اشمون بملن سٌد احمد عبد النبى ناصر ونشاطه مصنع كرتون وتم 

 اشمون 16106ولٌده برلم سجل تابع  2113واودع برلم  2510/1/25افتتاحه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105124وفً تارٌخ  13543ده برلم    عبد الرحمن هالل جاد الرب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  141

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة سنترٌس بملن حمدى عبد الهادى دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  14046اسامه لندٌل عبدالموى جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ،  تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / فوزى مصطفى عبدالمطلب   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان  25105124وفً تارٌخ  14556محمود عالء الدٌن السٌد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 , وصف الـتأشٌر:   ، صراوه بملن امل عبد العزٌز ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105124وفً تارٌخ  14551، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على رجب على عبد العال -  144

 الـتأشٌر:   ، صراوة بملن عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105124وفً تارٌخ  14554دمحم حسن على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 بملن امٌنة دمحم عبدالرحمن ، سمادون

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  14564مصطفى منٌر على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الـتأشٌر:   ، دروة بملن مجدى زهدى حنفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  14565ٌحٌى السٌد حداد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، منٌل دوٌب بملن السٌد حداد عبدالحمٌد الدسولى

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  14564عادل عماد الدٌن احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصف الـتأشٌر:   ، ابو رلبه بملن عماد الدٌن احمد رمضان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  14045 طلعت دمحم النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  140

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شارع الشهداء مركز اشمون بملن طلعت دمحم النحاس

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  14560تامر دمحم حسن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 الـتأشٌر:   ، طهواى بملن دمحم حسن حسن دروٌش

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  14566عبدالحلٌم عبدالمجٌد عبدالحلٌم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 وصف الـتأشٌر:   ، البٌشه بملن دمحم جمال خالف

تم تعدٌل العنوان  25105120وفً تارٌخ  14563عبد العزٌز دمحم عبد البارى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 , وصف الـتأشٌر:   ، سمادون بملن على عبد الحمٌد على

تعدٌل العنوان , وصف  تم 25105120وفً تارٌخ  15456بهاء احمد عبدالحلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع سعد زغلول بملن اشرف دروٌش عبدالعظٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  15456بهاء احمد عبدالحلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

روٌش عبدالعظٌم ونشاطه تصدٌر واالستٌرادفٌما عدا الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه اشمون شارع بورسعٌد بملن اشرف د

طبما لتعلٌمات الهٌئه العامه للرلابه علً الصادرات والواردات ولٌد برلم سجل دائم  6من المجموعه  36والفمره  10المجموعه

 اش  15456

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  15456بهاء احمد عبدالحلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه اشمون شارع سعد زغلول بملن اشرف دروٌش عبدالعظٌم ونشاطه سوبر ماركت 

 اشمون 15456وبرلم سجل تابع  2510/1/20وتم افتتاحه فً 

تم تعدٌل  25105120وفً تارٌخ  14561ه برلم    مصطفى دمحم ابوالحدٌد دمحم عبدالعزٌز عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  106

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اشموون شارع ابوزٌد بملن دمحم فرحات فتحى

تم تعدٌل العنوان ,  25105135وفً تارٌخ  14515محمود دمحم خٌرى عبد الفتاح مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

  خٌرى عبد الفتاح مشعلوصف الـتأشٌر:   ، جرٌس بملن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105135وفً تارٌخ  14511تامر عبدهللا حمزة النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 الـتأشٌر:   ،  شارع ابوزٌد الشرلى بملن مصطفى دمحم عوض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105135وفً تارٌخ  14564عادل عماد الدٌن احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة ابو رلبه مركز اشمون بملن عماد الدٌن احمد رمضان ونشاطه بماله وتموٌن وتم افتتاحه 

 اشمون 14564ولٌده برلم  2510/1/20فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105135وفً تارٌخ  16261محمود حسن هرٌدي سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة اشمون

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105135وفً تارٌخ  14516نهى بدر حمدهللا شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 المنمدى بملن محمود فرج محمود الماضىالـتأشٌر:   ،  سالٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105135وفً تارٌخ  14514احمد مهدى شحات كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 ش/ سعد زغلول بملن الوحده المحلٌه لمركز ومدٌنه اشمون 3الـتأشٌر:   ، اشمون محل رلم

تم تعدٌل العنوان ,  25105135وفً تارٌخ  14564، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل عماد الدٌن احمد رمضان  -  253

واودع  2510/1/35وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاحه محل رئٌسى اخر بناحٌة ابو رلٌه بملن عمادالدٌن احمد رمضان وتم افتتاحه فى 

 اشمون 14564ولٌدة برلم سجل تابع  2510/1/35فى  2154برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105135وفً تارٌخ  14564ل عماد الدٌن احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاد -  254

 وصف الـتأشٌر:   ، ابو رلٌه بملن عماد الدٌن احمد رمضان

وان , وصف تم تعدٌل العن 25105135وفً تارٌخ  13601هند حلمى على دمحم العمباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / الوحدة المحلٌة لمركز ومدٌنة اشمون

تم تعدٌل العنوان  25105135وفً تارٌخ  14513نعناعة محروس عبد الحمٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 حمد, وصف الـتأشٌر:   ، البرانٌة بملن محمود احمد ابراهٌم ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105135وفً تارٌخ  14515جمال على فرحات مازن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 شارع سعد زغلول بالوحدة المحلٌه لمركز ومدٌنه اشمون 4الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل  25105135وفً تارٌخ  14512عمرو دمحم نشات توفٌك محمود دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، رمله االنجب بملن اٌمن دمحم عبد السمٌع

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105131وفً تارٌخ  11564عصام بركات محمود كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 كز اشمون بملن عبدالمحسن عبدالتواب دمحم على ناصرالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سبن االحد مر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105131وفً تارٌخ  0530، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     5والء احمد ابراهٌم امام  -  215

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح/ ولٌد احمد دمحم عثمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105131وفً تارٌخ  14510،  سبك لٌده برلم     ربٌع ابراهٌم دمحم سالم ، تاجر فرد -  211

 الـتأشٌر:   ،  الخور بملن / عٌد ابراهٌم دمحم سالم

تم تعدٌل العنوان ,  25105131وفً تارٌخ  14514هشام عبدالرحمن احمد الشهبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 بملن / عبدالرحمن احمد الشهبةوصف الـتأشٌر:   ،  محلة سبن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105131وفً تارٌخ  6540احمد مشحوت دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل سم المالن لٌصبح بملن ولٌد صالح عبد الظاهر المصرى

تم تعدٌل العنوان ,  25105131وفً تارٌخ  14511فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالحمٌد السٌد عبدالحمٌد دمحم على ، تاجر  -  214

 وصف الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن فتحى احمد احمد فرحات

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105131وفً تارٌخ  14545ماهر موسى كفراوى شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ن انومه محى الدٌن باظهالـتأشٌر:   ،  بوهة شطانوف بمل



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105152وفً تارٌخ  11145عادل عامر سلٌمان عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تسالى وحلوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25105153وفً تارٌخ  11104وفاء عباس دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 اضافة نشاط مماوالت عمومٌه وتنمٌه عمرانٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 25105154ارٌخ وفً ت 11514عبدالناصر عبدالخالك حجازي عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر:  تم اضافة نشاط االعمال الكهرومٌكانٌكٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105151وفً تارٌخ  11131صالح دمحم السٌد ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 صلىتم اضافه نشاط طوب اسمنتى الى النشاط اال

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105154وفً تارٌخ  0445، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    5احمد عبد العزٌز دمحم عبد الرازق  -  5

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مخبز حلوى من عجٌن

دٌل النشاط , وصف تم تع25105150وفً تارٌخ  13631احمد علً عبدالوهاب علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح سجاد ٌدوى

تم تعدٌل النشاط , 25105150وفً تارٌخ  11634احمد عادل علً عبدالحمٌد االزعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تورٌدات ومماوالت

تم تعدٌل النشاط , 25105150وفً تارٌخ  15131، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    5صالح عدالن عبد اللطٌف نصر  -  4

طبما  6من المجموعه  36والفمره  10وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تصدٌر واالستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 لتعلٌمات الهٌئه العامه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105115وفً تارٌخ  11514رلم   عمرو بٌومى احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  0

تم تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌد حاصالت زراعٌة واستصالح واستزراع االراضى وتملن االراضى الزراعٌة والصحراوٌة 

 والتصدٌر

تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25105115وفً تارٌخ  15526كرٌم ناصر معوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة وبٌع  وتركٌب الجبس بورد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25105114وفً تارٌخ  15544دمحم زٌد دمحم الخشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اضافة نشاط مكتب رحالت داخلٌه الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105114وفً تارٌخ  15533، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    5 دمحم الخشن زٌد دمحم -  12

 تم اضافه نشاط مكتب رحالت داخلٌة الى النشاط االصلى

وصف تم تعدٌل النشاط , 25105115وفً تارٌخ  11544صابر دمحم خلٌل مرسً الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع مالبس جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105115وفً تارٌخ  14565ٌاسر فاروق احمد عجٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط تورٌدات مواد غذائٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105116وفً تارٌخ  11123تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن رمضان حسٌن الهاللى ،  -  15

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع اسمان مجمده

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105114وفً تارٌخ  14230عالء ابراهٌم السٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 اط لٌصبح منظفات صناعٌهالتأشٌر:  تم تعدٌل النش

تم تعدٌل النشاط , 25105124وفً تارٌخ  0305، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    5هانى دمحم الزٌن محمود عبد المجٌد  -  11

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب مماوالت عمومٌه وتورٌدات وصٌانه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105124وفً تارٌخ  11215برلم   صالح سعٌد صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  14

 تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع االسمف المعلمة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105125وفً تارٌخ  16414فولٌة رمزى السٌد شادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 عٌه الى النشاط االصلىالتأشٌر:  تم اضافة نشاط تصدٌر وحفظ الحاصالت الزرا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105125وفً تارٌخ  11041شعبان احمد احمد خرٌص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط تملن وانشاء وتشغٌل وتاجٌر واستئجار التالجات والمخازن المبردة والغٌرمبردة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 25105124وفً تارٌخ  13543هالل جاد الرب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الرحمن -  21

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع مراتب

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25105124وفً تارٌخ  14044رفعت سالم دمحم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 افه نشاط استٌراد الى النشاط االصلىاض

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105120وفً تارٌخ  14045دمحم طلعت دمحم النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تعبئه وتوزٌع مواد غذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105131وفً تارٌخ  1544برلم   ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  5كامل عبد الهادى دمحم الرفاعى  -  24

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105131وفً تارٌخ  6540احمد مشحوت دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة مستلزمات الدش

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105131وفً تارٌخ  11062احمد صالح عبد الجٌد غنٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشً حالبه وتسمٌن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  11063سامى دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  11065اسالم امٌن دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  11041عبد المعبود عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امانى حسن  -  3

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  11004حماده احمد مخٌمر ابراهٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  14513عٌل فؤاد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى اسما -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105121وفً تارٌخ  14521خالد توفٌك دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  14556د عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عالء الدٌن السٌ -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105124وفً تارٌخ  16106بالل شولى عبد النبى ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

 2511ج لسنه  44لاصر ومشمول بوالٌه والده  طبما لمرار نٌابه اشمون لشئون االسره مال رلم /   -دمحم اسامه دمحم رزق  -  0

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105151وفً تارٌخ  15100، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    2510/1/1بتارٌخ 

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105153وفً تارٌخ  11050سعٌد عمران عمران على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  11010ٌاسر دٌاب غنٌم غنٌم السروى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105115وفً تارٌخ  14551احمد سعٌد عبد الصادق عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105114وفً تارٌخ  14515السٌد صبحى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121تارٌخ وفً  14525هانى عبد الحافظ دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  11140اٌمن رشاد عبدالعزٌز عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105124وفً تارٌخ  14562حماده دمحم عٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 خاص

تم تعدٌل نوع 25105135وفً تارٌخ  14512عمرو دمحم نشات توفٌك محمود دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  11044احمد سمٌر ابراهٌم الطواجنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  11064صالح احمد غرٌب حموده محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف تم 25105115وفً تارٌخ  11042محمود نجٌب احمد رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105114وفً تارٌخ  11001دمحم ابراهٌم سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 25105114وفً تارٌخ  14514محمود حمدان هاشى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  14535هانى عواد دمحم عواد النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  14546احمد عٌد سعد دهمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  14551دمحم جمٌل ابراهٌم ابو عمٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105120وفً تارٌخ  15456بهاء احمد عبدالحلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  11055دمحم السٌد عبدالحمٌد النواجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105152وفً تارٌخ  11053رمضان حسٌن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105153وفً تارٌخ  11054اٌمن مسعد ابراهٌم الظنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  11045امام ماهر امام الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  11001عبده امام عبد الحلٌم امنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105114وفً تارٌخ  14516عبد الحكٌم حمدى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  14524دمحم شحات على فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  14544ناهد فتحى مشرف ابو المجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105124وفً تارٌخ  14555رٌع احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عرفات ابوس -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105135وفً تارٌخ  14514احمد مهدى شحات كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105154وفً تارٌخ  11012ٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد العزٌز صبرى عبد العزٌز الص -  31

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105150وفً تارٌخ  11016ثرٌا ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  11061فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ماجد دمحم مصطفى ، تاجر  -  30

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  11044رجب عبدالحمٌد احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  14554ده برلم   دمحم ممدوح دمحم عافٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  14531الهام نصر الدٌن حسن غزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105124وفً تارٌخ  14543 شٌماء سعٌد حامد زالبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105120وفً تارٌخ  14565ٌحٌى السٌد حداد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  11064سامٌه رمضان عبدالعلٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  11015صفاء سعٌد عبد العلٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105150فً تارٌخ و 11014سامى محمود دمحم ابو حلوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  14552محمود عبد المؤمن محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105116 وفً تارٌخ 14550عالء دمحم دمحم الختام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105124وفً تارٌخ  14554دمحم حسن على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد25105124ٌوفً تارٌخ  14565عالء ٌوسف اسماعٌل محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105120وفً تارٌخ  14564مصطفى منٌر على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

صف تم تعدٌل نوع الشركة , و25105152وفً تارٌخ  11052حلٌمه دمحم السٌد مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  11065صباح حمدى عبد الجواد ابوعالٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  11046منال فرج عبد العزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  11003جابر عبد العظٌم عبد النبى الممتن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة تم تعدٌل نوع الشرك25105114وفً تارٌخ  14514ابتسام عبد العزٌز حداد عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  14526دمحم عبدالنبً عبدالرحمن بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  14555اسماء فوزى عبد العزٌز طبوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  14552محمود جمال عبد هللا عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105135وفً تارٌخ  14513نعناعة محروس عبد الحمٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105131وفً تارٌخ  14545ماهر موسى كفراوى شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105152وفً تارٌخ  11051زق عبد الغفار عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدى ر -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  11041اٌمن فوزى عبد الفتاح تعٌلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  15316عبدالحمٌد ابراهٌم جنٌنة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105114وفً تارٌخ  14555عبد العاطى دمحم دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105122وفً تارٌخ  14535 ماهر لطب اسماعٌل زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد دمحم -  61

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105124وفً تارٌخ  11404السٌد صالح السٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  12541دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمادة احمد -  60

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105135وفً تارٌخ  14516نهى بدر حمدهللا شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105151وفً تارٌخ  11066تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عال دمحم على خلٌل ، -  11

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  11044حماده دمحم عبد الغفار دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  11002ر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود حسن دمحم خلٌفة ، تاج -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  14554نادٌه عبد النبى عبد هللا الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  14533،  سبك لٌده برلم    عادل السٌد لبٌب دمحم ، تاجر فرد -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  14533عادل السٌد لبٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105125وفً تارٌخ  14540رد ،  سبك لٌده برلم   عبد العزٌز عبد الحلٌم عبد العزٌز متولى ، تاجر ف -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  14553رمضان سعد ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  14541ده برلم   حمادة احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  11045راضى سعٌد عبد الباسط محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  11045لم   مصطفى دمحم عبدالغفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105114وفً تارٌخ  11000اسالم جمال ابراهٌم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  14551  سامى ابراهٌم عبد العزٌز مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  14534طارق دمحم احمد صٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124خ وفً تارٌ 14541فكرى محروس ٌوسف المهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105124وفً تارٌخ  14542دمحم وصفى فرج عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصف تم ت25105120وفً تارٌخ  14560تامر دمحم حسن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105152وفً تارٌخ  11055نجٌه كمال السٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105152وفً تارٌخ  11056احمد الماضى كمال الدٌن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105150وفً تارٌخ  11015احمد متولى دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  14555عمرو فتحى عبدالحفٌظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  14511طه سعٌد عبد العزٌز السٌد جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  16151احمد فتحى محروس عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  14522دٌنا احمد صالح البكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  14536د حسن الشنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن حافظ محمو -  05

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105120وفً تارٌخ  14566عبدالحلٌم عبدالمجٌد عبدالحلٌم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105135وفً تارٌخ  14515رحات مازن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال على ف -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105135وفً تارٌخ  14564عادل عماد الدٌن احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105131وفً تارٌخ  14510م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ربٌع ابراهٌم دمحم سال -  00

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105152وفً تارٌخ  11054مختار فهٌم متولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  11040، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سلٌمان عبدالسمٌع سلٌمان احمد  -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  11005عبدهللا مهدى  خالد حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  14553ر فرد ،  سبك لٌده برلم   جاد دمحم ابراهٌم السٌد ، تاج -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105124وفً تارٌخ  14534هاجر حافظ حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  3544رلم   هانى دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105131وفً تارٌخ  14511عبدالحمٌد السٌد عبدالحمٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105131وفً تارٌخ  14514ٌده برلم   هشام عبدالرحمن احمد الشهبة ، تاجر فرد ،  سبك ل -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  11041احمد عبد الغفار رزق الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  11040برلم    منى ممدوح خالد ابوعجاجة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  150

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  11043تامر طالل عبد الحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  11004برلم   سٌده صالح عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105114وفً تارٌخ  11006لاسم رمضان عٌد مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105116وفً تارٌخ  14511فاطمة السٌد الشحات ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  14520ٌاسر عبد الفتاح السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105124ٌخ وفً تار 14544دمحم سعٌد حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  14545احمد دمحم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105135وفً تارٌخ  14511تامر عبدهللا حمزة النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم 25105153وفً تارٌخ  11051عبد المولى عبد الرحمن عبد المولى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  11011عبد العظٌم دمحم فرج عالء الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105150وفً تارٌخ  11014حسام ٌوسف عبد العال دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 ركة , وصف التأشٌر: خاصالش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  14556حسن محمود احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  14525خدٌجه دمحم عبدالفتاح جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 صف التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105114وفً تارٌخ  14521امل مصطفى ابو عٌاد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  14551على رجب على عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع 25105120وفً تارٌخ  14563عبد العزٌز دمحم عبد البارى الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  14564عادل عماد الدٌن احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105154وفً تارٌخ  11561امال فهٌم دمحم نباٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  11060اسالم ربٌع احمد دمحم حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 : خاصوصف التأشٌر



 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 نوع الشركة , 25105150وفً تارٌخ  11011دمحم سٌف النصر مجاور دهمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105116وفً تارٌخ  14515اٌمن عبد المحسن دمحم المعصراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 ٌر: خاص, وصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105114وفً تارٌخ  14510هشام عثمان كرٌم فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  14523سعاد حسنى توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105124وفً تارٌخ  14550جمال توفٌك زكى دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105120وفً تارٌخ  14561مصطفى دمحم ابوالحدٌد دمحم عبدالعزٌز عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 ٌر: خاصالشركة , وصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  11046محمودرجب عبد الممصود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  11062احمد صالح عبد الجٌد غنٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع 25105154وفً تارٌخ  11013عبدالوهاب فاروق عبدالوهاب عزو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105114وفً تارٌخ  11005مروة عبد الحمٌد دمحم مبرون بدر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 ف التأشٌر: خاصالشركة , وص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  14512شعبان عبدالعال زكى بلٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  14524اٌات حمدى جمعه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة 25105124وفً تارٌخ  14530دمحم مرسى عبدالعزٌز مرسى درار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105124وفً تارٌخ  14554عبده رفاعى عبده االحول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105135وفً تارٌخ  14515محمود دمحم خٌرى عبد الفتاح مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح الفتح  4321تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105154،  فى تارٌخ :   -  1

 لالكسسوار كاوتش وبطارٌات  

عدٌل السمه التجارٌه لتصبح النور الى: تم ت 13631تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105150،  فى تارٌخ :   -  2

 للسجاد الٌدوى  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / النهضه  15131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105150،  فى تارٌخ :   -  3

 لالستٌراد والتصدٌر  

لى: تم تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح موسسة ا 15526تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  4

 الفردوس لتجارة وبٌع وتركٌب الجبس بورد  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لٌصبح جٌنكس  14315تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  5

   GENIX TRADINGترٌدنج 

 الى: الناظلى لتورٌد المواد الغذائٌه   14565ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش25105115،  فى تارٌخ :   -  6

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح السٌد  6060تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105116،  فى تارٌخ :   -  1

 احمد السٌد محمود  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح بٌرس  12165ل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد25105116ٌ،  فى تارٌخ :   -  4

   Bersلخدمات المحمول 

الى: تم اضافة سمة تجارٌة لتصبح / مكتب  11115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  0

 الحمد لعزل التكٌٌفات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / النور  2015تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105114،  فى تارٌخ :   -  15

 لتجارة لطع غٌار سٌارات  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح المدٌنه  11112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  11

 س  لتجارة وتورٌد البطاط

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / الشامى  5305تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105124،  فى تارٌخ :   -  12

 للمواد البترولٌة  

الى: تعدٌل السمة لتصبح / مؤسسة  11215تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105124،  فى تارٌخ :   -  13

 لتجارة وبٌع وتركٌب االسمف المعلمة  الفردوس 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح السالم  0305تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105124،  فى تارٌخ :   -  14

 للمماوالت العمومٌه والتورٌدات والصٌانه  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  14515مٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم25105124،  فى تارٌخ :   -  15

 الٌوجد  



 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

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / مكتبة  16444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105125،  فى تارٌخ :   -  16

 فكرة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح وسط  16414 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم25105125،  فى تارٌخ :   -  11

 الدلتا لحفظ وتصدٌر وتورٌد الحاصالت الزراعٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  14045تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105135،  فى تارٌخ :   -  14

 الروضه لتعبئة وتوزٌع المواد الغذائٌه  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لٌصبح الممر  11443تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105131تارٌخ : ،  فى   -  10

 السعودى للرحالت ونمل العمال الداخلٌة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  12106تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105131،  فى تارٌخ :   -  25

 االخالص للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لٌصبح ورشه  11535تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105131،  فى تارٌخ :   -  21

 النور للخراطه  

لٌصبح البسمه  الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه 12444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105131،  فى تارٌخ :   -  22

 للرحالت ونمل عمال  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   25105152ٌخ ، وفى تار   4351شركة / اٌمن عبد الغفور فرحات طعٌمه وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا ولٌس للشركة فروع اخرى داخل ج.م.ع

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  25105116وفً تارٌخ   ، 15002شركة دمحم جمال سلٌمان الشافعى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   155555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105116وفً تارٌخ   ، 15002شركة دمحم جمال سلٌمان الشافعى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   155555.555مالها ،رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، شركة تضامن  تجارة وتوزٌع مواد البناء وحدٌد التسلٌح  والمماوالت العمومٌة  5شركة / السٌد خالد السٌد شلبى وشركاه  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105154وفً تارٌخ  4245،  سبك لٌدها برلم    5والنمل والتصدٌر 

وشركاه ، شركة تضامن  تجارة وتوزٌع مواد البناء وحدٌد التسلٌح  والمماوالت العمومٌة  شركة / ابراهٌم السٌد خالد شلبى -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105154وفً تارٌخ  4245،  سبك لٌدها برلم    5والنمل والتصدٌر 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105116وفً تارٌخ  15002شركة دمحم جمال سلٌمان الشافعى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

   االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شركة / ابراهٌم السٌد  4245شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105154،  فى تارٌخ :   -  1

 خالد شلبى وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركة للوفاة وتم حصر الورثة من خالل االعالم   احمد السٌد خالد شلبى -  1

 4245برلم       25105154رئٌسة ( ، تارٌخ : -رباب  -رسمٌة   -اسماء  -احمد -دمحم -الشرعى وهم ) ابراهٌم 

للوفاة وتم حصر الورثة من خالل االعالم  احمد السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركة -  2

 4245برلم       25105154رئٌسة ( ، تارٌخ : -رباب  -رسمٌة   -اسماء  -احمد -دمحم -الشرعى وهم ) ابراهٌم 

دمحم السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركة للوفاة وتم حصر الورثة من خالل االعالم  -  3

 4245برلم       25105154رئٌسة ( ، تارٌخ : -رباب  -رسمٌة   -اسماء  -احمد -دمحم -وهم ) ابراهٌم الشرعى 

دمحم السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركة للوفاة وتم حصر الورثة من خالل االعالم  -  4

 4245برلم       25105154رئٌسة ( ، تارٌخ : -اب  رب-رسمٌة   -اسماء  -احمد -دمحم -الشرعى وهم ) ابراهٌم 

السٌد خالد السٌد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركة للوفاة وتم حصر الورثة من خالل االعالم  -  5

 4245برلم       25105154رئٌسة ( ، تارٌخ : -رباب  -رسمٌة   -اسماء  -احمد -دمحم -الشرعى وهم ) ابراهٌم 

و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركة للوفاة وتم حصر الورثة من خالل االعالم السٌد خالد السٌد شلبى  شركة تضامن  مدٌر  -  6

 4245برلم       25105154رئٌسة ( ، تارٌخ : -رباب  -رسمٌة   -اسماء  -احمد -دمحم -الشرعى وهم ) ابراهٌم 

الورثة من خالل االعالم ابراهٌم السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركة للوفاة وتم حصر  -  1

 4245برلم       25105154رئٌسة ( ، تارٌخ : -رباب  -رسمٌة   -اسماء  -احمد -دمحم -الشرعى وهم ) ابراهٌم 

ابراهٌم السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من عضوٌة الشركة للوفاة وتم حصر الورثة من خالل االعالم  -  4

 4245برلم       25105154رئٌسة ( ، تارٌخ : -رباب  -رسمٌة   -اسماء  -احمد -دمحم - الشرعى وهم ) ابراهٌم

احمد السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها  -  0

باالٌداع و  5ع  5م  5سسات وجمٌع البنون العاملة فى ج التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤ



 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

السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان 

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

د خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها احمد السٌ -  15

باالٌداع و  5ع  5م  5التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 

غٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل ال

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

عنوانها دمحم السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة و -  11

باالٌداع و  5ع  5م  5التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 

السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان 

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5الشركة ولصالحها  تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض

دمحم السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها  -  12

باالٌداع و  5ع  5م  5فى ج التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة 

السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان 

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها السٌد خالد السٌد شلبى  شركة تضامن   -  13

باالٌداع و  5ع  5م  5التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 

لى ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر ع

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

السٌد خالد السٌد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها  -  14

باالٌداع و  5ع  5م  5م جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج التجارى وذلن اما

السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان 

 4245برلم       25105154ٌخ : ، تار 5تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

ابراهٌم السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة  -  15

 5ع  5م  5وعنوانها التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 

اع و السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى باالٌد

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5عام وان تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة  ابراهٌم السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك -  16

 5ع  5م  5وعنوانها التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 

ب توكٌل رسمى باالٌداع و السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموج

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5عام وان تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

احمد السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها  -  11

باالٌداع و  5ع  5م  5ٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكوم

السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان 

 4245م   برل    25105154، تارٌخ :  5تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

احمد السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها  -  14

باالٌداع و  5ع  5م  5التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 

لرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان السحب وااللتراض وا

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها دمحم السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن  -  10

باالٌداع و  5ع  5م  5التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 



 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

السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان 

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها تكون 

دمحم السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها  -  25

باالٌداع و  5ع  5م  5ات وجمٌع البنون العاملة فى ج التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسس

السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان 

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

السٌد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها السٌد خالد  -  21

باالٌداع و  5ع  5م  5التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 

ٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغ

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

عنوانها السٌد خالد السٌد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة و -  22

باالٌداع و  5ع  5م  5التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 

السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان 

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5الشركة ولصالحها  تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض

ابراهٌم السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة  -  23

 5ع  5م  5لة فى ج وعنوانها التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العام

باالٌداع و السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى 

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5عام وان تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

امن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة ابراهٌم السٌد خالد شلبى  شركة تض -  24

 5ع  5م  5وعنوانها التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 

ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى باالٌداع و السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما 

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5عام وان تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

احمد السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها  -  25

باالٌداع و  5ع  5م  5امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج  التجارى وذلن

السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان 

 4245برلم       25105154تارٌخ :  ، 5تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

احمد السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها  -  26

داع و باالٌ 5ع  5م  5التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 

السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان 

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

الداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها دمحم السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك ا -  21

باالٌداع و  5ع  5م  5التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 

توكٌل رسمى عام وان السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب 

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

دمحم السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها  -  24

باالٌداع و  5ع  5م  5و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج  التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة

السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان 

 4245  برلم     25105154، تارٌخ :  5تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

السٌد خالد السٌد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها  -  20

باالٌداع و  5ع  5م  5التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 



 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

رهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان السحب وااللتراض وال

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

او مجتمعٌن باسم الشركة وعنوانها السٌد خالد السٌد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن  -  35

باالٌداع و  5ع  5م  5التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 

السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى عام وان 

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها تكون 

ابراهٌم السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة  -  31

 5ع  5م  5ؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج وعنوانها التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و الم

باالٌداع و السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى 

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5عام وان تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

السٌد خالد شلبى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لهم حك االداره والتولٌع منفردٌن او مجتمعٌن باسم الشركة ابراهٌم  -  32

 5ع  5م  5وعنوانها التجارى وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة و الغٌر حكومٌة و المؤسسات وجمٌع البنون العاملة فى ج 

ل الغٌر فى كل أو بعض ما ذكر على ان ٌكون ذلن بموجب توكٌل رسمى باالٌداع و السحب وااللتراض والرهن وٌجوز لهما توكٌ

 4245برلم       25105154، تارٌخ :  5عام وان تكون جمٌع تصرفاتهما ضمن اغراض الشركة ولصالحها 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    25105152شركة / اٌمن عبد الغفور فرحات طعٌمه وشرٌكته  شركة تضامن  مسجل و مشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 4351برلم   

برلم       25105154شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   5شركة / السٌد خالد السٌد شلبى وشركاه  -  2

4245 

برلم       25105154م السٌد خالد شلبى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة / ابراهٌ -  3

4245 

برلم       25105116شركة دمحم جمال سلٌمان الشافعى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

15002 

برلم       25105116شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  شركة دمحم جمال سلٌمان الشافعى وشرٌكه  -  5

15002 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 4312برلم       25105151، تارٌخ :  1104  2515/15/2  5حمدى عبده عبد الجواد  -  1

 11565برلم       25105151، تارٌخ :  1454  2514/11/35عالء عبد الحمٌد عبد هللا عبد الحمٌد   -  2

 12505برلم       25105151، تارٌخ :  1100  2510/1/4لطفى نجاح عبد الفتاح العسكرى   -  3

 6222برلم       25105151، تارٌخ :  1452  2550/12/15علً دمحم علً طاحون   -  4

 6222برلم       25105151، تارٌخ :  1453  2514/12/0علً دمحم علً طاحون   -  5

 1413برلم       25105152، تارٌخ :  1415  2513/2/0  5عمٌله فاروق دمحم ابراهٌم الجندي  -  6

 1413برلم       25105152، تارٌخ :  1416  2514/2/4  5عمٌله فاروق دمحم ابراهٌم الجندي  -  1

 15550برلم       25105152، تارٌخ :  1420  2511/5/10  5عالء رمضان كامل محمود  -  4

 11624برلم       25105152، تارٌخ :  1421  2514/12/24السٌد حجازى السٌد شمس الدٌن   -  0

 11422برلم       25105152، تارٌخ :  1435  2510/3/23البدوى للمماوالت )كامل خطاب عبدالبارى البدوى(   -  15

 4254برلم       25105153، تارٌخ :  1432  2514/12/25  5رجب امام عبد الجواد حسٌن الجندى  -  11

 1253برلم       25105154، تارٌخ :  1440  2511/12/10  5حمدي فكري دمحم الشٌخ علً  -  12

 1253برلم       25105154، تارٌخ :  1455  2516/12/14  5ً حمدي فكري دمحم الشٌخ عل -  13

 15344برلم       25105154، تارٌخ :  1466  2511/3/5  5اٌهاب دمحم عبد المطلب حسن  -  14

 12564برلم       25105154، تارٌخ :  1445  2524/6/20سارى حتى  2510/6/20السٌد عبد العاطى السٌد دمحم   -  15

 11613برلم       25105154، تارٌخ :  1446احمد همام حسان صمر     -  16

 11640برلم       25105154، تارٌخ :  1451  2510/1/4احمد شحات احمد لطب صابر   -  11

 11356برلم       25105154، تارٌخ :  1444  2514/1/31عبد الموجود امام عٌسى امام   -  14

 5142برلم       25105154، تارٌخ :  1452  2551/5/26لندٌل  هناء سلٌمان علً  -  10

 5142برلم       25105154، تارٌخ :  1453  2512/5/25هناء سلٌمان علً لندٌل   -  25

 5142برلم       25105154، تارٌخ :  5142  2511/5/24هناء سلٌمان علً لندٌل   -  21

 1141برلم       25105154، تارٌخ :  1450  2516/0/24  5زكٌه السٌد دمحم دمحم  -  22

 4550برلم       25105154، تارٌخ :  1463  2510/6/24  5عمرو احمد دمحم جابر  -  23

، تارٌخ :  1463  2510/6/24تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عمرو احمد دمحم جابر ) الروٌعى لتجارة الحداٌد والبوٌات (   -  24

 4550برلم       25105154

 6510برلم       25105151، تارٌخ :  1464  2515/1/11دمحم سٌداحمد مصطفً بركات   -  25

 4543برلم       25105151، تارٌخ :  1445  2510/6/25محمود احمد عبدالحلٌم الخطٌب   -  26



 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

 4543برلم       25105151، تارٌخ :  1411  2510/1/10محمود احمد عبد الحلٌم الخطٌب   -  21

،  1460  2510/6/26تم اضافه االسم التجاري لٌصبح  ابوالنجا لالسمده الكٌماوٌه ) عادل ابوالنجا محمود ابوالنجا (   -  24

 3564برلم       25105151تارٌخ : 

 3564برلم       25105151، تارٌخ :  1460  2510/6/26  5عادل ابو النجا محمود ابو النجا  -  20

 11611برلم       25105151، تارٌخ :  1412  2514/12/24حى موسى حجازى  عبد النبى فت -  35

 6143برلم       25105151، تارٌخ :  1410  2521/1/24  5نزٌه فؤاد ٌوسف بدوى  -  31

 12510برلم       25105154، تارٌخ :  1402  2510/6/4دمحم حمدى عبد العظٌم عبد البر الصٌاد   -  32

 5415برلم       25105154، تارٌخ :  1405  2514/1/3  5كٌرلس صلٌب بشرى فهٌم  -  33

 4402برلم       25105154، تارٌخ :  1440  2515/1/25  5ابراهٌم على ابو الحدٌد السهواجى  -  34

 4555برلم       25105150، تارٌخ :  1056  2510/5/24رضا سعٌد محمود على   -  35

 12121برلم       25105150، تارٌخ :  1404  2510/1/23 احمد محمود فتحى فرج  -  36

برلم       25105150، تارٌخ :  1051  2510/4/5فتحى السٌد عبد المعطى عبد الحمٌد لاصرومشمول بوالٌه والده   -  31

11451 

 3313برلم       25105150، تارٌخ :  1055  2550/1/22ٌاسر دٌاب غنٌم   -  34

 3313برلم       25105150، تارٌخ :  1050  2514/1/21ٌم  ٌاسر دٌاب غن -  30

 3313برلم       25105150، تارٌخ :  1015  2510/1/25ٌاسر دٌاب غنٌم   -  45

 15610برلم       25105115، تارٌخ :  1024  2511/4/12ناهد صالح عبد الحمٌد محمود   -  41

 5506برلم       25105115، تارٌخ :  1023  2551/3/31اسامه خالد عبد التواب ابو حسن   -  42

 5506برلم       25105115، تارٌخ :  1024  2512/3/35اسامه خالد عبد التواب ابو حسن   -  43

 5506برلم       25105115، تارٌخ :  1025  2511/3/20اسامه خالد عبد التواب ابو حسن   -  44

 12543برلم       25105115، تارٌخ :  1014  2510/1/6هشام ماهر رمضان عبدالجٌد   -  45

 1151برلم       25105111، تارٌخ :  1035  2511/11/10  5اسماء دمحم جمال الدٌن طه خلٌف  -  46

 5116برلم       25105111، تارٌخ :  10455  2514/4/4دمحم السٌد عبدالعزٌز بدر   -  41

 5521برلم       25105111، تارٌخ :  1045  2511/1/26سعدٌه عبد الصمد دمحم ابو سلٌمان   -  44

 5116برلم       25105111، تارٌخ :  1044  2514/11/2دمحم السٌد عبد العزٌز بدر   -  40

 3120برلم       25105111، تارٌخ :  1031  2554/15/3هشام فتحى عبد الواسع مرعى   -  55

 3120برلم       25105111، تارٌخ :  1034  2513/15/2هشام فتحى عبد الواسع مرعى   -  51

 3120برلم       25105111، تارٌخ :  1030  2514/15/1هشام فتحى عبد الواسع مرعى   -  52

 11425برلم       25105114، تارٌخ :  1055  2514/0/25دمحم ابراهٌم عبد العزٌز شعبان   -  53



 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

 12501برلم       25105114، تارٌخ :  1054  2510/1/0امام محمود امٌن شاهٌن   -  54

 4151برلم       25105114، تارٌخ :  1065  2515/5/10ماجده عمر عبٌد راس   -  55

 4151برلم       25105114، تارٌخ :  1066  2515/5/14ماجده عمر عبٌد راس   -  56

 15533برلم       25105114، تارٌخ :  1061  2511/5/6  5زٌد دمحم دمحم الخشن  -  51

 12511برلم       25105115، تارٌخ :  1016  2510/6/4اللٌثى عبد المؤمن عبد الحلٌم عبد المولى   -  54

 4134برلم       25105115، تارٌخ :  1013  2511/5/25وصفً فرج عبدالفتاح اسماعٌل   -  50

 4134برلم       25105115، تارٌخ :  1014  2516/5/24سماعٌل  وصفً فرج عبدالفتاح ا -  65

 4453برلم       25105115، تارٌخ :  1012  2510/4/24  5دمحم حسن هرٌدى سٌد  -  61

برلم       25105115، تارٌخ :  1042  2515/1/15مكتب االخالص لتورٌد اعالف حٌوانٌه / حسن محمود احمد عبد هللا   -  62

4465 

 11644برلم       25105115، تارٌخ :  1011  2510/1/1ابراهٌم محمود احمد الفار   -  63

 11535برلم       25105116، تارٌخ :  1044  2514/11/10منال سعٌد احمد الجندى   -  64

 11535برلم       25105116، تارٌخ :  1040  2514/11/14منال سعٌد احمد الجندى   -  65

 3342برلم       25105116، تارٌخ :  1002  2510/2/3وسف احمد ٌوسف  ابراهٌم ٌ -  66

 0135برلم       25105111، تارٌخ :  2551  2515/5/4  5عاطف ناجى عبد الهادى دروٌش  -  61

 11235برلم       25105111، تارٌخ :  2553  2514/5/13عٌد احمد دمحم الدٌب   -  64

 12544برلم       25105111، تارٌخ :  2552  2510/1/6المراعزى   سعد عبدالحكٌم عبدالواحد -  60

 11151برلم       25105114، تارٌخ :  2554  2510/2/25احمد دمحم الطوخى خلٌل   -  15

 4314برلم       25105114، تارٌخ :  2516  2510/3/11  5عبد الناصر عبد العلٌم على ابو موسى  -  11

 12134برلم       25105114، تارٌخ :  2522  2510/4/3احمد دمحم دمحم عبدهللا   -  12

 5050برلم       25105121، تارٌخ :  2544  2510/3/14خالد حسنٌن عبده النحاس   -  13

 4620برلم       25105121، تارٌخ :  2543  2510/4/11  5شعبان دمحم جاد عالم  -  14

 4620برلم       25105121، تارٌخ :  2543  2510/4/11  5جاد عالم ) عالم للرحالت الداخلٌة ( شعبان دمحم  -  15

 1111برلم       25105121، تارٌخ :  2546  2512/11/24  5احمد عبد السمٌع مرسً الشهوبً  -  16

 1111لم   بر    25105121، تارٌخ :  2541  2511/11/23  5احمد عبد السمٌع مرسً الشهوبً  -  11

 11512برلم       25105121، تارٌخ :  2532  2514/12/4عادل اسماعٌل محمود احمد   -  14

 4040برلم       25105122، تارٌخ :  2540  2515/2/11  5محمود اسماعٌل دمحم النحاس  -  10

 3434برلم       25105122، تارٌخ :  2555  2554/12/11انور دمحم مشحوت   -  45

 3434برلم       25105122، تارٌخ :  2551  2550/12/15انور دمحم مشحوت   -  41



 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

 3434برلم       25105122، تارٌخ :  2552  2514/12/0انور دمحم مشحوت   -  42

 4411برلم       25105122، تارٌخ :  2553  2510/4/3  5كمال فتحى عوض غبلاير  -  43

 0305برلم       25105124، تارٌخ :  2512  2515/15/3  5جٌد هانى دمحم الزٌن محمود عبد الم -  44

 5214برلم       25105124، تارٌخ :  2550  2512/6/21  5عبد السالم فهمى سٌد احمد عفٌفى  -  45

 5214برلم       25105124، تارٌخ :  2561  2511/6/25  5عبد السالم فهمى سٌد احمد عفٌفى  -  46

 12163برلم       25105125، تارٌخ :  2125  2510/4/13عبد الشافى  سمٌر بدر على  -  41

 3544برلم       25105125، تارٌخ :  2121  2554/1/6هانى دمحم احمد على   -  44

 3544برلم       25105125، تارٌخ :  2122  2550/1/5هانى دمحم احمد على   -  40

 3544برلم       25105125تارٌخ : ،  2123  2514/1/4هانى دمحم احمد على   -  05

 3544برلم       25105125، تارٌخ :  2124  2510/1/3هانى دمحم احمد على   -  01

 11140برلم       25105124، تارٌخ :  2115  2510/2/22اٌمن رشاد عبدالعزٌز عبدهللا   -  02

 12532برلم       25105124، تارٌخ :  2114  2510/6/15محمود دمحم حمدى محمود ابراهٌم   -  03

 4526برلم       25105124، تارٌخ :  2123  2510/6/1احمد فاٌز احمد عبد ربة   -  04

 13414برلم       25105124، تارٌخ :  2155  2525/15/24كرٌمه ابوالنجا محمود ابوالنجا   -  05

 4512برلم       25105124:  ، تارٌخ 2154  2513/4/2  5السٌد عبد المؤمن علً عبد الهادي  -  06

 4512برلم       25105124، تارٌخ :  2155  2514/4/1  5السٌد عبد المؤمن علً عبد الهادي  -  01

 4100برلم       25105120، تارٌخ :  2143  2516/1/4عبٌر سعٌد دمحم بٌومً سماحه   -  04

 1413برلم       25105120ٌخ : ، تار 2134  2511/4/16  5رضا عبد الجلٌل جمعه رضوان  -  00

 11151برلم       25105120، تارٌخ :  2135  2514/3/5عاطف ابراهٌم عبده شرف   -  155

 12313برلم       25105120، تارٌخ :  2136  2510/11/3ناهد ابراهٌم صالح دمحم   -  151

 12542برلم       25105120، تارٌخ :  2121  2510/6/14دمحم شفٌك عبدالسمٌع الخلٌفه   -  152

 12110برلم       25105135، تارٌخ :  2140  2510/4/25توفٌك دمحم توفٌك شرٌبه   -  153

 15554برلم       25105135، تارٌخ :  2154  2516/4/25دمحم فرٌد عبد الفتاح محمود   -  154

 4130برلم       25105135، تارٌخ :  2146  2523/0/26حسنى زكرٌا صالح دمحم   -  155

 11141برلم       25105131، تارٌخ :  2114  2510/3/5احمد ناصر عبدالسالم عبدالمولى نصٌر   -  156

 4113برلم       25105131، تارٌخ :  2110  2515/5/6عصمت لطب اسماعٌل زهران   -  151

 4113برلم       25105131، تارٌخ :  2145  2525/5/5عصمت لطب اسماعٌل زهران   -  154

 0530برلم       25105131، تارٌخ :  2112  2515/12/14  5والء احمد ابراهٌم امام  -  150



 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

 11564برلم       25105131، تارٌخ :  2166  2514/12/3عصام بركات محمود كامل   -  115

 4401برلم       25105131، تارٌخ :  2162  2515/1/25  5لرحٌم موسى الدٌنارى سعد عبد ا -  111

 2252برلم       25105131، تارٌخ :  2116  2551/1/10ام دمحم دمحم عبد الكرٌم ابراهٌم   -  112

 2252برلم       25105131، تارٌخ :  2111  2512/1/10ام دمحم دمحم عبد الكرٌم ابراهٌم   -  113

 2252برلم       25105131، تارٌخ :  2114  2511/1/14ام دمحم دمحم عبد الكرٌم ابراهٌم   -  114

 11005برلم       25105131، تارٌخ :  2115  2510/5/24عماد احمد دمحم احمد   -  115

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 4351برلم       25105152، تارٌخ :  1414  2555/0/23عبد الغفور فرحات طعٌمه وشرٌكته   شركة / اٌمن -  1

 4351برلم       25105152، تارٌخ :  1410  2515/0/22شركة / اٌمن عبد الغفور فرحات طعٌمه وشرٌكته   -  2

 4351برلم       25105152 ، تارٌخ : 1425  2515/0/21شركة / اٌمن عبد الغفور فرحات طعٌمه وشرٌكته   -  3

 4414برلم       25105111، تارٌخ :  1041  2515/15/35شركة / دمحم خلٌفة عبد العظٌم طلعات و شرٌكته   -  4

 4414برلم       25105111، تارٌخ :  1042  2515/15/20شركة / دمحم خلٌفة عبد العظٌم طلعات و شرٌكته   -  5

 11131برلم       25105114، تارٌخ :  1064  2514/3/11ف وشركاة  شركة حمدى نعٌم عسكرى ٌوس -  6

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

د توثٌك البنون ، تارٌخ : 04اشرف ابراهٌم عبده فضه  عمد لٌد رهن  لصالح بنن مصر المركز الرئٌسى برلم عمد رهن  -  1

 11455برلم       25105154

د توثٌك البنون ، تارٌخ :  04اشرف ابراهٌم عبده فضه  عمد لٌد رهن لصالح بنن مصر الركز الرئٌسى برلم عمد رهن   -  2

 11455برلم       25105154

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


