
 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

 ٌولٌو شهر  اجا جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب
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 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن تجاره  22414برلم  22132123، لٌد فى  25222.222نواره شولى ٌوسف شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 بملن/حسام عبدالحمٌد ابو صالح-ٌولٌو 23خردوات وسجائر ، بجهة : شارع 

عن  22416برلم  22132123، لٌد فى  5222.222احمد عبدالحمٌد احمد ابراهٌم الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لرٌه السالم بملن/ هدى ابراهٌم ابراهٌم فوده -ورشه حداده خفٌفه ، بجهة : فٌشابنا 

عن معرض  22363برلم  22132112فى  ، لٌد 122222.222حسنى نصر على عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 حلوٌات شرلٌه و غربٌه ، بجهة : اخطاب بملن/ رفعت ابوالفتوح المتولى الحملى

عن عصاره لصب  22322برلم  22132116، لٌد فى  1222.222بشرى حمدى فرج عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ، بجهة : المندره بملن/ خالد اسماعٌل على طاحون

عن مصنع ترٌكو ،  22411برلم  22132132، لٌد فى  12222.222دمحم احمد ابولاسم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 بجهة : مٌت مسعود بملن/  احمد ابولاسم دمحم

عن  11126برلم  22132122، لٌد فى  522222.222ٌاسر عبدالوهاب عبدالمنعم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

بملن/ حنان ابراهٌم بدوى -، بجهة : شٌوه الغربٌه 6من المجموعه  36والفمره  13استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه  مكتب

 غرٌب

عن  11126برلم  22132122، لٌد فى  522222.222ٌاسر عبدالوهاب عبدالمنعم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

بملن/ -، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه كفر الشرالوه 6من المجموعه  36والفمره  13مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 11126ولٌد برلم  2212/1/24فى  31احمد ابوالمجد مخٌمر عن نشاط ورشه اصالح سٌارات واودع برلم 

عن  11126برلم  22132122، لٌد فى  522222.222ٌاسر عبدالوهاب عبدالمنعم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر الشرالوه  6من المجموعه  36والفمره  13مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 11126ولٌد برلم تابع 2212/21/32فى 121بملن/ احمد ابوالمجد مخٌمر عن نشاط/ بٌع لطع غٌار سٌارات واودع برلم 

عن تجاره اكسسوار  22332برلم  22132121، لٌد فى  51222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم شفٌك منتصر   -  3

 بملن/احمد دمحم شفٌك منتصر-محمول ، بجهة : شارع الجالء بجوار بنزٌون 

عن ورشة  22422برلم  22132131، لٌد فى  12222.222احمد جمال عبدالحك عبدالعلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 شكٌل معادن ، بجهة : شارع انور الدغٌدى من شارع الجالء خلف السلخانه ملن/ ابراهٌم عبدالحمٌد اللوزىت

عن  22331برلم  22132121، لٌد فى  51222.222احمد امٌن عبدالعاطى حسن المغربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ز عطٌه منصورتجاره اكسسوار محمول ، بجهة : شارع الجالء ملن/ مٌنا عزٌ

عن مصنع  22334برلم  22132123، لٌد فى  12222.222دمحم خالد حامد اللٌثى السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن/ عبدالمنعم ربٌع عبدالمنعم ابراهٌم-مالبس جاهزه فٌماعدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : مٌت اشنا 

عن تجاره البماله ، بجهة  22343برلم  22132124، لٌد فى  1222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هٌام دمحم ابراهٌم دمحم   -  13

 بملن/ابراهٌم الشحات العٌسوى سالم-: مٌت اشنا

عن تجارة  22335برلم  22132121، لٌد فى  51222.222وائل حسٌن حفنى عبدالتواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 منٌة سمنود ملن/ دمحم عبدالسمٌع عبدالمنعم الجناٌنى مواد غذائٌه ، بجهة :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تعبئه  22351برلم  22132123، لٌد فى  122222.222دمحم ممدوح عبدالغنى سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 بملن/ دمحم ابراهٌم الدسولى مصطفى-مواد غذائٌه ، بجهة : شارع جمال عبدالناصر

عن ممله لب  13221برلم  22132116، لٌد فى  222222.222لى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد حسنٌن منتصر ع -  16

 بملن/ مجدى حسٌن فرج حسٌن-وتسالى وحلوٌات ، بجهة : طنامل الغربى 

عن ممله لب  13221برلم  22132116، لٌد فى  222222.222احمد حسنٌن منتصر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

لوٌات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه طنامل الغربى بملن/ اشرف حسٌن فرج حسٌن عن نشاط/تجاره منظفات وتسالى وح

 2221/3/13فى 13221ولٌد برلم  322مودع برلم 522222ومستحضرات تجمٌل وراس المال 

عن تجاره  22423برلم  22132124، لٌد فى  12222.222شولى عاطف السٌد شمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن/دمحم عاطف السٌد شمه-خضروات ، بجهة : تلبنت

عن تجارة  22421برلم  22132131، لٌد فى  152222.222النبوى ابراهٌم احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 االزجاج والبلور ، بجهة : الدٌرس ملن/ دمحم ابراهٌم احمد طه

عن تجاره  22322برلم  22132121، لٌد فى  12222.222سى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  انهار معوض دمحم هٌبه مو -  22

 بملن/ احمد فرج دمحم ابوعلى-بماله ، بجهة : فٌشابنا

عن  22361برلم  22132112، لٌد فى  12222.222مؤمن مجاهد دمحم بدوى عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 نوسا الغٌط بملن/ مجاهد دمحم بدوى عبدالجواد تصنٌع افران غاز ، بجهة :

عن  22312برلم  22132115، لٌد فى  12222.222احمد رفعت عبدالحلٌم رجب االحول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن/ محمود رفعت عبدالحلٌم رجب-كافٌه مشروبات بارده وساخنه ، بجهة : امتداد شارع الجالء

عن مصنع  22342برلم  22132121، لٌد فى  12222.222 الطاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا عبدالباسط دمحم -  23

 بملن/صبحى دمحم السٌد عبدالرحمن-ترٌكو ، بجهة : طنامل الغربى شارع الوحده بجوار مسجد دوٌدار

عن ورشه نجاره موبٌلٌا  22353 برلم 22132123، لٌد فى  5222.222دمحم كمال دمحم كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بملن/ منى ابراهٌم السٌد امام-، بجهة : بمطارس

عن تطرٌز  22332برلم  22132111، لٌد فى  122222.222خالد دمحم عاشور عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بملن/دمحم عاشور عبدالوهاب على-وترٌكو ، بجهة : مٌت مسعود

عن مصنع  22312برلم  22132111، لٌد فى  32222.222امٌن الطوٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ابراهٌم  -  26

 بملن/مصطفى دمحم السٌد محمود-مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : مٌت دمسٌس

عن تجاره شنط  22313برلم  22132114، لٌد فى  52222.222مروه على السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن/سعد نصر احمد الجندى-واحذٌه ، بجهة : شارع فوده متفرع من حسن فهمى 

عن مصنع  22341برلم  22132121، لٌد فى  15222.222السعٌد الزناتى السعٌد العدل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ترٌكو ، بجهة : البٌلوق شارع السلخانه بملن/ على السباعى على الشناوى

عن تجاره  22352برلم  22132122، لٌد فى  52222.222ٌاسر امٌن عبدالغنى عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 الشارع الكبٌر بملن/ احمد امٌن عبدالغنى عطا هللا -منظفات و مستحضرات تجمٌل ، بجهة : نوسا البحر

عن تجاره  22313برلم  22132116، لٌد فى  12222.222عالء الدٌن على السٌد وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 غٌط بملن/ على السٌد على وهبهادوات كهربائٌه ، بجهة : نوسا ال

عن مصنع  22423برلم  22132122، لٌد فى  12222.222دمحم عطا هللا السٌد المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 تجهٌز ترٌكو ، بجهة : مٌت مسعود بملن/ جاد السٌد المتولى االخطابى



 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  22422برلم  22132125، لٌد فى  12222.222س ماله ،  عبدالعاطى دمحم دمحم البسطوٌسى عطا  ، تاجر فرد ، رأ -  32

 بملن/ نجالء فتحى فؤاد نواره-ورشه زخرفه زجاج ، بجهة : جراح

عن  22412برلم  22132123، لٌد فى  2222.222نها عبدالممصود دمحم جبر العٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ملن/ صبرى صبرى دمحمب-تجاره منظفات ، بجهة : شارع زٌن العابدٌن

عن تجاره  22321برلم  22132121، لٌد فى  1222.222كمال السٌد عبدالعزٌز الدرٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 بملن/ ناهد على اسماعٌل عجور-البماله ، بجهة : بمطارس 

عن تعبئه  22323برلم  22132121د فى ، لٌ 5222.222ابراهٌم دمحم فرحات دمحم حلٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بملن/ دمحم فرحات دمحم دمحم-وتوزٌع مواد غذائٌه وعطاره ، بجهة : شبراوٌش

عن  22333برلم  22132121، لٌد فى  15222.222احمد احمد عبدالرؤف ابراهٌم الفٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 بملن/ وائل شكرى العوضى الصانع -لهتجاره اكسسوار حرٌمى ورجالى ، بجهة : مٌت فضا

عن تصنٌع ترٌكو ،  22422برلم  22132124، لٌد فى  52222.222امنه رٌاض دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 بملن/دمحم رشاد دمحم نصر-بجهة : مٌت مسعود

عن مصنع  22362برلم  22132112د فى ، لٌ 12222.222مدحت السٌد عبدالمنعم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بالستٌن ، بجهة : بمطارس بملن/ عبدالمنعم السٌد عبدالمنعم

عن مصنع ترٌكو  22366برلم  22132111، لٌد فى  12222.222مسعد الشندى حامد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ، بجهة : طنامل الغربى بملن/ شندى حامد احمد النشار

عن مكتبه  22361برلم  22132111، لٌد فى  122222.222د مصطفى محمود السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمو -  42

 ، بجهة : شنفاس بملن/ مصطفى دمحم السعٌد ابراهٌم

عن  22323برلم  22132111، لٌد فى  122222.222هٌثم كمال نجٌب احمد السنٌطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 بملن/عالء الدٌن ابوالحسن دمحمٌن-برج ابو الحسن-ه وتورٌد مواد غذائٌه ، بجهة : شارع بورسعٌد مكتب لتجار

عن  22323برلم  22132111، لٌد فى  122222.222هٌثم كمال نجٌب احمد السنٌطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

بملن/عالء الدٌن ابو الحسن دمحمٌن -بو الحسن شارع بورسعٌدمكتب لتجاره وتورٌد مواد غذائٌه ، بجهة : كان له محل بناحٌه برج ا

 2212/12/23فى  4153سجل تجارى الغرفه وتم محو المٌد بامر محو رلم  35336ولٌد برلم 

عن  22322برلم  22132111، لٌد فى  52222.222ابراهٌم دمحم عبده جوده السنباطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 بملن/وهٌبه دمحم المتولى خلٌل-ة : مٌت مسعودمصنع ترٌكو ، بجه

عن تجاره  22412برلم  22132131، لٌد فى  25222.222سومٌه حسٌن عبدالعزٌز خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 البماله ، بجهة : منٌه سمنود بملن/ فوزٌه دمحم على

عن تجاره  22412برلم  22132131، لٌد فى  25222.222  سومٌه حسٌن عبدالعزٌز خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  45

مودع  25222البماله ، بجهة : لها محل رئٌسى بناحٌه منٌه سمنود بملن/ احمد مصطفى مسعود عن نشاط تجاره احذٌه براس مال 

 22412و لٌد برلم  1622برلم 

عن خٌاطه  22334برلم  22132121، لٌد فى  12222.222دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم الباتع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 بملن/ فاطمه دمحم العوضى دمحم حسن-وتصلٌح مالبس فٌماعدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : شارع زٌن العابدٌن

عن  22355برلم  22132121، لٌد فى  51222.222عمرو عبدالخالك عبدالخالك العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 مكتب تورٌدات ، بجهة : شارع السكه الجدٌده بملن/ عزه صبحى عطٌه فوده

عن مطبعه  22353برلم  22132112، لٌد فى  122222.222دمحم السعٌد عبدالونٌس فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بملن/ مرٌم سٌد احمد الشربٌنى الشرلاوى-كرتون ، بجهة : منٌه سمنود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  22316برلم  22132114، لٌد فى  12222.222عظٌم خمٌس جمعه بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدال -  43

 بملن/ هناء رزق حسٌن الشافعى-مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه ، بجهة : طنامل الغربى

عن  22332برلم  22132121، لٌد فى  25222.222احمد بركات محفوظ نجم الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 بملن/دمحم ابراهٌم دمحم السٌد-ٌولٌو 23معرض تون تون ، بجهة : شارع 

عن مزرعه  22342برلم  22132123، لٌد فى  51222.222اٌمان ابراهٌم فؤاد دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 دمحم ابراهٌم الرفاعىبملن/الرفاعى -تسمٌن مواشى ، بجهة : دٌرب بمطارس

عن تحضٌر و بٌع  22331برلم  22132122، لٌد فى  5222.222مجدى طلبه احمد سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ماكوالت جاهزه ، بجهة : بمطارس بملن/ رمضان طلبه احمد سلٌم

عن ورشه  22364برلم  22132112لٌد فى ،  52222.222نصر ابوالوفا ابوالغٌط السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 بملن/ابو الوفا ابوالغٌط السعٌد حسن-تمطٌع رخام ، بجهة : مٌت مسعود

عن ورشه  22312برلم  22132114، لٌد فى  52222.222احمد مصلح عمر على النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 بملن/دمحم عبدالعزٌز مخٌمر-سٌدبجوار صٌلٌه الدكتور -تصنٌع موبٌلٌا ٌدوى ، بجهة : أجا

عن  22343برلم  22132122، لٌد فى  122222.222محمود عطٌه دمحم ابراهٌم الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 مماوالت عامه ، بجهة : صهرجت الصغرى بملن/ عطٌه ابراهٌم الجزار

عن مكتب  22415برلم  22132123، لٌد فى  12222.222دمحم هشام فوزى احمد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

-برج الرٌس خلف السنترال 23رحالت داخلٌه فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه ، بجهة : شارع السكه الجدٌده مع شارع الوحده شمه رلم

 بملن/ سعد محمود اسماعٌل منصور

عن مكتب  22426برلم  22132125، لٌد فى  122222.222جمال حبٌب على حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مماوالت عامه ، بجهة : فٌشابنا بملن/ حبٌب على حسٌن كرسوع

صنع عن م 22331برلم  22132123، لٌد فى  12222.222السعٌد رضوان المتولى جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 بملن/ شرٌف نبٌل صدٌك الجبرونى-زخرفه زجاج وكرٌستال ، بجهة : جراح

عن  22332برلم  22132112، لٌد فى  52222.222ابراهٌم عبدالمجٌد سٌد احمد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لن/نورا ٌوسف دمحم ٌوسفمصنع ترٌكو و مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات و المالبس العسكرٌه ، بجهة : مٌت مسعود بم

عن  22362برلم  22132112، لٌد فى  12222.222سماح حسن الشحات السٌد الخنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 بملن/حسن الشحات السٌد الخنانً-تجاره بماله ، بجهة : مٌت اشنا

عن صٌدلٌه عامه  22311برلم  22132111فى  ، لٌد 12222.222زٌنب دمحم اسماعٌل زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

و هم السعٌد ومنتصر واحمد ووسام زكى  -شارع الجامع الكبٌر بملن/ ورثه المرحوم/ زكى السعٌد ابراهٌم فوده -، بجهة : فٌشا بنا

 السعٌد ابراهٌم فوده

عن مصنع  22346برلم  22132124، لٌد فى  52222.222مجدى فهٌم على على السنباطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 بملن/منصور فهٌم على على السنباطى-ترٌكو ، بجهة : مٌت مسعود

عن شونه لتجارة  22352برلم  22132123، لٌد فى  5222.222محمود دمحم عرفه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 المعدات الثمٌله ، بجهة : فٌشا بنا ملن/ وسام زكى السعٌد فوده

عن تصلٌح  22321برلم  22132116، لٌد فى  12222.222دمحم المتولى فاروق المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 بملن/ مرفت دمحم المنسى-احذٌه ، بجهة : نوسا الغٌط

 عن تجاره خردوات 22321برلم  22132111، لٌد فى  5222.222زٌنب محمود احمد سند  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ، بجهة : مٌت دمسٌس بملن/دمحم عادل ٌوسف خورشٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  22421برلم  22132125، لٌد فى  222222.222مصطفى عبدالرؤف ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 بملن/ ابراهٌم عبدالرؤف ابراهٌم دمحم -طنامل الشرلى-مصنع ترٌكو ، بجهة : عزبه االٌتارٌه

برلم  22132123، لٌد فى  12222.222تشكٌل الزجاج و الطباعه علٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مؤسسه ابوعالم ل -  61

 عن ورشه زجاج وطباعه على الزجاج ، بجهة : منٌه سمنود بملن/ دمحم عبدالحمٌد ابوعالم 22336

عن مصنع  22331برلم  22132112، لٌد فى  52222.222فتوح السٌد الدسولى ابوسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ترٌكو ، بجهة : مٌت مسعود بملن/ هٌام عبدالمنعم العادلى شاهٌن

عن استثمار  22422برلم  22132122، لٌد فى  12222.222وجٌه ابراهٌم ابراهٌم رخا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 بملن/دمحم ابراهٌم ابراهٌم رخا-عمارى ، بجهة : مٌت ابو الحارث

عن ورشه  22314برلم  22132114، لٌد فى  52222.222البٌلى حموده طلبه حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن/محمود حموده طلبه حسٌن-زخرفه زجاج ، بجهة : جراح

عن مصنع  22356برلم  22132123، لٌد فى  12222.222احمد االمام على على السنباطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بملن/ شعبان عزت عبده دمحم-عزبه الشوكى-ترٌكو ، بجهة : منشاه منصور

عن تجاره ادوات  22322برلم  22132116، لٌد فى  12222.222شعبان جزر السٌد المسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن/ دمحم حمدان دمحم المبانى-كهربائٌه ، بجهة : البساتٌن

عن مصنع  22421برلم  22132124، لٌد فى  122222.222ارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حنان حسن دمحم البند -  13

 بملن/ نعمه مصطفى السباعى-اكٌاس بالستٌن ، بجهة : مٌت مسعود

 22413برلم  22132123، لٌد فى  12222.222عبد الاله مسعد ابراهٌم على ابوالممصان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 ٌل معادن وحداده بالكهرباء ، بجهة : نوسا الغٌط بملن/ ابراهٌم مسعد ابراهٌم ابوالممصانعن ورشه تشك

عن تجاره  22365برلم  22132111، لٌد فى  21222.222والء رزق على السٌد نور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 بملن/ دمحم تاج الدٌن على السٌد-ادوات منزلٌه ، بجهة : نوسا البحر

عن مخبز حلوى  22342برلم  22132124، لٌد فى  25222.222دمحم دمحم المرسى رزٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بملن/ رافت عبدالفتاح العوضى رزٌك-من عجٌن ، بجهة : شبراوٌش

حضٌر عن ت 22411برلم  22132122، لٌد فى  5222.222احمد رضوان عطٌه البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بملن/عاطف العوضى اسماعٌل-وبٌع مأكوالت جاهزه ، بجهة : مٌت فضاله

 22333برلم  22132123، لٌد فى  1222.222عبدالسالم ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم زهره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن/شٌماء دمحم عبدالجٌد عبدالعال-عن مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : طنامل الغربى

عن مكتب  22333برلم  22132122، لٌد فى  122222.222مجدى احمد سلٌم عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 بملن/ احمد سلٌم احمد عبدالجواد-شارع فرحات-استثمار عمارى ، بجهة : البٌلوق

عن مصنع  22362برلم  22132111، لٌد فى  122222.222رأس ماله ،   اٌهاب صالح محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، -  22

 بملن/اٌناس صالح دمحم عبدالعال-ترٌكو ، بجهة : طنامل الغربى

عن بٌع لطع غٌار  22344برلم  22132124، لٌد فى  22222.222عصام طه احمد حلوٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن/ عصام طه احمد حلوٌش-املادوات كهربائٌه ، بجهة : مٌت الع

عن تجاره زٌوت  22324برلم  22132116، لٌد فى  12222.222دمحم مظهر دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن/ ناهٌه عبدالمنعم ابراهٌم مصطفى-وشحومات سٌارات ، بجهة : مٌت دمسٌس

 22335برلم  22132123، لٌد فى  12222.222فرد ، رأس ماله ،  عبدالمنعم ربٌع عبدالمنعم ابراهٌم عطٌه  ، تاجر  -  23

 عن مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات و المالبس العسكرٌه ، بجهة : مٌت اشنا بملن/ دمحم خالد حامد اللٌثى



 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

تصنٌع  عن 22336برلم  22132121، لٌد فى  12222.222حنان محمود على على صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 و تجمٌع نجف و ادوات كهربائٌه ، بجهة : منٌه سمنود بملن/ سامح احمد ابراهٌم سٌف

عن مصنع  22424برلم  22132124، لٌد فى  52222.222السٌد عبدالمنعم العدلى شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 العوضى حجازى بملن/ اٌه حمدى عبدالحافظ-ترٌكو) ماكٌنه تطرٌز( ، بجهة : مٌت مسعود

عن مستودع غاز ،  22341برلم  22132124، لٌد فى  322222.222دمحم سعد احمد مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 بملن/السٌد دمحم احمد شحاته-بجهة : صهرجت الصغرى

عن تجارة  22323برلم  22132116، لٌد فى  22222.222لبنى عبدهللا ابراهٌم المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : كفر الشرالوه ملن/ ابراهٌم دمحم ابراهٌم غانم

عن  22326برلم  22132116، لٌد فى  5222.222، رأس ماله ،   عبدالخالك ثروت عبدالمادر خطاب  ، تاجر فرد -  22

 بملن/ شولى شولى عبدالفتاح الدغٌدى-تجاره حداٌد وبوٌات وادوات صحٌه ، بجهة : شارع السلخانه

عن تجاره و توزٌع  22422برلم  22132131، لٌد فى  21222.222احمد متولى دمحم السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 اكهه ، بجهة : فٌشابنا بملن/ هشام متولى دمحم السعٌدف

عن جزاره ، بجهة : منٌه  22332برلم  22132122، لٌد فى  12222.222جزاره العوضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بملن/نصر الدٌن رمضان عواض-سمنود

عن بماله تموٌنٌه  22412برلم  22132122د فى ، لٌ 25222.222طارق على توفٌك مسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ، بجهة : طنامل الشرلى ملن/ مسعد على توفٌك مسعد

عن  22333برلم  22132122، لٌد فى  52222.222دمحم مصطفى محمود المصلحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 احمد اسماعٌل هابٌرمعرض موبٌلٌا ، بجهة : اخطاب ملن/ رزق وتامر وحامد مصطفى محمود واسماء 

عن صٌدلٌه ،  22332برلم  22132123، لٌد فى  5222.222محمود عبدالجواد دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 بملن/ حسام المتولى وهدان ابراهٌم-بجهة : منشاه االخوه

عن مصنع  22315برلم  22132114فى ، لٌد  12222.222دمحم على لطفى ابراهٌم ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 بملن/ فكٌهه خٌرى دمحم فرحات -مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : طنامل الغربى

عن مصنع ترٌكو  22311برلم  22132115، لٌد فى  25222.222دمحم فوزى الدمرداش سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بملن/ نجاح العوضى على المهدى-، بجهة : مٌت مسعود

عن تجاره مراتب  22345برلم  22132124، لٌد فى  12222.222على دمحم متولى العباسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 بملن/ دمحم المتولى شحاته العباسى-، بجهة : منٌه سمنود

عن  22354برلم  22132123، لٌد فى  12222.222  عبدهللا عبدالحمٌد سٌد احمد الجراحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  31

 بملن/ عبدالحمٌد عبدالحمٌد سٌد احمد-مكتب مماوالت عامه ، بجهة : مٌت ابو الحارث

عن تصنٌع  22325برلم  22132116، لٌد فى  51222.222احمد سعد ابراهٌم دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بملن/ دمحم ابراهٌم دمحم حسٌنترٌكو ، بجهة : طنامل الشرلى 

عن تجاره  22412برلم  22132131، لٌد فى  25222.222سومٌه حسٌن عبدالعزٌز خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 احذٌه ، بجهة : منٌه سمنود بملن/ احمد مصطفى مسعود

عن تجاره  22412برلم  22132131لٌد فى  ، 25222.222سومٌه حسٌن عبدالعزٌز خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

و اودع برلم  25222احذٌه ، بجهة : لها محل رئٌسى بناحٌه منٌه سمنود بملن/ فوزٌه دمحم على عن نشاط تجاره البماله براس مال 

 22412و لٌد برلم  تابع  1623



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة مالبس  22413برلم  22132131، لٌد فى  52222.222االء عطا السٌد النشار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : منٌة سمنود ملن/ دمحم فتوح عبدالرحمن المندراوى

عن حظٌره  22423برلم  22132131، لٌد فى  222222.222دمحم جمال عبدالعلٌم الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 بملن/جمال عبدالعلٌم دمحم الفمى-ة : شنٌسهمواشى حالبه ، بجه

برلم  22132125، لٌد فى  122222.222دمحم السعٌد البسطوٌسى البسطوٌسى عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 بملن/ السعٌد البسطوٌسى البسطوٌسى-عن ورشه زخرفه زجاج ، بجهة : جراح 22425

عن تجاره  22352برلم  22132112، لٌد فى  12222.222فرد ، رأس ماله ،   عبدالعزٌز دمحم مصطفى زاٌد  ، تاجر -  124

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : الدٌرس بملن/ مى دمحم محمود ابراهٌم حمد

عن تجاره خردوات  22351برلم  22132122، لٌد فى  12222.222دمحم السٌد دمحم الهاللى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ة : شارع الوحده العربٌه بملن/ فاطمه عبدالمنعم دمحم هٌكلللمالبس ، بجه

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه مكادى للمماوالت المتكامله لصاحبتها مى عبدالعاطى سعد الدٌن احمد وشركاها   شركة  ،  المٌام بأعمال المماوالت  -  1

، عن المٌام بأعمال المماوالت المتكامله ، بجهة :  22363برلم  22132111،لٌدت فى  522222.222أس مالها   المتكامله   ،ر

 بملن/دمحم السٌد على عبدالهادى-البهو فرٌن 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     22132121، وفى تارٌخ    13533ناهد على اسماعٌل عجور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22132122، وفى تارٌخ    13411سمر شولى حامد السبخاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 لنمله لمكتب االسكندرٌه 2213/1/2فى  1332تم محو المٌد بموجب طلب تأشٌر 

تم محو/شطب السجل     22132122، وفى تارٌخ    13361صبرى الشحات ابراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 اره نهائٌاتم محو المٌد العتزال التج

تم محو/شطب السجل  تم    22132123، وفى تارٌخ    4312خضره احمد دمحم البهلول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    22132124، وفى تارٌخ    12421حسن السٌد حسٌن عبدالحفٌظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22132121، وفى تارٌخ    2421حلٌمه سالمه على سالمه غنٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 تم محو هذا المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22132121، وفى تارٌخ    12513جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود عبد الحمٌد دمحم السولٌه  ،  تا   - 1

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22132121، وفى تارٌخ    2251السٌد ابراهٌم السٌد امام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 ه نهائٌامحو المٌد العتزاله التجار

تم محو/شطب    22132122، وفى تارٌخ    11222نجاح الشافعى ابوالعنٌن هجرس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  تم محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22132122، وفى تارٌخ    21462احمد عبد هللا صادق دهمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22132122، وفى تارٌخ    13221محمود ٌوسف عبد المجٌد ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22132122، وفى تارٌخ    1311،  سبك لٌده برلم : دمحم السٌد منصور عٌسى  ،  تاجر فرد     - 12

 محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22132123، وفى تارٌخ    12326رضا احمد السٌد ابو سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22132111، وفى تارٌخ    12161عبدالفتاح الدمرداش السعٌد ابوطه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

حو/شطب السجل  تم م   22132114، وفى تارٌخ    21212دمحم صبحى عطٌه البحٌرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22132115، وفى تارٌخ    21124ابراهٌم دمحم منصور سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  تم محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22132111، وفى تارٌخ    11152سبك لٌده برلم : دمحم عبدهللا احمد موسى  ،  تاجر فرد  ،     - 11

 محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22132111، وفى تارٌخ    14242ممدوح عبد الرحمن صابر غٌط  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22132121، وفى تارٌخ    6414ابراهٌم السٌد على الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

و/شطب تم مح   22132122، وفى تارٌخ    2323مها عبدالعاطى السٌد الشامٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  تم محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم    22132122، وفى تارٌخ    12223اٌمن دمحم ابوفراج السعٌد دمحم عوٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22132124، وفى تارٌخ    12163،  سبك لٌده برلم : محسن عادل محمود المٌمى  ،  تاجر فرد     - 22

 السجل  تم محو المٌد  العتزاله التجاره نهائٌا



 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     22132124، وفى تارٌخ    1225السٌده السٌد السٌد العاملى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 ٌاتم محو المٌد العتزالها التجاره نهائ

تم محو/شطب السجل     22132124، وفى تارٌخ    3225شادٌه مصطفى على الشره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 تم محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

شطب تم محو/   22132125، وفى تارٌخ    12133خضره عبدالوهاب البرعى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 2213/1/25فى  1532السجل  تم شطب الرئٌسى االخر بتاشٌر مودع برلم 

تم محو/شطب السجل     22132125، وفى تارٌخ    12125سونه حجاز المهدى حجاز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 تم محو هذا المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22132125، وفى تارٌخ    12125سونه حجاز المهدى حجاز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 تم محو هذا المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

/شطب تم محو   22132125، وفى تارٌخ    16323نجوى ابراهٌم راغب ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  تم محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22132122، وفى تارٌخ    11634سلوى دمحم حامد مرجان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 تم محو هذا المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22132122، وفى تارٌخ    12213ك لٌده برلم : رئٌفات دمحم السٌد دمحم حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 32

 السجل  تم شطب المٌد العتزالها التجاره للوفاه

تم محو/شطب السجل  تم    22132122، وفى تارٌخ    12212دمحم احمد دمحم محسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو هذا المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم محو    22132123، وفى تارٌخ    1422احمد دمحم دمحم جعفر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22132123، وفى تارٌخ    21624شرٌن عبدالحفٌظ ابراهٌم ٌونس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 تم محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌاالسجل  

تم محو/شطب    22132123، وفى تارٌخ    22126هبه صالح عبد المجٌد بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  تم محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22132132، وفى تارٌخ    11256: دمحم السعٌد الطنطاوى الصفنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 35

 السجل  تم محوهذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22132132، وفى تارٌخ    11625السٌد دمحم دمحم احمد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 تم محو هذا المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22132132، وفى تارٌخ    21312حمود الجمٌل عبدالممتدر ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : م   - 31

 السجل  تم محو هذا المٌد العنزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22132131، وفى تارٌخ    21113دمحم عبدالرازق السٌد عبدالرازق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 السجل  تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 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 تعدٌل رأس المال ,   22132123وفً تارٌخ ،   12242عادل عبدالحمٌد ابوعالم الدماطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   3222222.222رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصف التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال ,   22132123وفً تارٌخ ،   21322امٌره عبدالعزٌز عبدالفتاح عطا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   122222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22132123وفً تارٌخ ،   1124اجر فرد ،، سبك لٌده برلم هانى لطفى السعٌد حسن طراد  ت -  3

 جنٌه   322222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تعدٌل االسم التجارى الى مؤسسه طراد لتجاره الكٌماوٌات والتورٌدات العامه والتوكٌالت التجارٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  4

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   22132123وفً تارٌخ ،   1124برلم 

 جنٌه   322222.222،

تم تعدٌل رأس المال ,   22132123وفً تارٌخ ،   11143المعتز باهلل السٌد جابر ابو زٌنه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1222.222رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22132123وفً تارٌخ ،   12122نبٌله كامل خلٌفه عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22132124وفً تارٌخ ،   13234،، سبك لٌده برلم دمحم مصطفى النبوى الطحان  تاجر فرد  -  1

 جنٌه   62222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22132124وفً تارٌخ ،   22211صباح الحسٌنى زكى المكاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   22222.222ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22132121وفً تارٌخ ،   12411مصطفى دمحم كامل دمحم لمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22132122وفً تارٌخ ،   11226فرد ،، سبك لٌده برلم السعٌد السٌد احمد الدسولى  تاجر  -  12

 جنٌه   12222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22132123وفً تارٌخ ،   13333ابراهٌم حسن مصطفى خضر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   12222.222عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال ,   22132123وفً تارٌخ ،   21333اٌمان السعٌد ٌوسف ابو جوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   5222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22132112وفً تارٌخ ،   16641حامد فؤاد الششتاوى عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   1222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22132111وفً تارٌخ ،   22425مدحت صابر عبد الرحمن مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   222222.222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22132111وفً تارٌخ ،   21544محمود عبدالعزٌز المتولى حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   252222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22132114وفً تارٌخ ،   12246سعد محمود المتولى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   152222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22132114وفً تارٌخ ،   12246سعد محمود المتولى ابراهٌم الكومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   152222.222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 تعدٌل رأس المال , وصف   22132115وفً تارٌخ ،   1626دمحم رشاد حسن كامل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   252222.222له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22132115وفً تارٌخ ،   3212منصور لطفى اسماعٌل فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   122222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  22132115وفً تارٌخ ،   3212فرد ،، سبك لٌده برلم تعدٌل االسم التجارى الى / منصور لطفى اسماعٌل فرج  تاجر  -  22

 جنٌه   122222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22132115وفً تارٌخ ،   3212تعدل الى مؤسسه منصور للتنمٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   122222222.222أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف الت

تم تعدٌل رأس المال ,   22132115وفً تارٌخ ،   11543نادٌه عبدالنورعلى السباعى شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22132116وفً تارٌخ ،   13221نتصر على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد حسنٌن م -  23

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , تم تعدٌل رأس   22132116وفً تارٌخ ،   12124مكتب الحناوى للمماوالت العامه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   1222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22132122وفً تارٌخ ،   13221احمد حسنٌن منتصر على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   42222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22132122وفً تارٌخ ،   12323عبد هللا ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  على دمحم -  26

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصف تم تعدٌل رأس ا  22132132وفً تارٌخ ،   11522حسن دمحم السعٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22132131وفً تارٌخ ،   15324دمحم اسماعٌل محمود اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   122222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22132131وفً تارٌخ ،   22236نم غانم السٌد رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم غا -  23

 جنٌه   5222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132121وفً تارٌخ  22322ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انهار معوض دمحم هٌبه موس -  1

 بملن/ احمد فرج دمحم ابوعلى-الـتأشٌر:   ، فٌشابنا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22132121وفً تارٌخ  22332احمد دمحم شفٌك منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 بملن/احمد دمحم شفٌك منتصر -جالء بجوار بنزٌون ، شارع ال

تم تعدٌل العنوان ,  22132121وفً تارٌخ  22331احمد امٌن عبدالعاطى حسن المغربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجالء ملن/ مٌنا عزٌز عطٌه منصور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132121وفً تارٌخ  22321رد ،  سبك لٌده برلم    كمال السٌد عبدالعزٌز الدرٌنى ، تاجر ف -  4

 بملن/ ناهد على اسماعٌل عجور-الـتأشٌر:   ، بمطارس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132121وفً تارٌخ  22323ابراهٌم دمحم فرحات دمحم حلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 بملن/ دمحم فرحات دمحم دمحم-الـتأشٌر:   ، شبراوٌش

تم تعدٌل العنوان ,  22132121وفً تارٌخ  22332احمد بركات محفوظ نجم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 بملن/دمحم ابراهٌم دمحم السٌد-ٌولٌو 23وصف الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122وفً تارٌخ  13411 سمر شولى حامد السبخاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

شارع مدرسه الثوره االعدادٌه بملن/دمحم نصر -عبد المادر الجدٌده-الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه /مٌرغم الصناعٌه 

 مائه الف جنٌه اودع برلم  ولٌد برلم فى  122222احمد احمد عبده براس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122وفً تارٌخ  22333ى محمود المصلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مصطف -  2

 الـتأشٌر:   ، اخطاب ملن/ رزق وتامر وحامد مصطفى محمود واسماء احمد اسماعٌل هابٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132123وفً تارٌخ  22624مصطفى دمحم عبد البالى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 بملن/حسنٌن ابراهٌم حسنٌن عبدالوهاب-الـتأشٌر:   ، شارع جنابٌه نوسا البٌلوق

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132123فً تارٌخ و 22624مصطفى دمحم عبد البالى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه شارع الزٌات مجمع المحاكم بملن/احمد عبدالحكٌم مجاهد عن نشاط تجاره مستحضرات تجمٌل 

 سجل تجارى الغرفه 42541لٌد برلم  4431اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132123وفً تارٌخ  22332ده برلم    محمود عبدالجواد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  11

 بملن/ حسام المتولى وهدان ابراهٌم-الـتأشٌر:   ، منشاه االخوه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132123وفً تارٌخ  22331السعٌد رضوان المتولى جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 رٌف نبٌل صدٌك الجبرونىبملن/ ش-الـتأشٌر:   ، جراح

تم تعدٌل العنوان  22132123وفً تارٌخ  22335عبدالمنعم ربٌع عبدالمنعم ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت اشنا بملن/ دمحم خالد حامد اللٌثى

تم تعدٌل  22132123وفً تارٌخ  22336،  سبك لٌده برلم     مؤسسه ابوعالم لتشكٌل الزجاج و الطباعه علٌه ، تاجر فرد -  14

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود بملن/ دمحم عبدالحمٌد ابوعالم

تم تعدٌل  22132123وفً تارٌخ  22333عبدالسالم ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 بملن/شٌماء دمحم عبدالجٌد عبدالعال -ر:   ، طنامل الغربىالعنوان , وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132123وفً تارٌخ  22342اٌمان ابراهٌم فؤاد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 بملن/الرفاعى دمحم ابراهٌم الرفاعى -الـتأشٌر:   ، دٌرب بمطارس

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132123وفً تارٌخ  22334ى السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خالد حامد اللٌث -  11

 بملن/ عبدالمنعم ربٌع عبدالمنعم ابراهٌم-الـتأشٌر:   ، مٌت اشنا 

وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان ,  22132124وفً تارٌخ  22343هٌام دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 بملن/ابراهٌم الشحات العٌسوى سالم -، مٌت اشنا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132124وفً تارٌخ  22344عصام طه احمد حلوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 بملن/ عصام طه احمد حلوٌش-الـتأشٌر:   ، مٌت العامل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132124وفً تارٌخ  22341بك لٌده برلم    دمحم سعد احمد مسعود ، تاجر فرد ،  س -  22

 بملن/السٌد دمحم احمد شحاته-الـتأشٌر:   ، صهرجت الصغرى



 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 العنوان , وصف  22132124وفً تارٌخ  13234دمحم مصطفى النبوى الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الى/ منٌه سمنود ملن طارق عبدالمنعم دمحم النادىالـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132124وفً تارٌخ  22342دمحم دمحم المرسى رزٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن/ رافت عبدالفتاح العوضى رزٌك-الـتأشٌر:   ، شبراوٌش

تم تعدٌل العنوان ,  22132124وفً تارٌخ  22346سبك لٌده برلم    مجدى فهٌم على على السنباطى ، تاجر فرد ،   -  23

 بملن/منصور فهٌم على على السنباطى -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132124وفً تارٌخ  22345على دمحم متولى العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 بملن/ دمحم المتولى شحاته العباسى-الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132121وفً تارٌخ  22342رضا عبدالباسط دمحم الطاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 بملن/صبحى دمحم السٌد عبدالرحمن-الـتأشٌر:   ، طنامل الغربى شارع الوحده بجوار مسجد دوٌدار

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132121وفً تارٌخ  22333لح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه دمحم صالح صا -  26

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن الى / دمحم صالح صالح

تم تعدٌل العنوان ,  22132121وفً تارٌخ  22355عمرو عبدالخالك عبدالخالك العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ـتأشٌر:   ، شارع السكه الجدٌده بملن/ عزه صبحى عطٌه فودهوصف ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132121وفً تارٌخ  22341السعٌد الزناتى السعٌد العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، البٌلوق شارع السلخانه بملن/ على السباعى على الشناوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122وفً تارٌخ  22352غنى عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر امٌن عبدال -  23

 الشارع الكبٌر بملن/ احمد امٌن عبدالغنى عطا هللا -الـتأشٌر:   ، نوسا البحر

عدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم ت 22132122وفً تارٌخ  22351دمحم السٌد دمحم الهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ، شارع الوحده العربٌه بملن/ فاطمه عبدالمنعم دمحم هٌكل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122وفً تارٌخ  15134ناصر مصطفى سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 دمحم بملن/ رجب مصطفى سلٌمان-طرٌك عزبه البرعى-الـتأشٌر:   ، مٌت فضاله

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122وفً تارٌخ  16111عبدالفتاح السٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ عبدالفتاح السٌد دمحم على

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122وفً تارٌخ  15134ناصر مصطفى سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 بملن/رجب مصطفى سلٌمان دمحم-الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للنشاط بناحٌه مٌت فضاله طرٌك عزبه البرعى 

تم تعدٌل العنوان ,  22132122وفً تارٌخ  22343محمود عطٌه دمحم ابراهٌم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 صهرجت الصغرى بملن/ عطٌه ابراهٌم الجزاروصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22132123وفً تارٌخ  22352محمود دمحم عرفه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ، فٌشا بنا ملن/ وسام زكى السعٌد فوده

تم تعدٌل العنوان ,  22132123وفً تارٌخ  22354ه برلم    عبدهللا عبدالحمٌد سٌد احمد الجراحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  36

 بملن/ عبدالحمٌد عبدالحمٌد سٌد احمد-وصف الـتأشٌر:   ، مٌت ابو الحارث

تم تعدٌل العنوان ,  22132123وفً تارٌخ  22356احمد االمام على على السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بملن/ شعبان عزت عبده دمحم-عزبه الشوكى-منصوروصف الـتأشٌر:   ، منشاه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22132123وفً تارٌخ  22353دمحم كمال دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 بملن/ منى ابراهٌم السٌد امام-، بمطارس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132123وفً تارٌخ  22351دمحم ممدوح عبدالغنى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 بملن/ دمحم ابراهٌم الدسولى مصطفى-الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبدالناصر

تم تعدٌل العنوان ,  22132112خ وفً تارٌ 22362مدحت السٌد عبدالمنعم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 وصف الـتأشٌر:   ، بمطارس بملن/ عبدالمنعم السٌد عبدالمنعم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132112وفً تارٌخ  13252العوضى السعٌد السعٌد عنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 د عنونالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن الى/ العوضى السعٌد السعٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132112وفً تارٌخ  22364نصر ابوالوفا ابوالغٌط السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 بملن/ابو الوفا ابوالغٌط السعٌد حسن -الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132112وفً تارٌخ  22363حسنى نصر على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، اخطاب بملن/ رفعت ابوالفتوح المتولى الحملى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132112وفً تارٌخ  22352عبدالعزٌز دمحم مصطفى زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ، الدٌرس بملن/ مى دمحم محمود ابراهٌم حمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132112وفً تارٌخ  21352دمحم جمال عبدالوهاب سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ كرٌمه ابراهٌم العوضى اسماعٌل و عبدالوهاب و سهام و سعاد جمال عبدالوهاب دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132112وفً تارٌخ  22353فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السعٌد عبدالونٌس فرج ، تاجر  -  46

 بملن/ مرٌم سٌد احمد الشربٌنى الشرلاوى-الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132112وفً تارٌخ  12124ابتسام احمد على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 عزبة الشوكى ملن/ رضا كمال احمد العادلىالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132112وفً تارٌخ  12124ابتسام احمد على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 1415 الـتأشٌر:   ، تم فتتاح فرع للنشاط بناحٌة : عزبة الشوكى ملن/ رضا كمال احمد العادلى عن نشاط مصنع ترٌكو اودع برلم

 2213/21/12فى  12124ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  22132112وفً تارٌخ  22362سماح حسن الشحات السٌد الخنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 بملن/حسن الشحات السٌد الخنانً-وصف الـتأشٌر:   ، مٌت اشنا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132111وفً تارٌخ  22311ٌده برلم    زٌنب دمحم اسماعٌل زكى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  52

و هم السعٌد ومنتصر واحمد ووسام  -شارع الجامع الكبٌر بملن/ ورثه المرحوم/ زكى السعٌد ابراهٌم فوده -الـتأشٌر:   ، فٌشا بنا

 زكى السعٌد ابراهٌم فوده

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132111وفً تارٌخ  22365رلم    والء رزق على السٌد نور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  51

 بملن/ دمحم تاج الدٌن على السٌد-الـتأشٌر:   ، نوسا البحر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132111وفً تارٌخ  22362اٌهاب صالح محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 اس صالح دمحم عبدالعالبملن/اٌن-الـتأشٌر:   ، طنامل الغربى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132111وفً تارٌخ  22312احمد ابراهٌم امٌن الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 بملن/مصطفى دمحم السٌد محمود-الـتأشٌر:   ، مٌت دمسٌس

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132111ٌخ وفً تار 22366مسعد الشندى حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الـتأشٌر:   ، طنامل الغربى بملن/ شندى حامد احمد النشار

تم تعدٌل العنوان ,  22132111وفً تارٌخ  22361محمود مصطفى محمود السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 وصف الـتأشٌر:   ، شنفاس بملن/ مصطفى دمحم السعٌد ابراهٌم



 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 العنوان , وصف  22132114وفً تارٌخ  22313مروه على السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 بملن/سعد نصر احمد الجندى-الـتأشٌر:   ، شارع فوده متفرع من حسن فهمى 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 22132114وفً تارٌخ  22312احمد مصلح عمر على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بملن/دمحم عبدالعزٌز مخٌمر -بجوار صٌلٌه الدكتور سٌد-الـتأشٌر:   ، أجا

تم تعدٌل العنوان ,  22132114وفً تارٌخ  22316دمحم عبدالعظٌم خمٌس جمعه بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 فعىبملن/ هناء رزق حسٌن الشا-وصف الـتأشٌر:   ، طنامل الغربى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132114وفً تارٌخ  22314البٌلى حموده طلبه حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 بملن/محمود حموده طلبه حسٌن -الـتأشٌر:   ، جراح

العنوان , وصف  تم تعدٌل 22132114وفً تارٌخ  22315دمحم على لطفى ابراهٌم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 بملن/ فكٌهه خٌرى دمحم فرحات -الـتأشٌر:   ، طنامل الغربى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132115وفً تارٌخ  22311دمحم فوزى الدمرداش سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بملن/ نجاح العوضى على المهدى-الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود

تم تعدٌل العنوان ,  22132115وفً تارٌخ  22312م رجب االحول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد رفعت عبدالحلٌ -  62

 بملن/ محمود رفعت عبدالحلٌم رجب-وصف الـتأشٌر:   ، امتداد شارع الجالء

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 22132116وفً تارٌخ  22322شعبان جزر السٌد المسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 بملن/ دمحم حمدان دمحم المبانى-الـتأشٌر:   ، البساتٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132116وفً تارٌخ  22323لبنى عبدهللا ابراهٌم المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الـتأشٌر:   ، كفر الشرالوه ملن/ ابراهٌم دمحم ابراهٌم غانم

تم تعدٌل العنوان ,  22132116وفً تارٌخ  22326دالمادر خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالخالك ثروت عب -  65

 بملن/ شولى شولى عبدالفتاح الدغٌدى-وصف الـتأشٌر:   ، شارع السلخانه

وان , وصف تم تعدٌل العن 22132116وفً تارٌخ  22325احمد سعد ابراهٌم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى بملن/ دمحم ابراهٌم دمحم حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132116وفً تارٌخ  22321دمحم المتولى فاروق المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بملن/ مرفت دمحم المنسى-الـتأشٌر:   ، نوسا الغٌط

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22132116وفً تارٌخ  22324دمحم مظهر دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 بملن/ ناهٌه عبدالمنعم ابراهٌم مصطفى-، مٌت دمسٌس

تم تعدٌل العنوان ,  22132116وفً تارٌخ  11124رمضان عبد هللا عبد العزٌز الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ عبدالعزٌز عبدهللا عبدالعزٌز الطوخى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132116وفً تارٌخ  13221احمد حسنٌن منتصر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ٌنالـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ اشرف حسٌن فرج حس

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132116وفً تارٌخ  13221احمد حسنٌن منتصر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر عن نشاط/ ممله لب وتسالى وحلوٌات بناحٌه طنامل الغربى بملن/ مجدى حسٌن فرج حسٌن 

 13221ولٌد برلم تابع  1526ه مؤسسه ماكس للتجاره واودع برلم وسمتها التجارٌ 222222وراس المال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132116وفً تارٌخ  22322بشرى حمدى فرج عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، المندره بملن/ خالد اسماعٌل على طاحون



 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 , وصف  22132116وفً تارٌخ  22313،  سبك لٌده برلم     عالء الدٌن على السٌد وهبه ، تاجر فرد -  13

 الـتأشٌر:   ، نوسا الغٌط بملن/ على السٌد على وهبه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132116وفً تارٌخ  13221احمد حسنٌن منتصر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ن/ مجدى حسٌن فرج حسٌنبمل-الـتأشٌر:   ، طنامل الغربى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132116وفً تارٌخ  13221احمد حسنٌن منتصر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه طنامل الغربى بملن/ اشرف حسٌن فرج حسٌن عن نشاط/تجاره منظفات ومستحضرات تجمٌل 

 2221/3/13فى 13221ولٌد برلم  322ودع برلمم 522222وراس المال 

تم تعدٌل العنوان ,  22132111وفً تارٌخ  22322ابراهٌم دمحم عبده جوده السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 بملن/وهٌبه دمحم المتولى خلٌل-وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود

تم تعدٌل العنوان ,  22132111وفً تارٌخ  22323سبك لٌده برلم      هٌثم كمال نجٌب احمد السنٌطى ، تاجر فرد ، -  11

 بملن/عالء الدٌن ابوالحسن دمحمٌن -برج ابو الحسن-وصف الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22132111وفً تارٌخ  22323هٌثم كمال نجٌب احمد السنٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 35336بملن/عالء الدٌن ابو الحسن دمحمٌن ولٌد برلم -لـتأشٌر:   ، كان له محل بناحٌه برج ابو الحسن شارع بورسعٌدوصف ا

 2212/12/23فى  4153سجل تجارى الغرفه وتم محو المٌد بامر محو رلم 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 22132111وفً تارٌخ  22321زٌنب محمود احمد سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ، مٌت دمسٌس بملن/دمحم عادل ٌوسف خورشٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132111وفً تارٌخ  22332خالد دمحم عاشور عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن/دمحم عاشور عبدالوهاب على-الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132112وفً تارٌخ  22331سولى ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتوح السٌد الد -  21

 الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود بملن/ هٌام عبدالمنعم العادلى شاهٌن

عنوان , تم تعدٌل ال 22132112وفً تارٌخ  22332ابراهٌم عبدالمجٌد سٌد احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود بملن/نورا ٌوسف دمحم ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132112وفً تارٌخ  22422مجدى السٌد عبدالبصٌر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

راهٌم دمحم مراد اودع برلم فى ولٌد برلم المنٌب ملن/ دمحم اب -شارع حمدى ابراهٌم  4الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع للنشاط بناحٌة 

 مكتب سجل تجارى الجٌزه

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132112وفً تارٌخ  12222رفعت رضا عبد العظٌم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 فٌصل-م االخضرشارع المسجد الكبٌر المتفرع من شارع الشٌن بالكو 12الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132121وفً تارٌخ  22334دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم الباتع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 بملن/ فاطمه دمحم العوضى دمحم حسن-الـتأشٌر:   ، شارع زٌن العابدٌن

تم تعدٌل العنوان ,  22132121وفً تارٌخ  22333لٌده برلم    احمد احمد عبدالرؤف ابراهٌم الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك  -  26

 بملن/ وائل شكرى العوضى الصانع -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت فضاله

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132121وفً تارٌخ  22335وائل حسٌن حفنى عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 دمحم عبدالسمٌع عبدالمنعم الجناٌنىالـتأشٌر:   ، منٌة سمنود ملن/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132121وفً تارٌخ  3225شادٌه مصطفى على الشره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، تم محو الفرع



 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

تعدٌل العنوان , وصف تم  22132121وفً تارٌخ  22336حنان محمود على على صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود بملن/ سامح احمد ابراهٌم سٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122وفً تارٌخ  22422وجٌه ابراهٌم ابراهٌم رخا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 بملن/دمحم ابراهٌم ابراهٌم رخا-الـتأشٌر:   ، مٌت ابو الحارث

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122وفً تارٌخ  22422ٌد عبدالبصٌر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى الس -  31

  -ملن / سماح حسن رٌاض الطنطاوي  -مركز اجا  -الـتأشٌر:   ، البهوفرٌن 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 22132122وفً تارٌخ  12222رفعت رضا عبد العظٌم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 بملن / رفعت رضا عبد العظٌم هٌكل -الـتأشٌر:   ، مركز اجا مٌت فضاله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122وفً تارٌخ  12232دمحم السٌد على سالم جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

شارع 3واثاث خشبى ومشغوالت ٌدوٌه للتصدٌر للخارج بالعنوان  الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسى اخر عن نشاط مصنع موبلٌات

ملٌون جنٌه فمط والسمه التجارٌه مصنع روٌال 1222222بملن/عمرو عباس الغرٌب الصٌاد براس مال -السنانٌه -الجامع الكبٌر

 ارت لالثاث 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122وفً تارٌخ  12411فرج الغرٌب على االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن الى/ دمحم فرج الغرٌب على االلفى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22132122وفً تارٌخ  22332جزاره العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 بملن/نصر الدٌن رمضان عواض-منٌه سمنود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122وفً تارٌخ  22331مجدى طلبه احمد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، بمطارس بملن/ رمضان طلبه احمد سلٌم 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 22132122وفً تارٌخ  21221خالد جمال منصور ابوهاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

بملن/دمحم السعٌد السعٌد ابو -شارع سعد زغلول المتفرع من شارع بورسعٌد خلف مسجد التوبه-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى:

 عمٌده شحٌط

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122وفً تارٌخ  22333مجدى احمد سلٌم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 بملن/ احمد سلٌم احمد عبدالجواد-شارع فرحات-، البٌلوقالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22132124وفً تارٌخ  22422امنه رٌاض دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 بملن/دمحم رشاد دمحم نصر-، مٌت مسعود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132124وفً تارٌخ  22421ه برلم    حنان حسن دمحم البندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  122

 بملن/ نعمه مصطفى السباعى-الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132124وفً تارٌخ  22423شولى عاطف السٌد شمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 هبملن/دمحم عاطف السٌد شم-الـتأشٌر:   ، تلبنت

تم تعدٌل العنوان ,  22132124وفً تارٌخ  22424السٌد عبدالمنعم العدلى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 بملن/ اٌه حمدى عبدالحافظ العوضى حجازى-وصف الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود

تم تعدٌل العنوان ,  22132125ارٌخ وفً ت 22421مصطفى عبدالرؤف ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 بملن/ ابراهٌم عبدالرؤف ابراهٌم دمحم -طنامل الشرلى-وصف الـتأشٌر:   ، عزبه االٌتارٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132125وفً تارٌخ  22426جمال حبٌب على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ى حسٌن كرسوعالـتأشٌر:   ، فٌشابنا بملن/ حبٌب عل

تم تعدٌل العنوان ,  22132125وفً تارٌخ  22422عبدالعاطى دمحم دمحم البسطوٌسى عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 بملن/ نجالء فتحى فؤاد نواره-وصف الـتأشٌر:   ، جراح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22132125ارٌخ وفً ت 12133خضره عبدالوهاب البرعى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

فى  562وصف الـتأشٌر:   ، تم محو المحل الرئٌسى االخر بناحٌه شبراوٌش بملن /عبدالفتاح دمحم دمحم ابراهٌم المودع برلم 

 12133والممٌد برلم تابع  2213/23/25

تم تعدٌل  22132125وفً تارٌخ  22425دمحم السعٌد البسطوٌسى البسطوٌسى عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن/ السعٌد البسطوٌسى البسطوٌسى -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جراح

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122وفً تارٌخ  22411احمد رضوان عطٌه البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ل بملن/عاطف العوضى اسماعٌ-الـتأشٌر:   ، مٌت فضاله

تم تعدٌل العنوان ,  22132122وفً تارٌخ  11126ٌاسر عبدالوهاب عبدالمنعم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

بناحٌه  6من المجموعه 36والفمره  13وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسى اخر عن نشاط استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه

 11126ولٌد برلم تابع 1622خمسمائه الف جنٌه واودع برلم  522222هٌم بدوى غرٌب براس مال شٌوه الغربٌه بملن/ حنان ابرا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122وفً تارٌخ  22423دمحم عطا هللا السٌد المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود بملن/ جاد السٌد المتولى االخطابى

تم تعدٌل العنوان ,  22132122وفً تارٌخ  11126ٌاسر عبدالوهاب عبدالمنعم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن/ حنان ابراهٌم بدوى غرٌب-وصف الـتأشٌر:   ، شٌوه الغربٌه

تم تعدٌل العنوان ,  22132122وفً تارٌخ  11126ٌاسر عبدالوهاب عبدالمنعم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

بملن/ احمد ابوالمجد مخٌمر عن نشاط ورشه اصالح سٌارات واودع برلم -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كفر الشرالوه

 11126ولٌد برلم  2212/1/24فى  31

تم تعدٌل العنوان ,  22132122ٌخ وفً تار 11126ٌاسر عبدالوهاب عبدالمنعم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر الشرالوه بملن/ احمد ابوالمجد مخٌمر عن نشاط/ بٌع لطع غٌار سٌارات واودع 

 11126ولٌد برلم تابع 2212/21/32فى 121برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132122تارٌخ  وفً 22412طارق على توفٌك مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، طنامل الشرلى ملن/ مسعد على توفٌك مسعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132123وفً تارٌخ  22415دمحم هشام فوزى احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 بملن/ سعد محمود اسماعٌل منصور-برج الرٌس خلف السنترال 23لمالـتأشٌر:   ، شارع السكه الجدٌده مع شارع الوحده شمه ر

تم تعدٌل  22132123وفً تارٌخ  22413عبد الاله مسعد ابراهٌم على ابوالممصان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، نوسا الغٌط بملن/ ابراهٌم مسعد ابراهٌم ابوالممصان

تم تعدٌل العنوان ,  22132123وفً تارٌخ  22412عبدالممصود دمحم جبر العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نها  -  111

 بملن/ صبرى صبرى دمحم-وصف الـتأشٌر:   ، شارع زٌن العابدٌن

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 22132123وفً تارٌخ  22414نواره شولى ٌوسف شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بملن/حسام عبدالحمٌد ابو صالح -ٌولٌو 23الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان  22132123وفً تارٌخ  22416احمد عبدالحمٌد احمد ابراهٌم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 دهلرٌه السالم بملن/ هدى ابراهٌم ابراهٌم فو -, وصف الـتأشٌر:   ، فٌشابنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132132وفً تارٌخ  22411دمحم احمد ابولاسم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود بملن/  احمد ابولاسم دمحم

العنوان , وصف تم تعدٌل  22132131وفً تارٌخ  22422احمد متولى دمحم السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، فٌشابنا بملن/ هشام متولى دمحم السعٌد



 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  22132131وفً تارٌخ  22421النبوى ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، الدٌرس ملن/ دمحم ابراهٌم احمد طه

تم تعدٌل العنوان ,  22132131وفً تارٌخ  22412ٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سومٌه حسٌن عبدالعزٌز خل -  123

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود بملن/ احمد مصطفى مسعود

تم تعدٌل العنوان ,  22132131وفً تارٌخ  22412سومٌه حسٌن عبدالعزٌز خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

و اودع  25222، لها محل رئٌسى بناحٌه منٌه سمنود بملن/ فوزٌه دمحم على عن نشاط تجاره البماله براس مال وصف الـتأشٌر:   

 22412و لٌد برلم  تابع  1623برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132131وفً تارٌخ  22413االء عطا السٌد النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتأشٌر:   ، منٌة سمنود ملن/ دمحم فتوح عبدالرحمن المندراوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22132131وفً تارٌخ  22423دمحم جمال عبدالعلٌم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 بملن/جمال عبدالعلٌم دمحم الفمى -الـتأشٌر:   ، شنٌسه

تم تعدٌل العنوان ,  22132131وفً تارٌخ  22412سومٌه حسٌن عبدالعزٌز خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 25222د عن نشاط تجاره احذٌه براس مال وصف الـتأشٌر:   ، لها محل رئٌسى بناحٌه منٌه سمنود بملن/ احمد مصطفى مسعو

 22412و لٌد برلم  1622مودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22132131وفً تارٌخ  22412سومٌه حسٌن عبدالعزٌز خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌه سمنود بملن/ فوزٌه دمحم على

تم تعدٌل العنوان ,  22132131وفً تارٌخ  22422العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد جمال عبدالحك عبد -  123

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع انور الدغٌدى من شارع الجالء خلف السلخانه ملن/ ابراهٌم عبدالحمٌد اللوزى

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22132123وفً تارٌخ  12122ل خلٌفه عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نبٌله كام -  1

 التأشٌر:  اضافه نشاط/مماوالت وتورٌدات الكهرومٌكانٌكٌه لمحطات الصرف والتجهٌزات المعملٌه واجهزه زجاجات كٌماوٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22132124وفً تارٌخ  13234برلم   دمحم مصطفى النبوى الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  2

 التأشٌر:  تعدٌل مسمى النشاط الى/ تصنٌع و تعبئه منظفات

تم تعدٌل النشاط , وصف 22132115وفً تارٌخ  16112شمس محمود اسماعٌل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وم ومواد غذائٌه وتصدٌرالتأشٌر:  اضافه نشاط/ انتاج وتجهٌز وتصنٌع لح

تم تعدٌل النشاط , 22132116وفً تارٌخ  11124رمضان عبد هللا عبد العزٌز الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر:  مصنع زخرفه زجاج وبورسلٌن وخزف

تم تعدٌل النشاط , 22132112خ وفً تارٌ 22222نادر ممدوح عبدالرحمن صابر غٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر:  تم اضافه نشاط كمالٌات سٌارات لٌصبح النشاط /زٌوت وشحومات و كمالٌات سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 22132121وفً تارٌخ  13121السعٌد عبد الهادى السعٌد العواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 ملالتأشٌر:  اضافه نشاط/خدمات ن



 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 النشاط , وصف التأشٌر:  22132122وفً تارٌخ  12411فرج الغرٌب على االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 اضافه نشاط/ تصنٌع زراعى وتعبئه

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132123وفً تارٌخ  22342ر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان ابراهٌم فؤاد دمحم سالم ، تاج -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132111وفً تارٌخ  22311زٌنب دمحم اسماعٌل زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132116وفً تارٌخ  22326سبك لٌده برلم    عبدالخالك ثروت عبدالمادر خطاب ، تاجر فرد ،  -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132111وفً تارٌخ  22321زٌنب محمود احمد سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132124وفً تارٌخ  22424رلم   السٌد عبدالمنعم العدلى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132121وفً تارٌخ  22332احمد بركات محفوظ نجم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132121وفً تارٌخ  22342 رضا عبدالباسط دمحم الطاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132112وفً تارٌخ  22363حسنى نصر على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132116ارٌخ وفً ت 22313عالء الدٌن على السٌد وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132121وفً تارٌخ  22335وائل حسٌن حفنى عبدالتواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132122وفً تارٌخ  22411احمد رضوان عطٌه البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22132121وفً تارٌخ  22331احمد امٌن عبدالعاطى حسن المغربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132121وفً تارٌخ  22341السعٌد الزناتى السعٌد العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132112وفً تارٌخ  22364نصر ابوالوفا ابوالغٌط السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصف 22132116وفً تارٌخ  22322شعبان جزر السٌد المسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132116وفً تارٌخ  22322بشرى حمدى فرج عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132112وفً تارٌخ  22332مجٌد سٌد احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبدال -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132121وفً تارٌخ  22323ابراهٌم دمحم فرحات دمحم حلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132122وفً تارٌخ  22351د دمحم الهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌ -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132112وفً تارٌخ  22362مدحت السٌد عبدالمنعم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132116وفً تارٌخ  22323اهٌم المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لبنى عبدهللا ابر -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132112وفً تارٌخ  22331فتوح السٌد الدسولى ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132123وفً تارٌخ  22415د شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم هشام فوزى احم -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132131وفً تارٌخ  22423دمحم جمال عبدالعلٌم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132124وفً تارٌخ  22341جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سعد احمد مسعود ، تا -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22132121وفً تارٌخ  22355عمرو عبدالخالك عبدالخالك العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132123وفً تارٌخ  22351جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ممدوح عبدالغنى سالمه ، تا -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132111وفً تارٌخ  22312احمد ابراهٌم امٌن الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132124وفً تارٌخ  22421سبك لٌده برلم   حنان حسن دمحم البندارى ، تاجر فرد ،   -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132132وفً تارٌخ  22411دمحم احمد ابولاسم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132131وفً تارٌخ  22412برلم    سومٌه حسٌن عبدالعزٌز خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132122وفً تارٌخ  22343محمود عطٌه دمحم ابراهٌم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 22132112وفً تارٌخ  22362ٌده برلم   سماح حسن الشحات السٌد الخنانى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132121وفً تارٌخ  22334دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم الباتع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132122وفً تارٌخ  22423ك لٌده برلم   دمحم عطا هللا السٌد المتولى ، تاجر فرد ،  سب -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132122وفً تارٌخ  22412طارق على توفٌك مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22132123وفً تارٌخ  22353دمحم كمال دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132112وفً تارٌخ  22353دمحم السعٌد عبدالونٌس فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132111وفً تارٌخ  22365والء رزق على السٌد نور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132122وفً تارٌخ  22333مجدى احمد سلٌم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132125وفً تارٌخ  22426حبٌب على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132123وفً تارٌخ  22412نها عبدالممصود دمحم جبر العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132121وفً تارٌخ  22321عبدالعزٌز الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كمال السٌد  -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132124وفً تارٌخ  22344عصام طه احمد حلوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132111وفً تارٌخ  22361عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود مصطفى محمود الس -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132111وفً تارٌخ  22332خالد دمحم عاشور عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22132125وفً تارٌخ  22422ى عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعاطى دمحم دمحم البسطوٌس -  41

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132123وفً تارٌخ  22334دمحم خالد حامد اللٌثى السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132123وفً تارٌخ  22331وده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السعٌد رضوان المتولى ج -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132124وفً تارٌخ  22343هٌام دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 22132111وفً تارٌخ  22362فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب صالح محمود ابراهٌم ، تاجر -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132114وفً تارٌخ  22312احمد مصلح عمر على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132115وفً تارٌخ  22311ك لٌده برلم   دمحم فوزى الدمرداش سٌد ، تاجر فرد ،  سب -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132121وفً تارٌخ  22336حنان محمود على على صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132123وفً تارٌخ  22352 محمود دمحم عرفه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132123وفً تارٌخ  22356احمد االمام على على السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132124ً تارٌخ وف 22422امنه رٌاض دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132124وفً تارٌخ  22423شولى عاطف السٌد شمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22132123تارٌخ وفً  22416احمد عبدالحمٌد احمد ابراهٌم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132123وفً تارٌخ  22332محمود عبدالجواد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22132123وفً تارٌخ  22333عبدالسالم ابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132114وفً تارٌخ  22313مروه على السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22132116وفً تارٌخ  22324دمحم مظهر دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132116وفً تارٌخ  22325احمد سعد ابراهٌم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132131وفً تارٌخ  22412سومٌه حسٌن عبدالعزٌز خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132131وفً تارٌخ  22413االء عطا السٌد النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 22132121وفً تارٌخ  22322انهار معوض دمحم هٌبه موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22132123وفً تارٌخ  22335عبدالمنعم ربٌع عبدالمنعم ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصف 22132124وفً تارٌخ  22342دمحم دمحم المرسى رزٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132114وفً تارٌخ  22316دمحم عبدالعظٌم خمٌس جمعه بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132116وفً تارٌخ  13221حمد حسنٌن منتصر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132111وفً تارٌخ  22322ابراهٌم دمحم عبده جوده السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132131وفً تارٌخ  22422تولى دمحم السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد م -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132122وفً تارٌخ  15134ناصر مصطفى سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22132123وفً تارٌخ  22354سٌد احمد الجراحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا عبدالحمٌد  -  15

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132112وفً تارٌخ  22352عبدالعزٌز دمحم مصطفى زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132116وفً تارٌخ  22321روق المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم المتولى فا -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132111وفً تارٌخ  22323هٌثم كمال نجٌب احمد السنٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22132123وفً تارٌخ  22413اهٌم على ابوالممصان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الاله مسعد ابر -  13

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132131وفً تارٌخ  22421النبوى ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132124وفً تارٌخ  22345تولى العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على دمحم م -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132111وفً تارٌخ  22366مسعد الشندى حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132114وفً تارٌخ  22314، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   البٌلى حموده طلبه حسٌن  -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22132122وفً تارٌخ  22332جزاره العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132122وفً تارٌخ  22422ده برلم   وجٌه ابراهٌم ابراهٌم رخا ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22132125وفً تارٌخ  22425دمحم السعٌد البسطوٌسى البسطوٌسى عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 22132125وفً تارٌخ  22421سبك لٌده برلم   مصطفى عبدالرؤف ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،   -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132121وفً تارٌخ  22332احمد دمحم شفٌك منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132122وفً تارٌخ  22333م   دمحم مصطفى محمود المصلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132124وفً تارٌخ  22346مجدى فهٌم على على السنباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132112وفً تارٌخ  12124ابتسام احمد على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22132115وفً تارٌخ  22312احمد رفعت عبدالحلٌم رجب االحول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22132121وفً تارٌخ  22333   احمد احمد عبدالرؤف ابراهٌم الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  33

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132122وفً تارٌخ  11126ٌاسر عبدالوهاب عبدالمنعم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22132123وفً تارٌخ  22336،  سبك لٌده برلم   مؤسسه ابوعالم لتشكٌل الزجاج و الطباعه علٌه ، تاجر فرد  -  35

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132122وفً تارٌخ  22352ٌاسر امٌن عبدالغنى عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132114وفً تارٌخ  22315دمحم على لطفى ابراهٌم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132122وفً تارٌخ  22331مجدى طلبه احمد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22132123وفً تارٌخ  22414شولى ٌوسف شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نواره -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22132131وفً تارٌخ  22422احمد جمال عبدالحك عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: المصطفى للمستلزمات الطبٌه وادوات  22624تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22132123،  فى تارٌخ :   -  1

 التجمٌل  

الى: اضافه سمه تجارٌه/المصرٌه لتجاره  22211تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22132124،  فى تارٌخ :   -  2

 الحداٌد ولوازم الدٌكور  

 الى: تم اضافه سمه تجارٌه/ جنه الزخرفه   22261تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22132123،  فى تارٌخ :   -  3

   M&Hالى: اضافه سمه تجارٌه /ام اند اتش  16221تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22132111فى تارٌخ :   ،  -  4

الى: مصنع طٌبه لزخرفه الزجاج والبورسلٌن  11124تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22132116،  فى تارٌخ :   -  5

 والخزف  

الى: اضافه سمه تجارٌه/العالمٌه لالستٌراد  21221تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22132122،  فى تارٌخ :   -  6

 والتصدٌر  

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى / درٌم للترٌكو   15324تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22132131،  فى تارٌخ :   -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    22132121، وفى تارٌخ    12232شركة السٌد عبد العزٌز عبد اللطٌف وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 نتهاء من تصفٌتهامحو/شطب السجل  تم محو المٌد لحل الشركه واال

تم    22132131، وفى تارٌخ    11322شركة كرٌمه دمحم مصطفى  ابراهٌم وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  تم محو هذا المٌد النحالل الشركه و االنتهاء من تصفٌتها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    22132121شركة السٌد عبد العزٌز عبد اللطٌف وشركاه  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

 12232برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 

 13533برلم       22132121، تارٌخ :  1322  2221/26/12-ناهد على اسماعٌل عجور  ج -  1

 13533برلم       22132121، تارٌخ :  1321  2212/26/12-ناهد على اسماعٌل عجور  ج -  2

 16532  برلم     22132122، تارٌخ :  1421  2224/24/21طارق احمد دمحم ابوالنجا  سارى حتى  -  3

 3466برلم       22132122، تارٌخ :  1422  2221/26/11محمود عبداللطٌف دمحم الشوربجى  سارى حتى -  4

 12536برلم       22132122، تارٌخ :  1333  2224/21/21دمحم ابراهٌم ابراهٌم دمحم  سارى حتى  -  5

 13361برلم       22132122، تارٌخ :  1323  2226/12/22-صبرى الشحات ابراهٌم دمحم  ج -  6

 13361برلم       22132122، تارٌخ :  1332  2211/12/22-صبرى الشحات ابراهٌم دمحم  ج -  1

 13361برلم       22132122، تارٌخ :  1331  2216/12/22-صبرى الشحات ابراهٌم دمحم  ج -  2

 12411برلم       22132123، تارٌخ :  1412  2224/23/24مصطفى دمحم كامل دمحم لمر  سارى حتى  -  3



 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

 12621برلم       22132123، تارٌخ :  1413  2213/21/26-عادل فؤاد الحسٌنى فوده  ج -  12

 12421برلم       22132123، تارٌخ :  1414  2225/25/26-حسن السٌد حسٌن عبدالحفٌظ  ج -  11

 1124برلم       22132123، تارٌخ :  1424  2224/21/26هانى لطفى السعٌد حسن طراد  سارى حتى -  12

تعدٌل االسم التجارى الى مؤسسه طراد لتجاره الكٌماوٌات والتورٌدات العامه والتوكٌالت التجارٌه  سارى  -  13

 1124برلم       22132123، تارٌخ :  1424  2224/21/26حتى

 1623برلم       22132124، تارٌخ :  1413  2213/21/22-حسن السعٌد السٌد مجاهد  ج -  14

 12222برلم       22132124، تارٌخ :  1423  2223/26/23رفعت رضا عبد العظٌم هٌكل  سارى حتى  -  15

 12421برلم       22132124، تارٌخ :  1423  2212/25/26-حسن السٌد حسٌن عبدالحفٌظ  ج -  16

 12421برلم       22132124، تارٌخ :  1424  2215/25/26-حسن السٌد حسٌن عبدالحفٌظ  ج -  11

 13332برلم       22132124، تارٌخ :  1432  2213/24/22-عبد المجٌد فرٌد سٌد احمد العمراوي  ج -  12

 13332برلم       22132124ٌخ : ، تار 1431  2223/4/21عبد المجٌد فرٌد سٌد احمد العمراوي  سارى حتى  -  13

 2421برلم       22132121، تارٌخ :  1441  2224/22/21-حلٌمه سالمه على سالمه غنٌم  ج -  22

 2421برلم       22132121، تارٌخ :  1442  2223/22/21-حلٌمه سالمه على سالمه غنٌم  ج -  21

 2421برلم       22132121، تارٌخ :  1443  2214/22/21-حلٌمه سالمه على سالمه غنٌم  ج -  22

 2251برلم       22132121، تارٌخ :  1435  2222/22/22-السٌد ابراهٌم السٌد امام  ج -  23

 2251برلم       22132121، تارٌخ :  1436  2225/22/22-السٌد ابراهٌم السٌد امام  ج -  24

 2251برلم       22132121، تارٌخ :  1431  2212/22/22-السٌد ابراهٌم السٌد امام  ج -  25

 2251برلم       22132121، تارٌخ :  1432  2215/22/22-السٌد ابراهٌم السٌد امام  ج -  26

 11226برلم       22132122، تارٌخ :  1455  2223/6/12السعٌد السٌد احمد الدسولى  سارى حتى -  21

 1311برلم       22132122، تارٌخ :  1452  2224/12/23-دمحم السٌد منصور عٌسى  ج -  22

 1311برلم       22132122، تارٌخ :  1451  2223/12/23-دمحم السٌد منصور عٌسى  ج -  23

 1311برلم       22132122، تارٌخ :  1452  2214/12/23-دمحم السٌد منصور عٌسى  ج -  32

 11566برلم       22132123، تارٌخ :  1462  2223/11/23مصطفى دمحم احمد الزٌادى  سارى حتى -  31

 12326برلم       22132123، تارٌخ :  1463  2213/21/22-رضا احمد السٌد ابو سعد  ج -  32

 14621برلم       22132123، تارٌخ :  1456  2224/1/31احمد السٌد عطٌه عبد العال  سارى حتى -  33

 2262برلم       22132112، تارٌخ :  1416  2224/23/22رمزى زكى عوض جاد هللا  سارى حتى -  34

 16641برلم       22132112، تارٌخ :  1422  2224/21/13حامد فؤاد الششتاوى عطٌه  سارى حتى  -  35

 14463برلم       22132112، تارٌخ :  1413  2224/23/21فتوح رٌاض عبدالبالى الزمٌتى  سارى حتى  -  36

 14214برلم       22132111، تارٌخ :  1435  2222/12/21-سمٌره لاسم عبدالعظٌم االشمر  ج -  31



 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

 14214برلم       22132111، تارٌخ :  1436  2213/12/21-سمٌره لاسم عبدالعظٌم االشمر  ج -  32

 14214برلم       22132111، تارٌخ :  1431  2223/12/26سمٌره لاسم عبدالعظٌم االشمر  سارى حتى  -  33

 12161برلم       22132111، تارٌخ :  1521  2212/24/12-عبدالفتاح الدمرداش السعٌد ابوطه  ج -  42

 12333برلم       22132114، تارٌخ :  1522  2223/11/21مروه حسن ابراهٌم حسن الضوٌنى  سارى حتى  -  41

 2213برلم       22132114ارٌخ : ، ت 1523  2214/25/32-حسن عبدالحفٌظ حسٌن  ج -  42

 2213برلم       22132114، تارٌخ :  1524  2224/25/23حسن عبدالحفٌظ حسٌن  سارى حتى -  43

 12222برلم       22132115، تارٌخ :  1513  2213/12/24احمد دمحم محمود عبدالمطلب ماضى  سارى حتى  -  44

 11213برلم       22132115، تارٌخ :  1511  2224/5/22منى ابراهٌم حسن ابراهٌم  سارى حتى  -  45

 1626برلم       22132115، تارٌخ :  1516  2224/6/4دمحم رشاد حسن كامل  سارى حتى  -  46

 5232برلم       22132111، تارٌخ :  1534  2221/11/15السعٌد مرجان السعٌد الدٌب  سارى حتى -  41

 11152برلم       22132111، تارٌخ :  1536  2223/25/12-جدمحم عبدهللا احمد موسى   -  42

 11152برلم       22132111، تارٌخ :  1531  2222/25/12-دمحم عبدهللا احمد موسى  ج -  43

 11152برلم       22132111، تارٌخ :  1532  2213/25/12-دمحم عبدهللا احمد موسى  ج -  52

 11152برلم       22132111، تارٌخ :  1533  2212/25/12-دمحم عبدهللا احمد موسى  ج -  51

 14242برلم       22132111، تارٌخ :  1532  2212/26/24-ممدوح عبد الرحمن صابر غٌط  ج -  52

 6414برلم       22132111، تارٌخ :  1541  2223/24/13-ابراهٌم السٌد على الشرلاوى  ج -  53

 6414برلم       22132111، تارٌخ :  1542  2222/24/13-ج  ابراهٌم السٌد على الشرلاوى -  54

 6414برلم       22132111، تارٌخ :  1543  2213/24/13-ابراهٌم السٌد على الشرلاوى  ج -  55

 6414برلم       22132111، تارٌخ :  1544  2212/24/13-ابراهٌم السٌد على الشرلاوى  ج -  56

 16623برلم       22132111، تارٌخ :  1533  2224/25/31لسٌد فاٌد  سارى حتى احمد شبل عبد الشفٌك ا -  51

 15523برلم       22132112، تارٌخ :  1542  2221/21/24انور انور عبد الخالك الموافى  سارى حتى  -  52

 2323برلم       22132112، تارٌخ :  1552  2212/11/2-مها عبدالعاطى السٌد الشامٌه  ج -  53

 2323برلم       22132112، تارٌخ :  1553  2215/11/2-مها عبدالعاطى السٌد الشامٌه  ج -  62

 11462برلم       22132112، تارٌخ :  1554  2221/25/23حنان دمحم حسنى الطنبولى  سارى حتى  -  61

 1225لم   بر    22132121، تارٌخ :  1564  2212/25/26-السٌده السٌد السٌد العاملى  ج -  62

 3225برلم       22132121، تارٌخ :  1565  2215/22/15-شادٌه مصطفى على الشره  ج -  63

 11352برلم       22132121، تارٌخ :  1556  2224/1/6شولى السعٌد عبدالعزٌز الملٌنى  سارى حتى  -  64

 11352برلم       22132121، تارٌخ :  1556  2224/1/6شولى السعٌد عبدالعزٌز عبدالعزٌز  سارى حتى  -  65



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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