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عن بٌع مالبس  23421برلم  22102212، لٌد فى  22222.222محمود سالم ٌوسف المنوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 جاهزه ، بجهة : كفر هالل ملن /سمر احمد موسى هالل

ع عن مصن 23402برلم  22102222، لٌد فى  12222.222حسن عبد الحمٌد زكى رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 نسٌج ، بجهة : كفر هالل ملن : حسن عبد الحمٌد زكى رمضان

عن مخبز  23301برلم  22102222، لٌد فى  5222.222اسالم سالم ابو الٌزٌد احمد الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 سٌاحـــــً ، بجهة : طوخ طنبشا ملن جمال احمد عبد المطلب الملشً

عن تجارة المشه  23422برلم  22102223، لٌد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    جمال اسماعٌل رشاد غنٌم -  4

 ، بجهة : كفر هالل ملن : اسامه الحسٌنى عبد الغفار

عن ورشه  23425برلم  22102224، لٌد فى  1522.222ابراهٌم حسنً عبد المجٌد الحاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 جهة : لوٌسنا شارع صالح سالم ملن /محمود ابو الٌزٌد فخر الدٌننجارة مٌكانٌكٌه ، ب

عن بماله ، بجهة : كفر  23422برلم  22102220، لٌد فى  1222.222سعاد شلبى دمحم صبٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 طه شبرا بملن / ماهر على دمحم

عن مكتبه و  23422برلم  22102220، لٌد فى  22222.222دمحم محمود العلٌمً حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ش/ الجٌش "جمال عبد الناصر" ملن محمود فهمً دمحم السٌد25 -خردوات و لعب اطفال ، بجهة : لوٌسنا 

عن بماله ، بجهة :  23521برلم  22102225، لٌد فى  122222.222ابراهٌم السٌد جالل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 غرٌان ملن /السٌد جالل دمحم ابو العال بنً

عن مكتب  23532برلم  22102220، لٌد فى  12222.222عناٌات محمود احمد احمد ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 ش/ الجٌش عماره المدس ملن : امٌره صالح احمد السٌد-مماوالت هندسى ، بجهة : لوٌسنا 

عن حظٌرة مواشى  23532برلم  22102220، لٌد فى  52222.222ر فرد ، رأس ماله ،  احمد حلمى دمحم عثمان  ، تاج -  12

 ، بجهة : كفر مٌت سراج بملن / عاصم حلمى دمحم عثمان

عن  23434برلم  22102212، لٌد فى  12222.222ابراهٌم ابو الفتوح ابو المكارم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش/ الجٌش ملن خالد احمد احمد علً -: لوٌسنا صالون حاللــــه ، بجهة 

عن مكتب  2223برلم  22102211، لٌد فى  51222.222عمرو عادل دمحم سروردمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 دطرٌك النصر بملن / مروه منٌر فرٌ -مماوالت عمومٌه ونمل وتورٌد مواد البناء ومستلزمات السٌارات ، بجهة : بركة السبع 

عن حظٌرة  23455برلم  22102215، لٌد فى  52222.222عبٌر على السٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 مواشى ، بجهة : كفر هورٌن ملن : رضا مسعد الدمحمى

لماش عن تجارة  23544برلم  22102232، لٌد فى  12222.222احمد عبد الغنى سالم عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 منشٌه العرب ملن : سوزان حسان حسٌن -تنجٌد ، بجهة : لوٌسنا 

عن تجارة ماعز واغنام  23552برلم  22102231، لٌد فى  25222.222دمحم سعٌد دمحم زاٌدة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ، بجهة : كفر هالل بملن /احمد سٌد احمد مصطفى
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عن ورشة  23430برلم  22102211، لٌد فى  12222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد بالل ابراهٌم الملٌوبى  ،  -  16

 مٌكانٌكى موتسكالت ، بجهة : لوٌسنا بملن / بالل ابراهٌم احمد الملٌوبى

عن بٌع ادوات  23465برلم  22102212، لٌد فى  12222.222دمحم صالح عبد الجواد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بجهة : طه شبرا ملن : عاطف محمود دمحم حماده منزلٌه ،

عن بمالـــه و  23466برلم  22102212، لٌد فى  1222.222سلٌمان زاهر سلٌمان السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 تموٌن ، بجهة : منشأة دملو ملن احمد زاهر سلٌمان السٌد

عن بٌع ادوات  23420برلم  22102221، لٌد فى  12222.222  ٌوسف ٌوسف سلٌم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  10

 منزلٌه ، بجهة : هورٌن ملن : ابراهٌم ٌوسف ٌوسف سلٌم

عن  23405برلم  22102221، لٌد فى  152222.222احمد ابراهٌم الدمرداش علً نعمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 براهٌم الدمرداش علًورشه تصنٌع كرٌتــــال ، بجهة : كفر نفره ملن ا

عن تجارة  23416برلم  22102222، لٌد فى  5222.222حسام علً البكرى ابراهٌم عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 حبوب واعالف ومدشه ، بجهة : دمهوج ملن علً البكرى ابراهٌم

عن  23423برلم  22102220، لٌد فى  52222.222احمد عبدربه ابو العنٌن السٌد داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 مكتب مماوالت ، بجهة : طنبشا ملن /عبدربه ابو العنٌن داود

عن مكتب  23516برلم  22102224، لٌد فى  522222.222ابراهٌم عبد الرؤف برعً البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

" ، بجهة : كفر الحمادٌه ملن ابراهٌم عبد الرؤف برعً  6جموعه من الم 36و الماده  10استٌراد و تصدٌر " ما عدا المجموعه 

 البنا

عن حظٌرة  23535برلم  22102220، لٌد فى  222222.222السٌد لاسم علً محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 بملن /عٌد لاسم علً محمود -السالم  -مواشى ، بجهة : لوٌسنا 

عن مدشـــــه ،  15222برلم  22102232، لٌد فى  222222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،   كرٌمه دمحم سلٌمان دمحم  ، -  25

 لرٌه راتب ملن ولٌد عبد الحلٌم عبد الحلٌم علً -بجهة : طوخ طنبشا 

عن مصنع  23555برلم  22102231، لٌد فى  5222.222نسمه احمد دمحم المرسى شعت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 هة : كفر هالل بملن / احمد دمحم المرسى شعتنسٌج ، بج

عن مدشة  23562برلم  22102231، لٌد فى  152222.222السٌد حجاج عبد الغنى حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 حبوب ، بجهة : كفور الرمل ملن /احمد عبد المادر محمود

عن مكتب  23462برلم  22102212، لٌد فى  222222.222رضا ابراهٌم محمود الزغبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 مماوالت عامه ، بجهة : طوخ طنبشا ملن : جمال ابراهٌم محمود الزغبى

عن محل  23463برلم  22102216، لٌد فى  15222.222ابراهٌم بكر ابراهٌم الشافعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 بٌـــع ادوات صحٌه ، بجهة : كفر نفره ملن مها صبحً احمد داود

عن محل  23426برلم  22102212، لٌد فى  5222.222فاطمه دمحم نجٌب عبد الجٌد هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بٌع منظفات ، بجهة : كفر هالل بملن / عمر عبد الخالك ابو المجد

عن مصنع  23403برلم  22102221، لٌد فى  12222.222الوهاب فتحً حافظ هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبد -  31

 نسٌــــــج ، بجهة : كفر هالل ملن فتحً حافظ هالل

عن  23421برلم  22102223، لٌد فى  52222.222دمحم مٌمونً دمحم المرسً االعصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 واشـــً حالبه ، بجهة : طوخ طنبشا ملن مٌمونً دمحم المرسً االعصرحظٌرة م
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عن خلط وتعبئة  23424برلم  22102224، لٌد فى  51222.222امانى حسن دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33
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عن  23512برلم  22102224، لٌد فى  152222.222الرفاعى امام عبد المادر صبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 حظٌره مواشى ، بجهة : كفر بنى غرٌان ملن/زولت امام عبد المادر صبره

عن  23510برلم  22102225، لٌد فى  52222.222ه ،  شٌماء الحسنٌن عبد الفتاح الشبراوى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  35

تجارة سجاد وكلٌم ومفروشات ، بجهة : لوٌسنا السوق التجارى بسور مركز شباب مدٌنة لوٌسنا امام مجلس مدٌنة لوٌسنا بملن / 

 عادل عبد اللطٌف الملشى

عن بماله ، بجهة  23424برلم  22102220فى ، لٌد  52222.222السٌد صالح دمحم الخنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 : ام خنان بملن / احمد صالح دمحم الخنانى

عن تجاره عطارة  23462برلم  22102216، لٌد فى  12222.222احمد صبحى دمحم زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 ، بجهة : شبرا بخوم ملن /طارق صالح حسٌن موسً

عن  23462برلم  22102212، لٌد فى  52222.222عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   شادي فاروق محمود لطب -  32

بحوض تٌمور  -شارع متفرع من طرٌك مصر / اسكندرٌه الزراعً  -تشكٌل و لص الكرتون "الغٌر مطبوع" ، بجهة : لوٌسنا 

 المبلً ملن بدر احمد عبد الغنً

عن تجارة وتورٌد  23426برلم  22102212، لٌد فى  25222.222ماله ،  امانً رجب خنانً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس  -  30

 المالبس الجاهزه ، بجهة : لوٌسنا حارة الشٌخ رمضان من اخر شارع رضوان ملن / احمد دمحم عبد المحسن

عن  23406برلم  22102221، لٌد فى  122222.222محمود فوزى عبد الفتاح دمحم عرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 ورشة تصنٌع الومٌتال ، بجهة : شنتنا الحجر ملن /دمحم حامد دمحم حامد

عن  23406برلم  22102221، لٌد فى  122222.222محمود فوزى عبد الفتاح دمحم عرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

مد دمحم ونشاطه ورشه الومٌتال افتتح فً ورشة تصنٌع الومٌتال ، بجهة : كان له محل رئٌسى بناحٌة شنتنا الحجر ملن /دمحم حا

 بركه السبع . 22221ولٌد برلم  2212/22/22واغلك فً  2212/20/12

عن مزرعه  23442برلم  22102214، لٌد فى  222222.222علً ٌوسف علً هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 دواجـــــن ، بجهة : كفر هالل ملن علً ٌوسف علً هالل

عن  23413برلم  22102222، لٌد فى  252222.222جر حسٌن دمحم سعٌد دمحم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ها -  43

 حظٌرة مواشــــً حالبه ، بجهة : كفر علٌم ملن عبد الخالك فتوح عبد الخالك البطل

عن مكتب  23512برلم  22102222، لٌد فى  522222.222فاطمه دمحمى شحاته الشعار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 مماوالت عامه ومماوالت هدم ، بجهة : بركة السبع شرق بملن / عمرو عبد الفتاح ابراهٌم الدسولى
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عن فراشه و افراح و  23436برلم  22102212ى ، لٌد ف 35222.222دمحم دمحم احمد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42
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عن  23453برلم  22102215، لٌد فى  122222.222عفاف صبرى اٌوب مٌخائٌل بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40
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عن حظٌرة  23322برلم  22102221، لٌد فى  52222.222شاهٌن شحاته البتانونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم  -  52
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عن تجارة  23461برلم  22102216، لٌد فى  22222.222بدر عزٌز الدٌن بٌومى عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 عسل نحل ، بجهة : شبرا لباله بملن / احمد عزٌز الدٌن بٌومى

عن بٌع ورد  23425برلم  22102212، لٌد فى  12222.222زم لاسم فاروق سلوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حا -  55

 وانتٌكات ، بجهة : ابنهس ملن / صابر معوض سٌد احمد

عن مكتب  23426برلم  22102224، لٌد فى  522222.222دمحم ابراهٌم سالم بٌومى الطلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 " ، بجهة : جنزور ملن : ابراهٌم سالم بٌومى الطلى 6من المجموعه  36والفمرة  10تٌراد والتصدٌر " ماعدا المجموعه اس

عن تجارة حلوٌات ،  23421برلم  22102220، لٌد فى  22222.222سٌد لطفً حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 بجهة : جنزور ملن /ابراهٌم دمحم لندٌل

عن ورشة لحام  23522برلم  22102225، لٌد فى  122222.222دمحم جالل دمحم ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 كاوتش ، بجهة : بنى غرٌان ملن/السٌد جالل دمحم ابو العال مسعود

عن مكتب  23522رلم ب 22102222، لٌد فى  1222222.222فهمً الوصال فهمً حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 طرٌك جٌهان ملن كامل لحظى سالمه سعد هللا -نمل ، بجهة : لوٌسنا 

عن حظٌرة  23531برلم  22102220، لٌد فى  222222.222فؤاد حسونه شرٌف شرود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 مواشى ، بجهة : كفر بنى غرٌان بملن/سعده السٌد شرٌف سرور

عن ادوات  23433برلم  22102212، لٌد فى  4222.222اطً طه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نادٌه عبد الع -  61

 كهربائٌـــــه ، بجهة : اجهور الرمل ملن اشرف حسن ابراهٌم

عن  23446برلم  22102214، لٌد فى  21222.222مسعود صالح مسعود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 وتهٌئه الحبوب ، بجهة : بجٌرم ملن /مسعود صالح مسعود ابراهٌم المطاحن والمضارب

عن بمالـــه و  23442برلم  22102214، لٌد فى  12222.222سالى زٌنهم احمد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 اعالف ، بجهة : دمهوج ملن : جمال عبد الفتاح خضر

عن بمـاله ، بجهة  23552برلم  22102231، لٌد فى  25222.222س ماله ،  احمد حلمى على سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأ -  64

 : مٌت ابو شٌخه ملن : فتحٌه على مصطفى منصور

عن تجاره اغنام  23452برلم  22102216، لٌد فى  12222.222ابراهٌم صباح سعٌد نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 د عبد الرازق معروفوماعز ، بجهة : منشاه ابو زكرى ملن /محمو

عن مكتب  23464برلم  22102212، لٌد فى  12222.222وجدى فهمى مدبولى الفخرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 مماوالت ، بجهة : لوٌسنا ش/ غراب بملن / دمحم حمدى احمد نبوى

عن حدٌد  23422برلم  22102212 ، لٌد فى 51222.222وجٌهه دمحم على فرج بشر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 وبوٌات ، بجهة : كفر المنشى ملن : دمحم سعد حافظ ابو طالب



 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 مكتب  23422برلم  22102212، لٌد فى  522222.222صبرى سعٌد دمحم مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 صبرى ملن /سعٌد دمحم مصطفً-استثمار عمارى ، بجهة : لوٌسنا ش

عن  23412برلم  22102222، لٌد فى  12222.222اطف عبدالعزٌز ابو شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شرٌف ع -  60

 استودٌو تصوٌر ، بجهة : جنزور ملن /سعٌد ابراهٌم مصطفً

عن  23412برلم  22102222، لٌد فى  222222.222احمد دمحم نشأت دمحم علً جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 اشـــــً ، بجهة : كفر بنً غرٌان ملن مصطفً فوزي محمود جمعهحظٌرة مو

عن ورشة  23512برلم  22102225، لٌد فى  1222.222زٌنب دمحم عبد الفتاح على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 موبٌلٌات ، بجهة : ابو مشهور بملن / عماد على عبد المنعم دمحم سالم

عن محل بٌع  23524برلم  22102225، لٌد فى  1222.222لصٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاٌمه بسٌونى دمحم سعٌد ا -  22

 عطور ، بجهة : كفر هالل ملن /شرٌن السعٌد احمد علً

عن مكتبة  23536برلم  22102220، لٌد فى  122222.222عزٌزة فتحى عبدالحمٌد فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 رٌن بملن / دمحم عبد الفتاح محمودوخردوات ، بجهة : هو

عن تحضٌر فول  23532برلم  22102220، لٌد فى  1222.222عزه كامل عثمان سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 وطعمٌه ، بجهة : كفر هالل بملن /زٌنب ٌوسف عبد الوهاب غنٌم

عن كافٌترٌا  23440برلم  22102214، لٌد فى  12222.222دمحم فؤاد عبد الممصود الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 وكوفً شوب ، بجهة : جنزور ملن / امال دمحم لندٌل

عن مطعم و تمدٌم  23540برلم  22102232، لٌد فى  52222.222صباح دمحم السٌد عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 فتاح الدلنمأكـوالت ، بجهة : هورٌن ملن ناجً و حسٌن عبد ال

عن  23552برلم  22102232، لٌد فى  4222.222دمحم مسعد عبد العزٌز زٌدان ابو رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 خدمات محمـــول ، بجهة : هورٌن ملن نبٌه عبد الحمٌد عبد الوهاب هاشم

عن مكتبه وخردوات  23432برلم  22102211 ، لٌد فى 12222.222هاله دمحم لطفى خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ، بجهة : كفر هالل بملن / الشحات السباعى مرسى بدوى

عن مفروشات ،  23424برلم  22102212، لٌد فى  12222.222كمال ادٌب ثابت للته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 ش/ عزٌز فهمى بملن / عبٌر مٌشٌل اسكندر 42بجهة : لوٌسنا 

عن  23402برلم  22102221، لٌد فى  52222.222م صبحً السٌد السٌد المصري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسال -  22

 مكتب مماوالت و تورٌدات عامه "ما عدا خدمات االنترنت" ، بجهة : الدباٌبه ملن اٌهاب عبد الهادي سلمان

عن مصنع مالبس  23404برلم  22102221، لٌد فى  52222.222نورا دمحم عبد الستار دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 جـــاهزه ، بجهة : كفر االكرم ملن احمد ابراهٌم دمحم الصغٌر

عن مكتب  23521برلم  22102222، لٌد فى  12222.222دمحم عبد السالم دمحم عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 د السالم دمحم عبد السالمنمل عمـــال ، بجهة : كفر مٌت سراج ملن عب

عن مكتب  23456برلم  22102215، لٌد فى  12222.222امام دمحم عبد المنعم امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 تورٌدات كهربائٌه ونمل ، بجهة : لوٌسنا البلد ملن /سنٌه عزت عفٌفً

عن  23546برلم  22102232، لٌد فى  12222.222،   صوفٌا امام محمود عبد السمٌع مسكٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  24

 ش/ الجالء ملن : عالء صالح دمحم-مصنع مالبس ، بجهة : بركه السبع شرق 

عن  23552برلم  22102231، لٌد فى  22222.222مروه عادل عبد الحكٌم عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 النهضه ملن نادٌه عبد الواحد محمودش/  -مكتب هندســـــً ، بجهة : لوٌسنا 



 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  23443برلم  22102214، لٌد فى  32222.222سامح عبد العزٌز موسى بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

مٌت جوهره بناحٌه طارق بن زٌاد ملن عبد الجواد  -تركٌب وصٌانه مصاعد كهربائٌه ، بجهة : كان له محل رئٌسى بناحٌه لوٌسنا 

 بركه السبع 16263ولٌد برلم  2216/11/21واغلك فً  2215/26/11ناصف ونشاطه ورشه خراطه معادن افتتح فً 

عن  23443برلم  22102214، لٌد فى  32222.222سامح عبد العزٌز موسى بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ش/ الجٌش ملن : شٌماء دمحم عبد الحى دمحم-تركٌب وصٌانه مصاعد كهربائٌه ، بجهة : لوٌسنا 

عن محل  23302برلم  22102222، لٌد فى  5222.222ل عبد الوهاب سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وطنٌه شب -  22

 خٌاطه مالبس ، بجهة : كفر هالل ملن : ابو بكر عبد العظٌم هالل

عن  23302برلم  22102223، لٌد فى  12222.222دمحم سعٌد عبد الرحمن صالح شكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 كتب مماوالت عامه و تجارة لوازم مواد البناء ، بجهة : شنتنا الحجر ملن نوال عبد الغفار احمد شٌحهم

عن بماله ،  23422برلم  22102220، لٌد فى  12222.222دمحم عبد المحسن عبد هللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 بجهة : كفر هالل ملن /سامح صبحى علً

عن بٌع  23520برلم  22102222، لٌد فى  32222.222هللا العلٌمى ابو العطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اكرام فتح -  01

 مفروشات والمشه ، بجهة : كفر هالل ملن /احمد علً المرسى

 عن مكتب 23460برلم  22102212، لٌد فى  12222.222احمد جمال امٌن دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 تورٌدات عمومٌه فٌما عدا النت ، بجهة : مٌت المصرى بملن / ٌحٌى ابو الفتوح طه حسان

عن  23424برلم  22102212، لٌد فى  122222.222دمحم اسماعٌل دمحم عبد الحكٌم الملشً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 دمحم عبد الحكٌم الملشى تجارة مالبس جاهزه ، بجهة : لوٌسنا شارع مجلس المدٌنه ملن /اسماعٌل

عن  23402برلم  22102221، لٌد فى  1222.222ناهد حسن عبد الممصود بدٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 تجــــــارة اعالف ، بجهة : الروضه ملن احمد مصطفً ابراهٌم

عن  23400برلم  22102222، لٌد فى  22222.222عبد الفتاح هالل دمحم علً البلكٌمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 خلف هندسه الري ملن ورثة هالل دمحم علً البلكٌمً -تجــارة اخشاب ، بجهة : لوٌسنا 

عن بٌع الحلـــوى  23306برلم  22102223، لٌد فى  51222.222هٌثم صالح دمحم حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 ازق سعٌد سالممن عجٌن ، بجهة : مٌت بره ملن عبد الر

عن  23412برلم  22102222، لٌد فى  5222.222حنان مصطفً عبدالتواب عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 بماله ، بجهة : كفر هالل ملن /عطر شرٌف سالم

عن تجارة  23514برلم  22102224، لٌد فى  12222.222هند احمد اسماعٌل البلتاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 محمول ، بجهة : جنزور ملن : احمد رؤف عبد الرحمن

عن تعبئة  23522برلم  22102222، لٌد فى  12222.222احمد خلٌل عبدالفتاح البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 مواد غذائٌه ، بجهة : بركه السبع ش/الجمهورٌه ملن دمحم ابراهٌم صابر ابراهٌم

عن  23435برلم  22102212، لٌد فى  12222.222فاعى السٌد عبد العظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نجوان الر -  122

 مالبس جاهزة ، بجهة : الروضه ملن : دمحم احمد المرسى مجاهد

عن بمـاله ،  23452برلم  22102214، لٌد فى  32222.222احمد جمال عبد العزٌز على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 بجهة : مٌت المصرى ملن : رضا عبد الجلٌل حسن خلٌفه

عن بمـاله ،  23543برلم  22102232، لٌد فى  3222.222سوزان حسان حسٌن حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 منشأه العرب ملن : احمد عبد الغنى سالم عٌاد -بجهة : لوٌسنا 



 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  23425برلم  22102212، لٌد فى  122222.222، رأس ماله ،   مرفت دمحم عبد العاطى عطوه  ، تاجر فرد -  123

 ورشه نجارة ، بجهة : مٌت سراج ملن : دمحم حمدى دمحم ابراهٌم

، لٌد فى  12222.222(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Dima Medicalدمحم مجدي ابراهٌم الغباشً ) دٌما مٌدٌكال  -  124

جهزه الطبٌه لدي الغٌر و تجمٌعها و صٌانتها و تورٌدها ، بجهة : ابنهس ملن ابراهٌم عن تصنٌع اال 23305برلم  22102223

 مجدي ابراهٌم الغباشً

عن تجارة حداٌد  23422برلم  22102223، لٌد فى  15222.222بمبه سعد ابراهٌم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ٌز عبدالواحدبلدى وبرادع ، بجهة : جنزور ملن/كامل مرسى عبدالعز

عن بٌــع مبٌدات و  23425برلم  22102220، لٌد فى  152222.222انس امٌن دمحم زعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 ش/ عبد الصبور ملن اكرام عبد اللطٌف احمد -اسمده زراعٌه و تماوي ، بجهة : بركه السبع شرق 

عن حظٌره  23526برلم  22102222، لٌد فى  122222.222أس ماله ،  سالم سالم دمحم ابو زٌنه  ، تاجر فرد ، ر -  122

 مواشى ، بجهة : بنى غرٌان ملن /كرٌمه سعد عبد الحمٌد دمحم

عن  23432برلم  22102212، لٌد فى  22222.222ورد صالح الدٌن عٌد عامر الوحش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

ش/ البهنساوى ملن : صالح الدٌن عٌد -ٌما عدا االدوٌه ( ، بجهة : بركه السبع غرب مستحضرات التجمٌل ومكمالت غذائٌه ) ف

 عامر الوحش

عن  23444برلم  22102214، لٌد فى  522222.222عبده محمود الدردٌرى عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 ة : كفر بنى غرٌان ملن/احمد دمحم ابراهٌم" ، بجه 6من المجموعه  36والفمرة  10استٌراد وتصدٌر " ماعدا المجموعه 

عن  23542برلم  22102232، لٌد فى  5222.222ابتسام دمحم حجازي عبد هللا النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 بمالــــــــه ، بجهة : جنزور ملن ابراهٌم سعٌد ابراهٌم

عن كافٌترٌا ،  23550برلم  22102231، لٌد فى  32222.222احمد زٌان حسن زٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بجهة : ابو مشهور ملن /امام عبد العزٌز الدسولى

عن تجارة اغنام  23452برلم  22102216، لٌد فى  12222.222خالد صبح سالم معروف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 عروفوماعز ، بجهة : منشأه ابو زكرى ملن : محمود صبح سالم م

عن  23442برلم  22102214، لٌد فى  12222.222دمحم محً الدٌن احمد عزب ابو التنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 تجـــارة اعالف ، بجهة : الدباٌبه ملن محمود احمد السٌد احمد

عن مكتب تشطٌبات  23553رلم ب 22102231، لٌد فى  12222.222اٌهاب السٌد شبل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ، بجهة : مٌت سراج بملن / نجاة ابراهٌم حسن

عن  23556برلم  22102231، لٌد فى  22222.222رٌهام ابو زٌد عبد الرحمن حوٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 تجــاره احذٌه ، بجهة : كفر هالل ملن هدي مصطفً سٌد احد هالل

عن مكتب  23421برلم  22102212، لٌد فى  522222.222مجدى كمال اسماعٌل عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ، بجهة : هورٌن ملن /دمحم مجدى كمال اسماعٌل 6من المجموعه  36والفمره  10استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

عن مصنع  23522برلم  22102222، لٌد فى  12222.222أس ماله ،  دمحم السٌد السٌد حسن دمحم  ، تاجر فرد ، ر -  112

 بالستٌن ، بجهة : مصطاى ملن/ محمود دمحم عبد الوهاب

عن لطع  23414برلم  22102222، لٌد فى  32222.222دمحم احمد عبدالمجٌد دمحم  المربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ر هالل ملن /اشرف احمد راشد المربهغٌار موتوسٌكالت وتون تون ، بجهة : كف

عن بٌع  23410برلم  22102220، لٌد فى  1222.222فاطمه محمود احمد السباعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 مجمدات ، بجهة : هورٌن ملن : وائل احمد صابر عبد الفتاح



 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  23524برلم  22102222، لٌد فى  12222.222منال محمود لبٌب محمود ظهرة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 تجارة ارز ، بجهة : هورٌن ملن /علً السٌد محمود

عن  23513برلم  22102224، لٌد فى  5222.222اٌمن علً عبد الحمٌد دمحم الشحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 صـــالون حالله ، بجهة : كفر هالل ملن خالد صبحً علً

عن بٌع اجهزة  23551برلم  22102232، لٌد فى  12222.222سالم بدر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نسمه جابر -  122

 كهربائٌه ومنزلٌه ، بجهة : مٌت سراج ملن : فتحى مصطفى دمحم ناصف

عن  23462برلم  22102216، لٌد فى  52222.222عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : لوٌسنا ش/ الشٌخ رمضان بملن / مسعد عبد الحلٌم حجازى ابراهٌم

برلم  22102212، لٌد فى  12222.222صابرٌن عاطف عبد الممصود دمحم الجوهري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

بجوار مسجد النور ملن عبد الفتاح عبد العزٌز  -و الحسن طرٌك كفر اب -عن ورشه نجارة و بٌع اخشاب ، بجهة : لوٌسنا  23422

 عبد الفتاح

عن  23426برلم  22102220، لٌد فى  12222.222دمحم عرفه عبد الخالك على شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 مدشة حبوب ، بجهة : لوٌسنا البلد بملن / السٌده ابو العنٌن دمحم ابو العنٌن

عن  23432برلم  22102212، لٌد فى  51222.222اته كرم شحاته ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر شح -  126

ورشه موبٌلٌا ، بجهة : كان له محل رئٌسً بناحٌه مٌت فارس ملن السٌد كرم شحاته ماضى ونشاطه ورشة موبلٌات افتتح فً 

 بركه السبع 12452ولٌد برلم  2213/12/26واغلك فً  2222/22/11

عن  23432برلم  22102212، لٌد فى  51222.222ٌاسر شحاته كرم شحاته ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ورشه موبٌلٌا ، بجهة : مٌت فارس ملن/السٌد كرم شحاته ماضى

بماله ، عن  23451برلم  22102215، لٌد فى  52222.222فاطمه دمحم علً عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 بجهة : دمهوج ملن : الشحات عبد الجابرى ابو العطا

عن مكتب  23454برلم  22102215، لٌد فى  12222.222دمحم عصام احمد عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 لتجارة السٌارات ، بجهة : كفر وهب ملن /عصام احمد عبد الخالك

عن مكتب  23542برلم  22102232، لٌد فى  152222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  عباس دمحم عباس السٌد عزام  ،  -  132

 ش/ عبد العزٌز المتفرع من شارع العشماوى ملن : ولٌد على عبد العزٌز-مماوالت عامه ، بجهة : بركه السبع غرب 

عن مكتب  23542برلم  22102232، لٌد فى  152222.222عباس دمحم عباس السٌد عزام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

ش/ عبد العزٌز متفرع من شارع العشماوى ملن : على عبد -كان له محل رئٌسى بناحٌه بركه السبع  -1مماوالت عامه ، بجهة : 

ولٌد برلم  2211/22/22واغلك فً  2212/22/22العزٌز عٌد ونشاطه مكتب مماوالت عمومٌه ونمل وتورٌدات افتتح فً 

 بركه السبع 12306

عن ورشه  23545برلم  22102232، لٌد فى  5222.222محمود احمد عبد الوهاب حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 صٌانه كامله "فٌماعدا خدمات الكمبٌوتر و االنترنت" ، بجهة : لوٌسنا البلد ملن فاطمه لطفً احمد

عن ورشه  23422برلم  22102224، لٌد فى  12222.222دمحم ماهر شبل طاهر عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 الومٌتال )تصنٌع ابواب وشبابٌن ومطابخ الومٌتال ( ، بجهة : بركه السبع ش/مصطفً كامل ملن /ماهر شبل طاهر عٌد

عن تجاره  23411برلم  22102222، لٌد فى  22222.222هشام اٌمن ٌوسف هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 و ادوات صحٌه ، بجهة : هورٌن ملن اكرم ٌوسف عبد هللا سٌرامٌن

عن مكتب  21202برلم  22102220، لٌد فى  12222.222دمحم ابو العال السٌد دمحم حمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 نمل و مماوالت ، بجهة : كفر بنً غرٌان ملن صباح سٌد احمد ابراهٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  23522برلم  22102222، لٌد فى  122222.222ٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمر عبد العظٌم امٌن الس -  136

 لتجارة السٌارات ، بجهة : كفر هالل ملن : متولى حامد السٌد سلٌمان

عن سوبر ماركت  23420برلم  22102212، لٌد فى  62222.222هاله دمحم شهاب بٌصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 كفر هالل ملن : حسن احمد على سٌد احمد ، بجهة :

عن  23422برلم  22102212، لٌد فى  52222.222فادى اشرف ابراهٌم عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 تجارة اسمنت ، بجهة : كفر ابنهس ملن /شرٌف اشرف ابراهٌم عبد الفتاح

برلم  22102221، لٌد فى  52222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    الرفاعى عبد العزٌز الدرٌنى عبد الرحمن حمٌد -  130

 ش/ عبد المنعم رٌاض ملن : ابراهٌم عبد الفتاح حسٌن-عن تحضٌر مأكوالت وكشرى ، بجهة : بركه السبع  23422

 23525برلم  22102222، لٌد فى  122222.222ٌحى علً زكرٌا محمود احمد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 ش مدرسه المساعى ملن ٌحًٌ علً زكرٌا محمود احمد عامر 42عن تجارة المنتجات الجلدٌه ، بجهة : لوٌسنا 

عن بٌع مالبس  23303برلم  22102222، لٌد فى  21222.222دمحم بحٌرى خلٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 المهجاهزه ، بجهة : منشأه ابو زكرى ملن /نصره سلٌمان س

عن  23302برلم  22102223، لٌد فى  55222.222كوثر طلخان السباعى خلٌل عمرٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 حظٌره تسمٌن مواشً ، بجهة : الروضه ملن /عادل دمحم احمد

عن تجارة  23522برلم  22102224، لٌد فى  12222.222وسام عبده مصٌلحى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 حى الزهور ملن : دمحم ابراهٌم دمحم سالم -شرانٌس  -اخشاب مستعمله ، بجهة : لوٌسنا 

عن  23541برلم  22102232، لٌد فى  12222.222ماجده ابراهٌم دمحم السٌد على ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

حضانه اطفال " فٌما عدا خدمات االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمه " ، بجهة : مٌت فارس ملن : عطٌه عبد هللا 

 عطٌه

عن مكتب لتجارة  23422برلم  22102212، لٌد فى  12222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد لطفى احمد الننى  ، -  145

 وتوزٌع المستلزمات الطبٌه ، بجهة : طه شبرا ملن : دمحم لطفى احمد مصطفى

عن  23452برلم  22102215، لٌد فى  522222.222دمحم عبدالواحد محمود عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

ملن/روحٌه  -ش محروس-، بجهة : بركه السبع شرق  6من المجموعه  36والفمره  10كتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه م

 دمحم محمود

عن  23554برلم  22102231، لٌد فى  122222.222شٌرٌن فتحً عبد الفتاح الجعفراوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 بجهة : كفر هورٌن ملن احمد دمحم طلعت السٌدمزرعه مواشً حالبه و تسمٌن ، 

عن  23320برلم  22102222، لٌد فى  12222.222مصطفً ٌوسف دمحم احمد حجازي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 ورشه نجاره مٌكانٌكٌه ، بجهة : كفر هالل ملن ٌوسف دمحم احمد حجازي

عن بماله  23450برلم  22102216، لٌد فى  1222.222أس ماله ،  رٌحاب رضا نصر ابراهٌم نصر  ، تاجر فرد ، ر -  140

 ، بجهة : كفر هورٌن ملن /احمد دمحم كمال شرف الدٌن

عن مكتب  23422برلم  22102212، لٌد فى  1222.222نجالء ابراهٌم غنٌم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 السٌد عبد الرازق ابو حجازى مستلزمات طبٌه ، بجهة : جنزور بملن / عبد الرازق

عن تجـــــارة  23402برلم  22102221، لٌد فى  22222.222اٌمان شولً فرٌد المصري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 طرٌك الترعه ملن ٌوسف ٌوسف سلٌم عطٌه -ش/ الشهٌد عبد المادر مجدي رمضان  -الموتوسٌكالت ، بجهة : هورٌن 

عن  23415برلم  22102222، لٌد فى  1222.222حمن عبد الوهاب رٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد الر -  152

 صالون حالله ، بجهة : مٌت فارس بملن / السٌده دمحم صدٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  23412برلم  22102222، لٌد فى  222222.222عماد عبد المرضى دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ، بجهة : اشلٌم بملن / هانى دمحم احمدحظٌرة مواشى 

عن مكتب  23522برلم  22102225، لٌد فى  52222.222دمحم فوزى عطٌه دمحم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 مماوالت عمومٌه ، بجهة : كفر هالل ملن /الهام فتحى عبد الحمٌد

عن ورشة لحام  23532برلم  22102220، لٌد فى  12222.222عاطف طه بٌومى سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 طرٌك عزبة زغو بملن / عواطف العلٌمى احمد عمر -كهرباء ، بجهة : بركة السبع غرب 

عن مكتب صٌانه  23431برلم  22102212، لٌد فى  5222.222دمحم حمدى حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

ٌه والغٌر طبٌه ومعالجه المٌاه ) لالغراض الصناعٌه ( والتورٌدات العمومٌه ) فٌما عدا خدمات االنترنت ( وتورٌدات االجهزة الطب

 ، بجهة : الروضه ملن : طلعت دمحم البرماوى

عن  23445برلم  22102214، لٌد فى  52222.222ابراهٌم احمد ابراهٌم السٌد المربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 تعبئه مستحضرات تجمٌل ، بجهة : مٌت فارس ملن : خالد احمد المربهتصنٌع و

عن  23445برلم  22102214، لٌد فى  52222.222ابراهٌم احمد ابراهٌم السٌد المربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

سبع ملن خالد احمد ابراهٌم كان له محل رئٌسى بناحٌه مٌت فارس مركز بركه ال -1تصنٌع وتعبئه مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

ولٌد برلم  2210/22/11واغلك فً  1001/24/23ونشاطه معمل مستحضرات تجمٌل وروائح واستٌراد وتصدٌر افتتح فً 

 شبٌن الكوم 41235

عن مكتب  23342برلم  22102214، لٌد فى  12222.222احمد احمد سالم احمد الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 تركٌب و صٌانه التكٌٌف المركزي ، بجهة : شنتنا الحجر ملن سالم احمد سالم الشٌخلبٌع و 

عن تجارة  23542برلم  22102232، لٌد فى  25222.222عال السٌد عبد الحلٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 اعالف ، بجهة : لوسنا البلد ملن : السٌد عبد الحلٌم ابراهٌم

عن  23422برلم  22102212، لٌد فى  12222.222فاٌك جرجس ابراهٌم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نبٌل  -  161

ش/ محٌى المهدى ملن : -مكتب دعاٌه واعالن " فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت " ، بجهة : بركه السبع غرب 

 جرجس وسونٌا وعادل ومدحت فاٌك ابراهٌم جرجس

عن  23523برلم  22102222، لٌد فى  12222.222محمود دمحم عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفى عٌد -  162

مكتب لتجارة وتوزٌع المستحضرات والمكمالت الغذائٌه  " وتصنٌع ما سبك لدى الغٌر " ، بجهة : كفر طه شبرا ملن : عٌد محمود 

 دمحم عبد العال

عن مكتب  23304برلم  22102222، لٌد فى  22222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسالم عبدالفتاح دمحم السٌد  ، -  163

 عمارات شراء بٌع استبدال ، بجهة : لوٌسنا شارع السوق المدٌم  ملن / عبدالشهٌد بشرى عبدالشهٌد

عن مخبز بلدى  23420برلم  22102222، لٌد فى  12222.222دمحم سلٌمان دمحم مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 نصف آلى ، بجهة : طوخ طنبشا ملن : سلٌمان دمحم مرزوق ٌوسف

عن مكتب  23525برلم  22102222، لٌد فى  12222.222حسن عبد العزٌز حسن هدهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 رحالت داخلٌه ، بجهة : طنبشا بملن / دمحم حامد دمحم دمحم عفٌفى

عن مخبز  23432برلم  22102212، لٌد فى  12222.222ماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد على على اس -  166

 طبالى ، بجهة : جنزور ملن : منال سعد احمد

عن  23300برلم  22102223، لٌد فى  22222.222عبٌد عبد الرؤف عبٌد ابو المنجً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 هة : كفر الشٌخ ابراهٌم ملن رضا السٌد دمحم السٌد خلٌلتجارة و توزٌع ادوات اضاءه ، بج

عن ورشه حداده  23422برلم  22102224، لٌد فى  5222.222محمود دمحم بٌومى كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 ولحام ، بجهة : شبرا لباله ملن /دمحم عبد الغفار حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  23526برلم  22102222، لٌد فى  32222.222أس ماله ،  احمد دمحم صبرى راغب سعد  ، تاجر فرد ، ر -  160

 مجمدات ، بجهة : ابنهس ملن /دمحم صبرى راغب سعد

برلم  22102224، لٌد فى  252222.222شٌماء عبد الوهاب عبد العظٌم عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 : تامر حافظ السٌد جمعه عن حظٌرة مواشى ، بجهة : كفر بنى غرٌان ملن 23520

عن بٌع ادوات  23511برلم  22102224، لٌد فى  12222.222امل رافت متولى الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 منزلٌه ، بجهة : مٌت فار س بملن / وحٌد معوض عبد الممصود

عن  23512برلم  22102224، لٌد فى  122222.222عبدالعال حامد عبدالعال مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 تصنٌع الجرانٌت ومنتجات الرخام ، بجهة : كفور الرمل ملن /تامر حامد عبد العال

عن ثالجه  23542برلم  22102232، لٌد فى  12222.222بدوى دمحم عبد المنعم جزر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 حفظ ، بجهة : طنبشا ملن : عاطف شاكر مصطفى سالم

عن  23423برلم  22102212، لٌد فى  12222.222احمد عبد العظٌم دمحم الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 بجوار مسجد السٌد نصر ملن : فرج صالح دمحم -تحضرات تجمٌل وعطور ، بجهة : بركه السبع شرق مس

عن تجاره  23422برلم  22102212، لٌد فى  52222.222دمحم احمد نصرهللا عٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 مخلفات ، بجهة : منشاه ابو ذكرى ملن /عمرو ابراهٌم نصرهللا اسماعٌل

عن مصنع  23420برلم  22102212، لٌد فى  4222222.222احمد سمٌر دمحم السمانً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 لطع غٌار سٌارات من الفاٌبر و البالستٌن ، بجهة : كفر هورٌن ملن حسٌن محمود دمحم عبد العظٌم

عن  23441برلم  22102211، لٌد فى  12222.222سوسن عبد المجٌد مصطفى بده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 اعالف ، بجهة : هورٌن بملن / سوسن عبد المجٌد مصطفى بده

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

(   ،رأس مالها   شركه / احمد عبد المنعم وشركائه   شركة  ،  تجارة المنتجات الورلٌه والكرتون ) الغٌر مطبوع  -  1

، عن تجارة المنتجات الورلٌه والكرتون ) الغٌر مطبوع ( ، بجهة : لوٌسنا  23530برلم  22102220،لٌدت فى  152222.222

 طرٌك جٌهان ملن : ٌوسف السٌد ٌوسف زمزم -

،رأس مالها    شركة / فوزٌه محمود عبد الجواد محمود عبد الحافظ وشركاها   شركة  ،  مخبز بلدى نصف الى   -  2

، عن مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : هورٌن ملن : فوزٌه محمود عبد الجواد  23423برلم  22102212،لٌدت فى  0222.222

 عبد الحافظ

شركة / وحٌد دمحم البهى اسماعٌل عامر وشركاه   شركة  ،  تجارة السٌارات الحدٌثه والمستعمله والممطورات الحدٌثه  -  3

والتوكٌالت  6من المجموعه  36والفمره  10ع الغٌار الحدٌثه والمستعمله واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه والمستعمله ولط

، عن تجارة السٌارات الحدٌثه والمستعمله  23523برلم  22102225،لٌدت فى  2222222.222التجارٌه   ،رأس مالها   

من  36والفمره  10ثه والمستعمله واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه والممطورات الحدٌثه والمستعمله ولطع الغٌار الحدٌ

 والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : هورٌن بملن / اشرف دمحم البهى اسماعٌل عامر 6المجموعه 

لها   شركه / على السٌد عبد العظٌم عبد الفتاح ابو الورد وشرٌكته   شركة  ،  بٌع المأكوالت البحرٌــه  ،رأس ما -  4

ش/ الجٌش ملن : ٌاسر -، عن بٌع المأكوالت البحرٌــه ، بجهة : لوٌسنا  23522برلم  22102222،لٌدت فى  10222.222

 البكرى البكرى وحامد عبد الفتاح حامد



 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

تعبئه شركه /احمد عبد الهادى رشدى عبد الجلٌل وشركائه   شركة  ،  تجارة وتورٌد وتسوٌك الورق والكرتون ومستلزمات ال -  5

، عن تجارة وتورٌد وتسوٌك الورق والكرتون  23533برلم  22102220،لٌدت فى  122222.222والتغلٌف   ،رأس مالها   

 ش/ صالح سالم ملن : ولٌد رمضان احمد دمحم الفمى-ومستلزمات التعبئه والتغلٌف ، بجهة : لوٌسنا 

،لٌدت فى  5222.222،  توزٌع انابٌب بوتاجاز  ،رأس مالها    شركه / رانٌا احمد عمر دمحم ابو ذكرى وشركاها   شركة  -  6

 ، عن توزٌع انابٌب بوتاجاز ، بجهة : كفر طه شبرا ملن دمحم احمد عمر دمحم 23515برلم  22102224

 ورثه الدكتور / محمود دمحم شاهٌن ) امانى دمحم ابو الفتوح شاهٌن وشركاها (   شركة  ،  صٌدلٌه   ،رأس مالها   -  2

، عن صٌدلٌه ، بجهة : مٌت فارس ملن مصطفً محمود دمحم احمد ابراهٌم و  23423برلم  22102223،لٌدت فى  12222.222

 احمد محمود دمحم احمد

،لٌدت فى  1222222.222شركة / اسامه احمد دمحم فرج وشرٌكه   شركة  ،  اعادة تدوٌر مخلفات البالستٌن   ،رأس مالها    -  2

، عن اعادة تدوٌر مخلفات البالستٌن ، بجهة : لوٌسنا المنطمه الصناعٌه الثانٌه بجوار مدرسة مبارن  23322برلم  22102222

 كول بملن / كرٌم حسٌن عبد المنعم

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 شطب  ال -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    22102222، وفى تارٌخ    21245رشوان حسنً ابراهٌم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22102222ارٌخ ، وفى ت   12222دمحم مصطفى السٌد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب السجل  تم    22102222، وفى تارٌخ    15564ناصر رمضان دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22102223، وفى تارٌخ    12222سبك لٌده برلم :   حسٌن صالح اللٌثى على سوٌلم  ،  تاجر فرد  ،   - 4

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22102223، وفى تارٌخ    22634جمال احمد عبد الحلٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 تم محو المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم محو    22102223، وفى تارٌخ    15252خالد احمد دمحم جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22102223، وفى تارٌخ    21022طالل طه طلخان السٌد عبد الجواد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا    السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     22102223، وفى تارٌخ    12605د/ محمود دمحم احمد شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22102224تارٌخ  ، وفى   15222كرٌمه دمحم سلٌمان دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 الغاء الفرع لالستغناء عنه نهائٌا

تم محو/شطب    22102224، وفى تارٌخ    21524اسماء حسٌن احمد احمد نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب السجل  تم    22102224، وفى تارٌخ    12221رد  ،  سبك لٌده برلم : ٌاسر دمحم حسن احمد  ،  تاجر ف   - 11

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22102222، وفى تارٌخ    16232زٌنب محمود الشافعى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم    22102222، وفى تارٌخ    16422نتصار مصبح محمود عبد المجٌد ناصف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ا   - 13

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم  تم محو/شطب السجل    22102222، وفى تارٌخ    14222هانى فتحى سالم خلٌفة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22102222، وفى تارٌخ    4424لبٌب بٌومً جمال الدٌن ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  تم محو المٌد لترن  النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22102222تارٌخ  ، وفى   15422نجالء احمد السٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22102222، وفى تارٌخ    22422دنٌا سعٌد عبدالعزٌز صاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب السجل  تم    22102222، وفى تارٌخ    4243،  سبك لٌده برلم :  صبري عبد العظٌم بدر  ،  تاجر فرد    - 12

 محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم    22102222، وفى تارٌخ    15352محمود حسٌن ابو العنٌن عزب السعدنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22102222، وفى تارٌخ    226دمحم عبد الحمٌد دمحم علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو المٌد لوفاة التاجر الً رحمة هللا تعالـــــى

تم محو/شطب السجل     22102222، وفى تارٌخ    4222عماد حمدي عبد الحمٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب    22102220، وفى تارٌخ    21522امجد عبد الملن حنا هللا عبد الملن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  تم محو المٌد وذلن لترن التجاره نهائٌــــا  

تم محو/شطب    22102220، وفى تارٌخ    15044اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عاطف هارون السباعى هالل  ،  ت   - 23

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22102220، وفى تارٌخ    12262مرٌم طلعت رزق عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم محو    22102220، وفى تارٌخ    242نبٌل احمد نور الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 المٌد لترن التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     22102212، وفى تارٌخ    10324مسعد مغازى امٌن حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 لترن التجاره نهائٌا تم ترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    22102212، وفى تارٌخ    3522ممدوح دمحم الشافعً لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

ة (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده تعدٌل االسم التجارى لٌصبح : دمحم احمد المرسى مجاهد ) مول المرسى لبٌع المالبس الجاهز   - 22

 تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد و ذلن لترن التجاره نهائٌـــــا     22102212، وفى تارٌخ    0225برلم : 

تم محو/شطب السجل  تم    22102212، وفى تارٌخ    0225دمحم احمد المرسً مجاهد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 ذلن لترن التجاره نهائٌـــــا  محو المٌد و 

تم محو/شطب السجل  تم    22102212، وفى تارٌخ    3522ممدوح دمحم الشافعً لاسم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22102212، وفى تارٌخ    6223مرفت عبدالعظٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22102211، وفى تارٌخ    21252رامً جمال مصطفً االسكافً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22102211، وفى تارٌخ    21231سبك لٌده برلم :   جمال عبدالمادر حسن الشعراوى  ،  تاجر فرد  ،   - 33

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22102211، وفى تارٌخ    3222ولٌد السباعً محمود صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22102211، وفى تارٌخ    23103ولٌد ناصف احمد الزٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم    22102214، وفى تارٌخ    12236عبدالمادر دمحم صالح عبدالمادر عٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 ب السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  محو/شط

تم محو/شطب السجل     22102214، وفى تارٌخ    5222نجوي شبل عثمان سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم    22102215، وفى تارٌخ    22126 محمود رمضان عبدالعزٌز دمحم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 32

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد و ذلن العتزال التجاره نهائٌــــــا  

تم    22102215، وفى تارٌخ    4526عبٌر دمحم شمس الدٌن دمحم احمد البسٌونً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

 جاره نهائٌـــــا  محو/شطب السجل  تم محو المٌد و ذلن العتزال الت

تم محو/شطب السجل  تم    22102215، وفى تارٌخ    4660شحات عٌد ابو العطا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

و/شطب السجل  تم تم مح   22102215، وفى تارٌخ    6543السٌد حمدي احمد اللٌثً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب السجل     22102215، وفى تارٌخ    23224اٌمان احمد دمحم عبد الحافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 تم محو المٌد و ذلن العتزال التجاره نهائٌـــــا  

تم محو/شطب السجل  تم    22102216، وفى تارٌخ    12222بك لٌده برلم : على دمحم على الحنونى  ،  تاجر فرد  ،  س   - 43

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا



 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 محو/شطب السجل     22102216، وفى تارٌخ    11521حمدى حسٌنى دمحم نوارج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22102216، وفى تارٌخ    22223فرج دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  سالم الشٌن   - 45

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22102212، وفى تارٌخ    1312مجدي عبد الحمٌد مصطفً الماضً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 ذلن العتزال التجارة نهائٌــــــا  السجل  تم محو المٌد و 

تم محو/شطب    22102212، وفى تارٌخ    2461تهانً توفٌك دمحم غرٌب شباٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 السجل  تم محو المٌد و ذلن لوفاة صاحبة الشأن الً رحمة هللا تعالـــــً

تم    22102212، وفى تارٌخ    4601اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حلمٌه رفعت فتوح شحاته ابو فاطمه  ،  ت   - 42

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد و ذلن العتزال التجاره نهائٌــــــا  

تم محو/شطب السجل  تم    22102212، وفى تارٌخ    3125سلوي دمحم امٌن موسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 40

 ره نهائٌامحو المٌد لترن التجا

تم محو/شطب السجل  تم    22102212، وفى تارٌخ    1542ماجدة عبدهللا دمحم غرٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

ب السجل  تم محو/شط   22102212، وفى تارٌخ    22402احمد هاشم سالمه هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب السجل     22102212، وفى تارٌخ    22402احمد هاشم سالمه هاشم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب السجل     22102212، وفى تارٌخ    22232سعٌد دمحم ابراهٌم المهدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22102212، وفى تارٌخ    12223عبد المجٌد حسنٌن مصطفى بده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 السجل  تم محو المٌد لترن لتجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22102212، وفى تارٌخ    21022اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حاتم رشدى رشاد دمحم  ،  ت   - 55

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22102221، وفى تارٌخ    3003ماجده السٌد دمحم خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم    22102221، وفى تارٌخ    22525عبدالواحد امٌن دمحم عبدالواحد نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو  تم محو/شطب السجل    22102221، وفى تارٌخ    5111اٌهاب حلمً امٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22102222، وفى تارٌخ    5022بهٌه امام توفٌك محمود حنفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 50

 السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22102222رٌخ ، وفى تا   5562دمحم صبري راغب سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22102222، وفى تارٌخ    0123وحٌد معوض عبدالممصود مدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 السجل  تم محو المٌد لترن 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    22102224، وفى تارٌخ    23102فرد  ،  سبك لٌده برلم :  ضٌاء سٌد احمد زٌان سٌد احمد  ،  تاجر   - 62

 السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22102224، وفى تارٌخ    4220اسماء صالح محمود الشٌخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم    22102224، وفى تارٌخ    11243عمر جابر الدسولى عبدالعزٌز عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 محو/شطب السجل  تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط حظٌرة مواشى حالبه

تم محو/شطب السجل     22102224وفى تارٌخ ،    4042مٌرفت عبد المحسن غرٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب السجل  تم محو    22102225، وفى تارٌخ    2122لطٌفه حلمً شدٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 المٌد وذلن لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22102225، وفى تارٌخ    3222د  ،  سبك لٌده برلم : السٌد جالل دمحم ابوالعال  ،  تاجر فر   - 62

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم    22102225، وفى تارٌخ    22252خضرة السٌد السٌد ابراهٌم عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 ٌامحو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائ

تم    22102225، وفى تارٌخ    22251اسماء احمد عبد العزٌز الحاج احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 60

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد وذلن لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22102225، وفى تارٌخ    3222السٌد جالل دمحم ابو العال مسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22102225، وفى تارٌخ    22162احمد صالح السباعى رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم محو    22102225، وفى تارٌخ    1242رلم : خالد دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 22

 المٌد وذلن لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    22102222، وفى تارٌخ    12222سهٌر رضا عبدالشافى واصل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22102222، وفى تارٌخ    0224ف مجاهد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم احمد ٌوس   - 24

 محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22102222، وفى تارٌخ    10254احمد العزب شبل صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 ل التجاره نهائٌـــــــا  تم محو المٌد و ذلن العتزا

تم محو/شطب السجل  تم    22102222، وفى تارٌخ    11223سومة امام دمحم السباعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب    22102220، وفى تارٌخ    12102محمود ممدوح مطاوع حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22102220، وفى تارٌخ    5202انتصار فرج غنٌمً جاب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب    22102220، وفى تارٌخ    15405سبك لٌده برلم :   دمحم ٌاسر توفٌك ابو نوح احمد  ،  تاجر فرد  ،   - 20

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط 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    22102220، وفى تارٌخ    12102محمود ممدوح مطاوع حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم    22102232، وفى تارٌخ    10202بد الباسط علً عبد الممصود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد ع   - 21

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد و ذلن العتزال التجاره نهائٌـــــــا  

تم    22102232، وفى تارٌخ    21252محمود دمحم عبد الصادق دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب    22102232، وفى تارٌخ    6525د/فاطمه اسماعٌل مصطفً علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  تم محو المٌد و ذلن العتزال التجاره نهائٌــــــــا  

تم محو/شطب السجل     22102231، وفى تارٌخ    21236تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دمحم رفاعى احمد مصطفى  ،    - 24

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم    22102231، وفى تارٌخ    21120افتراج وجٌه صابردمحم العزب رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 ط نهائٌا  محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن النشا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102221وفً تارٌخ ،   10265اٌمان نجاح محمود عتمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102221وفً تارٌخ ،   14242ه فتحى تهامى عفٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم هال -  2

 جنٌه   25222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102222وفً تارٌخ ،   22226السٌد منٌر السٌد مصطفً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102222وفً تارٌخ ،   10412بهٌه فتوح فتوح عبد هللا الطباخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   52222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     22102223وفً تارٌخ ،   2062هبه شولً سالم لندٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   32222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102223وفً تارٌخ ،   22002سعٌد شولى اسماعٌل عٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصف تم تعد  22102223وفً تارٌخ ،   22402نورا السٌد سعد عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   1222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102223وفً تارٌخ ،   12202محمود جوده محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102224وفً تارٌخ ،   0412عبدالصمد سالمه فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  خالد -  0

 جنٌه   1222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

ل رأس المال , تم تعدٌ  22102222وفً تارٌخ ،   23262نرمٌن جمال عٌسً دمحم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس   22102212وفً تارٌخ ،   12622عبد النبً ابراهٌم احمد السٌد ابو غزاله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   42222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102212وفً تارٌخ ،   12161احمد عادل ابراهٌم بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   152222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102212وفً تارٌخ ،   12134السٌد بكرى نجم احمد نجم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   1222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102211وفً تارٌخ ،   21223دمحم سمٌر عبد الستار دمحم البسٌونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102211وفً تارٌخ ،   15226دمحم لطفى ابراهٌم توحٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   5222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102211وفً تارٌخ ،   14614 احمد دمحم العٌسوى دمحم الشاعر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  16

 جنٌه   522222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102211وفً تارٌخ ،   14614احمد دمحم العٌسوى دمحم الشاعر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   12222.222مال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102214وفً تارٌخ ،   13222احمد دمحم دمحم ابو هٌكل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   51222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102216وفً تارٌخ ،   12222برلم احمد وحٌد محب رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  10

 جنٌه   22222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102212وفً تارٌخ ،   12642احمد سعٌد رمضان فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   12222.222بح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   22102212وفً تارٌخ ،   21222رشا ابو العزم عبد الفتاح عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   25222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102212وفً تارٌخ ،   12302ٌده برلم عماد فتحى دمحم شاكر شحاته  تاجر فرد ،، سبك ل -  22

 جنٌه   522222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102221وفً تارٌخ ،   15121دمحم صبحى دمحم اسماعٌل الثعلب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   122222.222ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل   22102222وفً تارٌخ ،   11224ابراهٌم شولى عبد العزٌز المصلحى رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22102224وفً تارٌخ ،   22253ي بصل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسامه البكري البكر -  25

 جنٌه   522222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102224وفً تارٌخ ،   12304محمود عواد فرحات حسن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22102222وفً تارٌخ ،   23222اٌمان مصطفى لطفى لنصوة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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



 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 رأس   22102222وفً تارٌخ ،   0646لدسولً عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عاطف عبدالرحمن ا -  22

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

تم   22102222، وفً تارٌخ   15220هشام على احمد الوكٌل ) المتوكل لألدوات الصحٌة (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   52222.222تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102220وفً تارٌخ ،   13565جابر دمحم احمد حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   1222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22102232وفً تارٌخ ،   23536عزٌزة فتحى عبدالحمٌد فوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102232وفً تارٌخ ،   15553رفعت دمحم احمد حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   15226ده برلم هناء محمود عبد الممصود الفخرانى لتعبئة وتورٌد المواد الغذائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  33

 جنٌه   1222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22102231

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102231وفً تارٌخ ،   12222سلٌم سلٌمان السٌد هنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   4222222.222مال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102231وفً تارٌخ ،   22226دمحم صالح شبل صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22102231وفً تارٌخ ،   12232لم على فرٌد دمحم زاٌده  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  36

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102221رٌخ وفً تا 12250رضا عٌد عبدالجواد فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : ابنهس مركز لوٌسنا ملن : عاطف صالح شعبان 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22102221وفً تارٌخ  23326دمحم محمود دمحم حسٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ل بكري، كفور الرمل ملن هشام كما

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102221وفً تارٌخ  23322دمحم شاهٌن شحاته البتانونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الـتأشٌر:   ، كفر هورٌن ملن : شاهٌن شحاته احمد البتانونى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  23302مصطفى جمال السٌد على عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ش/ جواد حسنى ملن : رضا العلٌمى احمد عمر -الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  23302وطنٌه شبل عبد الوهاب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 هالل الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن : ابو بكر عبد العظٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  14614احمد دمحم العٌسوى دمحم الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

لٌصبح : مصنع فرش وادوات نظافه وبالستٌكٌات  2216لسنه  3332الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط للمحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

 ح ملن : صدٌمه فهمى السٌد الغندور وتعدٌل اسم المالن لٌصب



 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  22102222وفً تارٌخ  10412بهٌه فتوح فتوح عبد هللا الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح : دمهوج مركز لوٌسنا ملن نجاح فتحً مصباح

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23301د الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم سالم ابو الٌزٌد احم -  2

 وصف الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا ملن جمال احمد عبد المطلب الملشً

ر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌ 22102222وفً تارٌخ  23303دمحم بحٌرى خلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 ، منشأه ابو زكرى ملن /نصره سلٌمان سالمه 

وفً تارٌخ  14614احمد دمحم العٌسوي دمحم الشاعر )الشاعر لالدوات المنزلٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

لٌصبح :  2216لسنه  3332تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط للمحل الرئٌسى االخر المودع برلم  22102222

 مصنع فرش وادوات نظافه وبالستٌكٌات وتعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : صدٌمه فهمى السٌد الغندور 

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23320مصطفً ٌوسف دمحم احمد حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 جازيوصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن ٌوسف دمحم احمد ح

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  14614احمد دمحم العٌسوى دمحم الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : صدٌمه فهمى السٌد الغندور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  23304اسالم عبدالفتاح دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ، لوٌسنا شارع السوق المدٌم  ملن / عبدالشهٌد بشرى عبدالشهٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102223وفً تارٌخ  22402نورا السٌد سعد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

شارع نصر الدٌن متفرع من شارع سعد زغلول ملن عبد الغنى عبد الرازق عبد  2 -: لوٌسنا  الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح

 الفتاح احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  22102223وفً تارٌخ  23302كوثر طلخان السباعى خلٌل عمرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 وصف الـتأشٌر:   ، الروضه ملن /عادل دمحم احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102223وفً تارٌخ  23422بمبه سعد ابراهٌم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، جنزور ملن/كامل مرسى عبدالعزٌز عبدالواحد 

وفً تارٌخ  23305( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Dima Medicalدمحم مجدي ابراهٌم الغباشً ) دٌما مٌدٌكال  -  12

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ابنهس ملن ابراهٌم مجدي ابراهٌم الغباشً 22102223

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102223وفً تارٌخ  23306هٌثم صالح دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن عبد الرازق سعٌد سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102223وفً تارٌخ  23422ل اسماعٌل رشاد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جما -  10

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن : اسامه الحسٌنى عبد الغفار 

العنوان , تم تعدٌل  22102223وفً تارٌخ  23421دمحم مٌمونً دمحم المرسً االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا ملن مٌمونً دمحم المرسً االعصر

تم تعدٌل العنوان ,  22102223وفً تارٌخ  23302دمحم سعٌد عبد الرحمن صالح شكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، شنتنا الحجر ملن نوال عبد الغفار احمد شٌحه

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22102223وفً تارٌخ  2062هبه شولً سالم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ، تعدٌل اسم االمالن لٌصبح : ملن زاكٌه شولً سالم لندٌل

تعدٌل العنوان , وصف تم  22102224وفً تارٌخ  23422محمود دمحم بٌومى كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الـتأشٌر:   ، شبرا لباله ملن /دمحم عبد الغفار حسن 



 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  22102224وفً تارٌخ  23426دمحم ابراهٌم سالم بٌومى الطلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، جنزور ملن : ابراهٌم سالم بٌومى الطلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102224وفً تارٌخ  23424 سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امانى حسن دمحم -  25

 الـتأشٌر:   ، كفر ابنهس بملن / عبد العزٌز السٌد دمحم ابو العزم 

عنوان , تم تعدٌل ال 22102224وفً تارٌخ  23425ابراهٌم حسنً عبد المجٌد الحاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا شارع صالح سالم ملن /محمود ابو الٌزٌد فخر الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102224وفً تارٌخ  14534سمٌر رشاد ٌوسف مساور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : حسن زٌدان حسن سالمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102224وفً تارٌخ  15222كرٌمه دمحم سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

والخاص بنشاط / مخزن لتجارة الحبوب واالعالف لالستغناء عنه  2212لسنة  1222الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع  المودع برلم 

 نهائٌا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102224وفً تارٌخ  23422اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ماهر شبل طاهر عٌد ، ت -  20

 الـتأشٌر:   ، بركه السبع ش/مصطفً كامل ملن /ماهر شبل طاهر عٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  23411هشام اٌمن ٌوسف هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 هورٌن ملن اكرم ٌوسف عبد هللا الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23415دمحم عبد الرحمن عبد الوهاب رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت فارس بملن / السٌده دمحم صدٌك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  23412   عماد عبد المرضى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  32

 الـتأشٌر:   ، اشلٌم بملن / هانى دمحم احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  23420دمحم سلٌمان دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا ملن : سلٌمان دمحم مرزوق ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23412حنان مصطفً عبدالتواب عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن /عطر شرٌف سالم 

تعدٌل العنوان ,  تم 22102222وفً تارٌخ  23414دمحم احمد عبدالمجٌد دمحم  المربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن /اشرف احمد راشد المربه 

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23413هاجر حسٌن دمحم سعٌد دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر علٌم ملن عبد الخالك فتوح عبد الخالك البطل

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  12522ه عبدالسمٌع عبدالعال عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كامل -  32

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / سعٌد عزٌز الدٌن بٌومى 

تم تعدٌل العنوان ,  22102222تارٌخ وفً  23416حسام علً البكرى ابراهٌم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 وصف الـتأشٌر:   ، دمهوج ملن علً البكرى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  23412احمد دمحم نشأت دمحم علً جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 الـتأشٌر:   ، كفر بنً غرٌان ملن مصطفً فوزي محمود جمعه

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23412شرٌف عاطف عبدالعزٌز ابو شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 وصف الـتأشٌر:   ، جنزور ملن /سعٌد ابراهٌم مصطفً 



 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

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 22102220وفً تارٌخ  23422دمحم عبد المحسن عبد هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن /سامح صبحى علً 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22102220وفً تارٌخ  23421سٌد لطفً حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ، جنزور ملن /ابراهٌم دمحم لندٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  22102220وفً تارٌخ  23423سبك لٌده برلم      احمد عبدربه ابو العنٌن السٌد داود ، تاجر فرد ، -  43

 وصف الـتأشٌر:   ، طنبشا ملن /عبدربه ابو العنٌن داود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102220وفً تارٌخ  23424السٌد صالح دمحم الخنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 مد صالح دمحم الخنانى الـتأشٌر:   ، ام خنان بملن / اح

تم تعدٌل العنوان ,  22102220وفً تارٌخ  22214والء مصطفى كمال انور عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة مٌت خلف مركز شبٌن الكوم بملن / هناء خلٌفه محمود دمحم راشد ونشاطه 

 صبات زراعٌه اودع برلم       فى          ولٌد برلم        شبٌن الكومخلط وتعبئة مخ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102220وفً تارٌخ  23422دمحم محمود العلٌمً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ش/ الجٌش "جمال عبد الناصر" ملن محمود فهمً دمحم السٌد25 -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102220وفً تارٌخ  23422سعاد شلبى دمحم صبٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، كفر طه شبرا بملن / ماهر على دمحم 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 22102220وفً تارٌخ  23410فاطمه محمود احمد السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن : وائل احمد صابر عبد الفتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102220وفً تارٌخ  21202دمحم ابو العال السٌد دمحم حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

سٌد احمد ابراهٌم و نشاطه مكتب نمل  تم افتتاح محل رئٌسً آخر بناحٌه كفر بنً غرٌان مركز لوٌسنا ملن صباح -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 21202و لٌد برلم تابع  2210/22/20و مماوالت. اودع برلم  فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102220وفً تارٌخ  22154عماد السٌد بشاى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ملن /دمحم السٌد عبد المادر 

دٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تع 22102220وفً تارٌخ  23425انس امٌن دمحم زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش/ عبد الصبور ملن اكرام عبد اللطٌف احمد -، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102220وفً تارٌخ  22211احمد جمال موسى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 بع ملن السٌد عبد الوهاب حامد االمبابً الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : الروضه مركز بركه الس

تم تعدٌل العنوان ,  22102220وفً تارٌخ  23426دمحم عرفه عبد الخالك على شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا البلد بملن / السٌده ابو العنٌن دمحم ابو العنٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102220وفً تارٌخ  21202مٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابو العال السٌد دمحم ح -  54

 الـتأشٌر:   ، كفر بنً غرٌان ملن صباح سٌد احمد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22102212وفً تارٌخ  23432ٌاسر شحاته كرم شحاته ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

ر:   ،  كان له محل رئٌسً بناحٌه مٌت فارس ملن السٌد كرم شحاته ماضى ونشاطه ورشة موبلٌات افتتح فً وصف الـتأشٌ

 بركه السبع  12452ولٌد برلم  2213/12/26واغلك فً  2222/22/11

ان , تم تعدٌل العنو 22102212وفً تارٌخ  23432ٌاسر شحاته كرم شحاته ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت فارس ملن/السٌد كرم شحاته ماضى 



 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 ,  22102212وفً تارٌخ  13512محمود عبدالستار محمود عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

افراح لٌصبح : ملن نادي شركه  تم تعدٌل اسم المالن بالنسبه للمحل الرئٌسً اآلخر الخاص بنشاط صاله -3وصف الـتأشٌر:   ، 

 الغزل شبٌن الكوم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23432احمد على على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، جنزور ملن : منال سعد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23431دمحم حمدى حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 الـتأشٌر:   ، الروضه ملن : طلعت دمحم البرماوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم  22102212وفً تارٌخ  2235دمحم محمود وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 تعدٌل المالن لٌصبح ملن /دمحم محمود وهبه 

تم تعدٌل العنوان ,  22102212وفً تارٌخ  23432رد صالح الدٌن عٌد عامر الوحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    و -  61

 ش/ البهنساوى ملن : صالح الدٌن عٌد عامر الوحش -وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع غرب 

تم تعدٌل العنوان ,  22102212وفً تارٌخ  23435نجوان الرفاعى السٌد عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 وصف الـتأشٌر:   ، الروضه ملن : دمحم احمد المرسى مجاهد 

تم تعدٌل العنوان ,  22102212وفً تارٌخ  23434ابراهٌم ابو الفتوح ابو المكارم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 احمد احمد علًش/ الجٌش ملن خالد  -وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22102212وفً تارٌخ  23436دمحم دمحم احمد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ش/ الصالٌبه ملن علً ابراهٌم الدسولً -، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23433نادٌه عبد العاطً طه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، اجهور الرمل ملن اشرف حسن ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23422دمحم احمد نصرهللا عٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتأشٌر:   ، منشاه ابو ذكرى ملن /عمرو ابراهٌم نصرهللا اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23420احمد سمٌر دمحم السمانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، كفر هورٌن ملن حسٌن محمود دمحم عبد العظٌم

العنوان , تم تعدٌل  22102211وفً تارٌخ  23441سوسن عبد المجٌد مصطفى بده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 وصف الـتأشٌر:   ، هورٌن بملن / سوسن عبد المجٌد مصطفى بده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102211وفً تارٌخ  2223عمرو عادل دمحم سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

ر فرٌد ونشاطه / مكتب مماوالت طرٌك النصر بملن / مروه منٌ -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة بركة السبع 

 بركة السبع  2223ولٌد برلم تابع  2210/2/11فى  2460عمومٌه ونمل وتورٌد مواد البناء ومستلزمات السٌارات اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22102211وفً تارٌخ  23432هاله دمحم لطفى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 كفر هالل بملن / الشحات السباعى مرسى بدوى  ،

تم تعدٌل العنوان  22102211وفً تارٌخ  23442ولٌد عبد الحمٌد عبد الحمٌد الشٌخ سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 , وصف الـتأشٌر:   ، جنزور ملن ولٌد عبد الحمٌد عبد الحمٌد الشٌخ سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102211وفً تارٌخ  2223 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو عادل دمحم سروردمحم -  22

 طرٌك النصر بملن / مروه منٌر فرٌد  -الـتأشٌر:   ، بركة السبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102211وفً تارٌخ  23430ولٌد بالل ابراهٌم الملٌوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 تأشٌر:   ، لوٌسنا بملن / بالل ابراهٌم احمد الملٌوبى الـ



 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  22102214وفً تارٌخ  13222احمد دمحم دمحم ابو هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : كفر هورٌن مركز بركه السبع ملن : موسى عبد الفتاح هٌكل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102214وفً تارٌخ  23165دمحم سعٌد ابراهٌم حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح : ملن السٌد جمال السٌد ابو الخٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22102214ٌخ وفً تار 22241رفٌك عبدالحلٌم عبدالحلٌم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : رفٌك عبد الحلٌم عبد الحلٌم حجازى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102214وفً تارٌخ  23442علً ٌوسف علً هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لالـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن علً ٌوسف علً هال

تم تعدٌل العنوان ,  22102214وفً تارٌخ  23443سامح عبد العزٌز موسى بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ش/ الجٌش ملن : شٌماء دمحم عبد الحى دمحم -وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان ,  22102214وفً تارٌخ  23443سامح عبد العزٌز موسى بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

مٌت جوهره بناحٌه طارق بن زٌاد ملن عبد الجواد ناصف ونشاطه ورشه  -وصف الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى بناحٌه لوٌسنا 

 بركه السبع  16263ولٌد برلم  2216/11/21لك فً واغ 2215/26/11خراطه معادن افتتح فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102214وفً تارٌخ  23440دمحم فؤاد عبد الممصود الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، جنزور ملن / امال دمحم لندٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102214وفً تارٌخ  23442    سالى زٌنهم احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  21

 الـتأشٌر:   ، دمهوج ملن : جمال عبد الفتاح خضر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102214وفً تارٌخ  23446مسعود صالح مسعود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ٌم الـتأشٌر:   ، بجٌرم ملن /مسعود صالح مسعود ابراه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102214وفً تارٌخ  23452احمد جمال عبد العزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الـتأشٌر:   ، مٌت المصرى ملن : رضا عبد الجلٌل حسن خلٌفه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102214وفً تارٌخ  23444عبده محمود الدردٌرى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، كفر بنى غرٌان ملن/احمد دمحم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102214وفً تارٌخ  23342احمد احمد سالم احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

السبع ملن سالم احمد سالم الشٌخ بنشاط مكتب لبٌع و  تم افتتاح محل رئٌسً آخر بناحٌه شنتنا الحجر مركز بركه -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 23342و لٌد برلم تابع  2210/22/14فً  2526تركٌب و صٌانه التكٌٌف المركزي. اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102214وفً تارٌخ  23342احمد احمد سالم احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ـتأشٌر:   ، شنتنا الحجر ملن سالم احمد سالم الشٌخال

تم تعدٌل العنوان ,  22102214وفً تارٌخ  23445ابراهٌم احمد ابراهٌم السٌد المربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت فارس ملن : خالد احمد المربه 

تم تعدٌل العنوان ,  22102214وفً تارٌخ  23445تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم احمد ابراهٌم السٌد المربه ، -  22

كان له محل رئٌسى بناحٌه مٌت فارس مركز بركه السبع ملن خالد احمد ابراهٌم ونشاطه معمل  -1وصف الـتأشٌر:   ، 

 شبٌن الكوم  41235ولٌد برلم  2210/22/11واغلك فً  1001/24/23مستحضرات تجمٌل وروائح واستٌراد وتصدٌر افتتح فً 

تم تعدٌل العنوان ,  22102214وفً تارٌخ  23212محمود صبحى فرج حسنٌن شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ملن/ احمد عبدالستار عطاهللا بٌومى

تم تعدٌل العنوان ,  22102214وفً تارٌخ  23442فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم محً الدٌن احمد عزب ابو التنا ، تاجر -  02

 وصف الـتأشٌر:   ، الدباٌبه ملن محمود احمد السٌد احمد



 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  22102215وفً تارٌخ  23454دمحم عصام احمد عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 ن /عصام احمد عبد الخالك الـتأشٌر:   ، كفر وهب مل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102215وفً تارٌخ  22424هاشم عبدالصبور السٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن /هاشم عبدالصبور السٌد شاهٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102215وفً تارٌخ  23451لٌده برلم     فاطمه دمحم علً عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك -  03

 الـتأشٌر:   ، دمهوج ملن : الشحات عبد الجابرى ابو العطا 

تم تعدٌل العنوان ,  22102215وفً تارٌخ  23452دمحم عبدالواحد محمود عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 ملن/روحٌه دمحم محمود  -ش محروس-سبع شرق وصف الـتأشٌر:   ، بركه ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102215وفً تارٌخ  11212نادٌة السٌد المرسى العلٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : نادٌه السٌد المرسى العلٌمى ) الطالب (

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102215وفً تارٌخ  6543للٌثً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد حمدي احمد ا -  06

 شبٌن الكوم لالستغناء عنه نهائٌا   65201والممٌد برلم  2222لسنه 3326الـتأشٌر:   ، تم إلغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22102215وفً تارٌخ  12625لٌده برلم     احمد سمٌر ابو الفتوح شعراوى ، تاجر فرد ،  سبك -  02

 ش/ الجٌش امام المحكمه ملن : سهام سمٌر سالم مصطفى  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : لوٌسنا 

ٌل العنوان , تم تعد 22102215وفً تارٌخ  2221اشرف سعٌد جوده عبد المجٌد الفمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : الطالب ) اشرف سعٌد جوده عبد المجٌد الفمى ( 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102215وفً تارٌخ  23456امام دمحم عبد المنعم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 عفٌفً الـتأشٌر:   ، لوٌسنا البلد ملن /سنٌه عزت 

تم تعدٌل العنوان ,  22102215وفً تارٌخ  23453عفاف صبرى اٌوب مٌخائٌل بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن : غبلاير نجٌب جرجس

ٌل العنوان , وصف تم تعد 22102215وفً تارٌخ  23455عبٌر على السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، كفر هورٌن ملن : رضا مسعد الدمحمى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102215وفً تارٌخ  22220السٌد طنطاوى دمحم طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ملن /عبد الحمٌد جابر ابراهٌم النجار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102216وفً تارٌخ  23463ابراهٌم بكر ابراهٌم الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، كفر نفره ملن مها صبحً احمد داود

صف تم تعدٌل العنوان , و 22102216وفً تارٌخ  12222احمد وحٌد محب رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / لوٌسنا ش/ مٌدو بملن / امل طلعت ابو الٌزٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102216وفً تارٌخ  23462احمد صبحى دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتأشٌر:   ، شبرا بخوم ملن /طارق صالح حسٌن موسً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102216وفً تارٌخ  23452صباح سعٌد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم -  126

 الـتأشٌر:   ، منشاه ابو زكرى ملن /محمود عبد الرازق معروف 

ان , تم تعدٌل العنو 22102216وفً تارٌخ  23461بدر عزٌز الدٌن بٌومى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا لباله بملن / احمد عزٌز الدٌن بٌومى 



 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  22102216وفً تارٌخ  2223عمرو عادل دمحم سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

الـتأشٌر:   ، تعدٌل مسمً النشاط لٌصبح : مكتب مماوالت عمومٌه ونمل وتورٌد مواد البناء ومستلزمات السٌارات و خدمات 

 ارات و الموانً "لوجستٌه " نمل و شحن و تفرٌغ متعلمه بالمط

تم تعدٌل العنوان ,  22102216وفً تارٌخ  23462عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا ش/ الشٌخ رمضان بملن / مسعد عبد الحلٌم حجازى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102216وفً تارٌخ  23452ده برلم    خالد صبح سالم معروف ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  112

 الـتأشٌر:   ، منشأه ابو زكرى ملن : محمود صبح سالم معروف 

تم تعدٌل العنوان ,  22102216وفً تارٌخ  23450رٌحاب رضا نصر ابراهٌم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 /احمد دمحم كمال شرف الدٌن وصف الـتأشٌر:   ، كفر هورٌن ملن 

تم تعدٌل  22102212وفً تارٌخ  23422صابرٌن عاطف عبد الممصود دمحم الجوهري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بجوار مسجد النور ملن عبد الفتاح عبد العزٌز عبد الفتاح -طرٌك كفر ابو الحسن  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23422حمد لطفى احمد الننى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  113

 الـتأشٌر:   ، طه شبرا ملن : دمحم لطفى احمد مصطفى 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 22102212وفً تارٌخ  23460احمد جمال امٌن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، مٌت المصرى بملن / ٌحٌى ابو الفتوح طه حسان 

تم تعدٌل العنوان ,  22102212وفً تارٌخ  13426احمد حامد عبدالعزٌز رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / نادر صالح السٌد عبد النبى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22102212وفً تارٌخ  22022امال على صمر بده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ، تعدٌل العنوان لٌصبح : كفر نفره مركز بركه السبع ملن / االمٌر السباعى دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23423احمد عبد العظٌم دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بجوار مسجد السٌد نصر ملن : فرج صالح دمحم  -الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان ,  22102212وفً تارٌخ  23464وجدى فهمى مدبولى الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بملن / دمحم حمدى احمد نبوى وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا ش/ غراب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23424كمال ادٌب ثابت للته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 ش/ عزٌز فهمى بملن / عبٌر مٌشٌل اسكندر  42الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان ,  22102212وفً تارٌخ  23462لم    شادي فاروق محمود لطب عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  122

 بحوض تٌمور المبلً ملن بدر احمد عبد الغنً -شارع متفرع من طرٌك مصر / اسكندرٌه الزراعً  -وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 22102212وفً تارٌخ  23421محمود سالم ٌوسف المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن /سمر احمد موسى هالل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23462رضا ابراهٌم محمود الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا ملن : جمال ابراهٌم محمود الزغبى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23466ن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سلٌمان زاهر سلٌما -  123

 الـتأشٌر:   ، منشأة دملو ملن احمد زاهر سلٌمان السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23465دمحم صالح عبد الجواد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 شٌر:   ، طه شبرا ملن : عاطف محمود دمحم حماده الـتأ



 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 ,  22102212وفً تارٌخ  23426فاطمه دمحم نجٌب عبد الجٌد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل بملن / عمر عبد الخالك ابو المجد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23426د ،  سبك لٌده برلم    امانً رجب خنانً دمحم ، تاجر فر -  126

 الـتأشٌر:   ، لوٌسنا حارة الشٌخ رمضان من اخر شارع رضوان ملن / احمد دمحم عبد المحسن 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  22102212وفً تارٌخ  22002صالح دمحم سالم ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح : بركه السبع شارع الثوره ملن : سلوى اسماعٌل محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23422صبرى سعٌد دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 صبرى ملن /سعٌد دمحم مصطفً -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا ش

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23422وجٌهه دمحم على فرج بشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 الـتأشٌر:   ، كفر المنشى ملن : دمحم سعد حافظ ابو طالب 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 22102212وفً تارٌخ  23425حازم لاسم فاروق سلوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الـتأشٌر:   ، ابنهس ملن / صابر معوض سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  22102212وفً تارٌخ  23424دمحم اسماعٌل دمحم عبد الحكٌم الملشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا شارع مجلس المدٌنه ملن /اسماعٌل دمحم عبد الحكٌم الملشى 

تم تعدٌل العنوان ,  22102212وفً تارٌخ  23425مرفت دمحم عبد العاطى عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت سراج ملن : دمحم حمدى دمحم ابراهٌم 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 22102212وفً تارٌخ  12122واجبات زٌدان عباس بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / دمحم على عبد الغنى عمر 

تم تعدٌل العنوان ,  22102212وفً تارٌخ  23422فادى اشرف ابراهٌم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 تاح وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابنهس ملن /شرٌف اشرف ابراهٌم عبد الف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23420هاله دمحم شهاب بٌصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن : حسن احمد على سٌد احمد 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 22102212وفً تارٌخ  23421مجدى كمال اسماعٌل عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن /دمحم مجدى كمال اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102212وفً تارٌخ  23422نجالء ابراهٌم غنٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الـتأشٌر:   ، جنزور بملن / عبد الرازق السٌد عبد الرازق ابو حجازى 

تم تعدٌل العنوان ,  22102212وفً تارٌخ  23422نبٌل فاٌك جرجس ابراهٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 ش/ محٌى المهدى ملن : جرجس وسونٌا وعادل ومدحت فاٌك ابراهٌم جرجس -وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع غرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102221وفً تارٌخ  23402ٌده برلم    اٌمان شولً فرٌد المصري ، تاجر فرد ،  سبك ل -  130

 طرٌك الترعه ملن ٌوسف ٌوسف سلٌم عطٌه -ش/ الشهٌد عبد المادر مجدي رمضان  -الـتأشٌر:   ، هورٌن 

تم  22102221وفً تارٌخ  23422الرفاعى عبد العزٌز الدرٌنى عبد الرحمن حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ش/ عبد المنعم رٌاض ملن : ابراهٌم عبد الفتاح حسٌن -تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان ,  22102221وفً تارٌخ  23102السٌد عبد المرضى السٌد ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 مٌت سراج مركز لوٌسنا ملن خالد احمد فوزيوصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : 

تم تعدٌل العنوان ,  22102221وفً تارٌخ  23402ناهد حسن عبد الممصود بدٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 وصف الـتأشٌر:   ، الروضه ملن احمد مصطفً ابراهٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102221وفً تارٌخ  23401لم    احمد دمحم عبد الداٌم لرطام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  143

 شارع على الطورى تماطع الجبانه ملن : احمد حسنى بٌومى السٌد  12 -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102221وفً تارٌخ  23404نورا دمحم عبد الستار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 شٌر:   ، كفر االكرم ملن احمد ابراهٌم دمحم الصغٌرالـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  22102221وفً تارٌخ  23402اسالم صبحً السٌد السٌد المصري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 وصف الـتأشٌر:   ، الدباٌبه ملن اٌهاب عبد الهادي سلمان

تم تعدٌل العنوان ,  22102221وفً تارٌخ  23406اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود فوزى عبد الفتاح دمحم عرب ، ت -  146

 وصف الـتأشٌر:   ، شنتنا الحجر ملن /دمحم حامد دمحم حامد 

تم تعدٌل العنوان ,  22102221وفً تارٌخ  23406محمود فوزى عبد الفتاح دمحم عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 2212/20/12، كان له محل رئٌسى بناحٌة شنتنا الحجر ملن /دمحم حامد دمحم ونشاطه ورشه الومٌتال افتتح فً  وصف الـتأشٌر:  

 بركه السبع . 22221ولٌد برلم  2212/22/22واغلك فً 

 تم تعدٌل العنوان , 22102221وفً تارٌخ  23403عبد الوهاب فتحً حافظ هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن فتحً حافظ هالل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102221وفً تارٌخ  23420ٌوسف ٌوسف سلٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن : ابراهٌم ٌوسف ٌوسف سلٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22102221وفً تارٌخ  23405بك لٌده برلم    احمد ابراهٌم الدمرداش علً نعمه ، تاجر فرد ،  س -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر نفره ملن ابراهٌم الدمرداش علً 

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23402حسن عبد الحمٌد زكى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 عبد الحمٌد زكى رمضان   وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن : حسن

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23521دمحم عبد السالم دمحم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر مٌت سراج ملن عبد السالم دمحم عبد السالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  23526لم    احمد دمحم صبرى راغب سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  153

 الـتأشٌر:   ، ابنهس ملن /دمحم صبرى راغب سعد 

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23400عبد الفتاح هالل دمحم علً البلكٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 ملن ورثة هالل دمحم علً البلكٌمً خلف هندسه الري -وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23525ٌحى علً زكرٌا محمود احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ش مدرسه المساعى ملن ٌحًٌ علً زكرٌا محمود احمد عامر 42وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  23522، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم السٌد السٌد حسن دمحم -  156

 الـتأشٌر:   ، مصطاى ملن/ محمود دمحم عبد الوهاب 

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23524منال محمود لبٌب محمود ظهرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ورٌن ملن /علً السٌد محمود وصف الـتأشٌر:   ، ه

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23523مصطفى عٌد محمود دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر طه شبرا ملن : عٌد محمود دمحم عبد العال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  23522ه برلم    عمر عبد العظٌم امٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  150

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن : متولى حامد السٌد سلٌمان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  23431دمحم حمدى حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 شرق شارع سرور ملن / طلعت دمحم البرماوى -بناحٌه /بركه السبع  الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح

تم تعدٌل العنوان ,  22102224وفً تارٌخ  12304محمود عواد فرحات حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ملن /دمحم عبدالعزٌز احمد الفمً

تم تعدٌل العنوان ,  22102224وفً تارٌخ  23513بد الحمٌد دمحم الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن علً ع -  162

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن خالد صبحً علً

تم تعدٌل العنوان ,  22102224وفً تارٌخ  23522وسام عبده مصٌلحى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 حى الزهور ملن : دمحم ابراهٌم دمحم سالم  -شرانٌس  -شٌر:   ، لوٌسنا وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102224وفً تارٌخ  23514هند احمد اسماعٌل البلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 الـتأشٌر:   ، جنزور ملن : احمد رؤف عبد الرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102224وفً تارٌخ  13024د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن مأمون عبدالعزبز عٌ -  165

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح : ملن اشرف احمد موسً

تم تعدٌل  22102224وفً تارٌخ  23520شٌماء عبد الوهاب عبد العظٌم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر بنى غرٌان ملن : تامر حافظ السٌد جمعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102224خ وفً تارٌ 23511امل رافت متولى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ، مٌت فار س بملن / وحٌد معوض عبد الممصود 

تم تعدٌل العنوان ,  22102224وفً تارٌخ  23512عبدالعال حامد عبدالعال مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 وصف الـتأشٌر:   ، كفور الرمل ملن /تامر حامد عبد العال 

تم تعدٌل  22102224وفً تارٌخ  11243عمر جابر الدسولى عبدالعزٌز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط حظٌرة مواشى حالبه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102224وفً تارٌخ  23521ابراهٌم السٌد جالل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، بنً غرٌان ملن /السٌد جالل دمحم ابو العال 

تم تعدٌل العنوان ,  22102224وفً تارٌخ  23516ابراهٌم عبد الرؤف برعً البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بد الرؤف برعً البناوصف الـتأشٌر:   ، كفر الحمادٌه ملن ابراهٌم ع

تم تعدٌل العنوان ,  22102224وفً تارٌخ  23512الرفاعى امام عبد المادر صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر بنى غرٌان ملن/زولت امام عبد المادر صبره 

تم تعدٌل العنوان ,  22102225وفً تارٌخ  23510ه برلم    شٌماء الحسنٌن عبد الفتاح الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  123

وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا السوق التجارى بسور مركز شباب مدٌنة لوٌسنا امام مجلس مدٌنة لوٌسنا بملن / عادل عبد اللطٌف 

 الملشى 

تم تعدٌل العنوان ,  22102225ٌخ وفً تار 23524فاٌمه بسٌونى دمحم سعٌد الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن /شرٌن السعٌد احمد علً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102225وفً تارٌخ  23512زٌنب دمحم عبد الفتاح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

  الـتأشٌر:   ، ابو مشهور بملن / عماد على عبد المنعم دمحم سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102225وفً تارٌخ  21626سعٌد دمحم حماد صالحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / ابو مشهور بملن / طلعت حسٌن دمحم عالم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102225فً تارٌخ و 23522دمحم جالل دمحم ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، بنى غرٌان ملن/السٌد جالل دمحم ابو العال مسعود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102225وفً تارٌخ  23522دمحم فوزى عطٌه دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الحمٌد الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن /الهام فتحى عبد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  23512فاطمه دمحمى شحاته الشعار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 الـتأشٌر:   ، بركة السبع شرق بملن / عمرو عبد الفتاح ابراهٌم الدسولى 

تم تعدٌل  22102222وفً تارٌخ  22221لم    شحاته عبد المنعم شحاته على الدربالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  122

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شرانٌس بملن / عبد المنعم شحاته على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  23522فهمً الوصال فهمً حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 حظى سالمه سعد هللا طرٌك جٌهان ملن كامل ل -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل  22102222وفً تارٌخ  22221شحاته عبد المنعم شحاته على الدربالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شرانٌس بملن / عبد المنعم شحاته على ونشاطه / حظٌرة مواشى 

 بركة السبع  22221ولٌد برلم تابع  2210/2/22فى  2624اودع برلم

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23520اكرام فتح هللا العلٌمى ابو العطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن /احمد علً المرسى 

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23525سبك لٌده برلم    حسن عبد العزٌز حسن هدهد ، تاجر فرد ،   -  124

 وصف الـتأشٌر:   ، طنبشا بملن / دمحم حامد دمحم دمحم عفٌفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102222وفً تارٌخ  23526سالم سالم دمحم ابو زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 /كرٌمه سعد عبد الحمٌد دمحم  الـتأشٌر:   ، بنى غرٌان ملن

تم تعدٌل العنوان ,  22102222وفً تارٌخ  23522احمد خلٌل عبدالفتاح البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع ش/الجمهورٌه ملن دمحم ابراهٌم صابر ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102220وفً تارٌخ  23532لٌده برلم    عاطف طه بٌومى سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك  -  122

 طرٌك عزبة زغو بملن / عواطف العلٌمى احمد عمر  -الـتأشٌر:   ، بركة السبع غرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102220وفً تارٌخ  23532عزه كامل عثمان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ، كفر هالل بملن /زٌنب ٌوسف عبد الوهاب غنٌم  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102220وفً تارٌخ  23536عزٌزة فتحى عبدالحمٌد فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 الـتأشٌر:   ، هورٌن بملن / دمحم عبد الفتاح محمود 

تم تعدٌل العنوان ,  22102220وفً تارٌخ  12345رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مجدى عبد الظاهر ابراهٌم الرخ ، تاجر ف -  102

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن/ عالء عبد المجٌد محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102220وفً تارٌخ  23531فؤاد حسونه شرٌف شرود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 كفر بنى غرٌان بملن/سعده السٌد شرٌف سرور  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102220وفً تارٌخ  23534محمود احمد عبدالغنً نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 الـتأشٌر:   ، عرب الرمل بملن /فاتن صالح علً دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102220وفً تارٌخ  23532لم    احمد حلمى دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  103

 الـتأشٌر:   ، كفر مٌت سراج بملن / عاصم حلمى دمحم عثمان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22102220وفً تارٌخ  23532عناٌات محمود احمد احمد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 اره المدس ملن : امٌره صالح احمد السٌد ش/ الجٌش عم-وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102220وفً تارٌخ  23535السٌد لاسم علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 بملن /عٌد لاسم علً محمود  -السالم  -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102232وفً تارٌخ  15222كرٌمه دمحم سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  106

 لرٌه راتب ملن ولٌد عبد الحلٌم عبد الحلٌم علً -الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102232ٌخ وفً تار 23544احمد عبد الغنى سالم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 منشٌه العرب ملن : سوزان حسان حسٌن  -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102232وفً تارٌخ  15222سعٌد ابو الحدٌد احمد عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 الـتأشٌر:   ، ابنهس ملن : صالح حسٌن النعمانى ماضى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102232وفً تارٌخ  23542بدوى دمحم عبد المنعم جزر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 الـتأشٌر:   ، طنبشا ملن : عاطف شاكر مصطفى سالم 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 22102232وفً تارٌخ  23540صباح دمحم السٌد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن ناجً و حسٌن عبد الفتاح الدلن

تم تعدٌل  22102232وفً تارٌخ  23552دمحم مسعد عبد العزٌز زٌدان ابو رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن نبٌه عبد الحمٌد عبد الوهاب هاشم

تم تعدٌل  22102232وفً تارٌخ  23546ا امام محمود عبد السمٌع مسكٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صوفٌ -  222

 ش/ الجالء ملن : عالء صالح دمحم -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102232وفً تارٌخ  23542عال السٌد عبد الحلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الـتأشٌر:   ، لوسنا البلد ملن : السٌد عبد الحلٌم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102232وفً تارٌخ  15222سعٌد ابو الحدٌد احمد عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

صالح حسٌن النعمانى ماضى ونشاطه مطبعه لتصنٌع عبوات  افتتح فرع بناحٌه ابنهس مركز لوٌسنا ملن : -2الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع  15222ولٌد برلم تابع  2210/22/32فً  2222الكرتون لٌد باالداع رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102232وفً تارٌخ  15222كرٌمه دمحم سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

لرٌه راتب  مركز بركه السبع ملن ولٌد عبد الحلٌم عبد الحلٌم علً و  -تاح محل رئٌسً آخر بناحٌه طوخ طنبشا افت -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 15222و لٌد برلم تابع  2210/22/32فً  2222نشاطه مدشه. اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22102232وفً تارٌخ  23545محمود احمد عبد الوهاب حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا البلد ملن فاطمه لطفً احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102232وفً تارٌخ  23542عباس دمحم عباس السٌد عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 اوى ملن : ولٌد على عبد العزٌز ش/ عبد العزٌز المتفرع من شارع العشم-الـتأشٌر:   ، بركه السبع غرب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102232وفً تارٌخ  23542عباس دمحم عباس السٌد عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

د ش/ عبد العزٌز متفرع من شارع العشماوى ملن : على عبد العزٌز عٌ-كان له محل رئٌسى بناحٌه بركه السبع  -1الـتأشٌر:   ، 

بركه  12306ولٌد برلم  2211/22/22واغلك فً  2212/22/22ونشاطه مكتب مماوالت عمومٌه ونمل وتورٌدات افتتح فً 

 السبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102232وفً تارٌخ  23543سوزان حسان حسٌن حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

 : احمد عبد الغنى سالم عٌاد  منشأه العرب ملن -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22102232وفً تارٌخ  23542ابتسام دمحم حجازي عبد هللا النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، جنزور ملن ابراهٌم سعٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22102232وفً تارٌخ  23541ه برلم    ماجده ابراهٌم دمحم السٌد على ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت فارس ملن : عطٌه عبد هللا عطٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102232وفً تارٌخ  23551نسمه جابر سالم بدر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 دمحم ناصف  الـتأشٌر:   ، مٌت سراج ملن : فتحى مصطفى

تم  22102231وفً تارٌخ  10234اٌمن جمال دمحم الكٌالنى ) الكٌالنى لحٌد التسلٌح ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط المحل الرئٌسى االخر لٌصبح : صناعه سٌر نالله للمنتجات 

تم تعدٌل العنوان ,  22102231وفً تارٌخ  23554الجعفراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌرٌن فتحً عبد الفتاح  -  214

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هورٌن ملن احمد دمحم طلعت السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102231وفً تارٌخ  23550احمد زٌان حسن زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ابو مشهور ملن /امام عبد العزٌز الدسولى  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  22102231وفً تارٌخ  23556رٌهام ابو زٌد عبد الرحمن حوٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن هدي مصطفً سٌد احد هالل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102231وفً تارٌخ  23553ه برلم    اٌهاب السٌد شبل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  212

 الـتأشٌر:   ، مٌت سراج بملن / نجاة ابراهٌم حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  22102231وفً تارٌخ  23552مروه عادل عبد الحكٌم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 ملن نادٌه عبد الواحد محمود ش/ النهضه -وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22102231وفً تارٌخ  23552احمد حلمى على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 الـتأشٌر:   ، مٌت ابو شٌخه ملن : فتحٌه على مصطفى منصور 

تم تعدٌل العنوان ,  22102231وفً تارٌخ  23561  عبد هللا مصطفى احمد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  222

 وصف الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن : خدٌجه عبد الفتاح السٌد فوده 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22102231وفً تارٌخ  23552دمحم سعٌد دمحم زاٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 صطفى، كفر هالل بملن /احمد سٌد احمد م

تم تعدٌل العنوان ,  22102231وفً تارٌخ  23555نسمه احمد دمحم المرسى شعت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل بملن / احمد دمحم المرسى شعت 

تم تعدٌل العنوان ,  22102231وفً تارٌخ  23562السٌد حجاج عبد الغنى حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 وصف الـتأشٌر:   ، كفور الرمل ملن /احمد عبد المادر محمود 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22102221وفً تارٌخ  23256عبد الخالك عماد دمحم عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : حظٌرة مواشــــً



 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

النشاط , وصف تم تعدٌل 22102221وفً تارٌخ  23332سامٌه عبد المنعم احمد منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط تعبئه الحبوب والمواد الغذائٌه وتجارة اعالف جمله الً النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , وصف 22102222وفً تارٌخ  14534سمٌر رشاد ٌوسف مساور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22102222وفً تارٌخ  22402نورا السٌد سعد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب مماوالت

ف تم تعدٌل النشاط , وص22102222وفً تارٌخ  14614احمد دمحم العٌسوى دمحم الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مصنع فرش وادوات نظافه وبالستٌكٌات

تم تعدٌل النشاط , 22102223وفً تارٌخ  12222طارق دمحم العزازى شبل على الخرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22102224وفً تارٌخ  21225ج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم علٌمى مرشدى فر -  2

 تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه

تعدٌل االسم التجارى لتصبح : السٌد عبد الرحمن عباس العٌسوى ) ابو سمبل للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه22102220 وفً تارٌخ 21462

تم تعدٌل النشاط , وصف 22102220وفً تارٌخ  21462السٌد عبد الرحمن عباس العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22102220وفً تارٌخ  22211موسى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد جمال  -  12

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : تجارة و صٌانه اجهزه المحمول

تم تعدٌل النشاط , وصف 22102211وفً تارٌخ  21205احمد فؤاد مصطفً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 أشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة وتوزٌع مواد غذائٌهالت

تم تعدٌل النشاط , 22102214وفً تارٌخ  21006البرعى دمحم ابو المجد البرعى البعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر:  تم اضافه )تورٌدات عمومٌه "ما عدا خدمات االنترنت"( الً النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22102214وفً تارٌخ  13222احمد دمحم دمحم ابو هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدٌل النشاط لٌصبح : تجارة ادوات منزلٌه

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف 22102216وفً تارٌخ  2223عمرو عادل دمحم سروردمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

تعدٌل مسمً النشاط لٌصبح : مكتب مماوالت عمومٌه ونمل وتورٌد مواد البناء ومستلزمات السٌارات و خدمات لوجستٌه " نمل و 

 شحن و تفرٌغ متعلمه بالمطارات و الموانً "

شاط , وصف تم تعدٌل الن22102216وفً تارٌخ  12222احمد وحٌد محب رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مالبس اطفال

تم تعدٌل النشاط , وصف 22102212وفً تارٌخ  22360صالح عبد العال دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مزرعة مواشى حالبه عالفه

تم تعدٌل 22102222وفً تارٌخ  11224المصلحى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم شولى عبد العزٌز  -  12

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : تمطٌع و تعبئه لحوم مبرده و مجمده و دواجن حٌه محلً

تم تعدٌل النشاط , وصف 22102224وفً تارٌخ  12625احمد سمٌر ابو الفتوح شعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : تجارة البٌض



 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 22102225وفً تارٌخ  22015دمحم مصلح محمود الحلوانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع محمول

تم تعدٌل النشاط , وصف 22102225وفً تارٌخ  13426فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حامد عبدالعزٌز رسالن ، تاجر  -  22

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح  مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22102225وفً تارٌخ  21626سعٌد دمحم حماد صالحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تصنٌع مواد غذائٌه تم تعدٌل النشاط لٌصبح /

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22102231وفً تارٌخ  10234اٌمن جمال دمحم الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدٌل النشاط لٌصبح : صناعه سٌور نالله للمنتجات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22102231وفً تارٌخ  12222سلٌم سلٌمان السٌد هنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 "( الً النشاط االصل6ًمن المجموعه  36و الماده  10تم اضافه نشاط )استٌراد و تصدٌر "ما عدا المجموعه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102221وفً تارٌخ  23326دمحم محمود دمحم حسٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102220وفً تارٌخ  21202دمحم ابو العال السٌد دمحم حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22102212وفً تارٌخ  23436 دمحم احمد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  3

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102211وفً تارٌخ  2223عمرو عادل دمحم سروردمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102212وفً تارٌخ  23460ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد جمال امٌن دمحم -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102212وفً تارٌخ  23422نجالء ابراهٌم غنٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102212وفً تارٌخ  23424م الملشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم اسماعٌل دمحم عبد الحكٌ -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23400عبد الفتاح هالل دمحم علً البلكٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102225وفً تارٌخ  23510الفتاح الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء الحسنٌن عبد -  0

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102220وفً تارٌخ  23532عناٌات محمود احمد احمد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 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 , وصف 22102221وفً تارٌخ  23322ته البتانونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم شاهٌن شحا -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102224وفً تارٌخ  23424امانى حسن دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102220وفً تارٌخ  23421جر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد لطفً حسٌن دمحم ، تا -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102212وفً تارٌخ  23432ورد صالح الدٌن عٌد عامر الوحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102215وفً تارٌخ  23452، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالواحد محمود عبد الحافظ  -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102212وفً تارٌخ  23462شادي فاروق محمود لطب عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102212وفً تارٌخ  23425،  سبك لٌده برلم    حازم لاسم فاروق سلوم ، تاجر فرد -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102222وفً تارٌخ  23522دمحم السٌد السٌد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102222وفً تارٌخ  23512لٌده برلم    فاطمه دمحمى شحاته الشعار ، تاجر فرد ،  سبك -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102220وفً تارٌخ  23531فؤاد حسونه شرٌف شرود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102232وفً تارٌخ  23542ده برلم   ابتسام دمحم حجازي عبد هللا النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102222وفً تارٌخ  23304اسالم عبدالفتاح دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  23305( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Dima Medicalدمحم مجدي ابراهٌم الغباشً ) دٌما مٌدٌكال  -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22102223

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102212وفً تارٌخ  23420احمد سمٌر دمحم السمانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102212وفً تارٌخ  23432د ،  سبك لٌده برلم   احمد على على اسماعٌل ، تاجر فر -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102214وفً تارٌخ  23442علً ٌوسف علً هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102214وفً تارٌخ  23444رلم   عبده محمود الدردٌرى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102212وفً تارٌخ  23426امانً رجب خنانً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 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 , 22102212وفً تارٌخ  23422نبٌل فاٌك جرجس ابراهٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102221وفً تارٌخ  23402اٌمان شولً فرٌد المصري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102221وفً تارٌخ  23401مد دمحم عبد الداٌم لرطام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102222وفً تارٌخ  23526سالم سالم دمحم ابو زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22102222وفً تارٌخ  22221المنعم شحاته على الدربالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شحاته عبد -  33

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102232وفً تارٌخ  23542بدوى دمحم عبد المنعم جزر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102222وفً تارٌخ  23420لٌمان دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم س -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23416حسام علً البكرى ابراهٌم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102220وفً تارٌخ  23422حسن عبد هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد الم -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102214وفً تارٌخ  23342احمد احمد سالم احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102215وفً تارٌخ  23455محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبٌر على السٌد -  30

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102216وفً تارٌخ  23462احمد صبحى دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23402ر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن عبد الحمٌد زكى رمضان ، تاج -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23526احمد دمحم صبرى راغب سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102224وفً تارٌخ  23512،  سبك لٌده برلم   عبدالعال حامد عبدالعال مرسى ، تاجر فرد  -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22102232وفً تارٌخ  23546صوفٌا امام محمود عبد السمٌع مسكٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22102231وفً تارٌخ  23552سبك لٌده برلم   دمحم سعٌد دمحم زاٌدة ، تاجر فرد ،   -  45

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102231وفً تارٌخ  23550احمد زٌان حسن زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 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 , 22102223وفً تارٌخ  23302برلم   دمحم سعٌد عبد الرحمن صالح شكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102222وفً تارٌخ  23411هشام اٌمن ٌوسف هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23414  دمحم احمد عبدالمجٌد دمحم  المربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  40

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102220وفً تارٌخ  23422دمحم محمود العلٌمً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102216ارٌخ وفً ت 23452ابراهٌم صباح سعٌد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102212وفً تارٌخ  23424كمال ادٌب ثابت للته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102212وفً تارٌخ  23425مرفت دمحم عبد العاطى عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102221وفً تارٌخ  23402ناهد حسن عبد الممصود بدٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد22102222وفً تارٌخ  23525حسن عبد العزٌز حسن هدهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102232وفً تارٌخ  23541ماجده ابراهٌم دمحم السٌد على ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102232وفً تارٌخ  15222كرٌمه دمحم سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102231وفً تارٌخ  23552مروه عادل عبد الحكٌم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102224وفً تارٌخ  23425ابراهٌم حسنً عبد المجٌد الحاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102220وفً تارٌخ  23422سعاد شلبى دمحم صبٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102215وفً تارٌخ  23451دمحم علً عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102215وفً تارٌخ  23453عفاف صبرى اٌوب مٌخائٌل بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102212وفً تارٌخ  23465عبد الجواد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صالح -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102212وفً تارٌخ  23462رضا ابراهٌم محمود الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102224وفً تارٌخ  23516ف برعً البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبد الرؤ -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102232وفً تارٌخ  23542عال السٌد عبد الحلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22102232وفً تارٌخ  23552عزٌز زٌدان ابو رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مسعد عبد ال -  62

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102223وفً تارٌخ  23306هٌثم صالح دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102212وفً تارٌخ  23422عٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد نصرهللا -  60

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22102211وفً تارٌخ  23442ولٌد عبد الحمٌد عبد الحمٌد الشٌخ سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102214وفً تارٌخ  23445ابراهٌم السٌد المربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم احمد  -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102216وفً تارٌخ  23462عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102221وفً تارٌخ  23403لوهاب فتحً حافظ هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد ا -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23524منال محمود لبٌب محمود ظهرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22102224وفً تارٌخ  23520الوهاب عبد العظٌم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌماء عبد  -  25

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102231وفً تارٌخ  23554شٌرٌن فتحً عبد الفتاح الجعفراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22102222وفً تارٌخ  23412حنان مصطفً عبدالتواب عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102222وفً تارٌخ  23415دمحم عبد الرحمن عبد الوهاب رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 ص, وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102211وفً تارٌخ  23432هاله دمحم لطفى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102214وفً تارٌخ  23442سالى زٌنهم احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22102212وفً تارٌخ  23422ف عبد الممصود دمحم الجوهري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صابرٌن عاط -  21

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102212وفً تارٌخ  23420هاله دمحم شهاب بٌصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 22102222وفً تارٌخ  23525رٌا محمود احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌحى علً زك -  23

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102224وفً تارٌخ  23513اٌمن علً عبد الحمٌد دمحم الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102220وفً تارٌخ  23535لاسم علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد  -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102232وفً تارٌخ  23544احمد عبد الغنى سالم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102224وفً تارٌخ  23422محمود دمحم بٌومى كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23412احمد دمحم نشأت دمحم علً جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102211وفً تارٌخ  23441سن عبد المجٌد مصطفى بده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سو -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102214وفً تارٌخ  23440دمحم فؤاد عبد الممصود الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102212وفً تارٌخ  23422لطفى احمد الننى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102212وفً تارٌخ  23421مجدى كمال اسماعٌل عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102222وفً تارٌخ  23522السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر عبد العظٌم امٌن -  03

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102224وفً تارٌخ  23511امل رافت متولى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102220وفً تارٌخ  23536تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزٌزة فتحى عبدالحمٌد فوده ،  -  05

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102232وفً تارٌخ  23543سوزان حسان حسٌن حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102222وفً تارٌخ  23303لٌده برلم   دمحم بحٌرى خلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  02

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102224وفً تارٌخ  23422دمحم ماهر شبل طاهر عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23412م   عماد عبد المرضى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  00

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102212وفً تارٌخ  23431دمحم حمدى حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102212وفً تارٌخ  23421محمود سالم ٌوسف المنوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102212وفً تارٌخ  23422فادى اشرف ابراهٌم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102221وفً تارٌخ  23406محمود فوزى عبد الفتاح دمحم عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102224وفً تارٌخ  23521ابراهٌم السٌد جالل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102220ٌخ وفً تار 23532احمد حلمى دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102232وفً تارٌخ  23545محمود احمد عبد الوهاب حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102231وفً تارٌخ  23562السٌد حجاج عبد الغنى حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102223وفً تارٌخ  23421دمحم مٌمونً دمحم المرسً االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102220فً تارٌخ و 23423احمد عبدربه ابو العنٌن السٌد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102215وفً تارٌخ  23454دمحم عصام احمد عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102215رٌخ وفً تا 23456امام دمحم عبد المنعم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102216وفً تارٌخ  23461بدر عزٌز الدٌن بٌومى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102216ٌخ وفً تار 23463ابراهٌم بكر ابراهٌم الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102221وفً تارٌخ  23402اسالم صبحً السٌد السٌد المصري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102225وفً تارٌخ  23522دمحم فوزى عطٌه دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102232وفً تارٌخ  15222سعٌد ابو الحدٌد احمد عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102231وفً تارٌخ  23553اٌهاب السٌد شبل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102231وفً تارٌخ  23552احمد حلمى على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102231وفً تارٌخ  23561ى احمد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد هللا مصطف -  110

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102223وفً تارٌخ  23422جمال اسماعٌل رشاد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102220وفً تارٌخ  23424لخنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد صالح دمحم ا -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102214وفً تارٌخ  23443سامح عبد العزٌز موسى بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102214وفً تارٌخ  23442ب ابو التنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محً الدٌن احمد عز -  123

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102212وفً تارٌخ  23464وجدى فهمى مدبولى الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102221وفً تارٌخ  23420ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسف ٌوسف سلٌم عطٌ -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102222وفً تارٌخ  23523مصطفى عٌد محمود دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102224وفً تارٌخ  23514جى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هند احمد اسماعٌل البلتا -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23522احمد خلٌل عبدالفتاح البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102232وفً تارٌخ  23551تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نسمه جابر سالم بدر دمحم ، -  120

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23302مصطفى جمال السٌد على عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23302جر فرد ،  سبك لٌده برلم   وطنٌه شبل عبد الوهاب سلٌمان ، تا -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102220وفً تارٌخ  23425انس امٌن دمحم زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102212وفً تارٌخ  23432بك لٌده برلم   ٌاسر شحاته كرم شحاته ماضى ، تاجر فرد ،  س -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102212وفً تارٌخ  23433نادٌه عبد العاطً طه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102212وفً تارٌخ  23426بك لٌده برلم   فاطمه دمحم نجٌب عبد الجٌد هالل ، تاجر فرد ،  س -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22102221وفً تارٌخ  23422الرفاعى عبد العزٌز الدرٌنى عبد الرحمن حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 22102221وفً تارٌخ  23405مه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابراهٌم الدمرداش علً نع -  132

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102225وفً تارٌخ  23522دمحم جالل دمحم ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23522فرد ،  سبك لٌده برلم    فهمً الوصال فهمً حنفى ، تاجر -  130

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102220وفً تارٌخ  23532عاطف طه بٌومى سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22102222وفً تارٌخ  23412سبك لٌده برلم    شرٌف عاطف عبدالعزٌز ابو شرٌف ، تاجر فرد ،  -  141

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23413هاجر حسٌن دمحم سعٌد دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102216وفً تارٌخ  23452ده برلم   خالد صبح سالم معروف ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102216وفً تارٌخ  23450رٌحاب رضا نصر ابراهٌم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102221وفً تارٌخ  23404نورا دمحم عبد الستار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102224وفً تارٌخ  23522وسام عبده مصٌلحى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102224وفً تارٌخ  23512الرفاعى امام عبد المادر صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102232وفً تارٌخ  23542عباس دمحم عباس السٌد عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102231وفً تارٌخ  23555سمه احمد دمحم المرسى شعت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ن -  140

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102231وفً تارٌخ  23556رٌهام ابو زٌد عبد الرحمن حوٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102222وفً تارٌخ  23301سالم سالم ابو الٌزٌد احمد الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  151

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102223وفً تارٌخ  23302كوثر طلخان السباعى خلٌل عمرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102220وفً تارٌخ  23426دمحم عرفه عبد الخالك على شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102212وفً تارٌخ  23434ابراهٌم ابو الفتوح ابو المكارم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 شٌر: خاص, وصف التأ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102211وفً تارٌخ  23430ولٌد بالل ابراهٌم الملٌوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102214وفً تارٌخ  23446مسعود صالح مسعود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102212وفً تارٌخ  23423احمد عبد العظٌم دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102212وفً تارٌخ  23422وجٌهه دمحم على فرج بشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102212وفً تارٌخ  23422صبرى سعٌد دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102225وفً تارٌخ  23524فاٌمه بسٌونى دمحم سعٌد الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23520اكرام فتح هللا العلٌمى ابو العطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102220وفً تارٌخ  23532عزه كامل عثمان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22102222وفً تارٌخ  23320مصطفً ٌوسف دمحم احمد حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102223وفً تارٌخ  23422بمبه سعد ابراهٌم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102224وفً تارٌخ  23426اهٌم سالم بٌومى الطلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابر -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102220وفً تارٌخ  23410فاطمه محمود احمد السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102212وفً تارٌخ  23435فاعى السٌد عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجوان الر -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102214وفً تارٌخ  23452احمد جمال عبد العزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102212وفً تارٌخ  23466هر سلٌمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سلٌمان زا -  160

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102222وفً تارٌخ  23521دمحم عبد السالم دمحم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102225وفً تارٌخ  23512 عبد الفتاح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زٌنب دمحم -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22102220وفً تارٌخ  23534محمود احمد عبدالغنً نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22102232وفً تارٌخ  23540صباح دمحم السٌد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكتب  12250تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102221،  فى تارٌخ :   -  1

 العالمٌه للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  

السمه التجارٌه لتصبح : مكتب الى: تعدٌل  22603تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102222،  فى تارٌخ :   -  2

 االمل للرحالت  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكتب  12222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102223،  فى تارٌخ :   -  3

 المدٌنه المنوره للرحالت الداخلٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكتب  22546دة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم22102223ٌ،  فى تارٌخ :   -  4

 الصمر لالستٌراد والتصدٌر  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكتب  14534تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102224،  فى تارٌخ :   -  5

 الندى للرحالت الداخلٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكتب  21225ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش22102224،  فى تارٌخ :   -  6

 الملن للرحالت الداخلٌه  

الى: اضافه سمه تجارٌه لتصبح : مكتب  10226تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102222،  فى تارٌخ :   -  2

 الدهب للرحالت  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / فوزى  15620تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102222،  فى تارٌخ :   -  2

 بٌومى مرسى رزق ) مكتب رحالت البٌومى (  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : الفٌستا  22252تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102222،  فى تارٌخ :   -  0

 المالبس   لتصنٌع

الى: تم تعدٌل السمه لتصبح مكتب  السالم  2200تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102222،  فى تارٌخ :   -  12

 للرحالت  

الى: تعدٌل االسم التجارى لتصبح : السٌد  21462تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102220،  فى تارٌخ :   -  11

 الرحمن عباس العٌسوى ) ابو سمبل للرحالت (  عبد 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /  23246تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102220،  فى تارٌخ :   -  12

 محمود عبد الفتاح احمد سلٌمان ) ابو شهد للرحالت (  



 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

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سعٌد  2210م الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اس22102212،  فى تارٌخ :   -  13

 دمحم دمحم العرالً )مكتب العرالى للرحالت (  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكتب  12526تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102212،  فى تارٌخ :   -  14

 (  Quock Steepكوٌن استٌب للمماوالت ) 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / ماجد  12222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102212،  فى تارٌخ :   -  15

 رمضان زكى دمحم بدر ) البدر للرحالت (  

السمه التجارٌه لتصبح /  الى: تم تعد ٌل 22626تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102211،  فى تارٌخ :   -  16

 مكتب الرحمه للتورٌدات العامه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح / توب  22402تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102211،  فى تارٌخ :   -  12

 سٌرفٌس للمماوالت  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / احمد  12224ة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد22102211،  فى تارٌخ :   -  12

 سعٌد بسٌونى عبد الحكٌم سرور ) البسٌونى للرحالت (  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  12220تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102214،  فى تارٌخ :   -  10

 وادى الممر لالستٌراد والتصدٌر  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه لتصبح : مكتب  21006تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102214،  فى تارٌخ :   -  22

 المجد لالستٌراد و التصدٌر و التورٌدات العمومٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لٌصبح : همسه  13222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102214،  فى تارٌخ :   -  21

 لتجارة االدوات المنزلٌه  

تب الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مك 22220تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102215،  فى تارٌخ :   -  22

 طٌبه للرحالت الداخلٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مصنع  23222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102216،  فى تارٌخ :   -  23

 زمزم للمالبس الجاهزة والمفروشات  

ى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : الشامى ال 22002تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102212،  فى تارٌخ :   -  24

 للمواد البترولٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مصنع  23102تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102221،  فى تارٌخ :   -  25

 االمام  

الى: اضافه سمه تجارٌه لتصبح : مكتب  15050تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102222،  فى تارٌخ :   -  26

 التمً للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  23205تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102222،  فى تارٌخ :   -  22

 المصرٌه للتورٌدات العمومٌه  

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح : دمحم  15402كة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر22102224،  فى تارٌخ :   -  22

 عادل دمحم خضٌر ) خضٌر للرحالت الداخلٌه ونمل العمال (  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  13426تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102225،  فى تارٌخ :   -  20

 رحالت الشٌخ  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /احالم  142تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102225فى تارٌخ : ،    -  32

 سالمان سالمان دمحم عامر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اضافه سمه تجارٌه لتصبح : الدعاء  0646تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102222،  فى تارٌخ :   -  31

 كهه  للموز والفا

الى: تعدٌل االسم التجارى لتصبح : محمود  21526تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102220،  فى تارٌخ :   -  32

 سعٌد صبرى اسماعٌل السبكى ) السبكى للنمل والتورٌدات وتجارة مواد البناء (  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / دمحم  12226ممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال22102220،  فى تارٌخ :   -  33

 فاٌد السٌد العجمى ) العجمى للرحالت (  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /  22322تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102220،  فى تارٌخ :   -  34

 امٌن  برافو مٌكس لتجارة وتعبئة المواد الالصمه للسٌر

 H.C.Cالى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح :  13565تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102220،  فى تارٌخ :   -  35

 ) اتش سً سً ( للمماوالت  

ح : محمود الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصب 23325تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22102232،  فى تارٌخ :   -  36

 دمحم دمحم ابراهٌم الطٌار ) مكتب الطٌار للرحالت الداخلٌه (  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21120برلم       22102220عبد الاله السٌد السٌد ندا على   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    22102224، وفى تارٌخ    2642شركه ابراهٌم حسنً عبد المجٌد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 توثٌك لوٌسنا 1002ب لسنه  2544محو/شطب السجل  بموجب عمد حل مصدق على تولٌعاته برلم 

تم    22102224، وفى تارٌخ    2642رلم : شركه ابراهٌم حسنً عبد المجٌد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها ب   - 2

 محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا  واستلم كل شرٌن حموله

   22102212، وفى تارٌخ    12506شركة كرٌمه عٌد عبداللطٌف الجناٌنى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 ر مسجل وغٌر مشهر عنه وغٌر مصدق على تولٌعاتهتم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل غٌ

   22102212، وفى تارٌخ    12506شركة كرٌمه عٌد عبداللطٌف الجناٌنى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

ثه فً االستمرار تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌه اعمالها نهائٌا  وذلن لوفاه مدٌر الشركه وعدم رغبه الشركاء والور

 فً الشركه

تم    22102231، وفى تارٌخ    6032شركه مجدي سلٌمان سٌداحمد حمود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  حل الشركه و تصفٌه اعمالها نهائٌـــــا  

تم    22102231، وفى تارٌخ    6032برلم : شركه مجدي سلٌمان سٌداحمد حمود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 6

محو/شطب السجل  تم حل الشركه و تصفٌه اعمالها نهائٌا  و استلم كل شرٌن كافه مستحماته بموجب عمد حل مسجل ملخصه و 

 شركات شبٌن الكوم 2210/22/24فً  330مشهر عنه برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل  22102215وفً تارٌخ   ، 12221شركه / مجدى لطفى عفٌفى نصار وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   12222222.222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ان حسن عثمان وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح شركه / هبه عثم -  2

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22102222وفً تارٌخ   ، 22626،

 جنٌه   522222.222،

، سبك لٌدها برلم   تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح شركه / هبه عثمان حسن عثمان وشرٌكها شركة تضامن -  3

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22102222وفً تارٌخ   ، 22626،

 جنٌه   522222.222،

تم تعدٌل رأس  22102222وفً تارٌخ   ، 22626شركه / دمحم على عبد الفتاح وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   522222.222ف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وص

تم تعدٌل رأس  22102222وفً تارٌخ   ، 22626شركه / دمحم على عبد الفتاح وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   522222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    5322دٌل اسم الشركه لتصبح شركه / سناء عبد الحمٌد الشٌشٌنى وشركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تع -  6

 جنٌه   45222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22102231،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  22102231وفً تارٌخ   ، 5322ضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركه/ سناء عبدالحمٌد الشٌشٌنً و شرٌكتها شركة ت -  2

 جنٌه   45222.222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  22102215وفً تارٌخ  12221شركه / مجدى لطفى عفٌفى نصار وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

دوران المنطمه  -طرٌك مصر اسكندرٌه الزراعً  -افتتاح فرع بنفس النشاط بناحٌه لوٌسنا  -2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 12221و لٌد برلم تابع  2210/22/15فً  2521ودع برلم الصناعٌه ملن لطفً محروس مرسً تركً. ا

تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح شركه / هبه عثمان حسن عثمان وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

شبٌن الكوم شارع مصطفى كامل  افتتح فرع بناحٌه -2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22102222وفً تارٌخ  22626

 شبٌن الكوم 03505ولٌد برلم تابع   2210لسنه  5622ملن : عبد المنعم سعٌد ٌوسف الشامى لٌد باالٌداع رلم 

تم تعدٌل  22102222وفً تارٌخ  22626شركه / دمحم على عبد الفتاح وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

افتتح فرع بناحٌه شبٌن الكوم شارع مصطفى كامل ملن : عبد المنعم سعٌد ٌوسف الشامى لٌد  -2ر:   ، العنوان , وصف الـتأشٌ

 شبٌن الكوم 03505ولٌد برلم تابع   2210لسنه  5622باالٌداع رلم 

ها برلم    تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح شركه / هبه عثمان حسن عثمان وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌد -  4

افتتح فرع نفس النشاط بناحٌه : ابشٌش مركز  -1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22102222وفً تارٌخ  22626

 شبٌن الكوم 03505ولٌد برلم 2210لسنه  5610الباجور ملن عاطف عبد الرازق السٌد ابراهٌم لٌد باالٌداع رلم 

تم تعدٌل  22102222وفً تارٌخ  22626، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     شركه / دمحم على عبد الفتاح وشرٌكته -  5

افتتح فرع نفس النشاط بناحٌه : ابشٌش مركز الباجور ملن عاطف عبد الرازق السٌد ابراهٌم لٌد  -1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

 شبٌن الكوم 03505ولٌد برلم 2210لسنه  5610باالٌداع رلم 

وفً  5322الشركه لتصبح شركه / سناء عبد الحمٌد الشٌشٌنى وشركائها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل اسم  -  6

ش/ بور سعٌد ملن : شرٌف احمد رؤوف -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جنزور مركز بركه السبع  22102231تارٌخ 

 ابو النور 

تم تعدٌل  22102231وفً تارٌخ  5322كتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه/ سناء عبدالحمٌد الشٌشٌنً و شرٌ -  2

 ش/ بور سعٌد ملن : شرٌف احمد رؤوف ابو النور -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، جنزور مركز بركه السبع 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

لتصبح شركه / عصام محمود دمحم حسن وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب استٌراد تعدٌل اسم الشركه  -  1

" والتوكٌالت التجارٌه وتورٌدات المواد الغذائٌه ،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمرة  10وتصدٌر " ماعدا المجموعه 

 أشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف الت22102224وفً تارٌخ  15040

شركة / احمد سعٌد احمد موسى وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب استٌراد وتصدٌر " ماعدا المجموعه  -  2

وفً تارٌخ  15040" والتوكٌالت التجارٌه وتورٌدات المواد الغذائٌه ،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمرة  10

 ل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعد22102224ٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل اسم الشركه وعنوانها التجارى لتصبح شركه / هبه عثمان حسن عثمان وشرٌكها ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف22102222وفً تارٌخ  22626والتصدٌر واضافه نشاط خلط وتعبئه االسمده ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

شركه / دمحم على عبد الفتاح وشرٌكته ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد والتصدٌر واضافه نشاط خلط وتعبئه االسمده ،   -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22102222وفً تارٌخ  22626سبك لٌدها برلم   

هٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل غرض الشركه لٌصبح / المٌام باعمال تصنٌع المركزات شركه / ممدوح طلعت دمحم ابرا -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102224وفً تارٌخ  22222واالعالف ،  سبك لٌدها برلم   

ه لٌصبح / المٌام باعمال تصنٌع المركزات شركه / ممدوح طلعت دمحم ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل غرض الشرك -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22102224وفً تارٌخ  22222واالعالف ،  سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22102224وفً تارٌخ  22222شركه / ممدوح طلعت دمحم ابراهٌم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل اسم الشركه  22626شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102222،  فى تارٌخ :   -  1

 وعنوانها التجارى لتصبح شركه / هبه عثمان حسن عثمان وشرٌكها

الى: تعدٌل اسم الشركه  13022توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102224،  فى تارٌخ :   -  2

 لٌصبح : جالكسو هٌلث فارما ) احمد محسن احمد بٌومً محسن وشركاه (

الى: تعدٌل اسم الشركه  5322شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22102231،  فى تارٌخ :   -  3

 لتصبح شركه / سناء عبد الحمٌد الشٌشٌنى وشركائها

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 األشخاص     

 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

 

عبد المؤمن انور مأمون عفٌفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره و التولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن فً  -  1

رفات المانونٌه التً تخص جمٌع المعامالت من بٌع او شراء او الحصول علً لروض من البنون للشركه و كذلن جمٌع التص

الشركه و لهما مجتمعٌن او منفردٌن كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه و التولٌع بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما 

بعنوان الشركه و ضمن اغراضها و لهما حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه و المطاع العام و الخاص و لهما حك فتح 

 12221برلم       22102215ت لدي البنون باسم الشركه و لهما حك االلتراض من البنون و ، تارٌخ : الحسابا

مجدى لطفى عفٌفى نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره و التولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن فً جمٌع  -  2

للشركه و كذلن جمٌع التصرفات المانونٌه التً تخص الشركه و  المعامالت من بٌع او شراء او الحصول علً لروض من البنون

لهما مجتمعٌن او منفردٌن كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركه و التولٌع بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه 

اص و لهما حك فتح الحسابات لدي و ضمن اغراضها و لهما حك تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌه و المطاع العام و الخ

 12221برلم       22102215البنون باسم الشركه و لهما حك االلتراض من البنون و ، تارٌخ : 

عبد المؤمن انور مأمون عفٌفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التعامل باسم الشركه مع جمٌع البنون بالسحب و االٌداع و  -  3

 12221برلم       22102215:  التولٌع علً الشٌكات. ، تارٌخ

مجدى لطفى عفٌفى نصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التعامل باسم الشركه مع جمٌع البنون بالسحب و االٌداع و التولٌع  -  4

 12221برلم       22102215علً الشٌكات. ، تارٌخ : 

نضم. له االداره و التولٌع منفردا  بالنسبه للحسابات دمحم عٌسى عبدالسالم طاحون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  م -  5

ابات المدٌنه و الدائنه و التولٌع امام الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و المطاع العام و التعامل مع البنون سحبا  و اٌداعا  و فتح الحس

سم الشركه و ألغراضها، ما عدا حك بٌع االصول البنكٌه و له فً ذلن كافه السلطات التً تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن با

و االلتراض و الرهن من البنون و الغٌر ٌكون باجتماع جمٌع اطراف التعالد و له حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض مما سبك. 

 13022برلم       22102224بركه السبع ، تارٌخ :  2210/22/22أ فً 2516بموجب عمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم 

دمحم عٌسى عبدالسالم طاحون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  منضم. له االداره و التولٌع منفردا  بالنسبه للحسابات  -  6

ابات المدٌنه و الدائنه و التولٌع امام الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و المطاع العام و التعامل مع البنون سحبا  و اٌداعا  و فتح الحس

ه و له فً ذلن كافه السلطات التً تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه و ألغراضها، ما عدا حك بٌع االصول البنكٌ

و االلتراض و الرهن من البنون و الغٌر ٌكون باجتماع جمٌع اطراف التعالد و له حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض مما سبك. 

 13022برلم       22102224بركه السبع ، تارٌخ :  2210/22/22أ فً 2516برلم  بموجب عمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته

دمحم عٌسى عبدالسالم طاحون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  منضم. له االداره و التولٌع منفردا  بالنسبه للحسابات  -  2

لمطاع العام و التعامل مع البنون سحبا  و اٌداعا  و فتح الحسابات المدٌنه و الدائنه و التولٌع امام الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و ا

البنكٌه و له فً ذلن كافه السلطات التً تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه و ألغراضها، ما عدا حك بٌع االصول 

ك توكٌل الغٌر فً كل او بعض مما سبك. و االلتراض و الرهن من البنون و الغٌر ٌكون باجتماع جمٌع اطراف التعالد و له ح

 13022برلم       22102224بركه السبع ، تارٌخ :  2210/22/22أ فً 2516بموجب عمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم 

ت دمحم عٌسى عبدالسالم طاحون  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  منضم. له االداره و التولٌع منفردا  بالنسبه للحسابا -  2

ابات المدٌنه و الدائنه و التولٌع امام الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و المطاع العام و التعامل مع البنون سحبا  و اٌداعا  و فتح الحس

البنكٌه و له فً ذلن كافه السلطات التً تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه و ألغراضها، ما عدا حك بٌع االصول 

تراض و الرهن من البنون و الغٌر ٌكون باجتماع جمٌع اطراف التعالد و له حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض مما سبك. و االل

 13022برلم       22102224بركه السبع ، تارٌخ :  2210/22/22أ فً 2516بموجب عمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم 

ٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  منضم. له االداره و التولٌع منفردا  بالنسبه عمرو ابراهٌم مغازى عبدهللا احمد  توصٌة بس -  0

فتح  للحسابات المدٌنه و الدائنه و التولٌع امام الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و المطاع العام و التعامل مع البنون سحبا  و اٌداعا  و

ال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه و ألغراضها، ما عدا حك بٌع الحسابات البنكٌه و له فً ذلن كافه السلطات التً تسهل له اعم

االصول و االلتراض و الرهن من البنون و الغٌر ٌكون باجتماع جمٌع اطراف التعالد و له حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض مما 

برلم       22102224خ : بركه السبع ، تارٌ 2210/22/22أ فً 2516سبك. بموجب عمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم 

13022 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عمرو ابراهٌم مغازى عبدهللا احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  منضم. له االداره و التولٌع منفردا  بالنسبه  -  12

و اٌداعا  و فتح  للحسابات المدٌنه و الدائنه و التولٌع امام الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و المطاع العام و التعامل مع البنون سحبا  

الحسابات البنكٌه و له فً ذلن كافه السلطات التً تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه و ألغراضها، ما عدا حك بٌع 

االصول و االلتراض و الرهن من البنون و الغٌر ٌكون باجتماع جمٌع اطراف التعالد و له حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض مما 

برلم       22102224بركه السبع ، تارٌخ :  2210/22/22أ فً 2516بموجب عمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم سبك. 

13022 

عمرو ابراهٌم مغازى عبدهللا احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  منضم. له االداره و التولٌع منفردا  بالنسبه  -  11

امام الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و المطاع العام و التعامل مع البنون سحبا  و اٌداعا  و فتح  للحسابات المدٌنه و الدائنه و التولٌع

الحسابات البنكٌه و له فً ذلن كافه السلطات التً تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه و ألغراضها، ما عدا حك بٌع 

ر ٌكون باجتماع جمٌع اطراف التعالد و له حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض مما االصول و االلتراض و الرهن من البنون و الغٌ

برلم       22102224بركه السبع ، تارٌخ :  2210/22/22أ فً 2516سبك. بموجب عمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم 

13022 

م. له االداره و التولٌع منفردا  بالنسبه عمرو ابراهٌم مغازى عبدهللا احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  منض -  12

فتح  للحسابات المدٌنه و الدائنه و التولٌع امام الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و المطاع العام و التعامل مع البنون سحبا  و اٌداعا  و

الشركه و ألغراضها، ما عدا حك بٌع  الحسابات البنكٌه و له فً ذلن كافه السلطات التً تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم

االصول و االلتراض و الرهن من البنون و الغٌر ٌكون باجتماع جمٌع اطراف التعالد و له حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض مما 

برلم       22102224بركه السبع ، تارٌخ :  2210/22/22أ فً 2516سبك. بموجب عمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم 

13022 

احمد محسن احمد بٌومً محسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منضم. له االداره و التولٌع منفردا  بالنسبه للحسابات المدٌنه  -  13

نكٌه و الدائنه و التولٌع امام الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و المطاع العام و التعامل مع البنون سحبا  و اٌداعا  و فتح الحسابات الب

ً ذلن كافه السلطات التً تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه و ألغراضها، ما عدا حك بٌع االصول و و له ف

االلتراض و الرهن من البنون و الغٌر ٌكون باجتماع جمٌع اطراف التعالد و له حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض مما سبك. بموجب 

 13022برلم       22102224بركه السبع ، تارٌخ :  2210/22/22أ فً 2516عمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم 

احمد محسن احمد بٌومً محسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منضم. له االداره و التولٌع منفردا  بالنسبه للحسابات المدٌنه  -  14

التعامل مع البنون سحبا  و اٌداعا  و فتح الحسابات البنكٌه و الدائنه و التولٌع امام الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و المطاع العام و 

و له فً ذلن كافه السلطات التً تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه و ألغراضها، ما عدا حك بٌع االصول و 

فً كل او بعض مما سبك. بموجب االلتراض و الرهن من البنون و الغٌر ٌكون باجتماع جمٌع اطراف التعالد و له حك توكٌل الغٌر 

 13022برلم       22102224بركه السبع ، تارٌخ :  2210/22/22أ فً 2516عمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم 

احمد محسن احمد بٌومً محسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منضم. له االداره و التولٌع منفردا  بالنسبه للحسابات المدٌنه  -  15

و التولٌع امام الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و المطاع العام و التعامل مع البنون سحبا  و اٌداعا  و فتح الحسابات البنكٌه و الدائنه 

و له فً ذلن كافه السلطات التً تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الشركه و ألغراضها، ما عدا حك بٌع االصول و 

ون و الغٌر ٌكون باجتماع جمٌع اطراف التعالد و له حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض مما سبك. بموجب االلتراض و الرهن من البن

 13022برلم       22102224بركه السبع ، تارٌخ :  2210/22/22أ فً 2516عمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم 

ه االداره و التولٌع منفردا  بالنسبه للحسابات المدٌنه احمد محسن احمد بٌومً محسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  منضم. ل -  16

نكٌه و الدائنه و التولٌع امام الجهات الحكومٌه و الغٌر حكومٌه و المطاع العام و التعامل مع البنون سحبا  و اٌداعا  و فتح الحسابات الب

ركه و ألغراضها، ما عدا حك بٌع االصول و و له فً ذلن كافه السلطات التً تسهل له اعمال الشركه طالما كان ذلن باسم الش

االلتراض و الرهن من البنون و الغٌر ٌكون باجتماع جمٌع اطراف التعالد و له حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض مما سبك. بموجب 

 13022برلم       22102224بركه السبع ، تارٌخ :  2210/22/22أ فً 2516عمد تعدٌل مصدق علً تولٌعاته برلم 

 5322برلم       22102231احمد ممدوح عبد الرحمن ابو النور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  12

 5322برلم       22102231احمد ممدوح عبد الرحمن ابو النور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  12

 5322برلم       22102231، تارٌخ :   سكٌنه عبدالحمٌد احمد الشٌشٌنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  -  10



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5322برلم       22102231سكٌنه عبدالحمٌد احمد الشٌشٌنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  22

 5322برلم       22102231سناء عبدالحمٌد احمد الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  21

 5322برلم       22102231سناء عبدالحمٌد احمد الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  22

احمد ممدوح عبد الرحمن ابو النور  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  23

حك االداره والتولٌع باسم الشركه وعنوانها التجارى بصفتهم مدٌرى الشركه حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

والمسئولٌن ولهم حك االلتراض والرهون والسحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات واعطاء التوكٌالت باسم الشركه ، تارٌخ : 

 5322برلم       22102231

ن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن احمد ممدوح عبد الرحمن ابو النور  شركة تضام -  24

حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االداره والتولٌع باسم الشركه وعنوانها التجارى بصفتهم مدٌرى الشركه 

واعطاء التوكٌالت باسم الشركه ، تارٌخ :  والمسئولٌن ولهم حك االلتراض والرهون والسحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات

 5322برلم       22102231

سكٌنه عبدالحمٌد احمد الشٌشٌنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن  -  25

نوانها التجارى بصفتهم مدٌرى الشركه حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االداره والتولٌع باسم الشركه وع

والمسئولٌن ولهم حك االلتراض والرهون والسحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات واعطاء التوكٌالت باسم الشركه ، تارٌخ : 

 5322برلم       22102231

لتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن سكٌنه عبدالحمٌد احمد الشٌشٌنً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل بند االداره وا -  26

حك االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االداره والتولٌع باسم الشركه وعنوانها التجارى بصفتهم مدٌرى الشركه 

خ : والمسئولٌن ولهم حك االلتراض والرهون والسحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات واعطاء التوكٌالت باسم الشركه ، تارٌ

 5322برلم       22102231

سناء عبدالحمٌد احمد الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن حك  -  22

لمسئولٌن االداره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االداره والتولٌع باسم الشركه وعنوانها التجارى بصفتهم مدٌرى الشركه وا

    22102231ولهم حك االلتراض والرهون والسحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات واعطاء التوكٌالت باسم الشركه ، تارٌخ : 

 5322برلم   

سناء عبدالحمٌد احمد الشٌشٌنً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للشركاء المتضامنٌن حك  -  22

داره والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك االداره والتولٌع باسم الشركه وعنوانها التجارى بصفتهم مدٌرى الشركه والمسئولٌن اال

    22102231ولهم حك االلتراض والرهون والسحب واالٌداع من البنون وفتح الحسابات واعطاء التوكٌالت باسم الشركه ، تارٌخ : 

 5322برلم   

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 العمود     
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 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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، تارٌخ :  2353  2224/26/20تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / ابو المجد امٌن اسماعٌل ابراهٌم  ساري حتى  -  5

 3313برلم       22102222

 12202 برلم      22102223، تارٌخ :  2362  2223/12/13محمود جوده محمود دمحم  سارى حتى  -  6

 2062برلم       22102223، تارٌخ :  2322  2220/26/16 -هبه شولً سالم لندٌل  ج  -  2
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