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عن مكتب  03715برلم  25105156، لٌد فى  55555.555نشات زكى عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد دمحم -  1

 توكٌالت تجارٌة زٌوت سٌارات ، بجهة : البر الشرلى شارع مصطفى كامل البحرى بملن دمحم عبدالرحٌم احمد سنبل

عن حظٌرة  03713برلم  25105156، لٌد فى  51555.555كرٌم مسعد عبدالمحسن صبٌحة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 مواشى حالبة ، بجهة : شارع الحماٌدة بملن مسعد عبدالمحسن عبدهللا صبٌحة

عن ورشة  03741برلم  25105111، لٌد فى  155555.555رٌهام عاطف وهبه اسطفانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لٌمان فهمى سلٌمان داودخراطة ، بجهة : طرٌك شبٌن العرالٌة بملن س

عن ورشة  03714برلم  25105122، لٌد فى  155555.555دمحم عبدالمنعم احمد خالف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 طرٌك الكوبرى الجدٌد بروى ش شركة الكهرباء بملن مصطفى السٌد مصطفى 4سٌارات ، بجهة : 

عن  03726برلم  25105157، لٌد فى  55555.555، رأس ماله ،  فتحى عبدالعزٌز ابوالفتوح سلٌم  ، تاجر فرد  -  5

 اكسسوار محمول ولطع غٌار اجهزه ، بجهة : ش بورسعٌد بملن ابوالفتوح عبدالعزٌز دمحم سلٌم

عن بٌع  72651برلم  25105151، لٌد فى  75555.555اشرف نجاح السٌد دمحم حسام الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

ولٌد  2512/12/4بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة ابشٌش بملن على محمود لطب ونشاطه ورشة تصنٌع مالبس افتتح فً  مالبس ،

 72651برلم 

عن بٌع  72651برلم  25105151، لٌد فى  75555.555اشرف نجاح السٌد دمحم حسام الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 ر بملن اسالم دمحم سعٌدالباجو 5مالبس ، بجهة : سبن الضحان م

عن بٌع  72651برلم  25105151، لٌد فى  75555.555اشرف نجاح السٌد دمحم حسام الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

الباجور بملن أحمد دمحم أحمد حسنٌن  ونشاطه بٌع مالبس افتتح فى  5مالبس ، بجهة : له محل رئٌسى آخر بناحٌة ابشٌش م

 72651رلم تابع ولٌد ب 2510/1/7

عن مكتب رحالت داخلٌة  03747برلم  25105111، لٌد فى  5555.555اٌمن دمحم دمحم شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شبرا زانجى _عزبة االصالح بملن دمحم دمحم دمحم شرٌف

برلم  25105155، لٌد فى  155555.555رد ، رأس ماله ،  محمود عبدالرحمن عبدالهادى السٌد عبدالعال  ، تاجر ف -  15

 عن تجارة خرده ، بجهة : اصطبارى بملن مصطفى اشرف عبدالستار 03616

عن حظٌرة  03606برلم  25105155، لٌد فى  155555.555احمد رضا رشاد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 مةمواشى ، بجهة : كفر ربٌع بملن بالل دمحم سال

عن بٌع  03753برلم  25105155، لٌد فى  25555.555حنان صبحى اسماعٌل عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 احذٌة ، بجهة : كفر الشرفا الغربى بملن عبدالسالم دمحم عبدالسالم

عن مكتبة ،  03665م برل 25105151، لٌد فى  2555.555جمال اسماعٌل على معطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 بجهة : كفر العرب البحرى بملن اٌمان احمد التبولى عامر

عن محل مالبس  03657برلم  25105151، لٌد فى  55555.555اٌمان ٌونس علٌوه ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 شارع الجالء البحرى بملن دمحم ٌوسف احمد موسى 65جاهزة ، بجهة : 
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عن مراتب سفنج  03751برلم  25105110، لٌد فى  25555.555على عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد عادل  -  15

 ، بجهة : مٌت شهاله بملن رزق فاٌد رزق

عن مراتب سفنج  03751برلم  25105110، لٌد فى  25555.555ولٌد عادل على عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بملن رزق فاٌد رزق، بجهة : مٌت شهاله 

عن  03770برلم  25105121، لٌد فى  155555.555عبدالفتاح جمٌل عبدالفتاح ابو رواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 مزرعة ماشٌة حالبة ، بجهة : كفر العرب البحرى بملن جمٌل عبدالفتاح ابو رواش

عن مكتبة  03702برلم  25105122، لٌد فى  15555.555صالح شعبان احمد حجازي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 وخردوات ، بجهة : شارع كلٌه التربٌه بملن عبدهللا دمحم حسن سمن

عن  03155برلم  25105125، لٌد فى  155555.555عالء عبدالحمٌد عبدالحمٌد الكفافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 لن عبدالحمٌد عبدالحمٌد الكفافىحظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : سالمون لبلى بم

عن مصنع ألومٌتال ،  03156برلم  25105125، لٌد فى  355555.555امٌر دمحم على لبال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بجهة : زوٌر بملن دمحم احمد عبدالغفار عطوه

عن مكتب  03115برلم  25105126، لٌد فى  15555.555نعٌمة دمحم غباشى عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 رحالت داخلٌة ، بجهة : دراجٌل بملن دمحم دمحم فوزى

عن بٌع  03124برلم  25105127، لٌد فى  55555.555دمحم عبدالحكٌم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 مستحضرات تجمٌل وادوات صحٌة ، بجهة : شارع الممابر بملن سامى عبدالفتاح عبدالغفار

عن مكتب رحالت  03144برلم  25105121، لٌد فى  15555.555دمحم ابراهٌم دمحم فرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شارع الملعة بملن فرٌد سعٌد دمحم السٌد

عن تجارة  03143برلم  25105121، لٌد فى  15555.555معتز احمد الكومى فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 سٌارات ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ملٌج بملن صبرى عٌد على ابوحبٌبه

عن مركز  03705م برل 25105122، لٌد فى  25555.555عالء فتحى محروس عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

شارع طلعت  17تدرٌب وادارة اعمال وتنمٌة بشرٌة فٌما عدا مجاالت االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

 حرب بملن احمد عاصم محمود طاحون

مزرعة  عن 03735برلم  25105151، لٌد فى  255555.555محمود بسٌونى احمد جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 مواشى حالبة ، بجهة : كفر زرلان بملن احمد محروس احمد جمعه

عن  03610برلم  25105155، لٌد فى  255555.555سماح عمادالدٌن احمد عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 بٌع مواد غذائٌة جملة ولطاعى )بمالة( ، بجهة : مٌت شهالة بملن هانى رفعت حسن

عن بٌع  03501برلم  25105151، لٌد فى  5555.555زٌز فتحى عبد العزٌز السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الع -  21

 عصٌر لصب ، بجهة : شارع جمال عبد الناصر بملن عثمان عثمان محمود راضى

عن بٌع  03501برلم  25105151، لٌد فى  5555.555عبد العزٌز فتحى عبد العزٌز السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

عصٌر لصب ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة شارع جمال عبد الناصر بملن عثمان عثمان محمود زاهى وذلن لغرض بٌع وتجهٌز 

 03501ولٌد برلم  2510/7/24كشرى افتتح فى 

عن تجارة  03761رلم ب 25105121، لٌد فى  55555.555ابراهٌم محمود احمد عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 نجف ، بجهة : مٌت شهالة بملن دمحم حامد مصطفى

عن سوبر  03155برلم  25105125، لٌد فى  12555.555نجالء رمضان عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ماركت ، بجهة : سبن الضحان بملن احمد دمحم بركات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشة نجاره  03112برلم  25105126، لٌد فى  55555.555أس ماله ،  عزة عباس دٌاب دٌاب  ، تاجر فرد ، ر -  32

 ٌدوى ، بجهة : فٌشا الصغرى بملن اٌهاب صابر على خطاب

عن بٌع أعالف ،  03121برلم  25105127، لٌد فى  25555.555احمد السٌد ابراهٌم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 دمحم بجهة : دراجٌل بملن هشام فتح هللا

عن مركز  03137برلم  25105127، لٌد فى  25555.555رانٌا حسنٌن دمحم حسنٌن سراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 تجمٌل حرٌمى ) كوافٌر ( ، بجهة : شارع النباٌعة بملن اٌهاب عاطف الجندى

عن  03146برلم  25105121، لٌد فى  15555.555دمحم بٌومى عبدالستار سٌد احمد بركه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 مكتب تورٌدات ) فٌما عدا مجاالت االنترنت ( ، بجهة : شبرا خلفون بملن بٌومى عبدالستار سٌد احمد بركه

عن  03155برلم  25105121، لٌد فى  155555.555دمحم صابر دمحم خلٌل ابو شعٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ائٌه ، بجهة : ش البطل احمد عبدالعزٌز بملن عماد صابر دمحمتصنٌع وتورٌد مواد غذ

عن مكتب  03751برلم  25105156، لٌد فى  35555.555دمحم عبدالناصر احمد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 للمماوالت العامة واألخشاب ، بجهة : زرلان بملن باسمة مرزوق السٌد

عن حظٌرة  03711برلم  25105157، لٌد فى  55555.555رى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاصم المطب دمحم المص -  31

 مواشى حالبه ، بجهة : مٌت شهاله بملن عاصم المطب دمحم المصرى

عن تجارة  03735برلم  25105151، لٌد فى  155555.555حمدٌن اسماعٌل السٌد طعٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 : ش بنها بملن عاطف عبدالفتاح الدربل سٌارات ، بجهة

عن  03743برلم  25105111، لٌد فى  35555.555احمد عبداللطٌف احمد الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 صالون حالله ، بجهة : شنوان بملن سونه حسن الخولى

عن  03743برلم  25105111، لٌد فى  35555.555احمد عبداللطٌف احمد الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 2511/12/26وتم الغاءه فى  1007/3/20صالون حالله ، بجهة : كان له محل بناحٌة شنوان بغرض صالون حاللة تم افتتاحة 

عن مزرعة مواشى  03746برلم  25105111، لٌد فى  255555.555حسن دمحم دمحم سوٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بة ، بجهة : عزبة النجارٌن بملن ماهى دمحم دمحم سوٌدتسمٌن وحال

عن ثالجة  03750برلم  25105125، لٌد فى  55555.555السٌد سٌد احمد السٌد لشموش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 حفظ اللحوم والدواجن ، بجهة : شارع البساتٌن الحى الغربى بملن السٌد سٌد احمد السٌد لشموش

عن تحضٌر وبٌع  03617برلم  25105155، لٌد فى  5555.555دمحم رمضان جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  44

 وتجهٌز مأكوالت ، بجهة : شارع حسنى مبارن بملن احمد فتحى احمد نمره

حن وتعبئة عن ط 03660برلم  25105151، لٌد فى  51555.555اٌمن فتحى احمد العطار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 الحبوب ، بجهة : كفر طبلوها بملن اٌمن فتحى احمد العطار

عن صٌانة  03772برلم  25105121، لٌد فى  15555.555شادٌه بهنساوى فرٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 الثالجات والغساالت ، بجهة : كفر سبن بملن محمود بهنساوى فرٌد حسن

عن مزرعة  03114برلم  25105126، لٌد فى  15555.555حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   كامل دمحم فوزى كامل -  47

 دواجن ، بجهة : ملٌج بملن احمد دمحم فوزى كامل

عن كافتٌرٌا ،  03133برلم  25105127، لٌد فى  15555.555السٌد رضوان دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 سٌد صبرى دمحمبجهة : كوم الضبع بملن ال

عن مخبز سٌاحى ،  03131برلم  25105127، لٌد فى  55555.555حماده سعٌد دمحم فاطمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 بجهة : ساحل الجوابر بملن عماد دمحم عبدالحفٌظ
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عن بٌع خردوات  03156برلم  25105120، لٌد فى  15555.555فتحٌه محمود دمحم كروش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ومالبس جاهزه ، بجهة : كفر الجالبطة بملن سهام عبد الستار علً

عن بمالة ، بجهة :  03756برلم  25105156، لٌد فى  25555.555زٌنب فتحى دمحم ابوغنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ملٌج بملن ٌاسر عنتر الدسولى

عن مكتب  03722برلم  25105157، لٌد فى  1555.555ٌحى فتح هللا عبدالسمٌع شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 للرخام والجرانٌت ، بجهة : شارع بورسعٌد بملن محمود احمد وهبه

عن بمالة  03725برلم  25105157، لٌد فى  5555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  منال احمد عبدالصبور احمد حسن  ، ت -  53

 ، بجهة : اسرجة بملن مصطفى عبد ربه عبدالرحمن

، لٌد فى  555555.555احمد توفٌك صالح السٌد ابوالنجا )ابوالنجا لالستٌراد والتصدٌر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

وذلن فى حدود اللوائح  6من المجموعة  36والفمرة  10وتصدٌر ) فٌماعدا المجموعة  عن استٌراد 03720برلم  25105157

 والموانٌن المنظمة لذلن ( ، بجهة : حارة مسعود البر الشرلى بملن نجوى دمحم عبدالحمٌد محروس

عن صٌانة وبٌع  03731برلم  25105115، لٌد فى  1555.555فاطمه دمحم عبدالمولى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 اجهزة كهربائٌة ، بجهة : زاوٌة الناعورة بملن عطٌات حسن حماد

عن مركز تدرٌب  03607برلم  25105155، لٌد فى  25555.555زٌنب دمحم السٌد سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ، بجهة :  وتنمٌة مهارات فى االدارة واللغات والحاسب اآللى ) فٌما عدا مجاالت االنترنت

 اسطنها بملن نفٌسة عبدالرحمن عبدالوهاب

 03751برلم  25105155، لٌد فى  355555.555محمود عادل محمود عبدالعزٌز غالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 السٌد شمس الدٌن عن بٌع لطع غٌار سٌارات نمل ثمٌل ، بجهة : البتانون بملن عباس عبدالمحسن

عن  03677برلم  25105154، لٌد فى  255555.555احمد عبد المادر احمد ابو نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بملن/ حسن على عبد المطلب السما-حظٌره مواشى حالبه ، بجهة : مٌت الكرام 

عن حظٌره  03671برلم  25105154، لٌد فى  65555.555هانم عبدهللا دمحم النبوي صبٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 مواشً حالبه ، بجهة : بهناي بملن / ٌحًٌ دمحم سالمه

عن بٌع حبوب  03132برلم  25105127، لٌد فى  15555.555عماد شهوان عبدالغفار دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 واعالف ، بجهة : جزٌرة الحجر بملن رشا طلعت عطٌه دمحم

عن حظٌرة  03145برلم  25105121، لٌد فى  65555.555فاطمه محمود حامد بكٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مواشى حالبه ، بجهة : الخضرة بملن مصطفى محمود حامد بكٌر

ن ع 03157برلم  25105120، لٌد فى  155555.555عمرو رمضان صالح ابوحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : العرالٌة بملن سعاد على ابو ذكرى

عن ورشة لحام  03724برلم  25105157، لٌد فى  15555.555مها جمال رمضان عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 كهرباء ، بجهة : كوم الضبع بملن شعبان عبدهللا عماره

عن جزارة ،  03737برلم  25105115، لٌد فى  55555.555، رأس ماله ،   سعد عطٌه حامد ابوالرٌش  ، تاجر فرد -  64

 بجهة : جزٌرة الحجر بملن حسان دمحم حسن ابوكف

عن محل  03745برلم  25105115، لٌد فى  5555.555احمد ابوالمجد ٌوسف الصٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 حسن سٌرامٌن ، بجهة : طرٌك تال طنوب بملن هشام على

عن  03761برلم  25105125، لٌد فى  155555.555محمود على حسن دمحم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : شبرا زنجى بملن على حسن دمحم



 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

ن حظٌرة ع 03601برلم  25105155، لٌد فى  51555.555فوزى عبدالمعطى حسن لشطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 مواشى حالبه ، بجهة : دنشواى بملن احمد محسن احمد الصاوى

عن مكتب رحالت داخلٌة  03615برلم  25105154، لٌد فى  15555.555دمحم سعد دمحم غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ، بجهة : مٌت عافٌة بملن فتحٌة السٌد ابو العال

عن بالي  03775برلم  25105121، لٌد فى  55555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   بالل جابر دمحم نبٌل شمس الدٌن  -  60

شارع التعاونٌات بملن عبدالفتاح فتح هللا  20ستٌشن ) فٌماعدا مجاالت االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ، بجهة : 

 ابوالنصر

عن محل مالبس  03760برلم  25105121، لٌد فى  15555.555دمحم عنتر فهٌم بالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 حرٌمى ، بجهة : طوخ دلكة بملن وفاء دمحم بالل

عن مكتب  03701برلم  25105125، لٌد فى  155555.555عمرو السٌد حسن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 مماوالت عامة ، بجهة : الخضرة بملن طارق احمد فهٌم نجم الدٌن

عن تعبئه  03706برلم  25105122، لٌد فى  35555.555ابراهٌم  دمحم مصطفى غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 وتغلٌف مواد غذائٌه ، بجهة : شارع الحرٌه بملن ابراهٌم دمحم مصطفى غانم

عن صٌدلٌه ،  03707برلم  25105125، لٌد فى  15555.555رانٌا عبدالمنعم علٌوة ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 بجهة : المصٌلحه بملن احمد السٌد عبدالهادى

عن ورشة  03117برلم  25105126، لٌد فى  15555.555ابراهٌم بدٌع عبدالعزٌز عنتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 كاوتش ، بجهة : البر الشرلى بملن سٌد حسانٌن بشر حسانٌن

عن سرجه  03151برلم  25105120، لٌد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاطف على مصطفى مبرون   -  75

 زٌت طعام وطحٌنه ، بجهة : مسجد الخضر بملن اسالم لبٌب ابوالعال

عن  03742برلم  25105111، لٌد فى  25555.555سلوى عبدالموجود احمد سٌف الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 لغذاء الحٌوان ، بجهة : بهناى بملن جمال دمحم جبرٌل احمداعالف وحبوب ولشور 

 03752برلم  25105110، لٌد فى  35555.555عالء عبد الحمٌد دمحم الشٌن )الشٌن فون(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 بملن /زٌنهم دمحم عبد الممصود-عن موبٌالت )بٌع واصالح( ، بجهة : سبن الضحان

عن مكتب  03612برلم  25105154، لٌد فى  555555.555دالحكٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم عب -  71

 مماوالت عمومٌة ، بجهة : الخضرة بملن دمحم عبدالحكٌم دمحم عمل

عن حظٌرة  03604برلم  25105155، لٌد فى  255555.555عدلى حسنى سعٌد الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

 مواشى حالبة تسمٌن وتربٌة ، بجهة : تلبنت ابشٌش بملن وجٌه عبدالعظٌم دمحم

عن مكتب  02303برلم  25105155، لٌد فى  155555.555هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لبٌع مالبس االطفال ، بجهة : شبٌن الكوم شارع طلعت حرب بملن احمد السٌد دمحم البسٌونى

عن مكتب  02303برلم  25105155، لٌد فى  155555.555هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

شارع احمد شفٌك ) سوزان سابما ( بملن صفوت سعد محمود 36حٌه شبٌن الكوم لبٌع مالبس االطفال ، بجهة : له محل رئٌسى بنا

 02303ولٌد برلم  2510/3/11شعٌب ونشاطه تجارة وتصنٌع مالبس اطفال افتتح فى 

عن مكتب  02303برلم  25105155، لٌد فى  155555.555هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

شارع ابو الخٌر بملن امٌر عبد الممصود ونشاطه محل  2االطفال ، بجهة : له محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم  لبٌع مالبس

 02303ولٌد برلم تابع  2510/1/5مالبس افتتح فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  02303برلم  25105155، لٌد فى  155555.555هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

شارع سوزان متفرع من شارع احمد شفٌك بملن عوض هللا  -ٌع مالبس االطفال ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌه شبٌن الكوملب

 02303ولٌد برلم تابع  2510/1/5عبد الفتاح عوض هللا ونشاطه مصنع مالبس اطفال افتتح فى 

عن مالبس  03671برلم  25105154، لٌد فى  155555.555احمد سمٌر فرج سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 بملن/ محمود سرحان محمود-وخردوات ، بجهة : كوم الضبع 

عن مكتب مماوالت  03763برلم  25105125، لٌد فى  155555.555احمد على دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 وم الضبع بملن شدٌد غالب سرحانعمومٌة وتورٌدات )فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : ك

عن ورشة تصنٌع  03771برلم  25105121، لٌد فى  255555.555صابر دمحم حامد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 الومٌتال ، بجهة : درب الرحبه بملن دمحم حامد مرسى الحنفى

عن مكتب  03713برلم  25105122، لٌد فى  5555.555دمحم عبدالعزٌز عطٌه الحوفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 تاجٌر معدات ثمٌله وتورٌدات ) فٌما عدا مجاالت االنترنت ( ، بجهة : شارع كشن بملن احمد عبدالعزٌز عطٌه الحوفى

عن تعبئة وتوزٌع  03150برلم  25105126، لٌد فى  155555.555على اشرف على حشاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 د غذائٌة ، بجهة : المصٌلحة بملن اشرف على احمد الحشادموا

عن ورشة  03123برلم  25105127، لٌد فى  15555.555حسٌن صالح عبدالعزٌز بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 نجارة مٌكانٌكٌة ، بجهة : مٌت شهاله بملن شبل صالح عبدالعزٌز بدر وسٌد صالح عبدالعزٌز بدر

عن مكتب  03120برلم  25105127، لٌد فى  15555.555طف عبدالمطلب حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مروه عا -  05

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شبرا بتوش بملن بشٌر محمود عبدالفتاح شرف

عن صالة العاب  03142برلم  25105121، لٌد فى  5555.555حمٌده صالح دمحم راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 رٌاضٌة )جٌم( ، بجهة : مٌت خلف بملن اشرف سالم احمد

عن مشوٌات ، بجهة :  03141برلم  25105121، لٌد فى  1555.555هشام ٌونس ٌونس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 الماى بملن ماجدة سعٌد مصطفى

عن مكتب نمل  03712برلم  25105156، لٌد فى  1555.555له ،  دمحم صالح ابراهٌم سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ما -  03

 وخدمات نمل بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : ابشادى بملن نادٌة عبداللطٌف عبدالحمٌد الشاذلى

 عن 03721برلم  25105157، لٌد فى  155555.555دمحم صالح ابوالفتوح الشباسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 صٌدلٌة ، بجهة : البتانون بملن ابوالفتوح عطٌه الشباسى

عن  03727برلم  25105157، لٌد فى  555555.555االحمدى سعٌد منصور دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

وائح والموانٌن المنظمة وذلن فى حدود الل 6من المجموعة  36والفمرة  10تعبئة مواد غذائٌة واستٌراد وتصدٌر ) فٌماعدا المجموعة 

 لذلن ( ، بجهة : المصٌلحة بملن فتحى دمحم حسٌن المصٌلحى

عن صالون حاللة ،  03733برلم  25105151، لٌد فى  25555.555دمحم رضا فتحى الملفاط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 بجهة : شارع جامع سٌف بملن عبدالعزٌز احمد جنه

عن مكتب  03655برلم  25105151، لٌد فى  55555.555زالكومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سعٌد عبدالعزٌ -  07

 مماوالت عمومٌه ، بجهة : كفر مناوهله بملن /سعٌد عبدالعزٌز الكومً

عن حظٌرة  03605برلم  25105155، لٌد فى  45555.555والء شعبان دمحم الترٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 البة ، بجهة : فٌشا الصغرى بملن ٌاسر سعد الدٌن دٌاب مدكورمواشى ح

 03600برلم  25105155، لٌد فى  1555.555عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

  سٌد احمدعن مكتب تورٌدات )فٌما عدا مجاالت األنترنت( ، بجهة : شارع سعٌد ابوعلى بملن دمحم عبدالرحمن دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  03661برلم  25105151، لٌد فى  15555.555احمد عبدالفتاح احمد الطوٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 بملن عبدالفتاح احمد احمد الطوٌل -ش المجاهد-وصٌانة تكٌٌفات وتورٌد )فٌما عدا مجاالت األنترنت( ، بجهة : ملٌج 

عن مكتب  03674برلم  25105154، لٌد فى  25555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لطب عبداللطٌف لطب شرف   -  151

 تاجٌرالمولدات الكهربائٌه ، بجهة : زرلان بملن /ابراهٌم عبداللطٌف لطب شرف

عن مغسله وكً  03675برلم  25105154، لٌد فى  15555.555ابراهٌم مرسً دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 بس ، بجهة : كفر بتبس بملن / ابراهٌم مرسً دمحم السٌدمال

عن خدمات  03700برلم  25105125، لٌد فى  45555.555شبل صبرى شبل شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 محمول ، بجهة : كفر سمالٌج بملن احمد دمحم جالل منصور

عن تربٌه  51114برلم  25105122، لٌد فى  51555.555،  احمد فتحى السٌد الجحش  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  154

شبٌن الكوم بملن سعد سٌد سٌد ونشاطه متب نمل بالسٌارات وتجارة  5مواشى حالبه وتسمٌن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه ملٌج م

 51114ولٌد برلم  2555/3/11معدات ثمٌله الى النشاط االصلى افتتح فى 

عن تربٌه  51114برلم  25105122، لٌد فى  51555.555لجحش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد فتحى السٌد ا -  155

 شبٌن الكوم بملن احمد فتحى السٌد الجحش 5مواشى حالبه وتسمٌن ، بجهة : ملٌج م

 عن مكتب 03111برلم  25105126، لٌد فى  5555.555اشرف عطٌة دمحم ابو مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 رحالت داخلٌة ، بجهة : الماى بملن هشام أشرف عطٌة

عن طحن غالل  03115برلم  25105126، لٌد فى  6555.555رحاب على كامل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 ومجرشة حبوب ، بجهة : كوم الضبع بملن عبدالرسول فتوح جاد المولى

عن بٌع  03126برلم  25105127، لٌد فى  15555.555سحر فرحات على حسن التراس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 منظفات ، بجهة : شارع المدارس االبتدائٌة بملن هالل فرحات على التراس

عن مكتب  03150برلم  25105120، لٌد فى  15555.555دمحم محمود عبداالله السعدنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 توزٌع جبس زراعى ، بجهة : دنشواى بملن صبحٌة عبدالعلٌم عبداللطٌف

عن مكتب  03145برلم  25105121، لٌد فى  555555.555دمحم حسانٌن رٌاض متارد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

فى حدود ما تمره التعلٌمات المنظمة لذلن( ، بجهة :  وذلن 6من المجموعة  36والفمرة  10استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا المجموعة 

 بروى بملن مصطفى عبدالحمٌد مصطفى

عن  03754برلم  25105156، لٌد فى  355555.555اسالم دمحم لناوى دمحم مختار الشلوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 عى بملن فؤاده عبدهللا علىمكتب تورٌدات )فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : شارع عباس البر

عن بٌع ادوات  03734برلم  25105151، لٌد فى  255555.555نجالء فتحى دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 كهربائٌة ، بجهة : العرالٌة بملن احمد عبدالعظٌم على الفمى

عن  03711برلم  25105122، لٌد فى  15555.555عاطف السٌد عبدالخالك عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 تجارة اعالف وحبوب ، بجهة : صفط جدام بملن ولٌد عوض عبده السما

عن بٌع  03710برلم  25105157، لٌد فى  15555.555احمد عبدالجابر دمحم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ىمالبس جاهزة ، بجهة : زنارة بملن دمحم خالد بسٌون

عن بٌع منظفات  03715برلم  25105156، لٌد فى  4555.555اسماء شحاته حلمى عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ، بجهة : المماطع بملن اسامة عبدالعزٌز سوٌلم

زى عن تر 03762برلم  25105125، لٌد فى  1555.555سامى ابراهٌم عبدهللا الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 عربى ، بجهة : العرالٌة بملن سعٌد عرالى الصفتى



 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 تجارة مالبس  03666برلم  25105151، لٌد فى  65555.555خالد على دمحم شعٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 جاهزة ، بجهة : كفر جنزور بملن على دمحم فتوح شعٌب

عن وكالة  03664برلم  25105151، لٌد فى  155555.555ه ،  احمد احمد دمحم النعمانى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  111

 خضار وفاكهه ، بجهة : نادر بملن دمحم عبدهللا دمحم شاهٌن

عن بٌع منظفات ،  03615برلم  25105155، لٌد فى  5555.555عالء حمٌده حسن سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 بجهة : مٌت شهاله بملن لطٌفه عبدهللا بدر

عن بٌع مالبس  03715برلم  25105156، لٌد فى  35555.555منى حمادة دمحم البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ٌولٌو بملن احمد عبدالعزٌز عبدالحمٌد عوض 23جاهزة ، بجهة : شارع 

عن كافٌترٌا ،  03151م برل 25105125، لٌد فى  1555.555احمد محمود حسن المرش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 بجهة : ش زٌادة من ش صبرى ابو علم بملن رامى السٌد دمحم فهٌم

عن  03165برلم  25105120، لٌد فى  15555.555فتحٌة عبدالمنعم عبدالمنعم الصٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ورشة تمطٌع رخام ، بجهة : جروان بملن سعدٌة على حسٌن طاٌل

عن مصنع خلط  12661برلم  25105151، لٌد فى  325555.555سالم على موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   باسم -  123

بملن دمحم عبد الرحمن شعبان ونشاطه  بٌع  -وتعبئه دهانات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه طرٌك لوٌسنا شبٌن امام بنزٌنة شٌل 

 12661ولٌد برلم  2516/1/11كاوتش وبطارٌات و سٌارات مستعملة افتتح لى 

عن مصنع خلط  12661برلم  25105151، لٌد فى  325555.555باسم سالم على موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 شبٌن الكوم بملن أحمدعبد الستارعبد الحلٌم لبال 5وتعبئه دهانات ، بجهة : زوٌر م

عن بمالة ،  03716برلم  25105157، لٌد فى  1555.555أس ماله ،  هٌثم عبد هللا عبد العاطى البزار  ، تاجر فرد ، ر -  125

 بملن شعبان فتحى حسن حسن -بجهة : مسجد الخضر 

برلم  25105155، لٌد فى  15555.555مصطفى اٌمن السٌد موسى الماصر بوالٌة والده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 ة : كفر الشٌخ منصور سرسنا بملن احمد شاكر احمد ابو حجرعن مستلزمات طبٌة وتورٌدات حكومٌة ، بجه 03603

عن محل  02303برلم  25105155، لٌد فى  155555.555هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 شارع صالح ابو الخٌر بملن امٌر عبد الممصود ابو الخٌر 2مالبس ، بجهة : 

عن محل  02303برلم  25105155، لٌد فى  155555.555فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هٌثم دمحم سمٌر محمود -  121

شارع احمد شفٌك ) سوزان سابما ( بملن صفوت سعد محمود شعٌب ونشاطه 36مالبس ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم 

 02303ولٌد برلم  2510/3/11تجارة وتصنٌع مالبس اطفال افتتح فى 

عن محل  02303برلم  25105155، لٌد فى  155555.555هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

مالبس ، بجهة : له محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع طلعت حرب بملن احمد السٌد دمحم البسٌونى ونشاطه مكتب لبٌع 

 02303ع ولٌد برلم تاب 2510/1/5مالبس االطفال افتتح فى 

عن محل  02303برلم  25105155، لٌد فى  155555.555هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

مالبس ، بجهة : له محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع سوزان متفرع من شارع احمد شفٌك بملن عوض هللا عبد الفتاح 

 02303ولٌد برلم تابع  2510/1/5افتتح فى  عوض هللا ونشاطه مصنع مالبس اطفال

عن  03656برلم  25105151، لٌد فى  155555.555عصام جمال عبدالرازق خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 مصنع اعالف ، بجهة : بهناى بملن احمد جمال عبدالرازق

عن لطع غٌار  03611برلم  25105154، لٌد فى  25555.555عادل منٌر محمود غزاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 سٌارات ، بجهة : بهناى بملن عاطف منٌر محمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  03715برلم  25105121، لٌد فى  355555.555الشافعى محمود الشافعى ابو شنب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 سعٌد المرط العزبه الغربٌه بملن غرٌب مسعد غرٌببٌع وتعبئه وتخزٌن وتغلٌف وفواكه ، بجهة : شارع جدٌد متفرع من شارع 

عن  03113برلم  25105126، لٌد فى  25555.555ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 لطع غٌار واكسسوارات سٌارات ، بجهة : بخاتى بملن ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم سرور

 25105156، لٌد فى  15555.555ر حجازى الماصر بوالٌه والده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ادم مختار فتحى مختا -  135

 عن مكتب تورٌدات ما عدا االنترنت ، بجهة : زاوٌه جروان بملن  فتحى مختار حجازى 03714برلم 

برلم  25105122لٌد فى  ، 1555.555كرٌم رضا حسٌن دمحم عامر الماصر بوالٌة والده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 عن ورشة خراطة ، بجهة : مٌت شهاله بملن رضا حسٌن دمحم عامر 03715

عن مكتب  03703برلم  25105122، لٌد فى  15555.555اٌمان السٌد عبدالعزٌز خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 هندسى ومماوالت ، بجهة : شارع مصطفى كامل ودمحم فرٌد بملن ابراهٌم دمحم ابراهٌم حتحوت

عن  72651برلم  25105151، لٌد فى  75555.555اشرف نجاح السٌد دمحم حسام الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 بٌع مالبس ، بجهة : ابشٌش بملن احمد دمحم احمد حسنٌن

عن  72651برلم  25105151، لٌد فى  75555.555اشرف نجاح السٌد دمحم حسام الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

ولٌد  2512/12/4ود لطب ونشاطه ورشة تصنٌع مالبس افتتح بٌع مالبس ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه ابشٌش بملن على محم

 72651برلم 

عن  72651برلم  25105151، لٌد فى  75555.555اشرف نجاح السٌد دمحم حسام الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

ولٌد  2510/1/7مالبس افتتح بٌع مالبس ، بجهة : له محل رئٌسى آخر بناحٌة سبن الضحان بملن اسالم دمحم سعٌد ونشاطه بٌع 

 72651برلم تابع 

عن مطعم ،  03605برلم  25105155، لٌد فى  4555.555دمحم زكرٌا عبدالسالم زكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 بجهة : زوٌر بملن احمد محمود احمد شرٌف

عن حظٌرة  03667برلم  25105151ٌد فى ، ل 55555.555دمحم عبدهللا دمحم عشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 مواشى ، بجهة : كفر طبلوها بملن عبدهللا دمحم عشرى

عن بمالة ،  03665برلم  25105151، لٌد فى  5555.555صبرى احمد على دمحم راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 بجهة : زوٌر بملن صبرى وصالح واحمد احمد على دمحم راشد

عن  03670برلم  25105154، لٌد فى  55555.555بد الحفٌظ حافظ الغرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمن ع -  144

 بملن/ فوزى عبد المعبود عبد هللا-بماله ، بجهة : شبرا بتوش 

ب عن مكت 03712برلم  25105121، لٌد فى  55555.555محمود السٌد دمحم السٌد عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 تصدٌر وفماً للوائح والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : المصٌلحة بملن دمحم احمد ابراهٌم

عن  03704برلم  25105122، لٌد فى  555555.555دنٌا عصام الدٌن زكى ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

والمستلزمات الطبٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى مكتب علمى لتسوٌك وتوزٌع وتسجٌل االدوٌه والمكمالت الغذائٌه والمستحضرات 

الغٌر فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت بعد الحصول عل التراخٌص الالزمه ، بجهة : شارع الشهٌد اسامه عالم ) 

 ببرج المضاة بملن عبدالعظٌم عبدالعظٌم دمحم رشوان 10حسنى مبارن سابما ( شمه رلم 

عن مكتب  03152برلم  25105125، لٌد فى  25555.555ٌز زوبع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هشام عبدهللا عبدالعز -  147

 مماوالت وتورٌدات)فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : شارع الجٌش بحرى السكة الحدٌد بملن بهٌة عامر فرج

عن منى  03135برلم  25105127ى ، لٌد ف 5555.555سعٌد نجاح عبدالحفٌظ الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 فاتورة وخردوات ، بجهة : جزٌرة الحجر بملن سعٌد نجاح عبدالحفٌظ الدٌب



 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 بمالة ،  03162برلم  25105120، لٌد فى  35555.555هٌثم علوى مهدى شلتوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

 بجهة : عزبة االلرع بملن علوى مهدى سلٌمان شلتوت

عن صٌدلٌة  03711برلم  25105156، لٌد فى  15555.555ماء فهمى حسن الحضرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اس -  155

 ، بجهة : مٌت عافٌة بملن احمد عبدالحمٌد احمد النعمانى

عن  03741برلم  25105111، لٌد فى  15555.555شٌماء عبدالحمٌد عبدالحمٌد الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 كتب تورٌدات )فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : شنوان بملن عبدالحمٌد عبدالحمٌد احمد الشٌخم

عن مكتبه وخردوات  03755برلم  25105110، لٌد فى  5555.555احمد صالح دمحم زلفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ، بجهة : عمروس بملن ابراهٌم صالح دمحم زلفه

عن مبٌدات  03614برلم  25105155، لٌد فى  15555.555ان دمحم الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عصام شعب -  153

 حشرٌة ومكافحة حشرات )وذلن بعدالحصول على التراخٌص االزمة( ، بجهة : بمم بملن عباس عبدة دمحم عبدة

عن  03755برلم  25105155، لٌد فى  15555.555احمد عبدالسالم عبدالفتاح عبدالبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 بٌع موتوسكالت ولطع غٌار ، بجهة : مٌت خلف بملن هانى كمال مندور

عن بٌع  03650برلم  25105151، لٌد فى  155555.555صبحى سعٌد عبدالغنى نمٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 أعالف ، بجهة : بشتامى بملن شادٌة امٌن غباشى

عن استرجى  03672برلم  25105154، لٌد فى  25555.555رٌد ابراهٌم فرٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ف -  156

 بملن /ابراهٌم فرٌد السٌد-موبٌلٌات ، بجهة : مٌت خالان

، عن بماله  03676برلم  25105154، لٌد فى  155555.555ٌوسف مٌالد سلٌمان ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 بملن/ فوزٌه عزٌز عبدالسٌد-بجهة : شارع زلاق حتحوت من شارع نمره 

عن بمالة ،  03764برلم  25105125، لٌد فى  45555.555امانى شكرى احمد السٌد ناٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بجهة : الماى بملن احمد عبدالمجٌد دمحم ابوالسعود

عن  03710برلم  25105122، لٌد فى  45555.555فهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حمٌدة عبدالحمٌد عبدالمولى  -  150

 بماله ، بجهة : بى العرب بملن كامل عبدالحمٌد عبدالمولى

عن مملة ،  03111برلم  25105126، لٌد فى  35555.555دمحم السٌد عبدالحمٌد البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 كامل بحرى بملن خالد حسن دمحم وصالح عبدالعال محمود بجهة : شارع مصطفى

عن مكتب  03127برلم  25105127، لٌد فى  15555.555سٌف دمحم سٌد احمد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 مماوالت ومزادات وتورٌدات )فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : ملٌج بملن دمحم سٌد احمد مصطفى سالمة

عن بٌع  03153برلم  25105121، لٌد فى  5555.555فاطمة فوزى مصطفى صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 مالبس جاهزة ، بجهة : شارع احمد عرابى بملن محمود دمحم البسٌونى

عن  03161برلم  25105120، لٌد فى  1555.555دمحم ناصر عبدالعزٌز عبدة شحاتة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 مكتب تورٌد وصٌانة وتركٌب مصاعد ، بجهة : شارع حسٌن الغراب بملن عبدهللا حامد فرج

عن بٌع نظارات  03154برلم  25105120، لٌد فى  15555.555عمرو خالد كمال النمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 بملن خالد كامل السٌد دمحم -، بجهة : عمارات الشبان المسلمٌن 

عن تجارة  03717برلم  25105122، لٌد فى  15555.555عماد حمدى ابراهٌم زٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 اعالف وحبوب ، بجهة : كمشٌش بملن دمحم الشبٌنى دمحم عماره

عن بمالة ، بجهة :  03754برلم  25105110، لٌد فى  1555.555صابر فتحى جبر عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 مٌت ابو الكوم بملن ناصر محمود الدسولى



 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 تجارة  03613برلم  25105155، لٌد فى  55555.555بدر رجب عبدالجواد زلط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 بجهة : زنارة بملن خالد ناصر شحاته السٌد مالبس ،

عن مصنع  02303برلم  25105155، لٌد فى  155555.555هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 مالبس اطفال ، بجهة : شبٌن الكوم شارع سوزان متفرع من شارع احمد شفٌك بملن عوض هللا عبد الفتاح عوض هللا

عن مصنع  02303برلم  25105155، لٌد فى  155555.555هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

شارع احمد شفٌك ) سوزان سابما ( بملن صفوت سعد محمود شعٌب 36مالبس اطفال ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم 

 02303ولٌد برلم  2510/3/11ونشاطه تجارة وتصنٌع مالبس اطفال افتتح فى 

عن مصنع  02303برلم  25105155، لٌد فى  155555.555هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

شارع ابو الخٌر بملن امٌر عبد الممصود  ونشاطه محل مالبس  2مالبس اطفال ، بجهة : له محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم 

 02303ولٌد برلم تابع  2510/1/5افتتح فى 

عن مصنع  02303برلم  25105155، لٌد فى  155555.555هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

مالبس اطفال ، بجهة : له محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع طلعت حرب بملن احمد السٌد دمحم البسٌونى ونشاطه مكتب 

 02303ولٌد برلم تابع  2510/1/5طفال افتتح فى لبٌع مالبس اال

عن بمالة ،  03662برلم  25105151، لٌد فى  5555.555ماهر فاٌز دمحم احمد خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 بجهة : طنبدى بملن طه عبدالعزٌز السٌد مصطفى خطاب

عن تجارة خوصه  03675برلم  25105151، لٌد فى  25555.555امٌر فوزى احمد تاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 وحدٌد كرٌتال بوابات ، بجهة : شنوان بملن فوزى احمد عبدالرحمن تاج

عن حظٌرة  03767برلم  25105121، لٌد فى  255555.555شرٌف دمحم عباس فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 عباسمواشى حالبة ، بجهة : ابشٌش بملن عباس دمحم 

عن حظٌرة مواشى ،  03775برلم  25105121، لٌد فى  25555.555دمحم نصر احمد خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 بجهة : كوم مازن بملن نصر احمد دمحم

ى عن حظٌرة مواش 03151برلم  25105125، لٌد فى  51555.555دمحم سعٌد دمحم الملٌطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 ، بجهة : نادر بملن صالح سعٌد دمحم منصور

عن  03125برلم  25105127، لٌد فى  155555.555محمود عبدالسالم احمد الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : شمٌاطس بملن احمد مندوة السٌد

عن بٌع  03121برلم  25105127، لٌد فى  15555.555اله ،  شعبان عبدالخالك دمحم البهات  ، تاجر فرد ، رأس م -  171

 أعالف ، بجهة : تلوانة بملن شعبان عبدالخالك دمحم البهات

عن بٌع  03130برلم  25105127، لٌد فى  25555.555محمود فرج السٌد العمباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  170

 اسالم دمحم زكرٌاواصالح موتوسٌكالت ، بجهة : جزٌرة الحجر بملن 

عن تصنٌع  03140برلم  25105121، لٌد فى  5555.555دمحم صبرى دمحم ابراهٌم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 مواد غذائٌة ، بجهة : شبرا خلفون بملن سعٌد عبدالهادى احمد عطا هللا

عن مالبس  03152برلم  25105121، لٌد فى  15555.555اسالم صالح فتحى عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 جاهزة ، بجهة : البتانون بملن اسماعٌل دمحم الشرٌف

عن اصالح  03736برلم  25105151، لٌد فى  15555.555دمحم محمود السٌد الطلٌاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 بحى عطٌة على عطٌةتكٌٌفات ، بجهة : شارع ابوبكر الصدٌك متفرع من شارع حتحوت بملن ص

عن مواد غذائٌة  03756برلم  25105110، لٌد فى  5555.555حازم احمد احمد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 )بمالة( ، بجهة : كفر الباجور بملن عبدهللا حسٌن حجازى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشة  03757برلم  25105156، لٌد فى  555555.555احمد صابر دمحم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 موبٌلٌا ، بجهة : كفر الخضرة بملن دمحم عبدهللا السٌد

عن بٌع  03717برلم  25105157، لٌد فى  155555.555نادٌه شعبان عبدالسالم عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 مفروشات ، بجهة : كفر شنوان بملن حسن دمحم سلطان

عن ورشه  03725برلم  25105157، لٌد فى  155555.555اد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على حمدى على حم -  116

 الومٌتال ، بجهة : ساحل الجوابر بملن رفعت محمود شحاته

عن بمالة ،  03745برلم  25105111، لٌد فى  155555.555مصطفى عادل حسٌن شعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 ملن عماد عبدالمجٌد على موسىبجهة : شارع بورسعٌد ب

عن تجارة  03755برلم  25105110، لٌد فى  55555.555حسٌن نسٌم سٌد احمد نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 سٌارات ، بجهة : شارع طلعت حرب بجوار بنزٌنة الباجورى بملن اشرف ابراهٌم المشد

عن حظٌرة  03661برلم  25105151، لٌد فى  155555.555س ماله ،  عادل السٌد دمحم الحوٌحى  ، تاجر فرد ، رأ -  110

 مواشى حالبة ، بجهة : مٌت شهالة بملن سامى السٌد دمحم الحوٌحى

عن وكاله  03773برلم  25105121، لٌد فى  155555.555ٌاسر جالل عبدالغنى شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 د حسن زاٌدخضار ، بجهة : مناوهله بملن زاٌ

عن  03771برلم  25105121، لٌد فى  5555.555مجدى سعد عبدهللا محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 عصٌر لصب ، بجهة : شارع المدارس تماطع المنتزة بملن لٌلى سٌد صادق دمحم

عن  03157برلم  25105125لٌد فى ،  3555.555اٌمان احمد مصطفى دمحم الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 مجمدات ، بجهة : الراهب بملن راوٌه عبدالسالم على

عن تجارة  03116برلم  25105126، لٌد فى  15555.555شبل محمود مبرون المفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 منتجات المطاحن االعالف ، بجهة : ش خلٌفة بملن انوار على محمود

 03125برلم  25105126، لٌد فى  155555.555دالحمٌد عبدالحمٌد على عشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عب -  104

 عن مكتب مماوالت ، بجهة : شنوفة بملن احمد عبدالحمٌد عبدالحمٌد على عشماوى

عن مكتب  03136برلم  25105127، لٌد فى  15555.555شرٌف فتحى شرٌف شرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 تعبئة وتغلٌف مواد غذائٌة ، بجهة : كمشٌش بملن مبرون احمد دمحم الخٌاط

عن  03155برلم  25105120، لٌد فى  15555.555مؤتمن دمحم عبدالمنعم ابوالفتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 مأكوالت شعبٌة ، بجهة : مٌت عافٌة بملن احمد دمحم ابوالفتوح

عن مكتب  03151برلم  25105121، لٌد فى  15555.555رامى على عطا ابوحمامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : جزٌرة الحجر بملن على عطا على ابوحمامه

عن صٌدلٌة ،  03716برلم  25105122، لٌد فى  15555.555جهاد جمال السٌد الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 بجهة : نادر بملن محمود عبداللطٌف دمحم سالم

عن  03701برلم  25105122، لٌد فى  51555.555هٌثم دمحم صبرى عبدالفتاح حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 ائر ومشروبات ، بجهة : ش جمال عبدالناصر بحرى امام دالتا ماركت بملن عفاف محمود محمودعص

عن مكتبه ، بجهة :  03723برلم  25105157، لٌد فى  55555.555احمد على دمحم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 شارع مسجد المغفرة من شارع الجالء البحرى بملن فتحٌه احمد الحسٌنى

عن  03731برلم  25105151، لٌد فى  15555.555دمحم عبدالموجود عبدالمادر سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 منحل عسل ) بٌع طرود ( ، بجهة : كفر شبرازنجى بملن عماد عبدالمؤمن ابراهٌم



 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

عن حظٌرة  03730برلم  25105115، لٌد فى  155555.555جمال دمحم الشاطر ابواحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 مواشى حالبة ، بجهة : بشتامى بملن عزٌزة الشحات عامر العربى

عن مكتب  03774برلم  25105121، لٌد فى  155555.555دمحم وحٌد دمحم عبدالسالم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 مرحالت داخلٌة ، بجهة : مناوهلة بملن ورثة/ وحٌد دمحم عبدالسال

برلم  25105122، لٌد فى  555555.555على عبد العاطى على عبد المجٌد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

الباجوربملن السٌد عبد العزٌز عبد  5عن تصنٌع أسمده ومخصبات زراعٌه ، بجهة : له محل رئٌسى أخر بناحٌه ابشٌش  م 01345

خصبات الزراعٌه بكافه انواعها والمبٌدات الزراعٌه والنباتٌه والكٌماوٌه وتجارة وبٌع المادر ونشاطه استٌراد وتصدٌر اسمده والم

 الفاكهه والخضروات والنباتات

برلم  25105122، لٌد فى  555555.555على عبد العاطى على عبد المجٌد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 01345ولٌد برلم  2510/1/1الطبٌعٌه افتتح فى  عن تصنٌع أسمده ومخصبات زراعٌه ، بجهة : 01345

برلم  25105122، لٌد فى  555555.555على عبد العاطى على عبد المجٌد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

بملن الوحده المحلٌه  7 - 1 - 0 - 15شبٌن الكوم محل  5عن تصنٌع أسمده ومخصبات زراعٌه ، بجهة : شبرا باص م 01345

 ركز ومدٌنه شبٌن الكوملم

عن تجارة اللحوم  03110برلم  25105126، لٌد فى  15555.555احمد دمحم محمود سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 والجزارة ، بجهة : كفر الخضرة بملن دمحم محمود سالم

عن  03755برلم  25105156فى ، لٌد  155555.555رضا سعٌد حسنى سعٌد الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 حظٌرة مواشى حالبة وتسمٌن ، بجهة : تلبنت ابشٌش بملن سعٌد حسنى سعٌد الفمى

عن  03757برلم  25105110، لٌد فى  5555.555منى عبدالعزٌز عبدالحافظ السحٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

 ورشة لحام حدٌد ، بجهة : شبرا زنجى بملن عزت على على

عن بمالة ،  03705برلم  25105122، لٌد فى  1555.555ساره جمال مصطفى عبدالعلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 بجهة : شنوفة بملن جمال مصطفى عبدالعلٌم

عن مستلزمات  03721برلم  25105117، لٌد فى  15555.555ممدوح دمحم زكى الخلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ة وتورٌدات ) فٌما عدا مجاالت االنترنت ( ، بجهة : ش مصطفى كامل البحرى بملن احمد ممدوح دمحم زكى الخلٌفةطبٌ

عن بٌع  03732برلم  25105151، لٌد فى  25555.555دمحم مصطفى دمحم عبدالعزٌز سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 بملن فوزٌة عبد الفتاح حسٌن عبدالعالادوات منزلٌة واجهزة كهربائٌة ، بجهة : دراجٌل 

عن مصنع  03740برلم  25105111، لٌد فى  155555.555محمود عبدالحلٌم على جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ألومٌتال ، بجهة : بى العرب بملن على عبدالحلٌم جعفر

عن ورشة  03744برلم  25105111، لٌد فى  55555.555دمحم عبدالفتاح على عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 اصالح سٌارات ، بجهة : نادر بملن خالد وكامل عبدالرحمن دمحم حبٌب

عن حظٌرة  03765برلم  25105125، لٌد فى  255555.555سماح على رٌاض لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 مواشى حالبة ، بجهة : كفر الباجور بملن مدحت سالم دمحم

عن بمالة ،  03752برلم  25105155، لٌد فى  25555.555احمد فكرى احمد العٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 بجهة : كفر الشرفا الغربى بملن عبدالسالم دمحم عبدالسالم

عن مكتب  03663برلم  25105151، لٌد فى  15555.555دمحم على ابوالحمد جادهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : كمشٌش بملن شعبان عبدالعزٌز الغٌتى

عن تجارة حدٌد  03777برلم  25105121، لٌد فى  255555.555شكرى دمحم دمحم سوٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 تسلٌح ، بجهة : كفر ربٌع بملن حسن دمحم دمحم سوٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مطعم  03776برلم  25105121، لٌد فى  15555.555حلمى الدرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد سامح -  210

 وكافٌه ، بجهة : الشارع الجدٌد بملن دمحم على عبدالرشٌد

عن ورشة خٌاطة ،  03154برلم  25105125، لٌد فى  6555.555السٌد دمحم السٌد ونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 ر الجالبطة بملن دمحم السٌد سلٌمانبجهة : كف

عن بمالة ، بجهة  03153برلم  25105125، لٌد فى  1555.555صبره دمحم النبوى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 : بخاتى بملن عبدالرازق ابراهٌم الفرماوى

عن ورشة  03131برلم  25105127فى ، لٌد  55555.555فوزى احمد عبدالرحمن تاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 سباكة والبراده والحدادة ، بجهة : شنوان بملن فرٌده محمود المحمودى

عن بمالة ،  03135برلم  25105127، لٌد فى  15555.555عزه بسٌونى غباشى الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 بجهة : طوخ دلكة بملن هشام دمحم ماضى

عن بماله  03601برلم  25105155، لٌد فى  55555.555سعد على عبدالعزٌز على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ولحوم مجمدة والبان ، بجهة : شارع بحرى السكه الحدٌد بملن نبٌل دمحم المغربى

عن حضانة  03611برلم  25105155، لٌد فى  15555.555سعاد جوده صالح الطوخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 اطفال نوابغ العلم ، بجهة : زاوٌة بمم بملن هٌثم عٌسوى عبدالعزٌز

عن  03602برلم  25105155، لٌد فى  555555.555عماد دمحم عبدالرحمن ابوالخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

شارع كلٌه التربٌه الدور التانى بملن ٌاسر دمحم عبدالرحمن ابو مكتب استٌراد وتصدٌر وفما للوائح والموانٌن المنظمه لذلن ، بجهة : 

 الخٌر

 03673برلم  25105154، لٌد فى  555555.555منً شفٌك محمود عبدالجواد ابو رٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 اضًعن مزرعه لالنتاج الحٌوانً ) مواشً حالبه( ، بجهة : دراجٌل بملن / عبدالحمٌد فتح هللا ر

عن ورشه  03765برلم  25105121، لٌد فى  1555.555كٌرلس بشري حلٌم بشاي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 موبٌلٌا ، بجهة : مٌت ابوالكوم بملن / عبدالسالم احمد حماد

 03711برلم  25105121، لٌد فى  1555.555محمود دمحم عزمى عثمان عبدالسالم لٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

 عن مكتب اجهزة ومستلزمات طبٌه ، بجهة : شارع ابوالخٌر بملن صباح شحاته عبدالسٌد ابوشنب

عن  03715برلم  25105122، لٌد فى  15555.555الشافعى محمود الشافعى ابو شنب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 رع جدٌد متفرع من شارع سعٌد المرط ابملن ولٌد على سبد أحمدفواكه جمله ولطاعى وبٌع بالعموله ، بجهة : شبٌن الكوم شا

عن  03715برلم  25105122، لٌد فى  15555.555الشافعى محمود الشافعى ابو شنب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

ع سعٌد المرط العزبه فواكه جمله ولطاعى وبٌع بالعموله ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم شارع جدٌد متفرع من شار

 03715ولٌد برلم  2510/1/21الغربٌه بملن غرٌب مسعد غرٌب ونشاطه بٌع وتعبئه وتخزٌن وتغلٌف وفواكه افتتح فى 

عن مكتب  03122برلم  25105127، لٌد فى  55555.555عماد حسن عبدالممصود صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 نت ، بجهة : شنوفه بملن شرٌف حسن عبدالممصود صمرمماوالت وتورٌدات ما عدا االنتر

 03141برلم  25105121، لٌد فى  5555.555خمٌس عبدالسالم دمحم مصطفى البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 عن بٌع منظفات ، بجهة : كفر طنبدى بملن احمد صالح مصطفى

عن مصنع  03147برلم  25105121، لٌد فى  55555.555،  محمود طه محمود حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  234

 رنجة مدخنة ، بجهة : شارع السكة الحدٌد بملن هدى محمود دمحم بالل

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 25105110،لٌدت فى  1555.555مالها    شركه دمحم سعٌد دمحم الدلن وشركاه   شركة  ،  مكتب رحالت داخلٌة   ،رأس -  1

 ، عن مكتب رحالت داخلٌة ، بجهة : ملٌج شارع البحر بملن سامى احمد عبدالعزٌز منصور 03753برلم 

 25105151،لٌدت فى  15555.555شركه / ربٌع سعٌد ربٌع الدبى وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه  ،رأس مالها    -  2

 تال بملن / السٌد دمحم السٌد أبو هوله 5عامه ، بجهة : طبلوها م، عن مماوالت  03651برلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    01145ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دعاء دمحم احمد النشابً  ،  تاج   - 1

 شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    47117فتحى حامد عبد اللطٌف الصوفانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 المٌد بامر محو وذلن لترن التجارة السجل  شطبت صحٌفه

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    11575منال حمزة محمود شمس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    43402عادل عبد الحمٌد خلٌل ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجارةنهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105154، وفى تارٌخ    11475اٌمن دمحم بسٌونى بركات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25105154، وفى تارٌخ    51654عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز نصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجارةنهائٌا

تم    25105154ٌخ ، وفى تار   01365مصطفى محمود ابو النجا عبد الموى طاٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 ً  محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105154، وفى تارٌخ    10411سعد مجاهد سعد فاٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105154، وفى تارٌخ    55715لمتبولى عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اٌمان احمد ا   - 0

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25105155، وفى تارٌخ    01145سٌد رمضان فرج بدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

ً شطبت صح  ٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25105155، وفى تارٌخ    73114ابراهٌم وصال احمد الحصرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     25105155، وفى تارٌخ    61771م : اٌمن السٌد دمحم موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 12

 شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105155، وفى تارٌخ    73706عزٌزه ٌوسف الشاٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105155، وفى تارٌخ    67034منى امٌن شبل حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

شطبت   تم محو/شطب السجل   25105156، وفى تارٌخ    41435دمحم عبدالبالى سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 صحٌفة المٌد بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105156، وفى تارٌخ    52765دمحم فتحى محمود عٌاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 شطبت صحٌفة المٌد بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25105156، وفى تارٌخ    53440فرد  ،  سبك لٌده برلم : سمٌر محروس عطٌة حسن  ،  تاجر    - 17

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد بامر محو وذلن لترن التجارة

تم    25105156، وفى تارٌخ    45413عبد العزٌز عطٌه عبد الحمٌد شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌامحو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد 

تم محو/شطب    25105157، وفى تارٌخ    60555هند ابو زٌد عبد العزٌز خٌر اللة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    25105157، وفى تارٌخ    01663ك لٌده برلم : عوض صالح السٌد عبد الجواد  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 25

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105157، وفى تارٌخ    52516اٌمن رفاعى السٌد رفاعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

ً شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتز  ال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25105157، وفى تارٌخ    72170ولٌد سامى مصطفى الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    25105157ى تارٌخ ، وف   51511عفاف السٌد سٌد احمد الماضى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    76504لبنى عبد الغفار ابو بكر رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    14245فوزٌة عبد الفتاح حسٌن عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطبت    25105151، وفى تارٌخ    02572علً فهمً دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 صحٌفة المٌد بامر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    17027على صمر صمر دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلٌعتزال التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    77550فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دمحم عبدالرحمن أحمد السٌد  ،  تاجر   - 21

 شطبت صحٌفة المٌد وذلن للوفـــاة

تم محو/شطب    25105111، وفى تارٌخ    10075السٌد شاكر مصطفى زوٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 هائٌاً السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة ن

تم محو/شطب السجل     25105110، وفى تارٌخ    51652عزت على على ٌحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

/شطب السجل  تم محو   25105110، وفى تارٌخ    51601سهام حسٌن احمد عٌسوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطبت صحٌفه المٌد بامر محو وذلن لترن التجارة

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سعٌد دمحم سٌد احمد الدلن ) الدلن للرحالت الداخلٌة (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 وفاةتم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد بامر محو وذلن لل   25105110، وفى تارٌخ    76771

تم محو/شطب السجل     25105110، وفى تارٌخ    76771سعٌد دمحم سٌد احمد الدلن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 شطبت صحٌفه المٌد بامر محو وذلن للوفاة

تم محو/شطب السجل     25105110، وفى تارٌخ    54745تهانى السٌد حسن الزغبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    05515دمحم فتح هللا دمحم الشافعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    11653دمحم على عطٌة عٌاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 شطبت صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    47141رد  ،  سبك لٌده برلم : رباب شبل محمود العشرى  ،  تاجر ف   - 37

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    02535محمود عبد الحمٌد دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 عتزال التجارة نهائٌاً السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إل

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    51250صفاء السٌد دمحم نوفل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25105121ى تارٌخ ، وف   76034ولٌد بدٌع عبدالمحسن تركى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

   76034تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح ولٌد بدٌع عبدالمحسن تركى )الصفاللرحالت(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

ً تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌ   25105121، وفى تارٌخ   د وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    61643احمد السٌد احمد غازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 شطبت صحفٌه المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة عن المحل الرئٌسى والفرع  نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    62062،  سبك لٌده برلم :   عماد بشري حلٌم بشاى  ،  تاجر فرد   - 43

 شطبت صحٌفة المٌد بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    05325اٌهاب دمحم عبدالفتاح عٌسوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا السجل  شطبت صحٌفة المٌد

تم محو/شطب السجل     25105122، وفى تارٌخ    73155دمحم على السٌد الفخرانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن للوفاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25105122، وفى تارٌخ    02147كامل طارق كامل حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     25105122، وفى تارٌخ    41211دمحم عبد الفتاح الجالد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 اشطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌ

، وفى تارٌخ    75174ٌاسمٌن اسماعٌل دمحم احمد السمرى ) الماصره بوالٌه والدها (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

25105122    ً  تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم    25105125، وفى تارٌخ    46133بك لٌده برلم : ابراهٌم عبد الرازق ابراهٌم الفرماوى  ،  تاجر فرد  ،  س   - 40

 ً  محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    10706سهٌر دمحم احمد غنٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 نهائٌا شطبت صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجاره

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    52045عبدالمنعم احمد عبدالحمٌد شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     25105125خ ، وفى تارٌ   11633عجٌب توفٌك دمحم الهلوبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 شطبت صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    65002محمود عبد الحلٌم على جعفر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     25105126، وفى تارٌخ    01131ن العمباوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دولت احمد حس   - 54

 شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    01124فاٌزه رجب عبد الرازق دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 .3سجل  شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌاال

تم محو/شطب    25105127، وفى تارٌخ    05330سعٌد عبد الغنى عبد الفتاح جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم    25105127، وفى تارٌخ    64136ه عبد الرحٌم عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جٌهان أنور سالم   - 57

 ً  محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

   25105127 ، وفى تارٌخ   67531منى دمحم احمد عبد الحلٌم )ابو جرٌشة للنظارات (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105127، وفى تارٌخ    64336وهبه دمحم عبد الفتاح علوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 50

 شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25105127، وفى تارٌخ    05011د طه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم رمضان محمو   - 65

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105127، وفى تارٌخ    62320حلمً علً دمحم حشاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 د بأمر محو وذلن لترن التجارةشطبت صحٌفة المٌ

تم محو/شطب    25105127، وفى تارٌخ    13505بالل عطا هللا السٌد الزٌادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    25105127، وفى تارٌخ    73163رضا عبد هللا عبد الحمٌد حموده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة



 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 محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    62611اسامة مصطفً دمحم جاد المولً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    67551حمدى دمحم جالل حمدى ندا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    71601،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  مصطفى صالح دمحم نجم    - 66

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    17620نسمه نبٌل دمحم وهبة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 67

ً شطبت صحٌفة المٌد وذ  لن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    03264اسالم احمد رمضان سمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم    25105121، وفى تارٌخ    15702حفصة احمد عادل عبد هللا ٌسن عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 60

 ً  محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    53311دمحم توفٌك ابراهٌم الفٌومى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 75

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    54206رفعت امام حسن غٌته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 71

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    25105120، وفى تارٌخ    11307عبد هللا سلٌمان عبد هللا صلٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 72

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    53150نجاة دمحم فتحى شعٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 73

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    13762فرد  ،  سبك لٌده برلم : جمال حلمى حسٌن سوٌلم  ،  تاجر    - 74

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   25105151تارٌخ ، وفً   10323دمحم عالء الدٌن على رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105154وفً تارٌخ ،   51026حمادة دمحم مبرون بدران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   55555.555،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105154وفً تارٌخ ،   17565نورا سامى جبر البرعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105155رٌخ ، وفً تا  02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105156وفً تارٌخ ،   60117هبه عبدالعزٌز صادق حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   25555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25105156وفً تارٌخ ،   03615دمحم سعد دمحم غانم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   51555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105157وفً تارٌخ ،   62144احمد زكى لاسم على احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   45555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105157وفً تارٌخ ،   76525سمٌر عبد الحلٌم شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105157وفً تارٌخ ،   76141محمود مصطفى دمحم حسن والً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105157وفً تارٌخ ،   12265شٌماء زكرٌا عٌد على بدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105157وفً تارٌخ ،   64575دمحم شعبان سالمه بسٌونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105157وفً تارٌخ ،   17611والء عبد الموى صالح دمحم الجمال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   45555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105151وفً تارٌخ ،   10727 محمود مجدى عبد الفتاح عبد العاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  13

 جنٌه   40555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105151وفً تارٌخ ،   72427شحاته ابراهٌم شحاته ابوالخٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105115وفً تارٌخ ،   11665عبدالرحمن جمال دمحم برسٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   47555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105115وفً تارٌخ ،   71173عبد المعطى دمحم عبد المعطى خالف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105115وفً تارٌخ ،   15001نرمٌن بشرى حنا سمعان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   45555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105111ارٌخ ، وفً ت  77551احمد دمحم عبد العلٌم خطاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   355555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   12052طارق سعٌد عبد الرحمن دمحم عطا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105110وفً تارٌخ ،   74117فتحى موسى دمحم األشمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   12555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105110وفً تارٌخ ،   03555هند فكرى ابراهٌم محمود شعبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   51555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105110وفً تارٌخ ،   71363حنان عبد هللا احمد النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   55555.555صبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ



 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 المال ,   25105110وفً تارٌخ ،   71374تامر رمضان السٌد التهامى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105110وفً تارٌخ ،   03650رلم صبحى سعٌد عبدالغنى نمٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  24

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105110وفً تارٌخ ،   02051احمد دمحم محمود طبانة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   15555.555صبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   25105125وفً تارٌخ ،   03214دمحم سعٌد عبدالجواد البدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105125وفً تارٌخ ،   17767لٌده برلم محمود سامى محمود شكرى عٌاد  تاجر فرد ،، سبك  -  27

 جنٌه   1555555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   03142صباح جابر عبدالحمٌد اللٌثى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   03513محمود جابر جبر دمحم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105121وفً تارٌخ ،   11213،، سبك لٌده برلم  عالء احمد فهمى المطرى  تاجر فرد -  35

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   65116ابراهٌم مصطفى السٌد الفار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   11515السعٌد السعٌد السعٌد األشرم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105122وفً تارٌخ ،   76667اجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم سامى احمد الدٌب  ت -  33

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105122وفً تارٌخ ،   76174خالد دمحم السٌد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   25555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105125وفً تارٌخ ،   11141عزٌزة السٌد بٌومى المشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105125وفً تارٌخ ،   46505تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مدحت دمحم عز الدٌن الرافعى   -  36

 جنٌه   40555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105125وفً تارٌخ ،   03315احمد سعٌد السٌد دمحم الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   4555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105125وفً تارٌخ ،   14427دمحم عبد هللا رمضان احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   40555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105126وفً تارٌخ ،   15437ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  نهى ابراهٌم دمحم -  30

 جنٌه   5555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصف  تم تعدٌل رأس المال ,  25105126وفً تارٌخ ،   75171رفعت ابراهٌم دمحم الحاٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   21555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105126وفً تارٌخ ،   65555احمد ابو بكر سلٌمان لابل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105127وفً تارٌخ ،   05366دالطٌف الدبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم صالح عب -  42

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105127وفً تارٌخ ،   02110هانً جابر علً سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   51555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105127وفً تارٌخ ،   45725عبد الخالك احمد محمود نعمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   67414دمحم الصاوى عبد الجواد سوٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 نٌه ج  55555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   72261اسماعٌل حسنى اسماعٌل عسكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   40555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105121وفً تارٌخ ،   77504بكر أحمد بكر بدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   1555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105120وفً تارٌخ ،   73111عبد الحمٌد عبد العزٌز بدر الدٌن خلٌفة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  03501عبدالعزٌز فتحى عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

بملن عثمان عثمان محمود راضى وذلن لغرض بٌع عصٌر وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة شارع جمال عبد الناصر 

  03501ولٌد برلم تابع  2510/1/1لصب افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  03660اٌمن فتحى احمد العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الـتأشٌر:   ، كفر طبلوها بملن اٌمن فتحى احمد العطار 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105151وفً تارٌخ  03675مٌر فوزى احمد تاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  3

 ، شنوان بملن فوزى احمد عبدالرحمن تاج 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25105151وفً تارٌخ  03661احمد عبدالفتاح احمد الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 بملن عبدالفتاح احمد احمد الطوٌل  -ش المجاهد-الـتأشٌر:   ، ملٌج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  03662ماهر فاٌز دمحم احمد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، طنبدى بملن طه عبدالعزٌز السٌد مصطفى خطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  03661ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل السٌد دمحم الحو -  6

 الـتأشٌر:   ، مٌت شهالة بملن سامى السٌد دمحم الحوٌحى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  71743خالد أحمد حلمى دمحم سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

شبٌن الكوم بملن / هانم على سٌد أحمد ونوع تجارته معمل طرشى وأودع برلم  5، تم افتتاح فرع بناحٌه / بخاتى م الـتأشٌر:  

 71743تابع  5154

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  03501عبد العزٌز فتحى عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 جمال عبد الناصر بملن عثمان عثمان محمود راضى وصف الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  03501عبد العزٌز فتحى عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

ٌع وتجهٌز وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة شارع جمال عبد الناصر بملن عثمان عثمان محمود زاهى وذلن لغرض ب

  03501ولٌد برلم  2510/7/24كشرى افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  71071دمحم رضا عبد السالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

اعٌه الرابعه لغرض امتداد المنطمه الصن 1بلون  4وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه برج العرب لطعه رلم 

  2510/1/4فى  1124برج العرب واالٌداع  1533تصنٌع واعاده تدوٌر مخلفات البالستٌن واسترجاع حبٌبات البالستٌن ولٌد برلم 

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم رضا عبد السالم جاد ضٌف ) مؤسسة ضٌف لالستثمار العمارى واالستٌراد والتصدٌر (  -  11

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى  25105151وفً تارٌخ  71071د ،  سبك لٌده برلم    ، تاجر فر

امتداد المنطمه الصناعٌه الرابعه لغرض تصنٌع واعاده تدوٌر مخلفات البالستٌن  1بلون  4اخر بناحٌه برج العرب لطعه رلم 

  2510/1/4فى  1124برج العرب واالٌداع  1533واسترجاع حبٌبات البالستٌن ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  03655دمحم سعٌد عبدالعزٌزالكومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، كفر مناوهله بملن /سعٌد عبدالعزٌز الكومً

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  03667رلم    دمحم عبدهللا دمحم عشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  13

 الـتأشٌر:   ، كفر طبلوها بملن عبدهللا دمحم عشرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  03650صبحى سعٌد عبدالغنى نمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن شادٌة امٌن غباشى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  03665صبرى احمد على دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، زوٌر بملن صبرى وصالح واحمد احمد على دمحم راشد 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 25105151وفً تارٌخ  03665جمال اسماعٌل على معطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، كفر العرب البحرى بملن اٌمان احمد التبولى عامر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  71743خالد أحمد حلمى دمحم سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 شبٌن الكوم بملن / هانم على سٌد أحمد 5الـتأشٌر:   ، بخاتى م

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105151وفً تارٌخ  03666خالد على دمحم شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ، كفر جنزور بملن على دمحم فتوح شعٌب

 تم تعدٌل العنوان , وصف 25105151وفً تارٌخ  03664احمد احمد دمحم النعمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 الـتأشٌر:   ، نادر بملن دمحم عبدهللا دمحم شاهٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  71071دمحم رضا عبد السالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

امتداد المنطمه الصناعٌه الرابعه لغرض  1بلون  4وصف الـتأشٌر:   ، م افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه برج العرب لطعه رلم 

بتارٌخ 1124برج العرب واالٌداع  1533ن واسترجاع حبٌبات البالستٌن ولٌد برلم تصنٌع واعاده تدوٌر مخلفات البالستٌ

2510/1/4 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  03656عصام جمال عبدالرازق خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، بهناى بملن احمد جمال عبدالرازق



 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 ,  25105151وفً تارٌخ  71071السالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رضا عبد  -  22

امتداد المنطمه الصناعٌه الرابعه لغرض  1بلون  4وصف الـتأشٌر:   ، م افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه برج العرب لطعه رلم 

 2510/1/4فى  1124برج العرب واالٌداع  1533لبالستٌن ولٌد برلم تصنٌع واعاده تدوٌر مخلفات البالستٌن واسترجاع حبٌبات ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  03657اٌمان ٌونس علٌوه ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 شارع الجالء البحرى بملن دمحم ٌوسف احمد موسى  65الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  03663هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على ابوالحمد جاد -  24

 الـتأشٌر:   ، كمشٌش بملن شعبان عبدالعزٌز الغٌتى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  71071دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

امتداد المنطمه الصناعٌه الرابعه لغرض  1بلون  4، م افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه برج العرب لطعه رلم  وصف الـتأشٌر:  

فى  1124برج العرب واالٌداع رلم  5133تصنٌع  واعاده تدوٌر مخلفات البالستٌن واسترجاع حبٌبات البالستٌن ولٌد برلم 

2510/1/4 

تم تعدٌل  25105154وفً تارٌخ  01532اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منٌر احمد فوزى مصطفى حسن دغٌدى ، ت -  26

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌس اخر بناحٌة للتى الكبرى بملن مصطفى احمد فوزى حسن دغٌدى وذلن لغرض 

 2510/1/4فى  01532ولٌد برلم  5125مكتب رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  77076على دمحم المصٌلحى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 ملٌج  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن رضا السٌد على عبٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25105154 وفً تارٌخ 03670اٌمن عبد الحفٌظ حافظ الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن/ فوزى عبد المعبود عبد هللا-وصف الـتأشٌر:   ، شبرا بتوش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  03611عادل منٌر محمود غزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 الـتأشٌر:   ، بهناى بملن عاطف منٌر محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  03674ٌف لطب شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لطب عبداللط -  35

 الـتأشٌر:   ، زرلان بملن /ابراهٌم عبداللطٌف لطب شرف

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25105154وفً تارٌخ  03671هانم عبدهللا دمحم النبوي صبٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، بهناي بملن / ٌحًٌ دمحم سالمه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  03671احمد سمٌر فرج سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 بملن/ محمود سرحان محمود -الـتأشٌر:   ، كوم الضبع 

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  11152بك لٌده برلم    ممدوح عبد االله عبد المنعم داود ، تاجر فرد ،  س -  33

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه انشاص م الزلازٌك الشرلٌه لغرض مكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال أودع برلم         

 ولٌد برلم

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  77630   عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  34

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى اخر الستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  77630عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ٌصبح مٌت عافٌه بملن عزت سعٌد ابوالفتوح رزقوصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن ل

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  03673منً شفٌك محمود عبدالجواد ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 وصف الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن / عبدالحمٌد فتح هللا راضً

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  03676سبك لٌده برلم    ٌوسف مٌالد سلٌمان ٌوسف ، تاجر فرد ،   -  37

 بملن/ فوزٌه عزٌز عبدالسٌد -الـتأشٌر:   ، شارع زلاق حتحوت من شارع نمره 



 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  25105154وفً تارٌخ  03672فرٌد ابراهٌم فرٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بملن /ابراهٌم فرٌد السٌد-، مٌت خالان الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105154وفً تارٌخ  03615دمحم سعد دمحم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 مٌت عافٌة بملن فتحٌة السٌد ابو العال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  03677م    احمد عبد المادر احمد ابو نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  45

 بملن/ حسن على عبد المطلب السما-الـتأشٌر:   ، مٌت الكرام 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  03675ابراهٌم مرسً دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 مرسً دمحم السٌد الـتأشٌر:   ، كفر بتبس بملن / ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  03612احمد دمحم عبدالحكٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، الخضرة بملن دمحم عبدالحكٌم دمحم عمل 

تم تعدٌل  25105155وفً تارٌخ  03616محمود عبدالرحمن عبدالهادى السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اصطبارى بملن مصطفى اشرف عبدالستار 

تم تعدٌل  25105155وفً تارٌخ  03603مصطفى اٌمن السٌد موسى الماصر بوالٌة والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 سنا بملن احمد شاكر احمد ابو حجر العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر الشٌخ منصور سر

تم تعدٌل  25105155وفً تارٌخ  03600عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع سعٌد ابوعلى بملن دمحم عبدالرحمن دمحم سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  02303تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، -  46

 الـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم شارع سوزان متفرع من شارع احمد شفٌك بملن عوض هللا عبد الفتاح عوض هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

شارع احمد شفٌك ) سوزان سابما ( بملن صفوت سعد محمود شعٌب ونشاطه 36الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم 

 02303ولٌد برلم  2510/3/11تجارة وتصنٌع مالبس اطفال افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  02303    هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  41

شارع ابو الخٌر بملن امٌر عبد الممصود  ونشاطه محل مالبس افتتح فى  2الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم 

 02303ولٌد برلم تابع  2510/1/5

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع طلعت حرب بملن احمد السٌد دمحم البسٌونى ونشاطه مكتب لبٌع مالبس 

 02303د برلم تابع ولٌ 2510/1/5االطفال افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  03605دمحم زكرٌا عبدالسالم زكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، زوٌر بملن احمد محمود احمد شرٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  03752احمد فكرى احمد العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، كفر الشرفا الغربى بملن عبدالسالم دمحم عبدالسالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  11343سالم عبد الواحد احمد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 مٌت ابو الكوم -مال الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن سمٌر اٌهاب ك

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  03602عماد دمحم عبدالرحمن ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتأشٌر:   ، شارع كلٌه التربٌه الدور التانى بملن ٌاسر دمحم عبدالرحمن ابو الخٌر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  02303د ،  سبك لٌده برلم    هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فر -  54

 شارع صالح ابو الخٌر بملن امٌر عبد الممصود ابو الخٌر 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

شارع احمد شفٌك ) سوزان سابما ( بملن صفوت سعد محمود شعٌب ونشاطه 36ر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم الـتأشٌ

  02303ولٌد برلم  2510/3/11تجارة وتصنٌع مالبس اطفال افتتح فى 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25105155وفً تارٌخ  02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع طلعت حرب بملن احمد السٌد دمحم البسٌونى ونشاطه مكتب لبٌع مالبس 

  02303ولٌد برلم تابع  2510/1/5االطفال افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155تارٌخ وفً  02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع سوزان متفرع من شارع احمد شفٌك بملن عوض هللا عبد الفتاح عوض 

  02303ولٌد برلم تابع  2510/1/5هللا ونشاطه مصنع مالبس اطفال افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  03611رد ،  سبك لٌده برلم    سعاد جوده صالح الطوخى ، تاجر ف -  51

 الـتأشٌر:   ، زاوٌة بمم بملن هٌثم عٌسوى عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان  25105155وفً تارٌخ  03751محمود عادل محمود عبدالعزٌز غالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 انون بملن عباس عبدالمحسن السٌد شمس الدٌن, وصف الـتأشٌر:   ، البت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  03614عصام شعبان دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، بمم بملن عباس عبدة دمحم عبدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105155وفً تارٌخ  03607زٌنب دمحم السٌد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ، اسطنها بملن نفٌسة عبدالرحمن عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان ,  25105155وفً تارٌخ  03601فوزى عبدالمعطى حسن لشطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 وصف الـتأشٌر:   ، دنشواى بملن احمد محسن احمد الصاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  03615عالء حمٌده حسن سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الـتأشٌر:   ، مٌت شهاله بملن لطٌفه عبدهللا بدر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  03613بدر رجب عبدالجواد زلط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الـتأشٌر:   ، زنارة بملن خالد ناصر شحاته السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  03601سعد على عبدالعزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، شارع بحرى السكه الحدٌد بملن نبٌل دمحم المغربى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  03605،  سبك لٌده برلم    والء شعبان دمحم الترٌسى ، تاجر فرد  -  66

 الـتأشٌر:   ، فٌشا الصغرى بملن ٌاسر سعد الدٌن دٌاب مدكور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

شارع صالح ابو الخٌر بملن امٌر عبد الممصود ابو الخٌرونشاطه محل  2ح محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم الـتأشٌر:   ، افتتا

 02303ولٌد برلم تابع  2510/1/4فى  5163مالبس اودع برلم 

صف تم تعدٌل العنوان , و 25105155وفً تارٌخ  02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع طلعت حرب بملن احمد السٌد دمحم البسٌونى ونشاطه مكتب لبٌع 

  02303ولٌد برلم تابع  2510/1/5فى  5164مالبس االطفال اودع برلم 



 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  25105155ٌخ وفً تار 02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع سوزان متفرع من شارع احمد شفٌك بملن عوض عبد الفتاح ونشاطه 

  02303ولٌد برلم تابع  2510/1/5فى  5165مصنع مالبس اطفال اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  03606بك لٌده برلم    احمد رضا رشاد سالم ، تاجر فرد ،  س -  75

 الـتأشٌر:   ، كفر ربٌع بملن بالل دمحم سالمة 

تم تعدٌل العنوان ,  25105155وفً تارٌخ  03753حنان صبحى اسماعٌل عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 لن عبدالسالم دمحم عبدالسالموصف الـتأشٌر:   ، كفر الشرفا الغربى بم

تم تعدٌل العنوان ,  25105155وفً تارٌخ  03755احمد عبدالسالم عبدالفتاح عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت خلف بملن هانى كمال مندور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  03604عدلى حسنى سعٌد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 الـتأشٌر:   ، تلبنت ابشٌش بملن وجٌه عبدالعظٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 ٌد دمحم البسٌونىالـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم شارع طلعت حرب بملن احمد الس

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

شارع احمد شفٌك ) سوزان سابما ( بملن صفوت سعد محمود شعٌب ونشاطه 36الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم 

 02303ولٌد برلم  2510/3/11اطفال افتتح فى  تجارة وتصنٌع مالبس

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

س افتتح فى شارع ابو الخٌر بملن امٌر عبد الممصود ونشاطه محل مالب 2الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم 

 02303ولٌد برلم تابع  2510/1/5

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

لفتاح عوض شارع سوزان متفرع من شارع احمد شفٌك بملن عوض هللا عبد ا -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌه شبٌن الكوم

 02303ولٌد برلم تابع  2510/1/5هللا ونشاطه مصنع مالبس اطفال افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105155وفً تارٌخ  03617دمحم دمحم رمضان جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 ، شارع حسنى مبارن بملن احمد فتحى احمد نمره

تم تعدٌل العنوان ,  25105155وفً تارٌخ  03610سماح عمادالدٌن احمد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  70

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت شهالة بملن هانى رفعت حسن 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 25105156وفً تارٌخ  03756زٌنب فتحى دمحم ابوغنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن ٌاسر عنتر الدسولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  03712دمحم صالح ابراهٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، ابشادى بملن نادٌة عبداللطٌف عبدالحمٌد الشاذلى

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  03713تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم مسعد عبدالمحسن صبٌحة ،  -  12

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الحماٌدة بملن مسعد عبدالمحسن عبدهللا صبٌحة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  66151احمد السٌد عبدالنبى الملفاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 أشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شارع سمٌرعباس الزٌات بملن احمدالسٌدعبدالنبى الملفاطالـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  66151احمد السٌد عبدالنبى الملفاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 د احمد لولة وتعدٌل الغرض لٌصبح تجارة المشة وادوات تنجٌد الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح شارع حسن البنا بملن احم



 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  25105156وفً تارٌخ  66151احمد السٌد عبدالنبى الملفاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع وذلن لالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  03755،  سبك لٌده برلم     رضا سعٌد حسنى سعٌد الفمى ، تاجر فرد -  16

 الـتأشٌر:   ، تلبنت ابشٌش بملن سعٌد حسنى سعٌد الفمى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  45134منال دمحم محمود عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 لعنوان لٌصبح زاوٌه الناعورة بملن مرضى عبدالعال دمحم شحاته الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ا

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  03754اسالم دمحم لناوى دمحم مختار الشلوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عباس البرعى بملن فؤاده عبدهللا على

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  03715بربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى حمادة دمحم ال -  10

 ٌولٌو بملن احمد عبدالعزٌز عبدالحمٌد عوض 23الـتأشٌر:   ، شارع 

تم  25105156وفً تارٌخ  03714ادم مختار فتحى مختار حجازى الماصر بوالٌه والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، زاوٌه جروان بملن  فتحى مختار حجازى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  03715احمد دمحم نشات زكى عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 احمد سنبلوصف الـتأشٌر:   ، البر الشرلى شارع مصطفى كامل البحرى بملن دمحم عبدالرحٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  03715اسماء شحاته حلمى عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 الـتأشٌر:   ، المماطع بملن اسامة عبدالعزٌز سوٌلم 

تعدٌل العنوان , وصف تم  25105156وفً تارٌخ  03757احمد صابر دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 الـتأشٌر:   ، كفر الخضرة بملن دمحم عبدهللا السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  15724محمود على محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح العرالٌة بملن على محمود عبدربه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  11471صام مرسى المٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ع -  05

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن عماد دمحم عبدالحمٌد

العنوان ,  تم تعدٌل 25105156وفً تارٌخ  03751دمحم عبدالناصر احمد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 وصف الـتأشٌر:   ، زرلان بملن باسمة مرزوق السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  03711اسماء فهمى حسن الحضرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  07

 الـتأشٌر:   ، مٌت عافٌة بملن احمد عبدالحمٌد احمد النعمانى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  03725حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منال احمد عبدالصبور احمد  -  01

 وصف الـتأشٌر:   ، اسرجة بملن مصطفى عبد ربه عبدالرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105157وفً تارٌخ  03711عاصم المطب دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 ٌت شهاله بملن عاصم المطب دمحم المصرى الـتأشٌر:   ، م

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105157وفً تارٌخ  64575دمحم شعبان سالمه بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 كفر صنادٌد -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن جلجلة على دمحم ابو عرٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105157وفً تارٌخ  03724ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مها جمال رمضان عطٌ -  151

 الـتأشٌر:   ، كوم الضبع بملن شعبان عبدهللا عماره 

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  03726فتحى عبدالعزٌز ابوالفتوح سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ، ش بورسعٌد بملن ابوالفتوح عبدالعزٌز دمحم سلٌم    وصف الـتأشٌر:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  76162محمود عبد الفتاح احمد الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / دمحم دمحم سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  03721الشباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صالح ابوالفتوح  -  154

 وصف الـتأشٌر:   ، البتانون بملن ابوالفتوح عطٌه الشباسى

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  03710احمد عبدالجابر دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 تأشٌر:   ، زنارة بملن دمحم خالد بسٌونىوصف الـ

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  03727االحمدى سعٌد منصور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 وصف الـتأشٌر:   ، المصٌلحة بملن فتحى دمحم حسٌن المصٌلحى

وفً تارٌخ  03720احمد توفٌك صالح السٌد ابوالنجا )ابوالنجا لالستٌراد والتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، حارة مسعود البر الشرلى بملن نجوى دمحم عبدالحمٌد محروس  25105157

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  03722ر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌحى فتح هللا عبدالسمٌع شرٌف ، تاج -  151

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن محمود احمد وهبه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105157وفً تارٌخ  76525سمٌر عبد الحلٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 542محل الرئٌسى لٌصبح محل رئٌسى اخر الممٌد برلمالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105157وفً تارٌخ  03725على حمدى على حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، ساحل الجوابر بملن رفعت محمود شحاته

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  03716لٌده برلم     هٌثم عبد هللا عبد العاطى البزار ، تاجر فرد ،  سبك -  111

 بملن شعبان فتحى حسن حسن -وصف الـتأشٌر:   ، مسجد الخضر 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105157وفً تارٌخ  03723احمد على دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ع الجالء البحرى بملن فتحٌه احمد الحسٌنى ، شارع مسجد المغفرة من شار

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  03717نادٌه شعبان عبدالسالم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر شنوان بملن حسن دمحم سلطان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  03736برلم    دمحم محمود السٌد الطلٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  114

 الـتأشٌر:   ، شارع ابوبكر الصدٌك متفرع من شارع حتحوت بملن صبحى عطٌة على عطٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  72427شحاته ابراهٌم شحاته ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع سكه االحواض بملن ابراهٌم شحاته احمد ابوالخٌر وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  72651اشرف نجاح السٌد دمحم حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 2512/12/4ب ونشاطه ورشة تصنٌع مالبس افتتح فً وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة ابشٌش بملن على محمود لط

 72651ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  72651اشرف نجاح السٌد دمحم حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 الباجور بملن اسالم دمحم سعٌد 5وصف الـتأشٌر:   ، سبن الضحان م

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  72651ٌد دمحم حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف نجاح الس -  111

الباجور بملن أحمد دمحم أحمد حسنٌن  ونشاطه بٌع مالبس افتتح فى  5وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى آخر بناحٌة ابشٌش م

 72651ولٌد برلم تابع  2510/1/7

 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  03731جود عبدالمادر سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمو -  110

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر شبرازنجى بملن عماد عبدالمؤمن ابراهٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصف تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  03734نجالء فتحى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتأشٌر:   ، العرالٌة بملن احمد عبدالعظٌم على الفمى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  03735حمدٌن اسماعٌل السٌد طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، ش بنها بملن عاطف عبدالفتاح الدربل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  12661،  سبك لٌده برلم    باسم سالم على موسى ، تاجر فرد  -  122

شبٌن الكوم بملن أحمدعبد الستارعبد الحلٌم لبال ونشاطه مصنع خلط وتعبئه  5الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه زوٌر م

  2510/1/1فى  5057وأودع برلم  12661دهانات ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  02650سمٌر عفٌفى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌمنى  -  123

 الـتأشٌر:   ، نعدٌل العنوان لٌصبح فٌشا الصغرى بملن اٌلٌا وجمال ونبٌل كامل حنا منصور

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  72651اشرف نجاح السٌد دمحم حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 وصف الـتأشٌر:   ، ابشٌش بملن احمد دمحم احمد حسنٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  72651اشرف نجاح السٌد دمحم حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

ولٌد  2512/12/4محمود لطب ونشاطه ورشة تصنٌع مالبس افتتح وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه ابشٌش بملن على 

 72651برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  72651اشرف نجاح السٌد دمحم حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

ولٌد  2510/1/7شاطه بٌع مالبس افتتح وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى آخر بناحٌة سبن الضحان بملن اسالم دمحم سعٌد ون

 72651برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  12661باسم سالم على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 شبٌن الكوم بملن أحمدعبد الستارعبد الحلٌم لبال 5الـتأشٌر:   ،  زوٌر م

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  12661ر فرد ،  سبك لٌده برلم    باسم سالم على موسى ، تاج -  121

بملن دمحم عبد الرحمن شعبان ونشاطه  بٌع كاوتش  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه طرٌك لوٌسنا شبٌن امام بنزٌنة شٌل 

  12661ولٌد برلم  2516/1/11وبطارٌات و سٌارات مستعملة افتتح لى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  03733دمحم رضا فتحى الملفاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 الـتأشٌر:   ، شارع جامع سٌف بملن عبدالعزٌز احمد جنه

العنوان , تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  03732دمحم مصطفى دمحم عبدالعزٌز سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 وصف الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن فوزٌة عبد الفتاح حسٌن عبدالعال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  03735محمود بسٌونى احمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، كفر زرلان بملن احمد محروس احمد جمعه

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  72651 حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف نجاح السٌد دمحم -  132

 5041وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى آخر بناحٌه ابشٌش بملن احمد دمحم احمد حسنٌن لغرض بٌع مالبس اودع برلم 

 2510/1/1فى  72651ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  72651دمحم حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف نجاح السٌد  -  133

 5047وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى آخر بناحٌة سبن الضحان بملن اسالم دمحم سعٌد لغرض بٌع مالبس اودع برلم 

 2510/1/1فى  72651ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  03737ابوالرٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعد عطٌه حامد  -  134

 الـتأشٌر:   ، جزٌرة الحجر بملن حسان دمحم حسن ابوكف 



 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  25105115وفً تارٌخ  10727محمود مجدى عبد الفتاح عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

صف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر بناحٌة شارع ترعة المعهد بملن منى دمحم الشحات بنشاط مكتب ادارى لورشة تصنٌع , و

 2511/1/15فى  10727ولٌد برلم تابع  5050الومٌتال اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  03731فاطمه دمحم عبدالمولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتأشٌر:   ، زاوٌة الناعورة بملن عطٌات حسن حماد 

دٌل العنوان , وصف تم تع 25105115وفً تارٌخ  03745احمد ابوالمجد ٌوسف الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 الـتأشٌر:   ، طرٌك تال طنوب بملن هشام على حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  75323نٌره عباس شحاته فخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن احمد حامد عبد السمٌع ٌاسٌن . كوم الضبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  65567احمد عبدالنبى احمد عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / ناصر على ٌونس . شنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115رٌخ وفً تا 03730جمال دمحم الشاطر ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن عزٌزة الشحات عامر العربى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105117وفً تارٌخ  03135سعٌد نجاح عبدالحفٌظ الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

  الـتأشٌر:   ، جزٌرة الحجر بملن سعٌد نجاح عبدالحفٌظ الدٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105117وفً تارٌخ  03721ممدوح دمحم زكى الخلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الـتأشٌر:   ، ش مصطفى كامل البحرى بملن احمد ممدوح دمحم زكى الخلٌفة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  03745مصطفى عادل حسٌن شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن عماد عبدالمجٌد على موسى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  03742سلوى عبدالموجود احمد سٌف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصف الـتأشٌر:   ، بهناى بملن جمال دمحم جبرٌل احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  03741رٌهام عاطف وهبه اسطفانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك شبٌن العرالٌة بملن سلٌمان فهمى سلٌمان داود 

ٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعد 25105111وفً تارٌخ  03746حسن دمحم دمحم سوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 ، عزبة النجارٌن بملن ماهى دمحم دمحم سوٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  12052طارق سعٌد عبد الرحمن دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 ار جدوعوصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح امتداد ش الجٌش بملن اكرام عبدالست

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  03744دمحم عبدالفتاح على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، نادر بملن خالد وكامل عبدالرحمن دمحم حبٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  03743احمد عبداللطٌف احمد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 وصف الـتأشٌر:   ، شنوان بملن سونه حسن الخولى

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  03743احمد عبداللطٌف احمد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 2511/12/26وتم الغاءه فى  1007/3/20وصف الـتأشٌر:   ، كان له محل بناحٌة شنوان بغرض صالون حاللة تم افتتاحة 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  13531دمحم شعبان ابراهٌم احمد السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن شرٌفة شعبان دمحم الدرس . ملٌج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  03740، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود عبدالحلٌم على جعفر -  152

 الـتأشٌر:   ، بى العرب بملن على عبدالحلٌم جعفر 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  17461السٌد دمحم السٌد السباعى خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 ، تم افتتاح فرع بناحٌة جنزور بملن السٌد دمحم السٌد السباعى وذلن لغرض نشاط مشتل وصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  03747اٌمن دمحم دمحم شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الـتأشٌر:   ، شبرا زانجى _عزبة االصالح بملن دمحم دمحم دمحم شرٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105110وفً تارٌخ  03754صابر فتحى جبر عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، مٌت ابو الكوم بملن ناصر محمود الدسولى 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25105110وفً تارٌخ  61503احمد دمحم عبد الحمٌد الشلٌبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع سعٌد سٌف من الجالء البحرى بملن جمال سعٌد عبده سٌف 

تم تعدٌل  25105110وفً تارٌخ  03752عالء عبد الحمٌد دمحم الشٌن )الشٌن فون( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 ملن /زٌنهم دمحم عبد الممصود ب-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سبن الضحان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105110وفً تارٌخ  03755احمد صالح دمحم زلفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، عمروس بملن ابراهٌم صالح دمحم زلفه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105110خ وفً تارٌ 03756حازم احمد احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 الـتأشٌر:   ، كفر الباجور بملن عبدهللا حسٌن حجازى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  03757منى عبدالعزٌز عبدالحافظ السحٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا زنجى بملن عزت على على

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105110وفً تارٌخ  03751عادل على عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد  -  161

 الـتأشٌر:   ، مٌت شهاله بملن رزق فاٌد رزق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105110وفً تارٌخ  03755حسٌن نسٌم سٌد احمد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 ٌر:   ، شارع طلعت حرب بجوار بنزٌنة الباجورى بملن اشرف ابراهٌم المشد الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105110وفً تارٌخ  03650صبحى سعٌد عبدالغنى نمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 بشتامى -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / عادل سعٌد عبد الغنى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  15204عادل الرفاعى ٌوسف احمد عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح البتانون بملن/ سحر كمال عبد الحمٌد الهباشه

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  11122سلمى ابو الفتح عبد العلٌم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الشهداء تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / السٌد كامل السٌد زاٌد 5وصف الـتأشٌر:   ، دنشواى م

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  03750ه برلم    السٌد سٌد احمد السٌد لشموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  166

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع البساتٌن الحى الغربى بملن السٌد سٌد احمد السٌد لشموش  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  03763احمد على دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 الضبع بملن شدٌد غالب سرحان  الـتأشٌر:   ، كوم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  65101على حسن على عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

تال تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / سنٌة احمد احمد الزق وناهد و احمد ودمحم و امٌر و اٌه وعلى حسن  5الـتأشٌر:   ، طبلوها م

 ٌسى على ع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  03764امانى شكرى احمد السٌد ناٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 وصف الـتأشٌر:   ، الماى بملن احمد عبدالمجٌد دمحم ابوالسعود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  03765سماح على رٌاض لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 الـتأشٌر:   ، كفر الباجور بملن مدحت سالم دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  03646ٌاسر عبدالشافى عبدالرسول شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 سرٌة عبدالشافى عبدالرسول شلتوتوصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح صفط جدام بملن سامح وطارق وعارف وٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  03762سامى ابراهٌم عبدهللا الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 الـتأشٌر:   ، العرالٌة بملن سعٌد عرالى الصفتى

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  03761محمود على حسن دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا زنجى بملن على حسن دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  03771مجدى سعد عبدهللا محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 صادق دمحم وصف الـتأشٌر:   ، شارع المدارس تماطع المنتزة بملن لٌلى سٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03773ٌاسر جالل عبدالغنى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 الـتأشٌر:   ، مناوهله بملن زاٌد حسن زاٌد

تعدٌل العنوان ,  تم 25105121وفً تارٌخ  03712محمود السٌد دمحم السٌد عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 وصف الـتأشٌر:   ، المصٌلحة بملن دمحم احمد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03767شرٌف دمحم عباس فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 الـتأشٌر:   ، ابشٌش بملن عباس دمحم عباس 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  03770تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالفتاح جمٌل عبدالفتاح ابو رواش ،  -  171

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر العرب البحرى بملن جمٌل عبدالفتاح ابو رواش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03775دمحم نصر احمد خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  170

 كوم مازن بملن نصر احمد دمحم  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03777شكرى دمحم دمحم سوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، كفر ربٌع بملن حسن دمحم دمحم سوٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121رٌخ وفً تا 03772شادٌه بهنساوى فرٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، كفر سبن بملن محمود بهنساوى فرٌد حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03774دمحم وحٌد دمحم عبدالسالم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، مناوهلة بملن ورثة/ وحٌد دمحم عبدالسالم 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  03711محمود دمحم عزمى عثمان عبدالسالم لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابوالخٌر بملن صباح شحاته عبدالسٌد ابوشنب 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  03127منال احمد حسن عبدالمنعم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح زاوٌة جروان بملن ولٌد بدٌع عبدالمحسن تركى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  03715الشافعى محمود الشافعى ابو شنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ع جدٌد متفرع من شارع سعٌد المرط العزبه الغربٌه بملن غرٌب مسعد غرٌب وصف الـتأشٌر:   ، شار

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105121وفً تارٌخ  03760دمحم عنتر فهٌم بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ، طوخ دلكة بملن وفاء دمحم بالل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03776،  سبك لٌده برلم     احمد سامح حلمى الدرس ، تاجر فرد -  117

 الـتأشٌر:   ، الشارع الجدٌد بملن دمحم على عبدالرشٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  61643احمد السٌد احمد غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 2551لسنة  4112المطرٌه لغرض نشاط  مكتب حالت داخلٌه أودع برلم  -شارع البلسم   1لكائن بناحٌة الـتأشٌر:   ، الغاء الفرع ا

 الماهرة وذلن لالستغناء عنه نهائٌا  317522ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  03761ابراهٌم محمود احمد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 ف الـتأشٌر:   ، مٌت شهالة بملن دمحم حامد مصطفىوص

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  03775بالل جابر دمحم نبٌل شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 شارع التعاونٌات بملن عبدالفتاح فتح هللا ابوالنصر 20وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  03145حلٌم حبالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالحلٌم دمحم عبدال -  101

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العوان لٌصبح عزبه مٌت خلف طرٌك ناصر اول البلد بملن دمحم عبدالحلٌم صالح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121 وفً تارٌخ 03765كٌرلس بشري حلٌم بشاي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 الـتأشٌر:   ، مٌت ابوالكوم بملن / عبدالسالم احمد حماد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03771صابر دمحم حامد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 الـتأشٌر:   ، درب الرحبه بملن دمحم حامد مرسى الحنفى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  03715الشافعى محمود الشافعى ابو شنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم شارع جدٌد متفرع من شارع سعٌد المرط العزبه الغربٌه بملن غرٌب مسعد 

 03715ولٌد برلم  2510/1/21وتغلٌف وفواكه افتتح فى غرٌب ونشاطه بٌع وتعبئه وتخزٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  03715الشافعى محمود الشافعى ابو شنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 وصف الـتأشٌر:   ،  شبٌن الكوم شارع جدٌد متفرع من شارع سعٌد المرط ابملن ولٌد على سبد أحمد

تم  25105122وفً تارٌخ  03715كرٌم رضا حسٌن دمحم عامر الماصر بوالٌة والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  106

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت شهاله بملن رضا حسٌن دمحم عامر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  03716جهاد جمال السٌد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  107

 الـتأشٌر:   ، نادر بملن محمود عبداللطٌف دمحم سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  03714دمحم عبدالمنعم احمد خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 لسٌد مصطفىطرٌك الكوبرى الجدٌد بروى ش شركة الكهرباء بملن مصطفى ا 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  03705ساره جمال مصطفى عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 وصف الـتأشٌر:   ، شنوفة بملن جمال مصطفى عبدالعلٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  03701هٌثم دمحم صبرى عبدالفتاح حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 وصف الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر بحرى امام دالتا ماركت بملن عفاف محمود محمود

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  03715الشافعى محمود الشافعى ابو شنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

خر بناحٌه شبٌن الكوم شارع جدٌد متفرع من شارع سعٌد المرط بملن ولٌد على سٌد وصف الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح محل رئٌسى أ

  2510/1/22فى  03715ولٌد برلم تابع  6145أحمد لغرض / فواكه جمله ولطاعى وبٌع بالعموله اودع برلم 

تم تعدٌل  25105122خ وفً تارٌ 01345على عبد العاطى على عبد المجٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

الباجوربملن السٌد عبد العزٌز عبد المادر ونشاطه استٌراد  5العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى أخر بناحٌه ابشٌش  م

وتصدٌر اسمده والمخصبات الزراعٌه بكافه انواعها والمبٌدات الزراعٌه والنباتٌه والكٌماوٌه وتجارة وبٌع الفاكهه والخضروات 

 نباتات وال



 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  25105122وفً تارٌخ  01345على عبد العاطى على عبد المجٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 01345ولٌد برلم  2510/1/1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  الطبٌعٌه افتتح فى 

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  01345لم    على عبد العاطى على عبد المجٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  254

 بملن الوحده المحلٌه لمركز ومدٌنه شبٌن الكوم  7 - 1 - 0 - 15شبٌن الكوم محل  5العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شبرا باص م

, وصف  تم تعدٌل العنوان 25105122وفً تارٌخ  51114احمد فتحى السٌد الجحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

شبٌن الكوم بملن سعد سٌد سٌد ونشاطه متب نمل بالسٌارات وتجارة معدات ثمٌله الى  5الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه ملٌج م

  51114ولٌد برلم  2555/3/11النشاط االصلى افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  51114احمد فتحى السٌد الجحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 شبٌن الكوم بملن احمد فتحى السٌد الجحش 5الـتأشٌر:   ، ملٌج م

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  03713دمحم عبدالعزٌز عطٌه الحوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 الـتأشٌر:   ، شارع كشن بملن احمد عبدالعزٌز عطٌه الحوفى 

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  01345على عبد العاطى على عبد المجٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

بملن الوحده  7 - 1 - 0 - 15شبٌن الكوم محل  5العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه شبرا باص م

لى   01345ولٌد برلم تابع  6135ض تصنٌع أسمده ومخصبات زراعٌه اودع برلم المحلٌه لمركز ومدٌنه شبٌن الكوم لغر

2510/1/22 

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  01345على عبد العاطى على عبد المجٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 لن عبد المجٌد دمحم امامالباجور تم تعدٌل المالن لٌصبح بم 5العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ابشٌش م

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  76667دمحم سامى احمد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة شارع صبرى ابو علم بملن / سعد دمحم سالمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  03702،  سبك لٌده برلم     صالح شعبان احمد حجازي ، تاجر فرد -  211

 الـتأشٌر:   ، شارع كلٌه التربٌه بملن عبدهللا دمحم حسن سمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  03717عماد حمدى ابراهٌم زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 بملن دمحم الشبٌنى دمحم عمارهالـتأشٌر:   ، كمشٌش 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  03704دنٌا عصام الدٌن زكى ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

ببرج المضاة بملن عبدالعظٌم عبدالعظٌم دمحم  10وصف الـتأشٌر:   ، شارع الشهٌد اسامه عالم ) حسنى مبارن سابما ( شمه رلم 

  رشوان

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  03711عاطف السٌد عبدالخالك عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 وصف الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن ولٌد عوض عبده السما

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  03703اٌمان السٌد عبدالعزٌز خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، شارع مصطفى كامل ودمحم فرٌد بملن ابراهٌم دمحم ابراهٌم حتحوت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  03706ابراهٌم  دمحم مصطفى غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ى غانمالـتأشٌر:   ، شارع الحرٌه بملن ابراهٌم دمحم مصطف

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  51114احمد فتحى السٌد السٌد الجحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

شبٌن الكوم بملن احمد فتحى السٌد الجحش ونوع تجارته تربٌه  5وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه ملٌج م

  51114ولٌد برلم تابع  6121لم مواشى حالبه وتسمٌن اودع بر

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  03710حمٌدة عبدالحمٌد عبدالمولى فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، بى العرب بملن كامل عبدالحمٌد عبدالمولى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  03705برلم     عالء فتحى محروس عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  210

 شارع طلعت حرب بملن احمد عاصم محمود طاحون 17وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  03701عمرو السٌد حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 د فهٌم نجم الدٌنالـتأشٌر:   ، الخضرة بملن طارق احم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  03153صبره دمحم النبوى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، بخاتى بملن عبدالرازق ابراهٌم الفرماوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  03700شبل صبرى شبل شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتأشٌر:   ، كفر سمالٌج بملن احمد دمحم جالل منصور 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105125وفً تارٌخ  03156امٌر دمحم على لبال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 ، زوٌر بملن دمحم احمد عبدالغفار عطوه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  46505مدحت دمحم عز الدٌن الرافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح بملن عبدالرحمن احمد حتحوت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  03151احمد محمود حسن المرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، ش زٌادة من ش صبرى ابو علم بملن رامى السٌد دمحم فهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  03152هشام عبدهللا عبدالعزٌز زوبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 عامر فرج  وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بحرى السكة الحدٌد بملن بهٌة

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105125وفً تارٌخ  57577دمحم احمد دمحم حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

ولٌد برلم  6105بملن احمد فتحى عبد العزٌز فاٌد وذلن لغرض صٌدلٌة اودع برلم  -، تم افتتاح فرع بناحٌة طرٌك تال بابل 

 2510/1/25بتارٌخ  57577

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  17117اسامة عبد العلٌم دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 شبٌن الكوم تعدٌل المالن لٌصبح بملن دمحم محمود مجاهد العبد 5الـتأشٌر:   ، ملٌج م

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  11145رلم    موسى عاشور دمحم فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  220

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ملٌج بملن سامح عبدالشاكر عبدهللا الجحش 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105125وفً تارٌخ  57577دمحم احمد دمحم حبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 ابل بملن احمد فتحى عبد العزٌز فاٌد ، طرٌك ب

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105125وفً تارٌخ  57577دمحم احمد دمحم حبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ، كان له فرع بناحٌة طبلوها بملن رجب احمد منصور وتم الغاءة لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  01551، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم دمحم الحداد  -  232

 بملن احمد محمود الحداد -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح جزٌرة الحجر 

وان , تم تعدٌل العن 25105125وفً تارٌخ  03155نجالء رمضان عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن احمد دمحم بركات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  03154السٌد دمحم السٌد ونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 الـتأشٌر:   ، كفر الجالبطة بملن دمحم السٌد سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  03155تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء عبدالحمٌد عبدالحمٌد الكفافى ،  -  235

 وصف الـتأشٌر:   ، سالمون لبلى بملن عبدالحمٌد عبدالحمٌد الكفافى



 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 ,  25105125وفً تارٌخ  03157اٌمان احمد مصطفى دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 شٌر:   ، الراهب بملن راوٌه عبدالسالم على وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  03151دمحم سعٌد دمحم الملٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 الـتأشٌر:   ، نادر بملن صالح سعٌد دمحم منصور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  03707لم    رانٌا عبدالمنعم علٌوة ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  231

 الـتأشٌر:   ، المصٌلحه بملن احمد السٌد عبدالهادى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  03111اشرف عطٌة دمحم ابو مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

 وصف الـتأشٌر:   ، الماى بملن هشام أشرف عطٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  15437نهى ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 المنشأة الجدٌدة   -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن الطالب نهى ابراهٌم دمحم ابراهٌم 

تم تعدٌل  25105126وفً تارٌخ  03125ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالحمٌد عبدالحمٌد على عشماوى ، تاج -  241

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شنوفة بملن احمد عبدالحمٌد عبدالحمٌد على عشماوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  03115نعٌمة دمحم غباشى عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 :   ، دراجٌل بملن دمحم دمحم فوزىالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  03114كامل دمحم فوزى كامل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن احمد دمحم فوزى كامل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126فً تارٌخ و 03116شبل محمود مبرون المفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 الـتأشٌر:   ، ش خلٌفة بملن انوار على محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  61102حمدى دمحم لناوى حسٌن عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

وذلن الخاص بنشاط مكتب بٌع وتداول  61102و الممٌد برلم تابع  1506الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

 االدوٌة البٌطرٌة وذلن لالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  71710عادل دمحم عٌد سلطان شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 ب عادل دمحم عٌد سلطان شحاته . المنشاة الجدٌدةالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن الطال

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  03113ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 وصف الـتأشٌر:   ، بخاتى بملن ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم سرور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  03117تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم بدٌع عبدالعزٌز عنتر ، -  241

 الـتأشٌر:   ، البر الشرلى بملن سٌد حسانٌن بشر حسانٌن  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  03150على اشرف على حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  240

 لحة بملن اشرف على احمد الحشاد الـتأشٌر:   ، المصٌ

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح على اشرف على حشاد )الحشاد لتعبئة وتوزٌع المواد الغذائٌة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  255

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المصٌلحة بملن اشرف على احمد الحشاد  25105126وفً تارٌخ  03150برلم    

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  61102حمدى محسن لناوى حسٌن عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  01614محمود حافظ جوده حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع الجالء البحرى بملن سامى كامل عبٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126ٌخ وفً تار 03110احمد دمحم محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 الـتأشٌر:   ، كفر الخضرة بملن دمحم محمود سالم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  03111دمحم السٌد عبدالحمٌد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ح عبدالعال محمود وصف الـتأشٌر:   ، شارع مصطفى كامل بحرى بملن خالد حسن دمحم وصال

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  77233سامح الشاذلى دمحم السٌد الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح كفر طنبدى بملن عادل دمحم احمد 

السٌد الشاذلى ) الشاذلى للرحالت ونمل العمال ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سامح الشاذلى دمحم -  256

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح كفر طنبدى بملن عادل  25105126وفً تارٌخ  77233برلم    

 دمحم احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126فً تارٌخ و 03115رحاب على كامل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 الـتأشٌر:   ، كوم الضبع بملن عبدالرسول فتوح جاد المولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  03112عزة عباس دٌاب دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، فٌشا الصغرى بملن اٌهاب صابر على خطاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105127وفً تارٌخ  03121شعبان عبدالخالك دمحم البهات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 الـتأشٌر:   ، تلوانة بملن شعبان عبدالخالك دمحم البهات 

دٌل العنوان , وصف تم تع 25105127وفً تارٌخ  03121احمد السٌد ابراهٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن هشام فتح هللا دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  03137رانٌا حسنٌن دمحم حسنٌن سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع النباٌعة بملن اٌهاب عاطف الجندى

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  03126تراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سحر فرحات على حسن ال -  262

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع المدارس االبتدائٌة بملن هالل فرحات على التراس 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  03131فوزى احمد عبدالرحمن تاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن فرٌده محمود المحمودى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105127وفً تارٌخ  03135عزه بسٌونى غباشى الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 الـتأشٌر:   ، طوخ دلكة بملن هشام دمحم ماضى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105127وفً تارٌخ  03132ه برلم    عماد شهوان عبدالغفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  265

 الـتأشٌر:   ، جزٌرة الحجر بملن رشا طلعت عطٌه دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105127وفً تارٌخ  03136شرٌف فتحى شرٌف شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 الخٌاط الـتأشٌر:   ، كمشٌش بملن مبرون احمد دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  64774امونة السٌد احمد ابو مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن شادى سعد السٌد . دراجٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  03122عماد حسن عبدالممصود صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصف الـتأشٌر:   ، شنوفه بملن شرٌف حسن عبدالممصود صمر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105127وفً تارٌخ  03124دمحم عبدالحكٌم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  260

 لغفار الـتأشٌر:   ، شارع الممابر بملن سامى عبدالفتاح عبدا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105127وفً تارٌخ  03123حسٌن صالح عبدالعزٌز بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 الـتأشٌر:   ، مٌت شهاله بملن شبل صالح عبدالعزٌز بدر وسٌد صالح عبدالعزٌز بدر 

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  03120  مروه عاطف عبدالمطلب حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  271

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا بتوش بملن بشٌر محمود عبدالفتاح شرف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105127وفً تارٌخ  03130محمود فرج السٌد العمباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

  زكرٌا الـتأشٌر:   ، جزٌرة الحجر بملن اسالم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105127وفً تارٌخ  03131حماده سعٌد دمحم فاطمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 الـتأشٌر:   ، ساحل الجوابر بملن عماد دمحم عبدالحفٌظ

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  03315احمد سعٌد السٌد دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح مٌت خلف بملن الطالب / احمد سعٌد السٌد دمحم الصعٌدى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  03125محمود عبدالسالم احمد الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 ملن احمد مندوة السٌد وصف الـتأشٌر:   ، شمٌاطس ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105127وفً تارٌخ  03127سٌف دمحم سٌد احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن دمحم سٌد احمد مصطفى سالمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105127ٌخ وفً تار 03133السٌد رضوان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 الـتأشٌر:   ، كوم الضبع بملن السٌد صبرى دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03144دمحم ابراهٌم دمحم فرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 الـتأشٌر:   ، شارع الملعة بملن فرٌد سعٌد دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03145نٌن رٌاض متارد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسا -  270

 الـتأشٌر:   ، بروى بملن مصطفى عبدالحمٌد مصطفى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  03140دمحم صبرى دمحم ابراهٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، شبرا خلفون بملن سعٌد عبدالهادى احمد عطا هللا وصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03152اسالم صالح فتحى عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن اسماعٌل دمحم الشرٌف 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  03155دمحم صابر دمحم خلٌل ابو شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، ش البطل احمد عبدالعزٌز بملن عماد صابر دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03153فاطمة فوزى مصطفى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتأشٌر:   ، شارع احمد عرابى بملن محمود دمحم البسٌونى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03142حمٌده صالح دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 الـتأشٌر:   ، مٌت خلف بملن اشرف سالم احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03143ات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    معتز احمد الكومى فرح -  215

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن صبرى عٌد على ابوحبٌبه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03151رامى على عطا ابوحمامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الحجر بملن على عطا على ابوحمامه  الـتأشٌر:   ، جزٌرة

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  05675سامى السٌد عبدالممصود ابو حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح كفر الشرفا الغربى بملن سامى السٌد عبدالممصود ابوحسٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03145ود حامد بكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه محم -  211

 الـتأشٌر:   ، الخضرة بملن مصطفى محمود حامد بكٌر 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  03141خمٌس عبدالسالم دمحم مصطفى البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر طنبدى بملن احمد صالح مصطفى  العنوان ,

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03147محمود طه محمود حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  205

 الـتأشٌر:   ، شارع السكة الحدٌد بملن هدى محمود دمحم بالل 

تم تعدٌل العنوان  25105121وفً تارٌخ  03146، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم بٌومى عبدالستار سٌد احمد بركه -  201

 , وصف الـتأشٌر:   ، شبرا خلفون بملن بٌومى عبدالستار سٌد احمد بركه

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  03141هشام ٌونس ٌونس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  202

 ، الماى بملن ماجدة سعٌد مصطفى   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  03155مؤتمن دمحم عبدالمنعم ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  203

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عافٌة بملن احمد دمحم ابوالفتوح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  03162   هٌثم علوى مهدى شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  204

 الـتأشٌر:   ، عزبة االلرع بملن علوى مهدى سلٌمان شلتوت 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  15071زٌنب دمحم سعٌد امٌن المنٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  205

 ٌصبح بملن دمحم دمحم عشماوى وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن ل

وفً تارٌخ  15071تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الرحمة لتجارة المواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  206

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن دمحم دمحم عشماوى  25105120

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  65172مان حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سلٌمان احمد سلٌ -  207

 بملن امانى محمود عبد الحمٌد  -شارع دمحم فرج من طلعت حرب البر الشرلى  2الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  03154عمرو خالد كمال النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 بملن خالد كامل السٌد دمحم  -الـتأشٌر:   ، عمارات الشبان المسلمٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  77251عفت حسان عبدالوهاب أبوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  200

 صبح مولف الباجور لبلى بملن منى عبداللطٌف حسن  وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  03165فتحٌة عبدالمنعم عبدالمنعم الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 وصف الـتأشٌر:   ، جروان بملن سعدٌة على حسٌن طاٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  03156بك لٌده برلم    فتحٌه محمود دمحم كروش ، تاجر فرد ،  س -  351

 الـتأشٌر:   ، كفر الجالبطة بملن سهام عبد الستار علً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  03150دمحم محمود عبداالله السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 صبحٌة عبدالعلٌم عبداللطٌف  الـتأشٌر:   ، دنشواى بملن

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  03157عمرو رمضان صالح ابوحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 وصف الـتأشٌر:   ، العرالٌة بملن سعاد على ابو ذكرى

تم تعدٌل العنوان ,  25105120ٌخ وفً تار 03151عاطف على مصطفى مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 وصف الـتأشٌر:   ، مسجد الخضر بملن اسالم لبٌب ابوالعال

تم تعدٌل  25105120وفً تارٌخ  73111عبد الحمٌد عبد العزٌز بدر الدٌن خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 بان عبد الخالك شعبان حمودةالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن شع
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تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  03161دمحم ناصر عبدالعزٌز عبدة شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع حسٌن الغراب بملن عبدهللا حامد فرج 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105151وفً تارٌخ  61222كامل عطٌه كامل الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح لوازم سبوع وبٌع لب وسودانى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105151وفً تارٌخ  75650تامر مصطفى فرٌد دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة احذٌه

صف تم تعدٌل النشاط , و25105151وفً تارٌخ  75512دمحم شعبان عبد الستار السجاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط تجارة محمول للنشاط األصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105151وفً تارٌخ  72427شحاته ابراهٌم شحاته ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشى تسمٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105154وفً تارٌخ  51026بك لٌده برلم   حمادة دمحم مبرون بدران ، تاجر فرد ،  س -  5

 اضافه نشاط بماله الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105155وفً تارٌخ  03564دمحم احمد عبدالرحمن زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 لنشاط االصلىالتأشٌر:  تم اضافة نشاط مستلزمات طبٌة الى ا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105155وفً تارٌخ  01656مصطفى مصٌلحى مصٌلحى فتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مزرعة مواشى

لنشاط , وصف تم تعدٌل ا25105155وفً تارٌخ  71246محمود زكى لاسم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح ورشة نجارة مٌكانٌكٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105156وفً تارٌخ  66151احمد السٌد عبدالنبى الملفاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة المشة وادوات تنجٌد

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105157وفً تارٌخ  76525، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌر عبد الحلٌم شحاته  -  15

وذلن وفما للموانٌن المنظمة 6من المجموعة36والفمرة 10تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة اسمنت واستٌراد وتصدٌر ماعدا المجموعة

 لذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105157وفً تارٌخ  12265ٌده برلم   شٌماء زكرٌا عٌد على بدوى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  11

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط تصنٌع مطابخ باب وشبان الومٌتال الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105157وفً تارٌخ  64575دمحم شعبان سالمه بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

( وذلن فى حدود 6( من المجموعة )36( و الفمرة )10لنشاط لٌصبح استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة )التأشٌر:  تم تعدٌل ا

 اللوائح و الموانٌن المنظمة لذلن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105115وفً تارٌخ  65072احمد عبدالمنعم متولى ابوالغار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 النشاط لٌصبح مكتب تصدٌر فى حدود اللوائح و الموانٌن المنظة لذلنالتأشٌر:  تم تعدٌل 
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تم تعدٌل النشاط , وصف 25105111وفً تارٌخ  71251حامد محمود عبد الحلٌم شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105111وفً تارٌخ  45217بد الحمٌد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامة دمحم ع -  15

 التأشٌر:  تركٌب معدات التكٌف و التبرٌد وتورٌدات ماعدا االنترنت

شٌر:  تم تم تعدٌل النشاط , وصف التأ25105111وفً تارٌخ  21562حمدٌه عمر العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع خردوات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105110وفً تارٌخ  61503احمد دمحم عبد الحمٌد الشلٌبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تأجٌر سٌارات لحساب الغٌر وتعدٌالت سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105125وفً تارٌخ  01152فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حمدى السٌد فوده ، تاجر -  11

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع مخدة ةسادة فاٌبر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105121وفً تارٌخ  03145عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم حبالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 نشاط لٌصبح تصنٌع وتركٌب بوابات حدٌدالتأشٌر:  تعدٌل ال

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105121وفً تارٌخ  10514السٌد حامد ابراهٌم ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌة

 10514ت الداخلٌة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدٌل االسم التجارى لٌصبح السٌد حامد ابراهٌم ضٌف )ضٌف للرحال -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌة25105121وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط 25105122وفً تارٌخ  01345على عبد العاطى على عبد المجٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط تجارة بذور وتماوى الى النشاط األصلى , وصف

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105122وفً تارٌخ  76667دمحم سامى احمد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 د الحصول على التراخٌص الالزمةتم تعدٌل النشاط لٌصبح تسوٌك عمارى و ادارة مشروعات فٌما عدا مجاالت االنترنت وذلن بع

تم تعدٌل النشاط , 25105125وفً تارٌخ  02127عبدالحمٌد عمل عبدالهادى عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع جمٌع منتجات االلبان

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105126وفً تارٌخ  65555ه برلم   احمد ابو بكر سلٌمان لابل ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  25

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تورٌدات ) ما عدا مجاالت االنترنت (

وفً تارٌخ  54544ٌحٌى جاب هللا عبد الرحمن الشرلاوى ) الشرلاوى للمماوالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب مماوالت تم تعدٌل النشاط25105121

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105120وفً تارٌخ  77251عفت حسان عبدالوهاب أبوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌد لطع غٌار سٌارات وصٌانتها

تم تعدٌل النشاط , 25105120وفً تارٌخ  62641تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مصطفى عبد العاطى بشادى ، -  21

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تأجٌر معدات كهربائٌة وصٌانتها و تورٌدات فٌما عدا مجاالت االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105120وفً تارٌخ  03116شبل محمود مبرون المفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة منتجات المطاحن واالعالف

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  03661احمد الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالفتاح  -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  03662ماهر فاٌز دمحم احمد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  03677و نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد المادر احمد اب -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  03602عماد دمحم عبدالرحمن ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  03751لسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالناصر احمد عبدا -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105157وفً تارٌخ  03711ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاصم المطب دمحم المصرى ، تاج -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  03740محمود عبدالحلٌم على جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  03715،  سبك لٌده برلم    الشافعى محمود الشافعى ابو شنب ، تاجر فرد -  0

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105122وفً تارٌخ  01345على عبد العاطى على عبد المجٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  51114،  سبك لٌده برلم    احمد فتحى السٌد الجحش ، تاجر فرد -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  03142حمٌده صالح دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  03143رلم   معتز احمد الكومى فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  03150دمحم محمود عبداالله السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  03663  دمحم على ابوالحمد جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  03670اٌمن عبد الحفٌظ حافظ الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  03610م   سماح عمادالدٌن احمد عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  17

 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 25105156وفً تارٌخ  03756زٌنب فتحى دمحم ابوغنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105157رٌخ وفً تا 03723احمد على دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  03736دمحم محمود السٌد الطلٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصف ت25105121وفً تارٌخ  03767شرٌف دمحم عباس فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105121وفً تارٌخ  03770عبدالفتاح جمٌل عبدالفتاح ابو رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  03704دنٌا عصام الدٌن زكى ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  03150على اشرف على حشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح على اشرف على حشاد )الحشاد لتعبئة وتوزٌع المواد الغذائٌة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25105126وفً تارٌخ  03150

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127تارٌخ وفً  03126سحر فرحات على حسن التراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  03165فتحٌة عبدالمنعم عبدالمنعم الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  03671هانم عبدهللا دمحم النبوي صبٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105155وفً تارٌخ  03755احمد عبدالسالم عبدالفتاح عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105156وفً تارٌخ  03712دمحم صالح ابراهٌم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  03713كرٌم مسعد عبدالمحسن صبٌحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  03731دمحم عبدالموجود عبدالمادر سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  03765سماح على رٌاض لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  03772شادٌه بهنساوى فرٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  03774دمحم وحٌد دمحم عبدالسالم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل نوع الشركة , وصف  تم25105122وفً تارٌخ  03717عماد حمدى ابراهٌم زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  03117ابراهٌم بدٌع عبدالعزٌز عنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل25105127وفً تارٌخ  03131فوزى احمد عبدالرحمن تاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105127وفً تارٌخ  03135عزه بسٌونى غباشى الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التأشٌر: خاص

وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,25105121وفً تارٌخ  03151رامى على عطا ابوحمامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  03656عصام جمال عبدالرازق خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  03674لطب عبداللطٌف لطب شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  03604عدلى حسنى سعٌد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  02303هٌثم دمحم سمٌر محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  03716هٌثم عبد هللا عبد العاطى البزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  72651اشرف نجاح السٌد دمحم حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105110وفً تارٌخ  03756حازم احمد احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105121وفً تارٌخ  03711محمود دمحم عزمى عثمان عبدالسالم لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 صالشركة , وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  03702صالح شعبان احمد حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  03113ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105127وفً تارٌخ  03132عماد شهوان عبدالغفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  03136شرٌف فتحى شرٌف شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105120وفً تارٌخ  03156ود دمحم كروش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فتحٌه محم -  53

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105154وفً تارٌخ  03675ابراهٌم مرسً دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  03605دمحم زكرٌا عبدالسالم زكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  03752احمد فكرى احمد العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105157وفً تارٌخ  03724جمال رمضان عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مها -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  03726فتحى عبدالعزٌز ابوالفتوح سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  03733حى الملفاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رضا فت -  50

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  03732دمحم مصطفى دمحم عبدالعزٌز سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  03764لسٌد ناٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امانى شكرى احمد ا -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  03713دمحم عبدالعزٌز عطٌه الحوفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  03114سٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كامل دمحم فوزى كامل ح -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  03116شبل محمود مبرون المفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  03122رد ،  سبك لٌده برلم   عماد حسن عبدالممصود صمر ، تاجر ف -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105127وفً تارٌخ  03124دمحم عبدالحكٌم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  03157لٌده برلم   عمرو رمضان صالح ابوحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  67

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105154وفً تارٌخ  03671احمد سمٌر فرج سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  03605 والء شعبان دمحم الترٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  60

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105157وفً تارٌخ  03725على حمدى على حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  03734نجالء فتحى دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 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 , 25105151وفً تارٌخ  03735حمدٌن اسماعٌل السٌد طعٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  03712محمود السٌد دمحم السٌد عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  03115رحاب على كامل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

, وصف  تم تعدٌل نوع الشركة25105126وفً تارٌخ  03112عزة عباس دٌاب دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  03121شعبان عبدالخالك دمحم البهات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105127وفً تارٌخ  03121احمد السٌد ابراهٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105120وفً تارٌخ  03162هٌثم علوى مهدى شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  03666خالد على دمحم شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  70

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  03664احمد احمد دمحم النعمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  03606احمد رضا رشاد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  03753عٌل عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان صبحى اسما -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  03755رضا سعٌد حسنى سعٌد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  03722ٌحى فتح هللا عبدالسمٌع شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105110وفً تارٌخ  03752عالء عبد الحمٌد دمحم الشٌن )الشٌن فون( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 شٌر: خاصالشركة , وصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105110وفً تارٌخ  03755احمد صالح دمحم زلفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  03762سامى ابراهٌم عبدهللا الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  03711عاطف السٌد عبدالخالك عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  03703اٌمان السٌد عبدالعزٌز خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  03706ابراهٌم  دمحم مصطفى غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105121وفً تارٌخ  03146دمحم بٌومى عبدالستار سٌد احمد بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  03141هشام ٌونس ٌونس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  03155مؤتمن دمحم عبدالمنعم ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  03665برى احمد على دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ص -  04

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  03665جمال اسماعٌل على معطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105154وفً تارٌخ  03673د عبدالجواد ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منً شفٌك محمو -  06

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105156وفً تارٌخ  03754اسالم دمحم لناوى دمحم مختار الشلوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  07

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105156وفً تارٌخ  03715حمادة دمحم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى -  01

 التأشٌر: خاص

تم 25105156وفً تارٌخ  03714ادم مختار فتحى مختار حجازى الماصر بوالٌه والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 اصتعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  03747اٌمن دمحم دمحم شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105110وفً تارٌخ  03754صابر فتحى جبر عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  03761لى حسن دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ع -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  03710حمٌدة عبدالحمٌد عبدالمولى فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  03705حى محروس عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء فت -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  03701عمرو السٌد حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  03153موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صبره دمحم النبوى -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  03137رانٌا حسنٌن دمحم حسنٌن سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25105121وفً تارٌخ  03141طفى البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خمٌس عبدالسالم دمحم مص -  151

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  03147محمود طه محمود حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  03613تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بدر رجب عبدالجواد زلط ،  -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  71743خالد أحمد حلمى دمحم سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  03601سعد على عبدالعزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105157وفً تارٌخ  03727االحمدى سعٌد منصور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  03720احمد توفٌك صالح السٌد ابوالنجا )ابوالنجا لالستٌراد والتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص25105157

الشركة ,  تم تعدٌل نوع25105115وفً تارٌخ  03745احمد ابوالمجد ٌوسف الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  03771مجدى سعد عبدهللا محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا25105121وفً تارٌخ  03773ٌاسر جالل عبدالغنى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  03110احمد دمحم محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة25105126وفً تارٌخ  03111دمحم السٌد عبدالحمٌد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105120وفً تارٌخ  03154عمرو خالد كمال النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  03661عادل السٌد دمحم الحوٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105154وفً تارٌخ  03615دمحم سعد دمحم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  03611سعاد جوده صالح الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105155وفً تارٌخ  03751محمود عادل محمود عبدالعزٌز غالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105117وفً تارٌخ  03721ممدوح دمحم زكى الخلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  03731فاطمه دمحم عبدالمولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  03745مصطفى عادل حسٌن شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  03763دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد على  -  121

 التأشٌر: خاص

تم 25105122وفً تارٌخ  03715كرٌم رضا حسٌن دمحم عامر الماصر بوالٌة والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105125وفً تارٌخ  03155عالء عبدالحمٌد عبدالحمٌد الكفافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  03157اٌمان احمد مصطفى دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  03125محمود عبدالسالم احمد الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  03140دمحم صبرى دمحم ابراهٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  03650صبحى سعٌد عبدالغنى نمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  03667دمحم عبدهللا دمحم عشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  03676سف مٌالد سلٌمان ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌو -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  03601فوزى عبدالمعطى حسن لشطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105156وفً تارٌخ  03757 دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد صابر دمحم -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  03710احمد عبدالجابر دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105151وفً تارٌخ  72651د دمحم حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرف نجاح السٌ -  145

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  03755حسٌن نسٌم سٌد احمد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  03765كٌرلس بشري حلٌم بشاي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  03771صابر دمحم حامد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  03707دالمنعم علٌوة ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رانٌا عب -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  03111اشرف عطٌة دمحم ابو مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  03127احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌف دمحم سٌد -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  03145دمحم حسانٌن رٌاض متارد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  03161بدة شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ناصر عبدالعزٌز ع -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105154وفً تارٌخ  03612احمد دمحم عبدالحكٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  140

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105155وفً تارٌخ  03616هادى السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدالرحمن عبدال -  155

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105155وفً تارٌخ  03603مصطفى اٌمن السٌد موسى الماصر بوالٌة والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105157وفً تارٌخ  03725منال احمد عبدالصبور احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  03735محمود بسٌونى احمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  03737سعد عطٌه حامد ابوالرٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  03760دمحم عنتر فهٌم بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  03776لمى الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سامح ح -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  03714دمحم عبدالمنعم احمد خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  57577تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد دمحم حبش ،  -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  03115نعٌمة دمحم غباشى عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  03123رد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن صالح عبدالعزٌز بدر ، تاجر ف -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  03120مروه عاطف عبدالمطلب حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  03151لٌده برلم    عاطف على مصطفى مبرون ، تاجر فرد ،  سبك -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  03655دمحم سعٌد عبدالعزٌزالكومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105154وفً تارٌخ  01532ك لٌده برلم   منٌر احمد فوزى مصطفى حسن دغٌدى ، تاجر فرد ،  سب -  164

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  03615عالء حمٌده حسن سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  03715برلم    احمد دمحم نشات زكى عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105156وفً تارٌخ  03715اسماء شحاته حلمى عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151فً تارٌخ و 12661باسم سالم على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  03746حسن دمحم دمحم سوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  160

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  03761ابراهٌم محمود احمد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  03775بالل جابر دمحم نبٌل شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة 25105121وفً تارٌخ  03715الشافعى محمود الشافعى ابو شنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  03151دمحم سعٌد دمحم الملٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105127وفً تارٌخ  03133السٌد رضوان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  03144دمحم ابراهٌم دمحم فرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  03660فتحى احمد العطار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن  -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  03675امٌر فوزى احمد تاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105155وفً تارٌخ  03600رحمن دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحمن دمحم عبدال -  171

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  03711اسماء فهمى حسن الحضرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  170

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  02303محمود فودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌثم دمحم سمٌر  -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  03744دمحم عبدالفتاح على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  03743لصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبداللطٌف احمد ا -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105110وفً تارٌخ  03757منى عبدالعزٌز عبدالحافظ السحٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105110وفً تارٌخ  03751النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد عادل على عبد -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  03705ساره جمال مصطفى عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  03701حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم دمحم صبرى عبدالفتاح -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  03151احمد محمود حسن المرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  03152تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام عبدهللا عبدالعزٌز زوبع ، -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  03130محمود فرج السٌد العمباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105127وفً تارٌخ  03131،  سبك لٌده برلم    حماده سعٌد دمحم فاطمة ، تاجر فرد -  105

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  03155دمحم صابر دمحم خلٌل ابو شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  03153ك لٌده برلم   فاطمة فوزى مصطفى صمر ، تاجر فرد ،  سب -  102

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105154وفً تارٌخ  03672فرٌد ابراهٌم فرٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  103

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  03614م   عصام شعبان دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  104

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105151وفً تارٌخ  03501عبد العزٌز فتحى عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  03607  زٌنب دمحم السٌد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  106

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  03721دمحم صالح ابوالفتوح الشباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  107

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25105111وفً تارٌخ  03742لم   سلوى عبدالموجود احمد سٌف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  101

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  03741رٌهام عاطف وهبه اسطفانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  100

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  03750السٌد سٌد احمد السٌد لشموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  03716جهاد جمال السٌد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  03155نجالء رمضان عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  03154السٌد دمحم السٌد ونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105126وفً تارٌخ  03125بدالحمٌد عبدالحمٌد على عشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ع -  254

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  03152اسالم صالح فتحى عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  03657ٌونس علٌوه ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105154وفً تارٌخ  03611عادل منٌر محمود غزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  03617اد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم رمضان ج -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  03717نادٌه شعبان عبدالسالم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  250

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  03730، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال دمحم الشاطر ابواحمد  -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  03775دمحم نصر احمد خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  03777لٌده برلم    شكرى دمحم دمحم سوٌد ، تاجر فرد ،  سبك -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  03700شبل صبرى شبل شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  03156امٌر دمحم على لبال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105117وفً تارٌخ  03135سعٌد نجاح عبدالحفٌظ الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121ٌخ وفً تار 03145فاطمه محمود حامد بكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: جالكسً ستور لخدمات المحمول   65743ٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم25105151،  فى تارٌخ :   -  1

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  75650تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  2

 االخالص لالحذٌه  

ى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب ال 65200تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  3

 رحالت الصدٌك ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح السعادة  61222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  4

 للوازم سبوع وبٌع لب وسودانى  

الى: تم اضافة السمة التجارٌة لتصبح  11343تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105155،  فى تارٌخ :   -  5

 الشروق للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  

صبح المزاحم الى: تم تعدبل السمة التجارٌة لت 17142تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105156،  فى تارٌخ :   -  6

 للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  

الى: تعدٌل السمةالتجارٌة لتصبح الروضة  66151تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105156،  فى تارٌخ :   -  7

 لتجارة االلمشة وادوات التنجٌد  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مٌلكى  03447لم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر25105156،  فى تارٌخ :   -  1

 لصناعةااللبان  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دالٌا  60117تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  0

 ناصر عجبان جٌد )مركز عجبان ألصالح االجهزة الكهربائٌة(  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح هبكو  55167تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111:  ،  فى تارٌخ  -  15

 للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الحرٌة  71251تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  11

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح ال  21562تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  12

 ٌوجد  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح دانتٌال  14115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105110،  فى تارٌخ :   -  13

 وبٌع ألمشة الستائر واالكسسوارات   لبٌع الستائر والمفروشات

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مكتب  74117تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105110،  فى تارٌخ :   -  14

 الٌوسف للرحالت الداخلٌة ومتعهد نمل عمال  

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح ال ٌوجد   03145ٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم25105121،  فى تارٌخ :   -  15

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح السٌد  10514تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  16

 حامد ابراهٌم ضٌف )ضٌف للرحالت الداخلٌة(  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مصنع  03247دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتع25105121،  فى تارٌخ :   -  17

 الدفة البركة للمالبس الجاهزة  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  61155تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105122،  فى تارٌخ :   -  11

 الورشة الفنٌة للحداده  

الى: تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح نهى  01555تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105122رٌخ : ،  فى تا  -  10

 لطفى الزناتى طوالن ) طوالن لتجارة االدوات المنزلٌة و الكهربائٌة (  

ٌل السمة التجارٌة لتصبح فٌت الى: تم تعد 10063تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105125،  فى تارٌخ :   -  25

 فارما  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  11145تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105125،  فى تارٌخ :   -  21

 الٌوسف للرحالت الداخلٌه  

تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح البراق الى:  65555تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105126،  فى تارٌخ :   -  22

 للتورٌدات  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح على  03150تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  23

 اشرف على حشاد )الحشاد لتعبئة وتوزٌع المواد الغذائٌة(  

الى: تم اضافة السمة التجارٌة لتصبح هاى  11547ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش25105120،  فى تارٌخ :   -  24

 سٌكٌورتى لبٌع كامٌرات المرالبة  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  62641تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105120،  فى تارٌخ :   -  25

 صٌانتها و التورٌدات  حورس لتأجٌر المعدات الكهربائٌة و

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  77251تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105120،  فى تارٌخ :   -  26

 االخالص لتورٌد لطع غٌار السٌارات وصٌانتها  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 العمود    

 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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    25105121، وفى تارٌخ    42012شركة المهندس / محمود عبد هللا وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌاً واستلم كل شرٌن حصتة فى راس المال ولٌس للشركة اى فروع داخل ج.م.ع

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    73611ة دمحم بدر دمحم بدر وشرٌكاة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شرك   - 2

 السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌاً واستلم كل شرٌن حصتة فى راس المال ولٌس للشركة اى فروع داخل ج.م.ع

تم    25105125، وفى تارٌخ    53535تضامن  سبك لٌدها برلم :  شركه بثنٌه دمحم دمحم الشرلاوى وشرٌكتها  ، شركة   - 3

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌاً واستلم كل شرٌن حصتة فى راس المال ولٌس للشركة اى فروع داخل ج.م.ع

تم    25105126تارٌخ ، وفى    11713شركة رحاب على كامل على و شرٌكٌها  ، توصٌة باالسهم  سبك لٌدها برلم :    - 4

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن لحل الشركه وتصفٌاتها نهائٌا

تم    25105126، وفى تارٌخ    11713شركة رحاب على كامل على و شرٌكٌها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن لحل الشركه وتصفٌاتها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  25105154وفً تارٌخ   ، 75554شركه عادل لبٌب طه فرج وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   35555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    75554عدٌل اسم الشركه بجعله شركه عادل لبٌب طه فرج وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،ت -  2

 جنٌه   35555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105154،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  25105154وفً تارٌخ   ، 75554برلم ، شركه عادل لبٌب طه فرج وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها -  3

 جنٌه   35555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    75554تعدٌل اسم الشركه بجعله شركه عادل لبٌب طه فرج وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   35555555.555ال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس الم 25105154،

تم تعدٌل رأس  25105154وفً تارٌخ   ، 75554شركه عادل لبٌب طه فرج وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   35555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    75554تعدٌل اسم الشركه بجعله شركه عادل لبٌب طه فرج وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   35555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105154،

تم تعدٌل رأس  25105154وفً تارٌخ   ، 75554شركه عادل لبٌب طه فرج وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   35555555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    75554ك لٌدها برلم ،تعدٌل اسم الشركه بجعله شركه عادل لبٌب طه فرج وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سب -  1

 جنٌه   35555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105154،

تم تعدٌل رأس  25105157وفً تارٌخ   ، 60454شركة / دمحم دمحم على سٌف و شركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  0

 جنٌه   3555.555أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف الت

تم تعدٌل رأس  25105157وفً تارٌخ   ، 60454شركة / دمحم دمحم على سٌف و شركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   3555.555المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:    25105157وفً تارٌخ   ، 60454توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، سٌف ترافٌل -  11

 جنٌه   3555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25105122وفً تارٌخ   ، 14702شركة/ صالح رمضان الغرٌب المزٌن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   1555555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ   ، 74266شركة دمحم شعبان دمحم الماضى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   155555.555رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  25105157وفً تارٌخ  60454شركة / دمحم دمحم على سٌف و شركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المركز الرئٌسى لٌصبح ش طلعت حرب 

تم تعدٌل  25105157وفً تارٌخ  60454شركة / دمحم دمحم على سٌف و شركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المركز الرئٌسى لٌصبح ش طلعت حرب 

عدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم ت 25105157وفً تارٌخ  60454سٌف ترافٌل ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 تم تعدٌل المركز الرئٌسى لٌصبح ش طلعت حرب 

تم تعدٌل  25105157وفً تارٌخ  60454شركة / دمحم دمحم على سٌف و شركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 14116اكتوبر  6العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح الشنباب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25105157وفً تارٌخ  60454شركة / دمحم دمحم على سٌف و شركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 14116اكتوبر  6العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح الشنباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105157وفً تارٌخ  60454سٌف ترافٌل ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 14116اكتوبر  6تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح الشنباب 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 43150رلم   شركة محمود سعٌد مرسى الغتمى وشرٌكه ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها ب -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105154وفً تارٌخ 

شركة محمود سعٌد مرسى الغتمى وشرٌكه)الغتمى اخوان( ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها  -  2

 تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 25105154وفً تارٌخ  43150برلم   

شركة حمدى سعٌد الغتمى وشركاه )الغتمى اخوان( ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105154وفً تارٌخ  43150

خوان ( ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط االستٌراد من تعدٌل اسم الشركه بجعله شركه حمدى سعٌد الغتمى وشرٌكه )الغتمى ا -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105154وفً تارٌخ  43150النشاط ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل اسم الشركه / شركه محمود سعٌد الغتمى وشرٌكه ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن25105154وفً تارٌخ  43150برلم   

وفً تارٌخ  60454شركة / دمحم دمحم على سٌف و شركاة ، توصٌة بسٌطة  رحالت داخلٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105157

وفً تارٌخ  60454ٌف و شركاة ، توصٌة بسٌطة  رحالت داخلٌة ،  سبك لٌدها برلم   شركة / دمحم دمحم على س -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105157

تم تعدٌل النشاط , 25105157وفً تارٌخ  60454سٌف ترافٌل ، توصٌة بسٌطة  رحالت داخلٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 طةوصف التأشٌر:  توصٌة بسٌ

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

سمٌر دمحم على سٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌٌن سمٌر دمحم على سٌف ودمحم دمحم على سٌف  -  1

 60454برلم       25105157حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌٌن سمٌر دمحم على سٌف ودمحم دمحم على سٌف  سمٌر دمحم على سٌف  -  2

 60454برلم       25105157حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 على سٌف ودمحم دمحم على سٌف سمٌر دمحم على سٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌٌن سمٌر دمحم -  3

 60454برلم       25105157حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم دمحم على سٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌٌن سمٌر دمحم على سٌف ودمحم دمحم على سٌف  -  4

 60454برلم       25105157فردٌن ، تارٌخ : حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او من

دمحم دمحم على سٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌٌن سمٌر دمحم على سٌف ودمحم دمحم على سٌف  -  5

 60454برلم       25105157حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌٌن سمٌر دمحم على سٌف ودمحم دمحم على سٌف  دمحم دمحم على سٌف  -  6

 60454برلم       25105157حك االدارة والتولٌع مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       25105157 على سٌف و شركاة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة / دمحم دمحم -  1

60454 

برلم       25105157شركة / دمحم دمحم على سٌف و شركاة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

60454 

 60454برلم       25105157ٌة بسٌطة ، تارٌخ : سٌف ترافٌل  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توص -  3

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 64611برلم       25105151، تارٌخ :  5774  2513/5/22 -فاٌزه دمحم عبد السالم الخطٌب  ج  -  1

 64611برلم       25105151، تارٌخ :  5775  2511/5/22 -فاٌزه دمحم عبد السالم الخطٌب  ج  -  2

 71743م   برل    25105151، تارٌخ :  5155  2517/6/25 -خالد أحمد حلمى دمحم سراج  ج  -  3

 66467برلم       25105151، تارٌخ :  5156  2524/6/21امٌرة مأمون دمحم السٌد  سارى حتى  -  4

 60534برلم       25105151، تارٌخ :  5700  2525/12/5دمحم النادى عبد المدر النجاحى  ساري حتى  -  5

 47117برلم       25105151:  ، تارٌخ 5150  2513/1/11-فتحى حامد عبد اللطٌف الصوفانى  ج -  6

 47117برلم       25105151، تارٌخ :  5115  2523/1/11فتحى حامد عبد اللطٌف الصوفانى  سارى حتى  -  7

 72427برلم       25105151، تارٌخ :  5710  2522/11/3شحاته ابراهٌم شحاته ابوالخٌر  سارى حتى  -  1

 43402برلم       25105151، تارٌخ :  5703  2511/5/1 -عادل عبد الحمٌد خلٌل ٌوسف  ج  -  0

 44153برلم       25105154، تارٌخ :  5117  2510/6/27-هانم دمحم حسن غنٌم  ج -  15

 44153برلم       25105154، تارٌخ :  5117  2510/6/27-هانم دمحم حسن غنٌم )مصنع طوب النجار (  ج -  11

 51026برلم       25105154، تارٌخ :  5131  2524/7/21سارى حتى حمادة دمحم مبرون بدران   -  12

 55715برلم       25105154، تارٌخ :  5120  2517/4/1-اٌمان احمد المتبولى عامر  ج -  13

 76174برلم       25105154، تارٌخ :  5126  2524/6/23خالد دمحم السٌد حسن  سارى حتى  -  14

 73114برلم       25105155، تارٌخ :  5141  2511/7/22-لحصرى  جابراهٌم وصال احمد ا -  15

 61455برلم       25105155، تارٌخ :  5145  2521/4/25نادٌه سعد عبدالمجٌد نصار  سارى حتى  -  16

 71741برلم       25105155، تارٌخ :  5144  2522/6/25اٌمان صلٌب عطا هللا صلٌب  سارى حتى  -  17

 67034برلم       25105155، تارٌخ :  5175  2515/5/4-ٌن شبل حسن  جمنى ام -  11

 44277برلم       25105155، تارٌخ :  5150  2524/1/20السٌد فهٌم ابراهٌم على  سارى حتى  -  10

 72521برلم       25105155، تارٌخ :  5167  2522/1/20ولٌد دمحم السٌد الكوانٌنى  سارى حتى  -  25

 76304برلم       25105155، تارٌخ :  5155  2524/1/4ق على حسن مصطفى  سارى حتى طار -  21

 53440برلم       25105156، تارٌخ :  5106  2515/12/4-سمٌر محروس عطٌة حسن  ج -  22

 45134برلم       25105156، تارٌخ :  5050  2521/0/20منال دمحم محمود عبد النبى  سارى حتى  -  23



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 41435برلم       25105156، تارٌخ :  5102  2555/12/1-دمحم عبدالبالى سالم  ج -  24

 41435برلم       25105156، تارٌخ :  5113  2555/12/1-دمحم عبدالبالى سالم  ج -  25

 41435برلم       25105156، تارٌخ :  5104  2515/12/1-دمحم عبدالبالى سالم  ج -  26

 41435برلم       25105156، تارٌخ :  5105  2515/12/1-بالى سالم  جدمحم عبدال -  27

 64575برلم       25105156، تارٌخ :  5054  2513/4/35-دمحم شعبان سالمه بسٌونى  ج -  21

 64575برلم       25105156، تارٌخ :  5055  2523/4/20دمحم شعبان سالمه بسٌونى  سارى حتى  -  20

 66120برلم       25105157، تارٌخ :  5045  2524/4/10عبدالحلٌم الدٌب  سارى حتى  ولٌد منشاوى -  35

 64546برلم       25105157، تارٌخ :  5011  2523/4/25شرٌف عبد الواحد لطب شلبى  سارى حتى  -  31

 76162رلم   ب    25105157، تارٌخ :  5013  2524/6/22محمود عبد الفتاح احمد الفرماوى  سارى حتى  -  32

 61643برلم       25105157، تارٌخ :  5035  2516/6/1 -احمد السٌد احمد غازى  ج  -  33

 37575برلم       25105157، تارٌخ :  5031  2556/11/27-امٌره سمٌر اسماعٌل  ج -  34

 37575برلم       25105157، تارٌخ :  5032  2511/11/27-امٌره سمٌر اسماعٌل  ج -  35

 37575برلم       25105157، تارٌخ :  5033  2521/11/27امٌره سمٌر اسماعٌل  سارى حتى  -  36

 51511برلم       25105157، تارٌخ :  5030  2515/2/7-عفاف السٌد سٌد احمد الماضى  ج -  37

 72170برلم       25105157، تارٌخ :  5021  2517/0/11-ولٌد سامى مصطفى الخولى  ج -  31

 66553برلم       25105151، تارٌخ :  5055  2524/3/25رجاء عبد السمٌع ٌوسف علٌمى  سارى حتى  -  30

 76504برلم       25105151، تارٌخ :  5040  2524/1/21لبنى عبد الغفار ابو بكر رمضان  سارى حتى  -  45

 63141برلم       25105151، تارٌخ :  5062  2517/5/23 -ابراهٌم دمحمعلٌان ابراهٌم  ج  -  41

 47162برلم       25105151، تارٌخ :  5061  2511/3/27 -دمحم سعٌد دمحم الخولى  ج  -  42

 73611برلم       25105151، تارٌخ :  5051  2523/5/22عماد ذكى ابراهٌم عٌد  سارى حتى  -  43

 54336برلم       25105150، تارٌخ :  6313  2511/5/2-سعد دمحم فرٌد الجمل  ج -  44

 75555برلم       25105115، تارٌخ :  5015  2524/3/26كلٌر جورجى مترى بطرس  سارى حتى  -  45

 75575برلم       25105115، تارٌخ :  5012  2510/1/21 -اٌمان عبد الحمٌد احمد الوكٌل  ج  -  46

 75323برلم       25105115 ، تارٌخ : 5060  2524/3/3نٌره عباس شحاته فخٌر  سارى حتى  -  47

 75232برلم       25105115، تارٌخ :  5077  2521/1/1نبوٌة عطٌة صمر على  سارى حتى  -  41

 65072برلم       25105115، تارٌخ :  5070  2524/3/11احمد عبدالمنعم متولى ابوالغار  سارى حتى  -  40

 45104برلم       25105111، تارٌخ :  5002  2524/1/20دمحم الجوهرى طه سلمان  سارى حتى  -  55

 75145برلم       25105111، تارٌخ :  5014  2510/2/0 -أحمد امام دمحم مدبولى  ج  -  51



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 76466برلم       25105111، تارٌخ :  5001  2524/1/13هٌثم صالح عبد الظاهر عبده فرج الدناوى  سارى حتى  -  52

 76305برلم       25105111، تارٌخ :  5011  2524/1/4مشرلى مجدى صبحى كٌرلس  سارى حتى  -  53

 45217برلم       25105111، تارٌخ :  5004  2511/1/25-اسامة دمحم عبد الحمٌد نصار  ج -  54

 45217برلم       25105111، تارٌخ :  5005  2521/1/24اسامة دمحم عبد الحمٌد نصار  سارى حتى  -  55

 50522برلم       25105111، تارٌخ :  5016  2524/1/21أشرف عبد الرحمن السٌد  سارى حتى  -  56

 74215برلم       25105111، تارٌخ :  6513  2511/15/0 -ضٌاء عبد الموى ابراهٌم دمحم  ج  -  57

 57022برلم       25105111: ، تارٌخ  6551  2511/0/27 -انور ابوالفتوح ابراهٌم السٌد  ج  -  51

 21562برلم       25105111، تارٌخ :  5006  2522/4/15حمدٌه عمر العبد  سارى حتى  -  50

 74304برلم       25105111، تارٌخ :  5017  2523/15/20سامى على موسى موسى  سارى حتى  -  65

 75413برلم       25105110رٌخ : ، تا 6531  2510/3/24 -ابراهٌم دمحم عبدالعزٌز دمحم  ج  -  61

 76236برلم       25105110، تارٌخ :  6510  2524/7/6دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ) العشرى للمماوالت (  سارى حتى  -  62

 51601برلم       25105110، تارٌخ :  6525  2555/2/22-سهام حسٌن احمد عٌسوى  ج -  63

 51601برلم       25105110، تارٌخ :  6521  2515/2/25-سهام حسٌن احمد عٌسوى  ج -  64

 51601برلم       25105110، تارٌخ :  2522  2525/2/22سهام حسٌن احمد عٌسوى  سارى حتى  -  65

 51652برلم       25105110، تارٌخ :  6545  2510/5/0-عزت على على ٌحى  ج -  66

 55722برلم       25105110تارٌخ :  ، 6516  2517/4/2 -احمد على الجزار  ج  -  67

 61503برلم       25105110، تارٌخ :  6531  2521/2/13سارى حتى -احمد دمحم عبد الحمٌد الشلٌبً  ج  -  61

 54745برلم       25105110، تارٌخ :  6534  2511/7/22-تهانى السٌد حسن الزغبى  ج -  60

 54062برلم       25105110، تارٌخ :  6543  2556/0/3-أمٌرة جمعه دمحم عبد هللا  ج -  75

 54062برلم       25105110، تارٌخ :  6544  2511/0/3-أمٌرة جمعه دمحم عبد هللا  ج -  71

 54062برلم       25105110، تارٌخ :  6545  2521/0/2أمٌرة جمعه دمحم عبد هللا  سارى حتى  -  72

 67661برلم       25105125، تارٌخ :  6565  2525/3/13سلرى حتى دمحم عبد البدٌع حامد أبو سعده   -  73

 75102برلم       25105125، تارٌخ :  6561  2524/5/15دمحم ٌحٌى عبد الغفار محمود  سارى حتى -  74

 47141برلم       25105125، تارٌخ :  6557  2517/1/7-رباب شبل محمود العشرى  ج -  75

 76460برلم       25105125، تارٌخ :  6555  2524/1/12محسن ابراهٌم  سارى حتى هانى سامح عبد ال -  76

 42760برلم       25105125، تارٌخ :  6553  2517/1/6 -رئٌفة السٌد عبد الخالك  ج  -  77

 75450برلم       25105125، تارٌخ :  6564  2524/3/16دمحم عبد اللطٌف دمحم موسى  سارى تى  -  71

 51250برلم       25105121، تارٌخ :  6505  2511/12/16-صفاء السٌد دمحم نوفل  ج -  70



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 66671برلم       25105121، تارٌخ :  6111  2524/1/6عبد العزٌز جالل عبد العزٌز الشٌخ  سارى حتى  -  15

 51061برلم       25105121، تارٌخ :  6501  2510/1/3 -تمام فتحى دمحم عبد الرحمن  ج  -  11

 62062برلم       25105121، تارٌخ :  6577  2512/4/16-عماد بشري حلٌم بشاى  ج -  12

 62062برلم       25105121، تارٌخ :  6571  2517/4/16-عماد بشري حلٌم بشاى  ج -  13

 65116برلم       25105121، تارٌخ :  6114  2523/0/6اهٌم مصطفى السٌد الفار  سارى حتى ابر -  14

 66155برلم       25105121، تارٌخ :  6513  2514/0/1-دمحم عبدالسالم دمحم المنشاوى  ج -  15

 66155م   برل    25105121، تارٌخ :  6512  2524/0/7دمحم عبدالسالم دمحم المنشاوى  سارى حتى  -  16

 41211برلم       25105122، تارٌخ :  6145  2515/0/11 -دمحم عبد الفتاح الجالد  ج  -  17

 76667برلم       25105122، تارٌخ :  6156  2524/0/6دمحم سامى احمد الدٌب  سارى حتى  -  11

 65253برلم       25105122، تارٌخ :  6135  2523/0/21وجٌه عبد هللا احمد نصر  سارى حتى  -  10

برلم       25105122، تارٌخ :  6155  2510/2/11-ٌاسمٌن اسماعٌل دمحم احمد السمرى ) الماصره بوالٌه والدها (  ج -  05

75174 

 55151برلم       25105122، تارٌخ :  6153  2556/15/0 -دمحم ذكى السٌد الشٌخه  ج  -  01

 55151برلم       25105122، تارٌخ :  6155  2521/15/0دمحم ذكى السٌد الشٌخه  سارى حتى  -  02

 76633برلم       25105122، تارٌخ :  6131  2524/0/1احمد مصطفى دمحم عبد هللا  سارى حتى  -  03

 45734برلم       25105122، تارٌخ :  6127  2521/1/16سعٌد مختار على سلطان  سارى حتى  -  04

 51147برلم       25105125، تارٌخ :  6162  2550/11/13-ج  اٌمن احمد دمحم شلتوت -  05

 51147برلم       25105125، تارٌخ :  6163  2510/11/14اٌمن احمد دمحم شلتوت  سارى حتى  -  06

 46133برلم       25105125، تارٌخ :  6176  2517/6/1-ابراهٌم عبد الرازق ابراهٌم الفرماوى  ج -  07

 52244برلم       25105125، تارٌخ :  6103  2515/5/21 -حمٌد على عبد الحمٌد  ج على عبد ال -  01

 76541برلم       25105125، تارٌخ :  6161  2524/1/24على حسن على دمحم  سارى حتى  -  00

 65002برلم       25105125، تارٌخ :  6114  2510/3/23-محمود عبد الحلٌم على جعفر  ج -  155

 52045برلم       25105125، تارٌخ :  6177  2515/0/12-دالمنعم احمد عبدالحمٌد شاهٌن  جعب -  151

 74653برلم       25105126، تارٌخ :  6220  2523/11/25مصطفى عبد هللا موسى بدر  سارى حتى  -  152

 40550برلم       25105126، تارٌخ :  6252  2523/2/1حسٌن صادق عبد المجٌد الزٌر  سارى حتى  -  153

 71511برلم       25105126، تارٌخ :  6222  2517/2/15 -احمد عبدالمعز السٌد رجب  ج  -  154

 76450برلم       25105126، تارٌخ :  6254  2524/1/5عماد حامد عبد السالم البحٌرى  سارى حتى  -  155

 60105برلم       25105126ارٌخ : ، ت 6233  2516/5/25 -محمود حسان محمود عبد الحلٌم  ج  -  156

 71111برلم       25105126، تارٌخ :  6257  2517/2/22 -نبٌل مسعد أحمد دمحم الطوخى  ج  -  157



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 65541برلم       25105126، تارٌخ :  6255  2523/1/3الشناوى أحمد دمحم الفخرانى  سارى حتى  -  151

 64774برلم       25105126، تارٌخ :  6224  2513/6/15 -امونة السٌد احمد ابو مصطفى  ج  -  150

 64774برلم       25105126، تارٌخ :  6225  2511/6/15 -امونة السٌد احمد ابو مصطفى  ج  -  115

ٌن)موفٌجن( لالستٌراد والتصدٌر  سارى حتى تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح عبد السمٌع عبد الحافظ عبد السالم نصر الد -  111

 76131برلم       25105127، تارٌخ :  6231  2524/6/11

برلم       25105127، تارٌخ :  6231  2524/6/11عبد السمٌع عبد الحافظ عبد السالم نصر الدٌن  سارى حتى  -  112

76131 

 76131برلم       25105127، تارٌخ :  6231  2524/6/10اسامة ابراهٌم جودة الزغبى  سارى حتى  -  113

 66116برلم       25105127، تارٌخ :  6244  2514/4/15-دمحم دمحم حسن الجالد  ج -  114

 66116برلم       25105127، تارٌخ :  6245  2524/4/14دمحم دمحم حسن الجالد  سارى حتى  -  115

 64136برلم       25105127، تارٌخ :  6241  2513/6/24-ججٌهان أنور سالمه عبد الرحٌم عبد هللا   -  116

 64136برلم       25105127، تارٌخ :  6240  2523/6/24جٌهان أنور سالمه عبد الرحٌم عبد هللا  سارى حتى  -  117

 44105برلم       25105127، تارٌخ :  6234  2524/4/15شعبان غنٌمى عالم  سارى حتى  -  111

 73163برلم       25105127، تارٌخ :  6256  2511/3/5 -د هللا عبد الحمٌد حموده  جرضا عب -  110

 61716برلم       25105127، تارٌخ :  6251  2521/6/21جمال عبد الغنى على المصنور  سارى حتى  -  125

 65017لم   بر    25105127، تارٌخ :  6260  2524/3/15هبة عبد اللة دمحم الصعٌدى  سارى حتى  -  121

 62320برلم       25105127، تارٌخ :  6264  2511/11/14حلمً علً دمحم حشاد   -  122

 62320برلم       25105127، تارٌخ :  6265  2516/11/14-حلمً علً دمحم حشاد  ج -  123

 64336برلم       25105127، تارٌخ :  6267  2513/3/11وهبه دمحم عبد الفتاح علوان  ج -  124

 64336برلم       25105127، تارٌخ :  6267  2511/3/11وهبه دمحم عبد الفتاح علوان  ج -  125

 64336برلم       25105127، تارٌخ :  6261  2511/3/11وهبه دمحم عبد الفتاح علوان  ج -  126

 72415لم   بر    25105127، تارٌخ :  6242  2522/11/1السٌد دمحم السٌد طعٌمة  سارى حتى  -  127

 67531برلم       25105127، تارٌخ :  6275  2515/2/11منى دمحم احمد عبد الحلٌم )ابو جرٌشة للنظارات (  ج -  121

 71601برلم       25105121، تارٌخ :  6201  2517/6/15-مصطفى صالح دمحم نجم  ج -  120

 62611برلم       25105121ارٌخ : ، ت 6215  2517/2/17-اسامة مصطفً دمحم جاد المولً  ج -  135

 63122برلم       25105121، تارٌخ :  6211  2512/11/12-صالح الدٌن دمحم عبد المؤمن معوض  ج -  131

 63122برلم       25105121، تارٌخ :  6213  2522/11/11صالح الدٌن دمحم عبد المؤمن معوض  سارى حتى  -  132

، تارٌخ :  6204  2521/3/16من الشرلاوى ) الشرلاوى للمماوالت (  سارى حتى ٌحٌى جاب هللا عبد الرح -  133

 54544برلم       25105121

 66645برلم       25105121، تارٌخ :  56200  2524/7/20ٌاسر حامد مصطفى عابدٌن  سارى حتى  -  134



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،  56200  2524/7/20للرحالت (  سارى حتى تم تعدٌل االسم التجارى بجعلة ٌاسر حامد مصطفى عابدٌن ) عابدٌن  -  135

 66645برلم       25105121تارٌخ : 

 54336برلم       25105120، تارٌخ :  6312  2556/5/1-سعد دمحم فرٌد الجمل  ج -  136

 54336برلم       25105120، تارٌخ :  6314  2521/5/1سعد دمحم فرٌد الجمل  سارى حتى  -  137

 65172برلم       25105120، تارٌخ :  6356  2524/2/24سلٌمان احمد سلٌمان حشٌش  سارى حتى  -  131

 60543برلم       25105120، تارٌخ :  6325  2521/3/21مجدى مصطفى دمحم السٌسى  سارى حتى  -  130

 62641برلم       25105120، تارٌخ :  6321  2522/2/7احمد مصطفى عبد العاطى بشادى  سارى حتى  -  145

 53150برلم       25105120، تارٌخ :  6316  2515/15/7-نجاة دمحم فتحى شعٌب  ج -  141

 66614برلم       25105120، تارٌخ :  6315  2524/7/22دمحم على حسن بمر  سارى حتى  -  142

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 

 43150برلم       25105154، تارٌخ :  5134  2511/12/11 -شركة محمود سعٌد مرسى الغتمى وشرٌكه  ج  -  1

برلم       25105154، تارٌخ :  5134  2511/12/11 -شركة محمود سعٌد مرسى الغتمى وشرٌكه)الغتمى اخوان(  ج  -  2

43150 

 43150برلم       25105154، تارٌخ :  5134  2511/12/11 -اخوان(  ج شركة حمدى سعٌد الغتمى وشركاه )الغتمى  -  3

، تارٌخ :  5134  2511/12/11 -تعدٌل اسم الشركه بجعله شركه حمدى سعٌد الغتمى وشرٌكه )الغتمى اخوان (  ج  -  4

 43150برلم       25105154

برلم       25105154، تارٌخ :  5134  2511/12/11 -تعدٌل اسم الشركه / شركه محمود سعٌد الغتمى وشرٌكه  ج  -  5

43150 

 36173برلم       25105155، تارٌخ :  5156  2516/3/17 -شركة عادل كامل على نصٌر وشركاه  ج  -  6

 44163برلم       25105156، تارٌخ :  5171  2524/7/2شركه امٌن محمود الشٌخ وشركاه  سارى حتى  -  7

 76301برلم       25105156، تارٌخ :  5105  2524/1/3ل السٌد الشٌخ وشركاه  سارى حتى شركه خالد اسماعٌ -  1

 53535برلم       25105125، تارٌخ :  6105  2515/12/24-شركه بثنٌه دمحم دمحم الشرلاوى وشرٌكتها  ج -  0

 44056برلم       25105126، تارٌخ :  6214  2515/3/20-شركه السٌد دمحم مصطفى دمحم وشركاه  ج -  15

 44056برلم       25105126، تارٌخ :  6215  2525/7/21شركه السٌد دمحم مصطفى دمحم وشركاه  سارى حتى  -  11

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


