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 بجهة : البٌروم ملن دمحم السٌد عبدالرحمن

عن محل  164261برلم  21101212، لٌد فى  11111.111حسن دمحم دمحم السٌد سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ملن فاضل سلٌمان منصور -شتول السوق مركز م -تحضٌر فول وطعمٌة ، بجهة : كفر ابراش 

عن معلف  164233برلم  21101215، لٌد فى  111111.111رضا ربٌع دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ملن مندور ربٌع دمحم -مواشى ، بجهة : المطاوٌة 

عن  164202برلم  21101221، لٌد فى  211111.111دمحم عبدالممصود دمحم عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ملن فاطمة السٌد على -مماوالت عمومٌة ) شبكات صرف صحى ( ، بجهة : الصوالح 

عن مكتب  164011برلم  21101221، لٌد فى  11111.111مرفت عبدالرحمن احمد علٌوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ملن دمحم على احمد علٌوة - رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : اكٌاد المبلٌة

عن  164021برلم  21101221، لٌد فى  51111.111ابراهٌم حسن ابراهٌم حسن رباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 السناجرة بملن هوٌدا دمحم على احمد-محل جملة وتوزٌع مواد غذائٌة ، بجهة : عزبة العرب 

عن  164612برلم  21101211، لٌد فى  21111.111د ، رأس ماله ،  محمود سٌد احمد زاهر مصطفى  ، تاجر فر -  50

 مكتب تورٌد مواد بناء ، بجهة : شبرا النخله طرٌك مٌت جابر بلبٌس ملن هٌام عبداللطٌف احمد

عن مكتب  164212برلم  21101212، لٌد فى  111111.111حاتم عطٌة انٌس حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 عبدالحمٌد كمال دمحم ابوزٌد -ملن ورثة  -المساكن التعاونٌة  -شارع االٌمان  11ت لحساب الغٌر ، بجهة : تأجٌر سٌارا

عن  164235برلم  21101215، لٌد فى  111111.111محمود عالء الدٌن دمحم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

بن عفان من ش العشرٌن الحناوى  الزلازٌك ملن عالء الدٌن دمحم استثمار عمارى ومماوالت وتورٌدات عامه ، بجهة : ش عثمان 

 سلٌم

عن مطعم اكالت  164252برلم  21101212، لٌد فى  21111.111كرٌم جمال دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 م دمحم عبدالعالش عثمان بن عفان فلل الجامعه ثان الزلازٌك ملن خالد عبدالعظٌ 146سرٌعه ومشروبات ، بجهة : 

عن  165122برلم  21101222، لٌد فى  51111.111احمد حسنى عبدالوهاب عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ش ام المرى حى مبارن الزلازٌك ملن ابراهٌم دمحم دمحم السٌد عبدالمنعم1تجاره وتعبئه وتوزٌع مواد غذائٌه بالجمله ، بجهة : 

عن مكتب  165122برلم  21101222، لٌد فى  11111.111فاطمه على ابراهٌم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : كفر الشٌخ خلٌفة بملن فارس عبدالكرٌم ابراهٌم عبدالرازق

عن صٌدلٌة ،  164644برلم  21101216، لٌد فى  5111.111احمد طاهر دمحم على على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بجهة : ش عبدالمنعم رٌاض / بملن دمحم عزت دمحم سالمه

عن مطعم  164641برلم  21101216، لٌد فى  21111.111هانى فاروق ٌوسف ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

الزلازٌك ملن نجالء فتحى عبدالعزٌز عن نفسها وبصفتها وصٌه ش دمحم مندور /المساكن التعاونٌع / 1حاتى ومشوٌات ، بجهة : 

 على اوالدها المصر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع  164662برلم  21101216، لٌد فى  111111.111عبدهللا السعدى السٌد ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 موبٌلٌا ، بجهة : خارج زمام بساتٌن االسماعٌلٌه بلبٌس ملن ماجده محمود السٌد

عن مصنع  164662برلم  21101216، لٌد فى  111111.111عبدهللا السعدى السٌد ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 موبٌلٌا ، بجهة : له محل اخر ورشه نجاره فى الخانكه

عن بٌع  164664برلم  21101216، لٌد فى  511111.111صابر رشاد عبدالحمٌد ابوالغٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 وشراء السٌارات واالطارات ، بجهة : الصالحٌه المدٌمه فالوس ملن رانٌا احمد عبدالمجٌد

عن ممهى ،  164656برلم  21101216، لٌد فى  12111.111مصطفى دمحم رمضان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بجهة : ش بور سعٌد ملن عصام وكمال ومنى حسنى عبدالسالم

عن معلف مواشى  164626برلم  21101214، لٌد فى  51111.111ال دمحم حسن سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ام -  61

 حالبه ، بجهة : كفر زٌدان مندٌل ابوحماد ملن مسلم عباس صابر

عن سروجى  164654برلم  21101214، لٌد فى  5111.111ادهم رافت محمود حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 سٌارات ، بجهة : كوبرى الزرلا ابراش مشتول السوق ملن محمود السٌد دمحم

عن معلف  164621برلم  21101216، لٌد فى  251111.111على عبدالممصود دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 الخطارة ملن دمحم عبدالممصود دمحم حسٌن-لتربٌة الماشٌه ، بجهة : مفارق ابو نصار

عن تربٌة مواشى  164641برلم  21101214، لٌد فى  111111.111دمحم على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 منشأة ابو عمر ملن السٌد دمحم ابراهٌم 66حالبه ، بجهة : 

ب عن مكت 164646برلم  21101214، لٌد فى  11111.111سامٌه دمحم على حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : السالوى بملن طارق سعٌد براهٌم

عن شونة زلط  164031برلم  21101221، لٌد فى  51111.111صالح حنفى على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ورمل ، بجهة : سعده ابو خلٌل ملن دمحم دمحم حنفى

عن مكتب  164044برلم  21101221، لٌد فى  11111.111أس ماله ،  دمحم سعٌد عطٌه شتٌوى  ، تاجر فرد ، ر -  66

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : العصلوجى بملن سعٌد عطٌه دمحم شتٌوى

عن مواشى حالبه  164066برلم  21101221، لٌد فى  111111.111السٌد دمحم على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 بدالعلٌم احمد حسن، بجهة : االخٌوة ملن ع

 164045برلم  21101221، لٌد فى  51111.111دمحم ابراهٌم حسن عبدالمتعال مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

ملن السٌد احمد  -المساكن التعاونٌة  -شارع دمحم ماجور  -برج طنطاوى  3عن مكتب تمدٌم خدمات تكنولوجٌا المعلومات ، بجهة : 

 مصطفى طنطاوى

عن تجارة  164060برلم  21101221، لٌد فى  25111.111عبده عباس محمود عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ملن عباس محمود عباس -حبوب واعالف ، بجهة : العباسة 

ة عن تجار 164004برلم  21101222، لٌد فى  5111.111السٌد على السٌد على حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ملن كرٌمة عبد=الهادى اسماعٌل -تماوى وانتاج تماوى ، بجهة : الربعماٌة 

عن اجهزه  165110برلم  21101222، لٌد فى  111111.111عبدهللا سلٌم عبدهللا سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 م عبدهللاكهربائٌه وادوات منزلٌه ومفروشات ، بجهة : بنى اٌوب ابوحماد ملن دمحم عبدهللا سلٌ

عن تجارة  165156برلم  21101225، لٌد فى  11111.111احمد محمود على شوالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ملن لطب السٌد محمود دمحم -مبٌدات وبذور ومخصبات واسمدة ، بجهة : الصالحٌة المدٌمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  165111برلم  21101226، لٌد فى  11111.111محمود جمعة دمحم على غرابٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ملن احمد جمعة دمحم على -منشأة ابوعمر  -مماوالت عامة ، بجهة : شارع ابو غرابٌل 

عن ورشة اصالح  165115برلم  21101226، لٌد فى  11111.111احمد السٌد دمحم غزال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ه /بجوار كوبرى السحاره /ملن جمال احمد دمحم ابو هاشمسٌارات نمل ، بجهة : جهٌنه البحرٌ

عن بمالة ، بجهة :  165112برلم  21101226، لٌد فى  5111.111منى فتحى دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 حى مبارن ـ ملن/ دمحم رفعت كمال

عن بٌع  165143برلم  21101226، لٌد فى  51111.111دمحم ناصر صبحى عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 اجهزة كهربائٌة ، بجهة : السعدٌٌن / بملن ناصر صبحى عبدالحمٌد

عن بٌع  165143برلم  21101226، لٌد فى  51111.111دمحم ناصر صبحى عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 2110/4/2واغلك فى  2112/6/26تح فى افت 164022اجهزة كهربائٌة ، بجهة : كان له محل اخر برلم 

عن بٌع  165143برلم  21101226، لٌد فى  51111.111دمحم ناصر صبحى عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 2116/6/10واغلك فى   2116/4/12افتتح فى  156561اجهزة كهربائٌة ، بجهة : كان له محل اخر برلم 

عن ورشة  165111برلم  21101226، لٌد فى  21111.111فى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كمال عبدالفتاح حسن مصط -  01

 مٌت جابر بملن فتحى عبدالفتاح حسن-تجمٌع االلومٌتال ، بجهة : عزبة السراٌا 

عن مكتب  165131برلم  21101226، لٌد فى  11111.111طلعت ابراهٌم دمحم عفٌفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 ت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : لمرونة بملن احمد طلعت ابراهٌم دمحم عفٌفًرح

عن مكتب  165146برلم  21101226، لٌد فى  25111.111نادٌه على حسٌن دمحم الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 نمل وتورٌد عمومى ، بجهة : العكاشات المرٌن ملن هراس احمد دمحم احمد

عن مشغل  165154برلم  21101222، لٌد فى  111111.111فاطمه سعٌد احمد عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 مالبس جاهزه ، بجهة : طرٌك عبدالمنعم رٌاض اعلى مسجد آل البٌت بلبٌس ملن ٌاسر دمحم دمحم علوان

عن فراشة  165165برلم  21101222، لٌد فى  111111.111اٌمن ابراهٌم السٌد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 ملن اٌمن امام على -، بجهة : لهبونة 

عن بمالة ، بجهة :  165121برلم  21101222، لٌد فى  11111.111امال على دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 عزبة ابوخلٌل بملن اسماعٌل على دمحم حسن

عن صٌدلٌه بشرٌه  165216برلم  21101220، لٌد فى  21111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    صٌدلٌه كرٌم سلٌمان -  06

 ، بجهة : منشاه ابو االخضر الصافورٌه الزلازٌك ملن دمحم دمحم حسن ابراهٌم

تب عن مك 164661برلم  21101215، لٌد فى  51111.111سوزان ابراهٌم محمود عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 مماوالت عامة ، بجهة : شارع المدارس بملن عادل عبدالحلٌم على

عن تعبئة وتغلٌف مواد  146265برلم  21101215، لٌد فى  35111.111اٌمن دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 غذائٌة وضرب ارز ، بجهة : الرست صان الحجر بملن اٌمن دمحم احمد دمحم

عن تعبئة وتغلٌف مواد  146265برلم  21101215، لٌد فى  35111.111احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اٌمن دمحم -  00

غذائٌة وضرب ارز ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة / الرست صان الحجر المبلٌه ملن ٌاسر دمحم احمد دمحم  بنشاط /  تجارة 

 محاصٌل زراعٌه

عن توزٌع  164606برلم  21101215، لٌد فى  51111.111فتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرف السٌد السٌد عبدال -  111

 وتورٌد مواد غذائٌة  بالجملة ، بجهة : لسم عبداللطٌف حسانٌن / حسن صالح بملن دمحم ابو بكر الصدٌك توفٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن معرض  164213برلم  21101212، لٌد فى  41111.111منصور دمحم حسٌنى عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 سٌارات ، بجهة : بنى جرى ملن دمحم دمحم حسٌنى

عن لطع  164264برلم  21101212، لٌد فى  11111.111نصر ابوالحمد خلٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 عىغٌار موتوسٌكالت ، بجهة : صان المبلٌة مركز صان الحجر بملن نصر الشافعى احمد الشاف

عن مكتب  164232برلم  21101215، لٌد فى  11111.111منى دمحم عبدالجواد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ملن اسالم دمحم عبدالحمٌد -رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : شارع سٌدى سكران 

عن معلف  164265برلم  21101210فى  ، لٌد 25111.111رضا جوده عبدربه اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 تربٌه ماشٌه وتسمٌن مواشى ، بجهة : حوض الطرفه بملن كرٌمه عبدالفتاح خفاجه

عن اسمدة  164012برلم  21101221، لٌد فى  51111.111ولٌد دمحم دمحم دمحم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لحٌه الجدٌده ملن لاسم دمحم دمحم بدوىومبٌدات زراعٌه ، بجهة : العزازى الجدٌده الصا

عن بماله  164500برلم  21101211، لٌد فى  11111.111رٌهان احمد السٌد عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 بالتجزئه ، بجهة : شبرا العنب منٌا الممح ملن احمد على الدٌن احمد بٌومى الدٌب

عن معرض  164602برلم  21101212، لٌد فى  51111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود عبدالعال دمحم سالم  ، -  116

 ملن دمحم عبدالحمٌد على -الكترونٌات وصٌانتها عدا االنترنت ، بجهة : الهٌصمٌة 

عن  164254برلم  21101212، لٌد فى  11111.111عمرو حسٌن مغاورى جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 نظارات طبٌه وشمسٌه ، بجهة : الزوامل بلبٌس ملن جمال عبدالعزٌز احمدتجاره 
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عن مكتب  164036برلم  21101221، لٌد فى  11111.111نجفة دمحم احمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : بنى عامر بملن ولٌد دمحم عبده

عن لطع  164021برلم  21101221، لٌد فى  51111.111دمحمعبدالحمٌد موسى دمحم دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 غٌار موتوسٌكالت ، بجهة : العزازى  ش المحطه امام الوحده الصحٌه ملن على دمحم دمحم

عن مكتب  164062برلم  21101221ى ، لٌد ف 11111.111دمحم مصطفى زكى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 ملن مصطفى زكى دمحم -رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : منٌة سنتا 

عن ادوات  164050برلم  21101221، لٌد فى  51111.111احمد السٌد عارف احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 الزلازٌك -الغار  -كهربائٌة ، بجهة : شارع السالم 

عن تربٌه  164023برلم  21101221، لٌد فى  211111.111ى رفعت دمحم انور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فوز -  160

 مواشى حالبه وتسمٌن ، بجهة : الجعفرٌه ابوحماد ملن رفعت دمحم انور

ة نجارة ، عن ورش 164662برلم  21101215، لٌد فى  25111.111دمحم احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 بجهة : الملكٌٌن البحرٌة بملن احمد دمحم احمد



 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

برلم  21101215، لٌد فى  12111.111احمد الوفائى عبدالرحمن ٌوسف ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

بملن احمد بسرومٌت العز -وابور النور 16شارع -عن تخلٌط وتعبئة وتغلٌف المنظفات ، بجهة : عزبة عٌداروس جمعة  164666

 اسماعٌل عبدالممصود

عن مكتب  164601برلم  21101215، لٌد فى  1511111.111عوض سعٌد على خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 مشتول السوق بملن خٌرٌه عبدالعزٌز دمحم خلٌل-مماوالت ، بجهة : دهمشا 

عن مكتب  164626برلم  21101215، لٌد فى  5111.111 الحسن دمحم حسن دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  163

 مماوالت وتورٌدات ، بجهة : كوبرى الوحده ش سكه الدٌدامون فالوس ملن دمحم حسن دمحم شحاته

عن مكتبه  164606برلم  21101215، لٌد فى  5111.111دمحم السٌد محجوب عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 الزلازٌك ملن خالد زكى غرٌب-بجهة : ش حلمى توفٌك من ش فاروق وخدمات محمول ، 

عن تورٌدات  164212برلم  21101212، لٌد فى  51111.111دمحم دمحم على الجٌزاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 مستلزمات طبٌه ، بجهة : العباسه ملن هانى محمود سعٌد

عن بمالة  164266برلم  21101210، لٌد فى  11111.111ر فرد ، رأس ماله ،  فاطمة لطفى عٌسى دمحم عٌسى  ، تاج -  166

 ملن السعٌد دمحم عبدالعظٌم منصور -، بجهة : انشاص الرمل 

عن مالبس  164621برلم  21101211، لٌد فى  11111.111على سعٌد عبدهللا عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 ومصنوعات جلدٌه ، بجهة : الحلمٌه ابوحماد ملن سعٌد عبدهللا عبدهللاجاهزه ومستلزمات ومفروشات 

عن  164216برلم  21101212، لٌد فى  51111.111ابراهٌم السٌد دمحم سلٌمان ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 ملن السٌد دمحم سلٌمان -تجارة وتوزٌع مواد غذائٌة ، بجهة : اكٌاد البحرٌة 

عن  164211برلم  21101212، لٌد فى  5111.111ٌل سعٌد اسماعٌل دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماع -  160

 ملن سعٌد اسماعٌل دمحم السٌد -تجارة الحداٌد والبوٌات ، بجهة : سلمنت 

عن لطع غٌار  164231برلم  21101215، لٌد فى  51111.111زٌنب السٌد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 سٌارات وموتوسٌكالت ، بجهة : اوالد سالم ملن على على عطٌه

 164241برلم  21101212، لٌد فى  11111.111عبدالعال توفٌك عبدالعال دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 عن مكتب مماوالت عامة ، بجهة : انشاص الرمل بملن امنٌه عبدالعظٌم الشحات

عن مطعم  165126برلم  21101222، لٌد فى  5111.111صفٌه السٌد دمحم اسماعٌل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 عٌد ، بجهة : على طرٌك االسفلت الصحافه مشتول السوق ملن فؤاد دمحم ندا

عن تجارة  164631برلم  21101216، لٌد فى  21111.111عمر عاطف صبحى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 ادوات صحٌة ، بجهة : شارع بن خلدون المومٌة بملن ابراهٌم عبدالجواد السنان

عن خردوات ،  164664برلم  21101216، لٌد فى  25111.111امٌره احمد سالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 بجهة : على االسفلت كفر الحاج عمر فالوس ملن مرسى فاروق على حسن عن ورثه فاروق على حسن

عن تورٌدات  164665برلم  21101216، لٌد فى  11111.111احمد زٌنهم دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 امر منٌا الممح ملن زٌنهم دمحم السٌدوتشغٌل معادن ، بجهة : ع الحواط بٌشه ع

عن  164622برلم  21101216، لٌد فى  11111.111اشرف زغلول الطاهر منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 ورشه الومٌتال ، بجهة : الغار الزلازٌك ملن  زغلول الطاهر منصور

عن  164623برلم  21101211، لٌد فى  111111.111دمحم السٌد عبدالنبى جبٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 مستلزمات دواجن ، بجهة : الخواطرة بملن دمحم السٌد عبدالنبى جبٌل



 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

 164622برلم  21101214، لٌد فى  21111.111عباس اسماعٌل عباس اسماعٌل خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 / بملن اسماعٌل عباس اسماعٌل عن تجارة اجهزة كهربائٌة ، بجهة : ش ترعة الدرب

عن  164632برلم  21101214، لٌد فى  51111.111دمحم على عبدالسالم عبدالحفٌظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 صان الحجر ملن سلوى السٌد دمحم دمحم-ورشة نجارة اخشاب موبٌلٌا ، بجهة : كوبرى سلٌم 

عن  164015برلم  21101221، لٌد فى  41111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عبدالمادر احمد احمد نصار  ،  -  101

 تجارة مفروشات عرائس ، بجهة : ش المدٌنة المنورة / مشتول السوق بملن اشرف صالح علٌوة

عن بمالة  164030برلم  21101221، لٌد فى  35111.111سارة ٌحٌى صبرى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 ملن زٌن عبدالعاطى عبدالعزٌز -بحر البمر  -ة ، بجهة : واحد الصالحٌة تموٌنٌ

عن زٌوت  164062برلم  21101221، لٌد فى  51111.111متولى عبده متولى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 ولطع غٌار سٌارات ، بجهة : طٌبه صان الحجر ملن السٌد عثمان السٌد موافى

عن  164066برلم  21101221، لٌد فى  21111.111عبدالصادق العمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود صادق  -  103

 لطع غٌار موتوسٌكالت ، بجهة : صفٌطه الزلازٌك ملن دمحم ابراهٌم دمحم

ماله عن ب 164221برلم  21101212، لٌد فى  11111.111حسنٌه دمحم عبدالصادق بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 ش خلف محالت مجلس المدٌنه بلبٌس ملن منال منٌر رٌاض ٌوسف3، بجهة : 

عن  164263برلم  21101210، لٌد فى  51111.111مرسى دمحم مرسى حسن مباشر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 ملن دمحم مرسى حسن -تسمٌن مواشى ، بجهة : عزبة عابدٌن 

عن توكٌالت  164256برلم  21101212، لٌد فى  51111.111جر فرد ، رأس ماله ،  احمد سمٌر متولى نجم  ، تا -  106

 تجارٌه ، بجهة : ش الجمهورٌه ملن جمال حسٌن السٌد

عن مخبز طبالى  164253برلم  21101212، لٌد فى  5111.111ابتسام السٌد محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 وار بنزٌنة ابو متولى ملن محمود دمحم احمد ابراهٌمبج-نصف آلى ، بجهة : لنتٌر 

عن  164613برلم  21101211، لٌد فى  51111.111دمحم عاطف عبدالحمٌد على متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 عطور ومستحضرات تجمٌل محلٌة ، بجهة : شنبارة المٌمونة بملن د/عبدالسالم احمد جاد

عن  164612برلم  21101211، لٌد فى  12111.111بداللطٌف الربع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عصام دمحم ع -  100

 بلٌستٌشن عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : شارع ابو النجا بملن عبدالوهاب دمحم حبشى

عن  164612برلم  21101211، لٌد فى  12111.111احمد عصام دمحم عبداللطٌف الربع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

بلٌستٌشن عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : للمذكور فرع بناحٌة شارع ابوغالى بملن حسٌن احمد سعد 

 غالً

عن  164620برلم  21101215، لٌد فى  11111.111عبدالفتاح ٌوسف عبده ٌوسف سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 محل بمالة ، بجهة : شارع عمرو بن العاص بملن ماجدة حسٌن ابراهٌم

عن  164654برلم  21101216، لٌد فى  11111.111رضا سعدالدٌن عبدالحلٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 بماله ، بجهة : مٌت ربٌعة بملن  سعد الدٌن عبدالحلٌم السٌد

عن  164225برلم  21101212، لٌد فى  5111.111اح لدرى عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امل لدرى عبدالفت -  213

 مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : بردٌن / بملن احمد محٌى الدٌن احمد

 عن 164231برلم  21101215، لٌد فى  11111.111محمود باسم مجدى رٌاض عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

الزلازٌك ملن فاتن دمحم -ش صالح الدٌن االٌوبى من اول االمن الغذائى  4بٌع مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

 العربى ٌوسف



 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  164016برلم  21101221، لٌد فى  25111.111غاده السٌد عثمان محمود حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 بة حلمى تبع حوض الطرفه ملن سامح دمحم اسماعٌل حسنبماله تموٌنٌه ، بجهة : عز

عن مكتبة  164621برلم  21101216، لٌد فى  11111.111ولٌد خٌرى السٌد سالم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 وخردوات ، بجهة : الدٌدامون بملن خٌرى السٌد سالم

عن  164613برلم  21101216، لٌد فى  65111.111ماله ،   السٌد عطٌه اسماعٌل اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس -  216

 تربٌة مواشى ، بجهة : المسٌد ملن  عطٌه اسماعٌل اسماعٌل

عن مكتب  164623برلم  21101216، لٌد فى  11111.111احمد سند احمد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 عبدالفتاحرحالت داخلٌه ، بجهة : حوض الندى ملن زٌنب صالح دمحم

عن مماوالت  164623برلم  21101216، لٌد فى  111111.111حسن سلٌمان دمحم زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 عامه ، بجهة : الرمالى منشاه ابوعمر ملن سلٌمان دمحم زاٌد

عن تجاره  164661برلم  21101216، لٌد فى  25111.111دمحم عبدهللا ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

وتوزٌع االغذٌه الخاصه ومستحضرات التجمٌل المحلٌه والمطهرات والمبٌدات الحشرٌه والمكمالت الغذائٌه والتورٌدات العمومٌه 

 الزلازٌك المبلى منٌا الممح ملن عبدهللا ابراهٌم محمود السٌدوتصنٌعهم لدى الغٌر ، بجهة : كفر 

عن  164621برلم  21101216، لٌد فى  11111.111عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : بٌشة عامر ملن دمحم عبدالعظٌم عبدالسالم

عن محل فالتر  164644برلم  21101214، لٌد فى  5111.111ل دمحم عاشور حسٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاد -  212

 مٌاه ، بجهة : المحطه شبرا النخله بلبٌس ملن زٌنب محمود دمحم عبدهللا

عن  164646برلم  21101214، لٌد فى  11111.111اسالم ممدوح عبدالسمٌع دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ورشة حدادة ، بجهة : الحلمٌة بملن مصطفى عادل فهمى العرٌنى

عن  164012برلم  21101221، لٌد فى  51111.111دمحم عبدالعال عبدالسالم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 معلف مواشى ، بجهة : النخاس الزلازٌك ملن عبدالعال عبدالسالم عبدالعال

عن مكتب  164042برلم  21101221، لٌد فى  11111.111حماده صالح عبدالنبى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 مشتول السوق بملن خالد سالم دمحم-البتٌه -نمل ورحالت داخلٌة ، بجهة : الشارع العمومى 

عن مخبز  164062برلم  21101221، لٌد فى  121111.111مظهر جمال عطا سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 ملن دمحم كمال محمود -افرنجى ، بجهة : شارع السلخانة طرٌك العدلٌة الزراعى 

 164054برلم  21101221، لٌد فى  11111.111عبدالمجٌد عبداللطٌف عبدالمجٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 سى بلبٌس ملن عبداللطٌف عبدالمجٌد السٌدعن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : الشٌخ عٌ

عن محل  164621برلم  21101215، لٌد فى  11111.111احمد عادل حسن على جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 لسم الجامع بملن عادل حسن على-حارة الحمام 3ادوات تنجٌد ، بجهة : 

عن مصنع  164602برلم  21101215، لٌد فى  21111.111ه ،  مصطفى سلٌم العوام عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس مال -  210

 كرتون ، بجهة : مٌت بشار منٌا الممح ملن محمود سلٌم العوام عطٌه

عن كافٌه  164626برلم  21101215، لٌد فى  5111.111اٌهاب عادل جالل سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

الزلازٌك ملن عبدالعظٌم -لرملٌه الجدٌد امتداد شارع السالم امام ملعب التراس تحضٌر مشروبات سخن وبارد ، بجهة : طرٌك ا

 سعٌد عثمان مرشد

عن مكتب  164215برلم  21101212، لٌد فى  5111.111محمود دمحم محمود عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ن دمحم محمود عبدالمنعمابوحماد  مل -الشٌخ ابو حماد-تورٌدات ، بجهة : المركز المدٌم 



 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 مستحضرات  164236برلم  21101212، لٌد فى  51111.111دمحم ابراهٌم سعٌد سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 ملن ابراهٌم سعٌد سلٌم -النحال  -شارع عمارة متفرع من شارع احمد عبدالعزٌز  5تجمٌل محلٌة ، بجهة : 

عن  164266برلم  21101210، لٌد فى  11111.111العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سحر السٌد دمحم على عبد -  223

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : بساتٌن االسماعٌلٌه بلبٌس ملن محمود صالح محمود احمد صالح

عن  164246رلم ب 21101212، لٌد فى  211111.111اشرف عبدالكامل على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 مواشى حالبه ، بجهة : عزبة الصراف /المسٌد ملن السٌدعبدالكامل على

عن تجاره  164226برلم  21101210، لٌد فى  11111.111ناشد جابر ناشد جرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 مفروشات ، بجهة : ش سالم خلف المطحن كفر الحوت فالوس ملن جابر ناشد جرٌس

عن  164205برلم  21101221، لٌد فى  11111.111مصطفى عالء ابوالنصر دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 تسوٌك عمارى ، بجهة : حى الزهور جوار برج التعاون الزلازٌك ملن  عالء ابوالنصر دمحم حسٌن

عن  164016برلم  21101221، لٌد فى  11111.111بهاء جمال الدٌن دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : بنى عامر / بملن دمحم عبدالرحمن دمحم

عن  164016برلم  21101221، لٌد فى  111111.111احمد محمود عبدالصادق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 د عبدالصادق دمحممكتب مماوالت وتشطٌبات ، بجهة : النخاس ملن  محمو

عن  164612برلم  21101211، لٌد فى  51111.111احمد عرفات السٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

 لسم عبداللطٌف حسانٌن بملن دمحم خلٌل شحاته محسن-توكٌالت تجارٌة ، بجهة : شارع عبادالرحمن 

عن  164613برلم  21101215، لٌد فى  11111.111، رأس ماله ،  دمحم ابراهٌم عبدالرحمن عبدالسالم  ، تاجر فرد  -  231

 ملن سهام ابراهٌم مصطفى -ورشة اصالح كاوتش ، بجهة : الطرٌك العام المرور المدٌم الصالحٌة المدٌمة 

عن مكتب  164606برلم  21101212، لٌد فى  25111.111اسماء فتحى عبده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ملن مؤمن دمحم سالم -رٌدات كهربائٌة ومٌكنٌكٌة وصٌانة لوحات كهربائٌة ومعدات مصانع ، بجهة : فرسٌس تو

عن  164616برلم  21101216، لٌد فى  11111.111ٌاسمٌن دمحم انور عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 ملن محمود عبدالباسط دمحممكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : جزٌرة السعادة ب

عن  164616برلم  21101216، لٌد فى  5111.111بالل دمحم حلمى مهدى شكرى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

بلبٌس ملن على احمد محمود -من مٌدان الطٌاره -كوفى شوب تحضٌر وبٌع مأكوالت ومشروبات ، بجهة : عزبة اوالد منصور 

 رضوان

عن  164663برلم  21101216، لٌد فى  11111.111دمحم خٌرى عبدالحمٌد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سماحه  -  234

 مركز تجمٌل حرٌمى )كوافٌر حرٌمى( ، بجهة : سعود البحرٌه الحسٌنٌه ملن عبده عبدالعزٌز ٌوسف

 164662برلم  21101216، لٌد فى  21111.111دمحم محمود عبدالممصود السٌد الغٌطانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 عن معلف مواشى حالبه ، بجهة : العزٌزٌه ملن  محمود عبدالممصود السٌد الغٌطانى

عن تربٌه  164651برلم  21101214، لٌد فى  111111.111رزه عبدالمنعم ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 شاه ابوعمر ملن حامد عبدالمنعم ابراهٌم احمدمواشى حالبه ، بجهة : لرٌه الصالح م من

عن كافٌتٌرٌا  164620برلم  21101214، لٌد فى  2111.111دمحم ممدوح سلٌمالن بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 ملن ممدوح سلٌمان بٌومى -ٌوسف بن  -شارع الجٌش  63، بجهة : 

عن مكتب  164652برلم  21101214، لٌد فى  111111.111خالد محمود عوض ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 ملن عبدالحمٌد عبدالرحمن عبدهللا -مماوالت عامة ، بجهة : شارع المركز 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  164043برلم  21101221، لٌد فى  111111.111شٌرٌن بدٌر محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : الولجا بملن محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم

عن لطع  164025برلم  21101221، لٌد فى  511111.111اشرف لطب دمحم عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 الخالكغٌار سٌارات مستعملة ، بجهة : شبرا السالم / بملن هانى لطب دمحم عبد

عن تصلٌح  164053برلم  21101221، لٌد فى  1111.111سعد اسامه سعد عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 اجزاء مٌكانٌكٌه ، بجهة : ش عبدالسمٌع الحمٌات النحال الزلازٌك ملن اسامه سعد عبدالعزٌز

عن مكتب  164224برلم  21101210، لٌد فى  5111.111  اكرم اسماعٌل عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  242

 الزلازٌك ملن مصطفى احمد دمحم التهامى-المومٌه -تعلٌم لٌادة السٌارات ، بجهة : ناصٌة طلبه عوٌضه مععثمان بن عفان 

ورشة تشغٌل عن  164011برلم  21101221، لٌد فى  51111.111كوثر السٌد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 معادن ، بجهة : بنى عامر بملن فرج حمدى عطٌة سلٌم

عن مخبز  164206برلم  21101221، لٌد فى  11111.111سهام اسماعٌل احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 ملن دمحم احمد غالى -بلدى نصف آلى ، بجهة : المالن 

عن معلف  164014برلم  21101221، لٌد فى  111111.111، رأس ماله ،   عز دمحم عبدالعزٌز على  ، تاجر فرد -  245

 مواشى البان وتسمٌن ، بجهة : بنى جرى بملن عطٌه على دمحم نصرهللا

برلم  21101221، لٌد فى  111111.111الكفراوى لتجارة السٌارات والتورٌدات العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

الت تجارٌه وتجارة السٌارات والبطارٌات والكاوتش والتورٌدات العامه ، بجهة : ش طرٌك المناٌات عن مكتب توكٌ 164200

 المنصورة ملن حاتم فكرى فهمى الكفراوى

 

عن تورٌد وبٌع  164611برلم  21101211، لٌد فى  11111.111حسام السٌد السٌد اٌوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 بجهة : كفر اٌوب بلبٌس ملن سماح موسى احمدالمواد الكٌماوٌه ، 

عن  164502برلم  21101211، لٌد فى  11111.111كرٌمه مصطفى محمود ضٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 تجاره لطع غٌار سٌارات ، بجهة : ش الضامن طرٌك هرٌه الجدٌد الزلازٌك ملن فرٌد عبدالسالم ابوالفتوح

عن  164604برلم  21101215، لٌد فى  11111.111ٌد عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم حسن الس -  240

 تجارة مواد غذائٌة ، بجهة : عزبة عمر صبح تبع النخاس بملن احمد السٌد دمحم رشدى

عن ورشة  164605برلم  21101215، لٌد فى  151111.111رضا دمحم عبدالعزٌز احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 نجارة ، بجهة : كفر كشن ملن منى عبدالعزٌز حامد دمحم

عن مكتب  164604برلم  21101212، لٌد فى  11111.111دمحم الصافى عطٌة وهدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 ملن دمحم دمحم الصافى -رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : طحلة بردٌن 

عن مصنع انتاج  164244برلم  21101212، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد دمحم حسن دمحم  -  252

 اكٌاس وشنط بالستٌن ، بجهة : شارع رشٌد بملن دمحم حسن دمحم النادى

عن تجاره  164255برلم  21101212، لٌد فى  21111.111على عبدالمنعم احمد هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 ش نعٌم المنتزه الزلازٌك ملن احمد لملك على احمد1جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : مالبس 

عن  164206برلم  21101221، لٌد فى  5111.111كرٌم حسام على عبدالسمٌع السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 سٌدمكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : نشوة ملن حسام على عبدالسمٌع ال

عن مدشة حبوب  164002برلم  21101222، لٌد فى  11111.111حمٌدة السٌد على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 ملن عودة عٌد عوده -النحاسٌن  -عزبة الرواشدة   -، بجهة : النوافعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  164666برلم  21101215، لٌد فى  25111.111نرمٌن نجٌب شولى نجٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 الزلازٌك ملن  نجٌب شولى نجٌب-حى مبارن -ش النصر  11تورٌدات ادوات مكتبٌه ، بجهة : 

عن بٌع  164636برلم  21101216، لٌد فى  25111.111صبرى السٌد ضٌف على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 ادوات تنجٌد ، بجهة : مٌت سهٌل بملن رضا السٌد ضٌف

عن  164666برلم  21101216، لٌد فى  21111.111تهامى عبدالواحد تهامى عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 ملن فؤاد على دمحم -فراشة ، بجهة : شبرا العنب 

عن مكتب  112226برلم  21101216، لٌد فى  21111.111جمعه دمحم مصطفى مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

 دات ، بجهة : كفر فرج منٌا الممح ملن دمحم مصطفى مرادتورٌ

عن مكتب  112226برلم  21101216، لٌد فى  21111.111جمعه دمحم مصطفى مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 تورٌدات ، بجهة : له محل اخر عن استٌراد وتصدٌر ومماوالت عامه واستصالح اراضى فى كفر فرج  ع الجبالى

عن مماوالت  164661برلم  21101216، لٌد فى  11111.111حماده احمد السٌدعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 عامه ، بجهة : كفر العزازى ملن عالء الدٌن احمد السٌد

 عن 164661برلم  21101216، لٌد فى  11111.111دمحم كمال نادى دمحم فرغلى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 حى مبارن ملن دمحم عادل نادى دمحم فرغلى حسن-ش نادى فرغلى  3بماله ، بجهة : 

عن سوبر  164631برلم  21101214، لٌد فى  21111.111عماد رجب دمحم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 ماركت ، بجهة : ش سعد زغلول امام كوبرى الشرٌف فالوس ملن حسام الدٌن محمود صالح

عن بماله ،  116112برلم  21101214، لٌد فى  11111.111السٌد دمحم اسماعٌل ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 بجهة : كوبرى سلٌم صان الحجر ملن عبدالمادر دمحم اسماعٌل

عن بماله ،  116112برلم  21101214، لٌد فى  11111.111السٌد دمحم اسماعٌل ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 بجهة : له محل اخر عن مواشى حالبه فى الحسٌنٌه

عن بمالة ،  164664برلم  21101215، لٌد فى  12111.111ناصر على عبدالفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 بجهة : ترعة السماعنه فالوس لسم ثانى بملن نهلة السٌد دمحم سالم

 164222برلم  21101215، لٌد فى  25111.111احمد جمعة عبدالحمٌد على على خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 ملن جمعة عبدالحمٌد على خضر -عن بمالة تموٌنٌة ، بجهة : النخاس 

عن تجارة  164234برلم  21101215، لٌد فى  46111.111منى سروت ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 ملن دمحم حسٌن لطب -المالن  -مالبس جاهزة ، بجهة : شارع العفٌفى 

عن مكتب رحالت  164262برلم  21101210، لٌد فى  11111.111دمحم عباس سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  260

 داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : كفر الدٌر ملن السٌد سعٌد دمحم الشافعى

عن مواد  164265برلم  21101212، لٌد فى  5111.111فٌة دمحم فهٌم برعى زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ص -  261

 ش مصطفى كامل بملن عبدالحى سالم احمد 24غذائٌة ، بجهة : 

 عن 164612برلم  21101211، لٌد فى  111111.111دمحم عبدالعاطى عبدالسالم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 صان الحجر بملن عبدالعاطى عبدالسالم حسن-صان البحرٌة -تربٌة مواشى حالبة ، بجهة : لرٌة البركة 

عن ادوات  164615برلم  21101211، لٌد فى  111111.111دمحم احمد دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 م دمحم حسٌنكهربائٌه ، بجهة : المناجاه الكبرى الحسٌنٌه ملن احمد ابراهٌ

عن حبوب  164212برلم  21101212، لٌد فى  51111.111سماح دمحم نجٌب سعد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 ملن صبرى على عبدالعال -واعالف ، بجهة : اكٌاد البحرٌة 



 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  164602برلم  21101212، لٌد فى  26111.111اٌمن عادل حلمى عبدالحمٌد الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 ملن دمحم اسماعٌل حامد -بمالة تموٌنٌة ، بجهة : مٌت ابوعلى 

عن  164223برلم  21101210، لٌد فى  11111.111مٌادة عبدالمنعم دمحم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 ٌا عطٌة  مٌخائٌلملن زكر -مستلزمات مزارع وادوات بٌطرٌة ، بجهة : شارع جمال عبدالناصر 

عن مكتب  164636برلم  21101216، لٌد فى  51111.111السٌد سٌد احمد دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266
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عن  164606برلم  21101212، لٌد فى  51111.111له ،  منى دمحم مدحت زكى امام المسلمى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  260

مركز تصمٌم وانتاج البرامج لعمل اعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 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
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 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
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 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

عن  164601برلم  21101215، لٌد فى  11111.111مصطفى عبدالعال دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 ورشة نجارة مٌكانٌكٌة ، بجهة : االسدٌة بملن عبدالعال دمحم مصطفى

عن مماوالت  164642برلم  21101216، لٌد فى  111111.111عبدالعزٌز دمحم سالم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 سلٌم عامه ، بجهة : كوبرى سلٌم صان الحجر ملن  دمحم سالم

عن  164216برلم  21101212، لٌد فى  25111.111عصام عبدالعزٌز جودة اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 ملن محمود السٌد فؤاد -محل احذٌة ، بجهة : بجوار السنترال 

عن  164213برلم  21101212، لٌد فى  11111.111لطفٌة مسلم عبداللطٌف غنٌم الدرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 ملن اٌمن فكرى عبدالعظٌم -مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : االعراس 

عن  164612برلم  21101216، لٌد فى  2111.111سامى دمحم احمد عبدالحك عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

برج السماح بملن احمد 4عفان فلل الجامعة محل رلم  تحضٌر وبٌع مأكوالت ومشروبات ساخنة وباردة ، بجهة : شارع عثمان بن

 عبدالحكٌم دمحم ٌوسف

عن  164621برلم  21101216، لٌد فى  111111.111دمحم السٌد ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 مستلزمات دواجن ، بجهة : الخواطرة بملن السٌد ابراهٌم ابراهٌم

عن ورشة  164610برلم  21101216، لٌد فى  61111.111نار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   زٌنب سعد سٌد احمد -  346

 نجارة ، بجهة : البالشون ملن عزب دمحم عزب

عن ممهى ،  164630برلم  21101216، لٌد فى  51111.111اسالم احمد حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 الصالحٌة الجدٌدة بملن خالد احمد محمود- 11مجاورة -بمول النٌل بالزا -الول بالدور ا 14،  13بجهة : المحل رلم 

عن  164620برلم  21101216، لٌد فى  11111.111احمد نصر عبدالمجٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  340

 تجاره اعالف ، بجهة : ام شعالن الناصرٌه صان الحجر ملن فتحى جمال فتحى بسٌونى

عن ورشه لتشكٌل  164665برلم  21101216، لٌد فى  5111.111جالل دمحم دمحم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 المعادن البالستٌن ، بجهة : ش عبدالمنعم رٌاض امام الكوبرى العلوى بلبٌس ملن رضا دمحم رضوان

عن  164662برلم  21101216، لٌد فى  11111.111دمحم عبدهللا دمحم عبدالرحمن جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 سوبر ماركت ، بجهة : ش صبرى هوانه امتداد ش طلبه عوٌضه الزلازٌك ملن سامى دمحم عبدالرحمن اسماعٌل

عن مستلزمات  164625برلم  21101216، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالحلٌم دمحم ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 : السعدٌٌن ملن هانى عبداللطٌف دمحم معمار ، بجهة

 164024برلم  21101221، لٌد فى  21111.111السٌد حمدى عبدالحمٌد جبر عصفور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 عن تجاره مواشى ، بجهة : طرق كفر ابوغالى حفنا بلبٌس ملن فوزٌه عبدالعزٌز مصطفى

عن  164036برلم  21101221، لٌد فى  5111.111حسٌنى مصطفى دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : ش مدرسة االمرٌكان / المنتزه / الزلازٌك بملن السٌد مصطفى دمحم

عن  164034برلم  21101221، لٌد فى  51111.111أس ماله ،  عالء رضا ابراهٌم متولى متولى  ، تاجر فرد ، ر -  355

 معلف مواشى حالبه ، بجهة : النخاس ملن رضا ابراهٌم متولى متولى

عن تغلٌف مواد  164061برلم  21101221، لٌد فى  11111.111السٌد دمحم دمحم لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 نى عامر ملن دٌنا دمحم دمحمب-غذائٌه ، بجهة : عزبة ابو رفاعى 

عن  164052برلم  21101221، لٌد فى  111111.111على محمود على احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 مكتب مماوالت وتورٌدات عامه ، بجهة : تل مرداس تل مفتاح ابوحماد ملن محمود على احمد ابراهٌم
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عن ورشه  164614برلم  21101211، لٌد فى  51111.111محمود دمحم سٌد احمد مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 لحام حدٌد ، بجهة : صٌنٌه العزازى كفر العزازى ابوحماد ملن مسلم جوده رضوان

عن مكتب رحالت  164665برلم  21101215، لٌد فى  11111.111هدى دمحم فتحى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : عزبة منفى انشاص البصل بملن دمحم فتحى دمحم

عن تجارة  164612برلم  21101215، لٌد فى  11111.111محمود حسن حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 حسن احمدلطع غٌار سٌارات ، بجهة : شارع االنتاج بملن احمد محمود حسن 

عن  151556برلم  21101215، لٌد فى  61111.111احمد دمحم عبدهللا محروس االعسر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 الصالحٌه الجدٌده ملن دمحم عبدهللا محروس 12المماوالت العامه والتورٌدات ، بجهة : السوق التجارى /مجاورة 

عن  151556برلم  21101215، لٌد فى  61111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد دمحم عبدهللا محروس االعسر  -  322

السوق التجارى  1/4بناحٌة عمار 2116-6-26فى  151556المماوالت العامه والتورٌدات ، بجهة : له محل حداٌد وبوٌات برلم 

 الصالحٌه الجدٌده ملن دمحم عبدهللا محروس االعسر

عن  164614برلم  21101216، لٌد فى  11111.111لٌم مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم سلٌم ابراهٌم س -  320

 مماوالت ، بجهة : ش المصاصٌن المرٌن ملن سلٌم ابراهٌم سلٌم مسعود

عن سوبر ماركت ،  164261برلم  21101210، لٌد فى  11111.111عمر فتحى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  301

 ملن زاهر السٌد على دمحم -شلرع مجمع المصالح الحكومٌة  14 بجهة :

عن حلوٌات  164232برلم  21101212، لٌد فى  5111.111على على احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  301

 وتسالى ، بجهة : ش الجٌش ابوحماد ملن  عصمت عبدالمجٌد ابوالعال



 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

عن مصنع  164225برلم  21101210، لٌد فى  51111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    فاطمه عبدهللا عبدالحكٌم دمحم -  302

 كرتون ، بجهة : السعدٌٌن طرٌك البحر ملن مصطفى عبدهللا عبدالحكٌم دمحم

عن ترزى ،  164201برلم  21101221، لٌد فى  5111.111عالء دمحم عبده عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  303

 ملن صبحى السٌد دمحم -مشتول السوق  -كفر ابراش  -شارع دمحم ٌاسٌن الشمر بجهة : 

عن بمالة تموٌنٌة  164220برلم  21101221، لٌد فى  25111.111بوسى احمد حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  304

 ، بجهة : كفر احمد برهام بملن عبدالعظٌم عبدهللا عبدالعظٌم شحاتة

عن مطعم  164015برلم  21101221، لٌد فى  11111.111اغب طلب راغب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌهاب ر -  305

 الزلازٌك ملن احمد مصطفى مصطفى ابراهٌم-المساكن التعاونٌه -تمدٌم ماكوالت ، بجهة : بجوار مدرسة المومٌه 

 162204برلم  21101215، لٌد فى  11111.111اٌناس عبدالمنعم عبدالعال احمد كشكه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  306

 عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : ش السادات حى الغمرى المناٌات ملن عالء فوزى حسن

عن  164506برلم  21101211، لٌد فى  12111.111هاله صالح على دمحم المرعٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  306

 ه الخٌس الزلازٌك ملن حسن السٌد خلٌل اسماعٌلتورٌدات عامه ، بجهة : غزال

عن  164616برلم  21101211، لٌد فى  11111.111عالء اسماعٌل على حسن ورده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  302

 ش الوحده كفر الحمام الزلازٌك ملن على اسماعٌل على 25تجاره مواد غذائٌه ، بجهة : 

عن مكتب  164600برلم  21101215، لٌد فى  51111.111مى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌر دمحم على السٌد الشا -  300

 ملن دمحم على السٌد الشامى -مشتول السوق  -مماوالت عمومٌة ، بجهة : كفر ابراش 

كتب عن م 164224برلم  21101212، لٌد فى  11111.111عدلى ابراهٌم دمحم العادلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 ملن نجاة حسن دمحم -نمل داخلى ، بجهة : شارع احمد عرابى 

عن حضانة  164223برلم  21101212، لٌد فى  5111.111مروة سعٌد ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 اطفال باجر ، بجهة : كفر ابو شحاته بملن سعٌد صادق حسن ابو السعود

عن تجارة  164212برلم  21101212، لٌد فى  51111.111در  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمان محسن حسن عبدالما -  412

 ملن محمود ربٌع محمود -حسن صالح  -وتوزٌع مواد غذائٌة ، بجهة : لسم عبداللطٌف حسانٌن 

عن  164230برلم  21101212، لٌد فى  51111.111دمحم عاطف دمحم ابراهٌم جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 حظٌرة مواشى ، بجهة : ش عطٌه لندٌل ملن عاطف دمحم ابراهٌم جوده

عن حظٌرة  164245برلم  21101212، لٌد فى  251111.111اوسامه علٌوه دمحم علٌوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 المالن بملن سعٌد دمحم احمد صادق-مواشى ، بجهة : الحرٌة 

عن مكتب رحالت  164640برلم  21101216، لٌد فى  51111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    حسام طه دمحم احمد -  415

 ملن طه دمحم احمد -داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : سندنهور 

عن مكتب  164626برلم  21101216، لٌد فى  51111.111دمحم عبدالعال السٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 بناء ، بجهة : ش المطاع صان الحجر ملن عبدالعال السٌد سلٌمان مماوالت واعمال

عن تعبئة  164663برلم  21101216، لٌد فى  21111.111احمد شحاته عثمان دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 مواد غذائٌه ، بجهة : العزٌزٌه ملن ابراهٌم مصطفى ابراهٌم شاهٌن

عن  164640برلم  21101214، لٌد فى  111111.111هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد ابراهٌم عطٌه ابو -  412

 تورٌدات مستلزمات طبٌه ، بجهة : العباسه ابوحماد ملن هانى محمود سعٌد دمحم

 164636برلم  21101214، لٌد فى  25111.111احمد عبدالمولى امٌن مصطفى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  410

 رة محمول ، بجهة : ش المركز ملن مصطفى عبدالمولى امٌنعن تجا



 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

عن  164641برلم  21101214، لٌد فى  51111.111لطفى شعبان عمر السٌد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

د احمد ملن ابراهٌم محمو -المومٌة  -شارع الغشام  -ابراج بٌن المصرٌن  6كامٌرات ومستلزمات تصوٌر ، بجهة : محل رلم 

 عبدالداٌم

عن  164650برلم  21101214، لٌد فى  11111.111عمرو الحسٌنى دمحم عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 تورٌدات وتصدٌر ، بجهة : شارع سٌد مرعى بملن نصره الحسٌنى دمحم عمران

عن  164022برلم  21101221، لٌد فى  21111.111مهدى عبدالحمٌد احمد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 مكتب مماوالت تسلٌح مبانى ، بجهة : شبرا النخلة بملن عبدالحمٌد مهدى عبدالحمٌد

عن ورشة حدادة  164041برلم  21101221، لٌد فى  5111.111احمد ابراهٌم جوده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 ، بجهة : كفر ابوحاكم بملن عبدهللا دمحم عبدالممصود

برلم  21101221، لٌد فى  11111.111اٌهاب مجدى ابراهٌم على احمد السنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

مغازى ابو حماد ملن دمحم عبدالعظٌم دمحم حى ال-عن مكتب تورٌدات عامه ، بجهة : بجوار مسجد الزهراء الرمضانٌه  164061

 سلٌمان

عن  164032برلم  21101221، لٌد فى  11111.111دمحم صبرى ابراهٌم السجاعى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 الونكلون ملن دمحم مندوه دمحم-تورٌدات عمومٌه ، بجهة : ش الساده الرفاعى 

عن مكتب  165116برلم  21101222، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم ربٌع دمحم على محمود  -  416

 توفٌر عمالة داخلٌة وتوصٌل طلبات واعمال صٌانة منزلٌة ، بجهة : شارع المحكمة المدٌمة بملن الخطٌب احمد احمد السٌد السما

عن مركز بٌع  165132برلم  21101225د فى ، لٌ 5111.111ٌاسر على شحاته عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 وتداول االدوٌة واللماحات البٌطرٌة ، بجهة : ش عبدالمنعم رٌاض بجوار الغندور بملن دمحم احمد الشلك

عن تاجر  165111برلم  21101222، لٌد فى  111111.111دمحم رشاد السٌد احمد ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 غٌته ملن عبدهللا عٌاد السٌد-ش محمود عز  34بس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ومورد المشه ومال

عن مالبس  165121برلم  21101226، لٌد فى  51111.111سعٌد ربٌع هجرس حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  410

 سلٌمجاهزة)عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : شارع ترعة المركٌزة بملن نعٌم احمد 

عن تعبئة مواد  165165برلم  21101226، لٌد فى  12111.111مرفت عزت كامل السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 ملن حاتم خالد عبدالنور -فرسٌس  266غذائٌة ، بجهة : 

عن بٌع  165136برلم  21101226، لٌد فى  21111.111على عٌد دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 اعالف ، بجهة : منشاه بشاره الحسٌنٌه ملن  عٌد دمحم عبدالرحمن

عن  165125برلم  21101226، لٌد فى  11111.111احمد السٌد على دمحم عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 امة عزت السٌدمماوالت و تورٌد مواد بناء ، بجهة : امام االدارة التعلٌمٌة ش  الشٌخ عبدالعظٌم ملن/ اس

عن مكتب  165131برلم  21101226، لٌد فى  21111.111سعٌد السٌد فراج منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

تنظٌم واداره اسواق الٌوم الواحد للبٌع بالتجزئه عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : سندنهور بلبٌس  ملن 

 هشام فوزى فهمى

عن شونة  150536برلم  21101226، لٌد فى  11111.111عبدالحلٌم حافظ عبدهللا مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 مواد  بناء ، بجهة : كفر عمار لنتٌر ملن/ السٌد حافظ عبدهللا مراد

عن  165161برلم  21101222، لٌد فى  5111.111اسماء عبدالمنعم متولى رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 ورشه نجاره آلٌه ، بجهة : بنى عامر الزلازٌك ملن السٌده السٌد رمضان

عن اكسسوار محمول  165166برلم  21101222، لٌد فى  5111.111احمد دمحم امٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 ، بجهة : جرن ابو عون ملن صبحى دمحم على فرح



 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

عن ادوات  165212برلم  21101220، لٌد فى  15111.111 على جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مرفت فاروق دمحم -  426

 منزلٌه ، بجهة : الزهراء الزلازٌك ملن حماده على حنفى حسن

عن مدشة  164263برلم  21101220، لٌد فى  111111.111حنان السٌد حسنٌن غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 الحلمٌه ملن عاطف دمحم حسن دمحم 2ع اعالف ، بجهة : محل رلم حبوب وتصنٌ

عن مدشة  164263برلم  21101220، لٌد فى  111111.111حنان السٌد حسنٌن غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  420

عاطف دمحم  بناحٌة االحلمٌه ملن 2110-6-12فى  164263حبوب وتصنٌع اعالف ، بجهة : لها مزرعة دواجن وبٌاض  برلم 

 حسن

عن  165216برلم  21101220، لٌد فى  5111.111رضا كمال عبدالواحد الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : ش عباس العماد  طرٌك السلخانه ملن عبداللطٌف سلٌمان عبده رجب الجندى

عن  165101برلم  21101220، لٌد فى  51111.111رأس ماله ،   شٌرٌهان محمود حسٌن مجاهد  ، تاجر فرد ، -  431

 ملن نبوٌة دمحم عبدالغنى -المومٌة  -فلل الجامعة  -عدا االنترنت ، بجهة : شارع ابوبكر الصدٌك  -تنمٌة مهارات بشرٌة 

عن  164065برلم  21101221، لٌد فى  12111.111مؤسسة النمٌب لتصنٌع الموبٌلٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 تصنٌع موبٌلٌا ، بجهة : ش عطٌة راشد بملن صبرى دمحم حسن النمٌب

عن  164035برلم  21101221، لٌد فى  151111.111سٌد احمد عوض هللا باز حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 ملن السٌد عوض هللا باز -تأجٌر معدات ، بجهة : اكٌاد البحرٌة 

عن بمالة ،  164065برلم  21101221، لٌد فى  31111.111 دمحم احمد حمودة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم -  434

 ملن فاٌزة احمد حسن -بجهة : غٌتة 

عن تربٌه  165115برلم  21101222، لٌد فى  111111.111محمود سمٌر احمد دمحم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 : كفر المدٌنه منشاه ابوعمر ملن سمٌر احمد دمحم مواشى حالبه ، بجهة

 164002برلم  21101222، لٌد فى  11111.111احمد حسن عبدالسالم سلٌمان نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 عن تعبئة وتغلٌف وتورٌد مواد غذائٌة ، بجهة : العدلٌة / بملن صفاء شهٌر عبدالسمٌع

عن معلف  165153برلم  21101225، لٌد فى  111111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسالم احمد طه همام  -  436

 ملن احمد طه همام -مواشى حالبة ، بجهة : السعدٌٌن 

عن  165162برلم  21101226، لٌد فى  11111.111احمد صبحى عبدالعزٌز فلوجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 بجهة : المنٌل / انشاص الرمل بملن دمحم مهدى سعدتجارة اخشاب مصنعة باب وشبان ، 

عن ورشة  165121برلم  21101226، لٌد فى  51111.111محمود السٌد حسن سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  430

 كفر ابراش مركز مشتول السوق بملن محمود السٌد حسن سلٌمان-تمطٌع حدٌد ، بجهة : بجوار لاعة الملكة 

عن مركز تنمٌة  165151برلم  21101225، لٌد فى  25111.111د ابراهٌم علٌان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌ -  441

 مهارات بشرٌه ، بجهة : الشبانات ملن طارق السٌد ابراهٌم

عن ورشة تصنٌع  165113برلم  21101226، لٌد فى  5111.111دمحم سمٌر دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 ملن سمٌر دمحم محمود -طبالى خشب وتورٌداتها ، بجهة : الوفاء واالمل 

عن مركز  165130برلم  21101226، لٌد فى  11111.111نعٌمه نعٌم نورالدٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 بحطٌط بملن دمحم ابراهٌم سلٌم-تجمٌل ، بجهة : ابوعثمان 

عن تجارة  165160برلم  21101226، لٌد فى  51111.111مصطفى طه دمحم عبدالسمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 اعالف ، بجهة : المالن ملن دمحم طه دمحم عبدالسمٌع



 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

عن محل  165122برلم  21101226، لٌد فى  111111.111ونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامح سمٌر احمد سعد -  444

 مواد غذائٌة ، بجهة : العباسة بملن دمحم وهبه جنٌدى

عن  165120برلم  21101226، لٌد فى  11111.111نادٌة عزت عرفات عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 مشتول السوق بملن حسٌنى عبدالواحد السٌد احمد-ال ، بجهة : ابراش مكتب رحالت داخلٌة ونمل عم

عن تجاره  165124برلم  21101222، لٌد فى  21111.111فتحى عبدالنبى عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 صان الحجر ملن بشرى سلطان توفٌك 16ادوات صحٌه وكهربائٌه ، بجهة : ع 

عن بٌع احذٌه  165100برلم  21101220، لٌد فى  25111.111ن سباق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عمر حس -  446

 ش مجمع المصالع الحكومٌه الزلازٌك ملن نعٌم على متولى 0ومالبس رٌاضٌه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن مكتب  165102برلم  21101220ٌد فى ، ل 41111.111السٌد عٌسى السٌد على ودٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 ملن اسعد امٌن امٌن -العدلٌة  -تورٌد بالتات خشب ، بجهة : شارع دمحم ابراهٌم حفنى 

عن  165103برلم  21101220، لٌد فى  51111.111عبدالفتاح عبدالفتاح احمد عشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  440

 ٌاض ملن لطفى عوض احمد عوضمصنع لصناعة المواسٌر ، بجهة : الر

عن مكتبة ، بجهة  165105برلم  21101220، لٌد فى  11111.111احمد حامد احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 منشٌة اباظة ملن دمحم صالح ابراهٌم -شارع ٌاسٌن  3عمار  5: 

عن مكتب  164632برلم  21101216، لٌد فى  5111.111محمود صالح عبدالمنعم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : الجماٌلة بملن صالح عبدالمنعم على

 21101216، لٌد فى  11111.111ابراهٌم عبدالكرٌم عبده دمحم العرٌان )العرٌان موتورز(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

ت ودراجات بخارٌه ، بجهة : حمصه ابوتٌجه كفر اباظه الزلازٌك ملن احمد كمال دمحم عن تصنٌع وتجمٌع تروسٌكال 111421برلم 

 عبدالمنعم

 21101216، لٌد فى  11111.111ابراهٌم عبدالكرٌم عبده دمحم العرٌان )العرٌان موتورز(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

بجهة : له محل اخر عن تجاره موتوسٌكالت ولطع غٌار عن تصنٌع وتجمٌع تروسٌكالت ودراجات بخارٌه ،  111421برلم 

 وتجمٌعها فى الزلازٌك

عن  164645برلم  21101214، لٌد فى  51111.111جمٌل جمال دمحم اسماعٌل الكفراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 عبدالرحمنورشة تصنٌع مالبس عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : كفر االشراف ملن فوزٌه عبدالهادى 

عن  164655برلم  21101214، لٌد فى  11111.111احمد دمحم الطاهر ابوالمعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 ممهــى ، بجهة : شارع المركز بملن امجد مراد عوده ضٌف هللا

عن لطع غٌار  164651برلم  21101214، لٌد فى  5111.111دمحم علوى عبدالسالم فهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 مكن موتوسٌكالت ، بجهة : االسدٌه ملن دمحم السٌد عبدالعظٌم

عن ورشة  164040برلم  21101221، لٌد فى  51111.111احمد حسن دمحم حسن خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 مالبس عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : شبرا النخله ملن حسن دمحم حسن

عن مكتب  164046برلم  21101221، لٌد فى  11111.111سلطان احمد مغاورى ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : شلشلمون بملن احمد مغاورى ابوزٌد

عن حبوب  164061م برل 21101221، لٌد فى  11111.111اسالم فتحى دمحم سلٌمان داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  450

 زراعٌه وعالفه ، بجهة : ش بالل بن رباح من ش الترعه الحمراء بلبٌس ملن فتحى دمحم سلٌمان داود

عن  140342برلم  21101221، لٌد فى  11111.111رمضان سلٌمان موسى عمٌرة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

ملن كمال سلٌمان  -صان الحجر  -الناصرٌة  -ر ، بجهة : وكٌل المدٌرٌة مصنع تجمٌع وتعبئة احبار الطابعات وماكٌنات التصورٌ

 موسى



 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

عن  140342برلم  21101221، لٌد فى  11111.111رمضان سلٌمان موسى عمٌرة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

ملن كمال  -المساعٌد  -لحجر مصنع تجمٌع وتعبئة احبار الطابعات وماكٌنات التصورٌر ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة صان ا

 تعبئة وتغلٌف مواد غذائٌة -سلٌمان موسى 

 165164برلم  21101225، لٌد فى  111111.111ابوالماسم لتجاره االجهزه الكهربائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 ن ونورا مصطفى عبدالحمٌدعن تجاره اجهزه كهربائٌه ، بجهة : ش مجمع الشرطه فالوس ملن دٌنا وانجى ورانٌا ونٌفٌ

عن مماوالت  165151برلم  21101225، لٌد فى  11111.111احمد سالمه على سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 عامه ، بجهة : ش عمر بن الخطاب ملن دمحم احمد على احمد

عن مكتب  165156برلم  21101225، لٌد فى  11111.111سمٌرة عزٌز جرجس صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

 رحالت داخلٌه ، بجهة : االخٌوة ملن موسى صبحى موسى جرجس

عن  165154برلم  21101225، لٌد فى  51111.111رضوى رضا عبدالنبى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 اتٌلٌه تأجٌر فساتٌن ، بجهة : ش رشٌد ملن احمد دمحم دمحم ابراهٌم

عن  165120برلم  21101226، لٌد فى  11111.111ق توفٌك دمحم توفٌك دنٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فارو -  466

 ملن جلٌلة عبدالسالم شحاتة -المساكن التعاونٌة  -صٌدلٌة بشرٌة ، بجهة : شارع بن خلدون من شارع طلبة عوٌضة 

عن معرض  165122برلم  21101226، لٌد فى  211111.111فهد عصام دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 سٌرامٌن ، بجهة : كردٌده ملن خالد احمد ابو مسلم بحٌرى

عن  165121برلم  21101226، لٌد فى  51111.111سامح وحٌد رشاد عبداللطٌف عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 دمكتب مماوالت عامة ، بجهة : السعدٌٌن بملن حمادة وحٌد رشا

عن انتاج  165134برلم  21101226، لٌد فى  51111.111نجوى دمحم دمحم مصطفى مسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  460

 وتعبئه وتغلٌف المواد الكٌماوٌه ومساحٌك الغسٌل ، بجهة : شبرا النخله بلبٌس ملن دمحم عبدالوهاب دمحم

عن  165142برلم  21101226، لٌد فى  61111.111سماح عالء جمٌل عبده ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 خردوات ، بجهة : ش مصطفى كامل / حى الزاوٌة بملن احمد دمحم على الحاوى

عن تربٌه  165136لم بر 21101226، لٌد فى  51111.111سمٌر عبدهللا علٌوه السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 مواشى حالبه ، بجهة : صفط الحنه ابوحماد ملن احمد عبدهللا علٌوه السٌد

عن مكتب  165164برلم  21101222، لٌد فى  11111.111اسامه صبرى السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 رى السٌد ابراهٌمتورٌدات عمومٌة ورحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : النمروط بملن صب

عن  164051برلم  21101221، لٌد فى  51111.111ممدوح عزت عبدهللا عبدالجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 تسمٌن عجول بتلو ، بجهة : ش داٌر الناحٌه /الطٌبه ملن  عزت عبدهللا عبدالجلٌل

عن مكتب  164022برلم  21101222، لٌد فى  5111.111دمحم صالح عبدالحمٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

 ملن صالح عبدالحمٌد محمود -رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : كفر الحمام 

عن محل بوٌات  165113برلم  21101222، لٌد فى  12111.111دمحم فتحى خلٌل عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 الزلازٌك ملن دمحم بدر عبدالسالم-نوره ، بجهة : منشٌة مبارن ش المدٌنه الم

عن تربٌة  165163برلم  21101225، لٌد فى  51111.111احمد احمد حسنٌن عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 ملن دمحم احمد حسنٌن -صان الحجر  -مواشى حالبة ، بجهة : صان المبلٌة 

 165165برلم  21101225، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم المحمودى اسماعٌل دمحم الدالى   -  466

 عن تورٌد مستلزمات طبٌه ، بجهة : ش مشالى فالوس ملن منال محمود سالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  165166برلم  21101225، لٌد فى  11111.111دمحم دمحم عبدالحمٌد عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 صابره السعدى الحسٌنٌه ملن دمحم عبدالحمٌد عبٌد االعالف ، بجهة : ع

عن جـــزارة  165164برلم  21101226، لٌد فى  25111.111مسعد حسن شافعى الممدم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  460

 مشتول السوق بملن ابراهٌم دمحم خلٌل-، بجهة : شارع سٌدى سكران 

عن تربٌة  165123برلم  21101226، لٌد فى  51111.111فرد ، رأس ماله ،  ولٌد اسماعٌل ابراهٌم بدوى  ، تاجر  -  421

 صان الحجر بملن ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم بدوى-مواشى حالبة ، بجهة : طرٌك المطار 

عن  165160برلم  21101226، لٌد فى  5111.111اٌمن احمد ناجى امٌن عطٌة احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 ملن دمحم احمد ناجى امٌن -حالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : الزهراء مكتب ر

عن  165162برلم  21101226، لٌد فى  111111.111محسن السٌد عبدالكامل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 ملن احمد دمحم ابراهٌم -مزرعة دواجن ، بجهة : الحلمٌة 

عن معلف  165116برلم  21101226، لٌد فى  65111.111جر فرد ، رأس ماله ،  عطٌات دمحم عبده عبدهللا  ، تا -  423

 لتربٌة المواشى الحالبة ، بجهة : كفر موسى عمران ملن/ حسام دمحم حامد دمحم على

عن  135162برلم  21101226، لٌد فى  12111.111ماهر مٌخائٌل وهبة عبدالمسٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 ارة و بٌع السٌارات ، بجهة : طرٌك منٌاالممح الزلازٌك  ملن/ اٌمن ماهر مٌخائٌلمعرض تج

عن تجمٌع  165113برلم  21101226، لٌد فى  5111.111عمر دمحم السٌد دمحم خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 ٌد دمحم خطابانشاص الرمل بملن دمحم الس-وتجارة مخلفات المصانع ، بجهة : عزبة فرٌد الوسطى 

عن مكتب  165151برلم  21101222، لٌد فى  11111.111السٌد دمحم السٌد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : النخاس بملن دمحم السٌد على حسن

برلم  21101220، لٌد فى  211111.111شرٌف اسماعٌل صدلى عبدالممصود المرعشلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

عن مماوالت وتورٌدات ، بجهة : برج الصفوه من ش الحاجه حكمت الزلازٌك بحرى الزلازٌك ملن سمر صالح ابراهٌم  165211

 احمد دسولى

 عن معمل 165126برلم  21101220، لٌد فى  11111.111تامر فرٌح السٌد دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 ملن عامر عامر حماد -انشاص الرمل  -منتجات االلبان ، بجهة : تل الجراد 

عن مكتب  164022برلم  21101221، لٌد فى  11111.111اشرف السٌد احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  420

 رحالت ونمل عمال داخلٌه ، بجهة : بحطٌط ابوحماد ملن شادٌه حسن عبدالحمٌد

عن تربٌه مواشى  165114برلم  21101222، لٌد فى  111111.111رشاد سالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سالم -  401

 حالبه ، بجهة : الشرابنه الحجازٌه الحسٌنٌه ملن رشاد سالم دمحم

عن  164003برلم  21101222، لٌد فى  51111.111على عبدالفتاح عبدالجلٌل محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  401

 مركز تدرٌب تنمٌة بشرٌة ، بجهة : شٌبة النكارٌة / بملن ماجد عبدالصبور حامد البنا

عن تصنٌع  165101برلم  21101226، لٌد فى  11111.111متولى السٌد متولى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  402

 لٌج الرمل ملن السٌد متولى ابراهٌممعدات تفرٌخ الدواجن ، بجهة : ش جمال عبدالناصر المتفرع من ش خ

عن تعبئه  165114برلم  21101226، لٌد فى  111111.111محمود عبدالعزٌز جمعه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  403

 وتغلٌف ، بجهة : هانون منشاه ابوعمر ملن على عبدالعزٌز جمعه

عن معلف  165141برلم  21101226، لٌد فى  51111.111 الصاوى الشحات عمل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  404

 النخاس بملن دمحم الشحات عمل دمحم-مواشى ، بجهة : عزبة السكران 



 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

عن تجارة  165111برلم  21101226، لٌد فى  51111.111مصطفى لتجارة االلومنتال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  405

 ر بملكفتحى عبدالفتاح حسنمٌت جاب-الومنتال ، بجهة : عزبة السراٌا 

عن مكتب  132162برلم  21101222، لٌد فى  511111.111احمد السٌد ذكى حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  406

 تصدٌر ، بجهة : طرٌك السعدٌه ابوحماد ملن السٌد زكى حسانٌن

عن مكتب  132162برلم  21101222د فى ، لٌ 511111.111احمد السٌد ذكى حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  406

 تصدٌر ، بجهة : له محل اخر عن ممشره فول سودانى فى حى المغازى ـ بملن احمد عبدالمنعم ابراهٌم

عن  165212برلم  21101220، لٌد فى  11111.111عامر رمٌح دمحم زٌدان سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  402

 ملن رمٌح دمحم زٌدان -كافترٌا ، بجهة : المطاوٌة 

عن بٌع الغازات  165155برلم  21101222، لٌد فى  5111.111خٌرى دمحم السٌد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  400

 الصناعٌه ، بجهة : النخاس ملن دمحم السٌد مرسى

عن حداٌد  165166برلم  21101222، لٌد فى  21111.111عبٌر عزت السٌد عزالدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 طرٌك مشتول السوق بملن عزت السٌد عزالدٌن-وبوٌات ، بجهة : سنهوا 

عن تصلٌح  165160برلم  21101222، لٌد فى  1111.111اسالم دمحم دمحم النادى لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 احذٌه ، بجهة : ابو طواله ملن ٌسرٌه دمحم شنان

عن مكتب  165211برلم  21101220، لٌد فى  11111.111هاله مجدى اسماعٌل متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : الزهراء الزلازٌك ملن عماد الدٌن ابوالعباس دمحم

 165101برلم  21101220، لٌد فى  151111.111احمد عبدالحمٌد رمضان عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 صان الحجر ملن دمحم عبدالحمٌد رمضان-عن مكتب تورٌدات زراعٌه ، بجهة : لرٌة طٌبه 

عن تربٌه مواشى  165100برلم  21101226، لٌد فى  251111.111غاده دمحم دمحم مناع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 حالبه ، بجهة : كوبرى سلٌم صان الحجر ملن متولى سعد مرسى

عن  165112برلم  21101226، لٌد فى  251111.111شٌماء عبدالرحمن دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 تربٌه مواشى حالبه ، بجهة : كوبرى سلٌم صان الحجر ملن متولى سعد مرسى

عن مكتب رحالت  165103برلم  21101226، لٌد فى  11111.111احمد دمحم دمحم سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 داخلٌه ، بجهة : ام عجرم ملن دمحم دمحم سعٌد

عن مكتب  22110برلم  21101226، لٌد فى  11111.111زٌنب محمود حفنى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 ش  بور سعٌد / عمارة مردن / بملن دمحم ناجى دمحم 0تورٌدات عمومٌة ومماوالت ، بجهة : 

عن مكتب  22110برلم  21101226، لٌد فى  11111.111زٌنب محمود حفنى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 ناجى دمحم غانم / بلبٌس / بنشاط  فراكه ارز / تورٌدات عمومٌة ومماوالت ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة حفنا ملن دمحم

 براسمال  تسعمائة جنٌه

عن بٌع  165146برلم  21101226، لٌد فى  3111.111احمد جابر عبدالرحمن عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  510

 احذٌه ، بجهة : شوبن بسطه الزلازٌك ملن صفاء جابر عبدالرحمن عبدالحمٌد

عن بٌع  165124برلم  21101226، لٌد فى  31111.111ربى دمحم دمحم سالم صبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الع -  511

 انشاص الرمل بملن عربى دمحم دعبس ٌوسف-اسمنت ومواد بناء ، بجهة : عزبة فرٌد 

عن مكن نسٌج ،  165140برلم  21101222، لٌد فى  111111.111فكرى دمحم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 بجهة : كفر الحلبى بملن زكٌه محب حسنى



 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

برلم  21101222، لٌد فى  11111.111احمد عبدالكرٌم عبداللطٌف احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 ملن عبدالكرٌم عبداللطٌف احمد ابراهٌم-عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : نشوة  165152

عن  165156برلم  21101222، لٌد فى  51111.111الحسن مصطفى رمضان مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 ملن اسراء احمد رمضان مصطفى -مماوالت وتورٌدات ، بجهة : حى المغازى 

 165164برلم  21101222، لٌد فى  31111.111دمحم احمد عبدالمعز عبدالبالى العسال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 عن مكتبة وخردوات ، بجهة : بهنباى بملن محمود حسن دمحم

عن معلف  165123برلم  21101222، لٌد فى  51111.111هشام احمد عبدالحلٌم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 مواشى حالبه ، بجهة : الحمٌدٌة بملن احمد دمحم سٌد محمود

عن  165160برلم  21101222، لٌد فى  11111.111ٌهوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شرٌف دمحم عبدالموى م -  516

 مماوالت ، بجهة : زهر شرب ملن اٌمن دمحم عبدالموى مٌهوب

 165211برلم  21101220، لٌد فى  11111.111محى الدٌن عبدالعال عباس عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 لعزازى بملن نهله دمحم ححسن دمحم احمدعن محل رخام ، بجهة : ا

عن فراكة  165106برلم  21101226، لٌد فى  11111.111احمد عبدهللا حسانٌن حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 ملن عبدهللا حسانٌن حسٌن -بجوار المطحن  -ارز ، بجهة : كفر الحوت 

عن مكتب  165126برلم  21101226، لٌد فى  11111.111اله ،  اٌهاب احمد فهمى وهٌبى  ، تاجر فرد ، رأس م -  510

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : ش ابو الفتوح مرعى ملن دمحم عبداللطٌف السٌد

عن ممهى ، بجهة :  165126برلم  21101226، لٌد فى  511.111دمحم السٌد حسٌن سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 امٌنة سٌد احمد السٌد ش البحر بندف ملن/

عن مكتب  165110برلم  21101226، لٌد فى  12111.111دمحم سعٌد احمد حسانٌن مكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 نمل داخلى ، بجهة : ش مسجد الصفا منٌا الممح ملن اسماء عمر عبدالداٌم

عن  165126برلم  21101226، لٌد فى  12111.111احمد رأفت فوزى على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 بمالة وتموٌن ، بجهة : شارع بورسعٌد بملن زكى متولى الشترى

عن مكتب  165161برلم  21101222، لٌد فى  111111.111زكرٌا عبدالحك سالمه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 حٌه بحر البمر الحسٌنٌه ملن عبدالحك سالمه دمحممماوالت عامه وتشطٌبات متكامله ، بجهة : واحد الصال

عن مكتب  165162برلم  21101222، لٌد فى  25111.111نادر السٌد عبدالعزٌز دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 تورٌدات عامه ، بجهة : ش البحر الزوامل بلبٌس ملن عمرو السٌد عبدالعزٌز

عن محل  165214برلم  21101220، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    ٌاسر دمحم على امٌن ابو طالب -  525

 خمٌرة ومستلزمات حلوٌات ، بجهة : ش الجٌش ملن دمحم على امٌن ابو طالب

عن  165102برلم  21101220، لٌد فى  11111.111منى جودة عبدالحمٌد مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 ملن السٌد دمحم سلٌمان -جوار مسجد حسن البنا  -ت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : شارع مصرف اكوة مكتب رحال

عن  165215برلم  21101220، لٌد فى  111111.111توحٌده دمحم اسماعٌل رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 بملن احمد دمحم دمحم على-تورٌدات عامة ، بجهة : كفر العزازى 

عن تورٌد وتسوٌك  165211برلم  21101220، لٌد فى  51111.111دمحم كامل دمحم مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

المستلزمات الطبٌة وتجارة وتورٌد مستحضرات التجمٌل المحلٌة والمكمالت الغذائٌة واالغذٌة الخاصة والمطهرات واالالت 

ملن  -المومٌة  -م من ش طلبة عوٌضة  -شارع دمحم الماجور  0ك لدى الغٌر ، بجهة : والمعدات الطبٌة وتسجٌل وتصنٌع كل ماسب

 هشام ابراهٌم دمحم على



 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

عن تجاره  165112برلم  21101222، لٌد فى  25111.111دمحم عبدالعال كامل دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  520

 ز الزلازٌك ملن وفاء محمود السٌد دمحم ابراهٌملطع غٌار سٌارات ، بجهة : ش سمٌر عرابى لسم عبدالعزٌ

عن تاجر  165133برلم  21101225، لٌد فى  111111.111علوان احمد علوان اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 تهغٌته ملن عبدالحى السٌد شحا-ش محمود عز 35ومورد المشه ومالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : عمار رلم 

عن تجارة  165113برلم  21101222، لٌد فى  15111.111احمد عبدالمنعم مسلمى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 إكسسوار محمول وتجارة محمول ، بجهة : ابوطوالة بملن زٌنات عبالمنعم خواص ابراهٌم

عن  165146برلم  21101225، لٌد فى  25111.111مصطفى على عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 الزلازٌك ملن ورثة /ابراهٌم غرٌب مسلم-الزلازٌك بحرى -ش رمضان  46منظفات ، بجهة : 

عن  165102برلم  21101226، لٌد فى  51111.111هاله السٌد سٌد احمد عبدالمعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 ة : الهٌصمٌه فالوس ملن دمحم ابراهٌم السٌدمحل مالبس عدا المالبس العسكرٌه ، بجه

عن مكتب  165116برلم  21101226، لٌد فى  11111.111عطٌه الشوادفى حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 رحالت داخلٌة و نمل عمال ، بجهة : منشأة السالم ملن/ عادل الشوادفى حسن

عن معرض  165133برلم  21101226، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،   احمد دمحم توفٌك سالم  ، تاجر فرد ، -  535

 وتجارة حداٌد وبوٌات ، بجهة : الظواهرٌة بملن زاهر عبدالعزٌز منصور

عن  165163برلم  21101226، لٌد فى  11111.111صباح عبدالهادى احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

الت عامه وتورٌدات ، بجهة : ش عالء الدٌن خلف لاعة عالء الدٌن كوبرى الجامعه  الزلازٌك ملن مكتب استشارات هندسٌه ومماو

 احمد محسن احمد

عن مكتب  165166برلم  21101226، لٌد فى  21111.111اٌمن السٌد عبدالرحمن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 عبدالرحمن على رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : طوٌحر ملن السٌد

عن محل  151310برلم  21101226، لٌد فى  11111.111احمد عرباوى السٌد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 الزلازٌك ملن السٌد عرباوى السٌد-تجهٌز وجبات سرٌعه ، بجهة : مساكن االستاد الرٌاضى 

عن محل  151310برلم  21101226، لٌد فى  11111.111له ،  احمد عرباوى السٌد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ما -  530

 بناحٌة شٌبه م الزلازٌك 2116-6-6فى  151310تجهٌز وجبات سرٌعه ، بجهة : له محل تعبئة وتغلٌف مواد غذائٌه برلم 

 165161برلم  21101222، لٌد فى  11111.111اسماء عبدالعزٌز عبدالمادر دمحم البطل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : البالشون بلبٌس ملن دمحم عبدهللا عبدالمادر

عن  165162برلم  21101222، لٌد فى  5111.111عبدالمعبود عبدالمعطى هاشم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 احمد عبدالمعبود عبدالمعطى هاشممكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : اكٌاد البحرٌه ملن 

عن استصالح  166116برلم  21101222، لٌد فى  11111.111سمٌرة السٌد دمحم لزله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 واستزراع االراضى الصحراوٌه المابله للزراعه ، بجهة : سماكٌن الشرق ملن دمحم السٌد ابراهٌم دمحم

عن استصالح  166116برلم  21101222، لٌد فى  11111.111له  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمٌرة السٌد دمحم لز -  543

واستزراع االراضى الصحراوٌه المابله للزراعه ، بجهة : له محل  محطة فرز وتدرٌج وتمشٌر وغربلة وتعبئة الفول السودانىبرلم  

 بناحٌة سماكٌن الشرق2112-2-0فى   166116

عن  165106برلم  21101220، لٌد فى  51111.111ان احمد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم اشرف رمض -  544

 طالء سٌارات ، بجهة : ابوذر الغفارى المومٌه ملن هٌثم رمزى حسن

عن مكتب  165212برلم  21101220، لٌد فى  11111.111عزه عبدهللا على عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

 العباسه بملن عوض دمحم ٌوسف عطٌة-لٌة ونمل عمال ، بجهة : الشٌخ صالح رحالت داخ



 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

عن مكتب  164041برلم  21101221، لٌد فى  11111.111عبدهللا على عبدالحلٌم لشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 كفر الجراٌة بملن عبدالسالم دمحم دمحم-رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : شمة دور ارضى 

عن  164022برلم  21101221، لٌد فى  51111.111عبدالسالم دمحم على احمدعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 ممشرة فول سودانى وتصدٌره ، بجهة : لصاصٌن الشرق ملن احمد دمحم على احمد

عن مركز  164056برلم  21101221، لٌد فى  11111.111اسراء راضى احمد دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

تخاطب وتنمٌة مهارات )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة( ، بجهة : حى مبارن بملن احمد رمضان 

 ابراهٌم

عن مكتب  164066برلم  21101221، لٌد فى  11111.111فرٌد شولى دمحم السعٌد عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  540

 ش عوده الحناوى الزلازٌك اول ملن ماجده عزت سالم عبدالنبى 16ت عامه ، بجهة : توكٌال

عن  165145برلم  21101225، لٌد فى  11111.111رغدة احمد مصطفى دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 ملن دعاء دمحم الصادق -الغشام  -شارع مولف المنصورة  1ستودٌو مٌكب ، بجهة : 

عن ورشة  165142برلم  21101225، لٌد فى  21111.111دمحم فكرى احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 ملن عزة دمحم عوض هللا -تشكٌل معادن ، بجهة : المبة 

عن تعبئة  165152برلم  21101225، لٌد فى  25111.111احمد عبدالستار طه همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

 السعدٌٌن ملن منى عبدالجلٌل على-نادٌل ورلٌه ٌدوٌا ، بجهة : عزبة الولف م

عن لطع غٌار  165106برلم  21101226، لٌد فى  11111.111على دمحم على عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  553

 سٌارات ، بجهة : الحجاجٌه المدٌمه فالوس ملن هانم دمحم مصطفى

عن مكتب رحالت  165115برلم  21101226، لٌد فى  5111.111كرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل دمحم على  -  554

 داخلٌة و نمل عمال ، بجهة : مٌت ركاب ملن /اسامة عادل دمحم على كرٌم

 165161برلم  21101226، لٌد فى  11111.111محمود على عبدالرحمن على سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

 تجارة ادوات منزلٌه واجهزه كهربائٌه ، بجهة : المطاوٌه ملن على عبدالرحمن على عن

عن  165152برلم  21101222، لٌد فى  151111.111ٌوسف السٌد عبدهللا عٌسى جندل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 صارعمل اكٌاس بالستٌن ، بجهة : السعدى منشاه ابوعمر ملن راضى سلٌمان عبدالحمٌد ن

عن استصالح  164232برلم  21101222، لٌد فى  11111.111حسن دمحم سلٌمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 واستزراع االراضى الصحراوٌه والمابله للزراعه ، بجهة : سماكٌن الشرق الحسٌنٌه ملن دمحم حسن دمحم سلٌمان على

عن استصالح  164232برلم  21101222، لٌد فى  11111.111حسن دمحم سلٌمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

واستزراع االراضى الصحراوٌه والمابله للزراعه ، بجهة : له محل اخر عن محطة فرز وتدرٌج وتمشٌر وغربلة وتعبئة الفول 

 سامى حسن سٌلمان علىالسودانى فى كفر ابوعامر سماكٌن الشرق ملن/ 

برلم  21101226، لٌد فى  251111.111محمود حسٌنى عبدالحمٌد موسى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  550

 عن معلف لالنتاج الحٌوانى وااللبان وتسمٌن وحالبه ، بجهة : صفط الحنا ابوحماد ملن خالد حسٌنى عبدالحمٌد 165132

 165165برلم  21101222، لٌد فى  51111.111مد عمٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالنبى مصطفى اح -  561

 عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال وبضائع ، بجهة : ش الفردوس من ش زمزم  ملن ام حسن احمد حسن دمحم

عن مالبس  165121 برلم 21101222، لٌد فى  11111.111السٌد حماد حمٌدان حمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 حرٌمى عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش المركز ملن سمٌر عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز

عن  164006برلم  21101222، لٌد فى  31111.111احمد جمال عبدالسالم عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 ٌة رزنه ملن احمد دمحم الشحاتهر-تعبئة وتغلٌف مواد غذائٌه ، بجهة : ش ابو بكر الصدٌك 



 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

عن مكتب  165146برلم  21101225، لٌد فى  11111.111فاطمة نعٌم عبدالصادق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

 ملن محمود عوض ابراهٌم -رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات ، بجهة : كفر اكٌاد 

عن مكتبه ، بجهة  165132برلم  21101225، لٌد فى  11111.111اله ،  نجالء دمحم دمحم بدران  ، تاجر فرد ، رأس م -  564

 فالوس ملن جمال دمحم سلٌم سلٌمان-: مساكن احمد حلمى عمارة 

عن اعالف طٌور ،  165126برلم  21101226، لٌد فى  5111.111عماد دمحم دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 حال بملن عفاف محمود سعٌدالن-بجهة : شارع مصطفى كامل 

عن استثمار عمارى  165141برلم  21101225، لٌد فى  51111.111دمحم فوزى زكى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 الجعفرٌه ملن حسٌن فوزى زكى-ومماوالت عامه وتورٌدات ، بجهة : ش اسماعٌل عفوش 

عن بماله ، بجهة :  165143برلم  21101225، لٌد فى  11111.111،   دمحم حسن عامر عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  566

 الحسٌنٌه ملن طارق دمحم سلٌمان فرٌد-المناجاه الكبرى -العماٌله 

عن مكتب  165102برلم  21101226، لٌد فى  11111.111ابراهٌم حسن نبوى الماظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 ة : السماعنه فالوس ملن دمحم احمد دمحمرحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجه

عن صٌدلٌة  165116برلم  21101226، لٌد فى  11111.111دمحم حسن دمحم بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  560

 بشرٌة ، بجهة : هرٌة رزنة ملن/ فاطمة النبوٌة فتحى اسماعٌل

عن بٌع  134416برلم  21101226، لٌد فى  12111.111احمد جمال محمود الشحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 المنتزة بملن محسن دمحم محمود الشحات-شارع الجالء  30اجهزة واكسسوار محمول ، بجهة : 

عن تجارة  21546برلم  21101226، لٌد فى  21111.111رضا عٌسى دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 هنا ملن محمود دمحم صابرالكٌماوٌات ، بجهة : اوالد م

عن تجارة  21546برلم  21101226، لٌد فى  21111.111رضا عٌسى دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 بناحٌة اوالد مهنا 1002-0-20فى  21546الكٌماوٌات ، بجهة : له مكتب تورٌدات عامه برلم 

عن  124162برلم  21101222، لٌد فى  21111.111رأس ماله ،  مٌرفت عبدالوهاب شولى مندور  ، تاجر فرد ،  -  563

 محل اعداد طعام ، بجهة : ش الساحه ابوحماد ملن اسالم السٌد ابراهٌم

عن  124162برلم  21101222، لٌد فى  21111.111مٌرفت عبدالوهاب شولى مندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

 ملن اسالم السٌد ابراهٌم امام-ر عن بماله فى شارع جمال عبدالناصر محل اعداد طعام ، بجهة : له محل اخ

عن محل لتجاره  165141برلم  21101226، لٌد فى  22111.111امل طلعت دمحم بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 دمحم وبٌع المالبس الجاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : كفر ابراش مشتول السوق ملن احمد حسن

عن مكتب  165212برلم  21101220، لٌد فى  111111.111ابراهٌم حسن السٌد بالسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 حسن صالح الزلازٌك ملن عمرو ابو العباس دمحم السٌد-مماوالت وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : ش دمحم السٌد 

عن بمالة ،  165122برلم  21101220، لٌد فى  25111.111اله ،  سعاد بٌومى دمحم مستور  ، تاجر فرد ، رأس م -  566

 ملن احمد خٌرى محمود دمحم جلهوم -مشتول السوق  -بجهة : نبتٌت 

عن مغسله سٌارات  164056برلم  21101221، لٌد فى  12111.111احمد سعٌد سعد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 لمومٌه الزلازٌك ملن زٌنب دمحم احمد الشناوى، بجهة : امتداد ش طلبه عوٌضه ا

عن تجاره  164060برلم  21101221، لٌد فى  5111.111مسعد احمد محمود دمحم عوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  560

 لطع غٌار واكسسوارات السٌارات ، بجهة : المحجر ابوحماد ملن دمحم مسعد احمد

عن  164000برلم  21101222، لٌد فى  21111.111وو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالحلٌم عبدالحلٌم حسٌن ال -  521

 ماكٌنة طحٌن ومضرب ارز ، بجهة : مٌت حمل ملن سعاد دمحم ابراهٌم سٌد احمد



 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

برلم  21101221، لٌد فى  251111.111عبدالتواب عبدالتواب عبدالخالك فضالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 علف مواشى حالبه ، بجهة : شلشلمون ملن سعدٌه جوده عطٌهعن م 164021

عن مكتب  164020برلم  21101222، لٌد فى  5111.111السٌد عبدالحمٌد عبدالمنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 ملن عبدالحمٌد عبدالمنعم دمحم -رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : طحلة بردٌن 

عن مكتب  165112برلم  21101222، لٌد فى  11111.111السٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منال محمود  -  523

 مشتول السوق بملن عاطف شدٌد هندى على-رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : دهمشا 

عن مكتب  165121برلم  21101222، لٌد فى  11111.111شٌماء الحالبى محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : داٌر الناحٌة بمرٌة كفر الشٌخ خلٌفة بملن دمحم لطفى عبدهللا مهدى

عن  165136برلم  21101225، لٌد فى  12111.111زٌنب نصار مصطفى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

 ملن دمحم على ٌوسف -مماوالت عمومٌة ، بجهة : الجمالٌة 

عن مخبز  165152برلم  21101225، لٌد فى  11111.111احمد فتوح فتحى الدغار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 ملن زٌنب عبداللطٌف طه دمحم -بلدى نصف آلى ، بجهة : التلٌن 

عن ورشة  165166برلم  21101226، لٌد فى  31111.111احمد رمضان دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 بساتٌن االسماعٌلٌة بملن دمحم رمضان دمحم-عرب العٌاٌدة -رخام ، بجهة : عزبة الهنادى 

عن تربٌة  165144برلم  21101225، لٌد فى  61111.111ناصر على مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 عبدالعالمواشى حالبه ، بجهة : المناجاة الكبرى ملن احمد دمحم على الوصال 

عن  165105برلم  21101226، لٌد فى  211111.111شربات عبدالمنعم احمد عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  520

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : كردٌده بملن ابراهٌم دمحم احمد عبدالجواد

عن  165162برلم  21101226لٌد فى  ، 11111.111شرٌف عبدالمنعم ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  501

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : نشوه ملن عبدالمنعم ابراهٌم احمد

عن بٌع المشه  165125برلم  21101226، لٌد فى  5111.111دمحم محمود الشحات حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  501

 رفعت محمود الشحات-الشحات، بجهة : ش شرف المنتزه الزلازٌك ملن جمال محمود 

عن مكتب  165121برلم  21101226، لٌد فى  11111.111نادٌه سعٌد دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  502

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : ابراش مشتول السوق ملن ابراهٌم جوده احمد على

عن طرح و لوازم  165122برلم  21101226، لٌد فى  11111.111  هبة امٌن دمحم ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  503

 المنتزة ملن/ اسماعٌل السٌد زكرٌا 16ش  نعٌم رلم 4محجبات ، بجهة : محل رلم 

عن  165132برلم  21101226، لٌد فى  11111.111عادل دمحم عبدالحلٌم دمحم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  504

 زراعى وحبوب ، بجهة : ع المخزنجى شوبن بسطه الزلازٌك ملن دمحم دمحم ابراهٌم سعدتجاره اعالف كٌماوى 

عن  165151برلم  21101222، لٌد فى  21111.111جالل عبدالعزٌز السٌد دمحم اللٌثى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  505

 تعبئة مواد غذائٌه ، بجهة : البالشون ملن حافظ دمحم هجرس سالم الخشن

عن  165142برلم  21101226، لٌد فى  11111.111اشرف عبداللطٌف عطٌه ابوهاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  506

 تجاره حداٌد وبوٌات ، بجهة : منشاه ابو االخضر الزلازٌك ملن عبداللطٌف عطٌه ابوهاشم

عن سوبر ماركت ،  165216برلم  21101220، لٌد فى  3111.111دمحم عبدهللا على جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  506

 بجهة : مول النٌل بالزا الصالحٌه الجدٌده ملن نبٌل فوزى سٌد احمد

عن مطعم  165214برلم  21101220، لٌد فى  11111.111عالء عبدالعظٌم متولى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  502

 فول وطعمٌة ، بجهة : دوامه بملن دمحم احمد ممٌبل حمد



 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

عن بٌع  165104برلم  21101220، لٌد فى  5111.111سعدٌة عبدالعزٌز مرسى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  500

 ملن احمد طلعت دمحم على -دواجن مجمدة ، بجهة : بهنباى 

كٌالت عن تو 165161برلم  21101226، لٌد فى  11111.111عمرو حنفى زكى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

تجارٌة وتورٌد المستحضرات التجمٌلٌة المحلٌة والمستلزمات الطبٌة والمكمالت الغذائٌة واالدوٌة والبان االطفال واالجهزة 

منشٌة السالم  -ش عمر بن الخطاب  11العوٌضٌة  الطبٌة والمطهرات وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر والتورٌدات العامه ، بجهة : 

 ه ابو العالبملن هشام سعٌد شحات -

برلم  21101225، لٌد فى  151111.111انتصار دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم ابوالعنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 عن ورشة تصتٌع كرتون ، بجهة : عزبة ابو العنٌن الحمٌدٌه ملن السٌد عبدالستار عبدالحمٌد ابراهٌم 165134

عن محل  165155برلم  21101225، لٌد فى  11111.111ر فرد ، رأس ماله ،  مٌاده صالح سٌد على بحٌرى  ، تاج -  612

 طرٌك الزراعه التجنٌد الحناوى الزلازٌك اول ملن دمحم عبدالسالم على 2بٌع وتركٌب كاوتش ، بجهة : برج الصادق 

عن مالبس  165116رلم ب 21101226، لٌد فى  11111.111دمحم فوزى دمرداش السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 جاهزه عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : ش الوحدة المحلٌة / من ش المحطة / انشاص بملن امٌرة كمال صالح

 21101226، لٌد فى  25111.111الشرٌف للموبٌالت واكسسوارتها والتوكٌالت التجارٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 رتها وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : شارع الحرٌة بملن احمد عمر دمحمىعن موبٌالت واكسسوا 165114برلم 

عن مكتب  165216برلم  21101220، لٌد فى  51111.111احمد سعٌد فتحى عرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 ملن صابر بٌومى دمحم -الزنكلون  -دعاٌة واعالن ، بجهة : شارع الجمعٌة الزراعٌة 

عن مكتب  165145برلم  21101226، لٌد فى  11111.111حسن دمحم راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود سمٌر -  616

 تورٌد عماله داخلٌه ، بجهة : ش الحسن والحسٌن ترعه حمدى المرٌن ملن عبده دمحم طه

عن محل مواد  165162برلم  21101222، لٌد فى  51111.111طارق دمحم دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 شارع الطاروطى بملن محمود حسن على ابراهٌم 20غذائٌة ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  165163برلم  21101222، لٌد فى  1111.111مرٌم جالل على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : كفر عثمان عفت بملن حمدى السٌد تهامى دمحم

عن تعبئة مواد  165156برلم  21101222، لٌد فى  51111.111 جمٌل حسن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  610

 ملن امٌنة عبداللطٌف ابراهٌم خلٌل -غذائٌة ، بجهة : النخاس 

لة عن بما 165120برلم  21101220، لٌد فى  11111.111عفاف دمحم فتحى الصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 ملن دمحم اسماعٌل حسن جمعة -وتموٌن ، بجهة : الزهراء 

عن تربٌة  164642برلم  21101214، لٌد فى  111111.111سمٌر التمٌمى غرٌب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 سعود البحرٌه ملن التمٌمى غرٌب دمحم وهبه-مواشى حالبه ، بجهة : جزٌرة علٌوة 

عن  164661برلم  21101214، لٌد فى  11111.111عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رفعت لطفى دمحم -  612

 صالون حالله ، بجهة : كفر موسى عمران ملن سمر فتحى دمحم

عن  164063برلم  21101221، لٌد فى  11111.111حكمت حسٌن احمد حسٌن منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 منشأة ابو عمر  ملن دمحم حامد االنور-مدخل الفرحاتٌه -روس بماله ، بجهة : ش الد

عن تجارة  164026برلم  21101221، لٌد فى  22111.111عصمت احمد مسلمى جناحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 حمٌدمشتول السوق بملن دمحم البٌومى عبدال-وبٌع المالبس الجاهزة )عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : دهمشا 

عن مكتب  164033برلم  21101221، لٌد فى  11111.111منى كمال دمحم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 ملن السٌد دمحم ابراهٌم النجار -رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : السعادات 



 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

عن بٌع  164001برلم  21101222، لٌد فى  21111.111وفاء دمحم عبدالفتاح حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 الزلازٌك ملن عماد الدٌن دمحم السٌد-تمسٌم المهنٌن المساكن التعاونٌه  125عمار  3مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن بٌع لطع  165131برلم  21101225، لٌد فى  25111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على ابراهٌم دمحم ٌوسف   -  616

 غٌار سٌارات ، بجهة : الصالحٌه المدٌمه ملن ابراهٌم دمحم ٌوسف دمحم

 165161برلم  21101225، لٌد فى  111111.111اٌهاب حسن دمحم ابراهٌم عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 وتجارة المالبس عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : مٌت معال ملن سمٌه السٌد جاب هللاعن تصنٌع 

عن  165112برلم  21101226، لٌد فى  111111.111مدٌح دمحم عبدالعزٌز حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  610

 لعزٌزبٌشة عامر بملن رجب دمحم عبدا-مماوالت عمومٌة وتورٌدات ، بجهة : عزبة الحواط 

عن  164632برلم  21101226، لٌد فى  1111111.111عمر دمحم دمحم احمد زٌتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 الزلازٌك ملن شرٌن فؤاد احمد-تحضٌر وتجهٌز مشروبات ومطحن بن ، بجهة : ش ابو بكر الصدٌك فلل الجامعه 

عن  164632برلم  21101226، لٌد فى  1111111.111ماله ،  عمر دمحم دمحم احمد زٌتون  ، تاجر فرد ، رأس  -  621

 سجل تجارى  االبراهٌمٌه 2116-2-23فى  31162تحضٌر وتجهٌز مشروبات ومطحن بن ، بجهة : له مطحن بن برلم 

عن حظٌرة  165161برلم  21101222، لٌد فى  51111.111نادر السٌد امٌن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 اشى تسمٌن وحالبه ، بجهة : الزنكلون ملن السٌد امٌن محمودمو

عن  165213برلم  21101220، لٌد فى  111111.111احمد عبدالحلٌم عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

 مكتب مماوالت خرسانٌه وتشطٌبات ، بجهة : مٌت حمل بلبٌس ملن عبدالحلٌم عبدالرحمن دمحم

عن بٌع  166261برلم  21101220، لٌد فى  51111.111دمحم كمال سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   كمال -  624

 كفر حفنا ملن دمحم كمال سٌد احمد 2ادوات منزلٌه وكهربائٌه ، بجهة : محل رلم 

عن بٌع  166261 برلم 21101220، لٌد فى  51111.111كمال دمحم كمال سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 بناحٌة كفر حفنا ملن دمحم كمال سٌد احمد 166261ادوات منزلٌه وكهربائٌه ، بجهة : له مكتب مماوالت برلم 

عن تورٌدات  165210برلم  21101220، لٌد فى  51111.111محمود ابراهٌم حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 مشتول السوق بملن حسن عبدالشافى حسٌن-المنٌر -عمومٌة ، بجهة : عزبة رشاد 

 164005برلم  21101222، لٌد فى  11111.111اسامه ابراهٌم عوض عوض العاٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 عن مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : شٌبة النكارٌه ملن علٌوه عبدالوهاب مهدى

عن مكتب رحالت  165111برلم  21101222، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،   على حسن دمحم عمر  ، تاجر فرد ، -  622

 الدٌدامون بملن دمحم حسن دمحم-داخلٌة ، بجهة : شارع السكة الجدٌدة 

عن مكتب  165166برلم  21101225، لٌد فى  5111.111احمد مصطفى عبدالهادى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  620

 مال ، بجهة : نشوه الزلازٌك ملن عمرو رفاعى ابوزٌدرحالت داخلٌه ونمل ع

عن  165136برلم  21101225، لٌد فى  11111.111على ٌوسف ٌونس الدرٌهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 الحسٌنٌه ملن دمحم على ٌوسف-استصالح اراضى زراعٌه ، بجهة : ش المستشفى 

عن زٌوت وفالتر  165124برلم  21101226، لٌد فى  21111.111د ، رأس ماله ،  دمحم جمال دمحم سلٌمان  ، تاجر فر -  631

 ، بجهة : المسلمٌة مركز صان الحجر بملن حسن عٌد ٌاسٌن

عن  165142برلم  21101225، لٌد فى  211111.111ولٌد السٌد عبدالغنى الغرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 بثٌنه حسن دمحم مدشة حبوب ، بجهة : نشوه ملن

 165112برلم  21101226، لٌد فى  51111.111عبدهللا السعٌد عبده بٌومى عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 عن ورشة لعمل مخدات الفٌبر و تفتٌح الفٌبر ، بجهة : المنطمة الصناعٌة انشاص طرٌك المطار ملن/احمد مصطفى عبدالعزٌز



 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

عن كافٌه ،  165144برلم  21101226، لٌد فى  51111.111احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود جمٌل على -  634

 بجهة : الخٌس ابوحماد ملن جمٌل على احمد

برلم  21101226، لٌد فى  21111.111عبدالحمٌد حسٌن عبدالحمٌد عبدالهادى خضره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  635

 جهة : شبرا النخلة بملن وائل جوده دمحم حسن اسماعٌلعن تورٌدات عمومٌة ، ب 165110

عن  165126برلم  21101222، لٌد فى  25111.111عبدالناصر دمحم دمحم محمود النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

 تربٌه المواشى ، بجهة : ابراش مشتول السوق ملن دمحم دمحم محمود النجار

عن  165153برلم  21101222، لٌد فى  12111.111لى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صابر دسولى ابراهٌم دسو -  636

 ملن عالء الدٌن سلٌمان ٌوسف -شارع عمر بن الخطاب  -عدا الكمبٌوتر ، بجهة : حى مبارن  -تجارة وتوزٌع اجهزة كهربائٌة 

 165150برلم  21101222، لٌد فى  11111.111عبدالرحمن احمد عبدالحمٌد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 ملن دمحم احمد عبدالحمٌد -المومٌة  -شارع مسجد الزراعة  1عن بمالة ، بجهة : 

عن ممشرة  165166برلم  21101222، لٌد فى  11111.111تامر حسٌنى السٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  630

 ملن دمحم عبدربه عبدالحفٌظ لصاصٌن الشرق-فول سودانى ، بجهة : شعفوره 

عن مكتب  165213برلم  21101220، لٌد فى  12111.111احمد سعٌد شعبان الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 تورٌدات ععمومٌه ، بجهة : طرٌك عبدالمنعم رٌاض ملن سعٌد شعبان الجمال

عن  165131برلم  21101225، لٌد فى  51111.111 ٌسرى ابراهٌم معوض ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  641

 ملن ٌاسر دمحم السٌد -تجارة كاوتش وبطارٌات ، بجهة : الطوٌلة 

عن  165135برلم  21101225، لٌد فى  21111.111عبدالسالم احمد عبدالسالم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  642

 ملن سهام صالح غرٌب طنطاوى -بجوار مكتب الغد حى مبارن  2كمالٌات واكسسوارات سٌارات ، بجهة : محل رلم 

عن مكتب نمل  165150برلم  21101225، لٌد فى  25111.111دمحم شٌبوب رزق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  643

 ملن شٌبوب رزق دمحم -وشحن وتورٌدات مواد غذائٌة ، بجهة : كفر مسعود حجازى 

عن مكتب  165101برلم  21101226، لٌد فى  11111.111ابراهٌم ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  644

 ملن صبرى ابراهٌم دمحم -رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : شارع حسنى المراسى 

عن  165123برلم  21101226، لٌد فى  25111.111السٌدة احمد عبدالوهاب عبده سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  645

 تعبئة سكر ، بجهة : ش الفلكى عزبة البلبٌسى ملن/ نادٌه السٌد مصطفى

 165135برلم  21101226، لٌد فى  51111.111رٌهام عبدالحلٌم عبدالمحسن الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

 انى بلبٌس ملن  عبدالحلٌم عبدالمحسن الشعراوىعن مكتب تورٌدات عمومٌه ، بجهة : ش عبدهللا االهو

عن مكتب  165122برلم  21101222، لٌد فى  11111.111محمود الشوادفى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

 رحالت داخلٌه ، بجهة : ش مدرسه شهداء بحر البمر الحسٌنٌه ملن هاله فاروق عطٌه ابراهٌم

عن  165166برلم  21101222، لٌد فى  65111.111افى عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبده عاطف عبدالك -  642

 تربٌة مواشى ، بجهة : حى الغمرى ملن عاطف عبدالكافى عبدالعزٌز

عن ورشه  165215برلم  21101220، لٌد فى  25111.111احمد السٌد ٌوسف على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  640

 دبوس كرتون ، بجهة : حى الشٌخ ابوزٌد الصحافه مشتول السوق ملن عبدالحمٌد احمد حسٌن حداده وتصنٌع

عن  165106برلم  21101220، لٌد فى  111111.111بدر دمحم عبدالعزٌز دمحم الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

  الجوهرىمشتول السوق بملن دمحم عبدالعزٌز دمحم-تورٌدات عمومٌة ، بجهة : المنٌر 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركة / حمادة دمحم دمحم حسن وشرٌكه   شركة  ،  تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او  -  1

، عن تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء النتاج  165163لم بر 21101222،لٌدت فى  11111.111اللحوم   ،رأس مالها   

 -طرٌك الفردان  23بناحٌة المصاصٌن شرق ن  442-1112-316السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم ، بجهة : المطع 

 الصالحٌة -االسماعٌلٌة 

 5111.111ونمل عمال شركات   ،رأس مالها   شركة / سهٌر دمحم دمحم مصطفى وشركاها   شركة  ،  مكتب رحالت داخلٌة  -  2

ملن حجازى السٌد  -، عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات ، بجهة : كفر اكٌاد  164051برلم  21101221،لٌدت فى 

 عبدالوهاب

اوالت العامة وتشمل شركة / السٌد عبداللطٌف دمحم وشرٌكٌه   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة وصٌانة المصانع والشركات والمم -  3

اعمال االنشاءات والتجهٌزات والتشطٌبات والدهانات والدٌكورات وتورٌد وتركٌب خطوط االنتاج ولطع الغٌار وصٌانتها وكذلن 

اعمال المصاعد ولطع الغٌار وصٌانتها والصٌانة العامة وخامات ومستلزمات تشغٌل المصانع والشركات ومواد وادوات النظافة 

برلم  21101221،لٌدت فى  11111.111ستشارات الفنٌة عدا االستشارات المانونٌة والمالٌة   ،رأس مالها   والصٌانة واال

، عن التورٌدات العمومٌة وصٌانة المصانع والشركات والمماوالت العامة وتشمل اعمال االنشاءات والتجهٌزات  164026

النتاج ولطع الغٌار وصٌانتها وكذلن اعمال المصاعد ولطع الغٌار والتشطٌبات والدهانات والدٌكورات وتورٌد وتركٌب خطوط ا

وصٌانتها والصٌانة العامة وخامات ومستلزمات تشغٌل المصانع والشركات ومواد وادوات النظافة والصٌانة واالستشارات الفنٌة عدا 

  دمحم الهادىملن سمٌر عبدهللا -دوٌدة  -شارع البعوضٌة  4االستشارات المانونٌة والمالٌة ، بجهة : 

 15111.111شركة / دمحم طارق دمحم عبده وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت وتورٌدات عامة وتكنولوجٌا العزل  ،رأس مالها    -  4

تمسٌم  -، عن مماوالت وتورٌدات عامة وتكنولوجٌا العزل ، بجهة : شارع سمٌر حجازى  164663برلم  21101214،لٌدت فى 

 احمد التهامى ملن تغرٌد -المهنٌٌن 

شركة / حسن دمحم على وشركاه   شركة  ،  تصنٌع مستحضرات التجمٌل المحلٌة واالغذٌة الخاصة والمكمالت الغذائٌة  -  5

، عن تصنٌع مستحضرات  164221برلم  21101212،لٌدت فى  21111.111والمستلزمات الطبٌة لدى الغٌر   ،رأس مالها   

 ملن احمد دمحم حسن -صة والمكمالت الغذائٌة والمستلزمات الطبٌة لدى الغٌر ، بجهة : الجماٌلة التجمٌل المحلٌة واالغذٌة الخا

شركة / عمرو ابراهٌم السٌد ابراهٌم سلطان وشرٌكه ماهر على احمد دمحم سلطان   شركة  ،  تجارة وبٌع السٌرامٌن واالدوات  -  6

، عن تجارة وبٌع السٌرامٌن واالدوات الصحٌة ،  165110برلم  21101222،لٌدت فى  51111.111الصحٌة   ،رأس مالها   

 ملن عمرو ابراهٌم السٌد ابراهٌم -انشاص الرمل  -بجهة : مدخل عزبة فرٌد 

شركة / اسامة دمحم السٌد وشركاه   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة وصٌانة المصانع والشركات والمماوالت العامة وتشمل  -  6

والتجهٌزات والتشطٌبات والدهانات والدٌكورات وتورٌد وتركٌب خطوط االنتاج ولطع الغٌار وصٌانتها وكذلن اعمال االنشاءات 

اعمال المصاعد ولطع الغٌار وصٌانتها والصٌانة العامة وخامات ومستلزمات ومهمات االمن الصناعى وانظمة الحرٌك 

،  164026برلم  21101221،لٌدت فى  11111.111،رأس مالها     1واالستشارات الفنٌة عدا االستشارات المانونٌة والمالٌة 

عن التورٌدات العمومٌة وصٌانة المصانع والشركات والمماوالت العامة وتشمل اعمال االنشاءات والتجهٌزات والتشطٌبات 

الغٌار وصٌانتها  والدهانات والدٌكورات وتورٌد وتركٌب خطوط االنتاج ولطع الغٌار وصٌانتها وكذلن اعمال المصاعد ولطع

والصٌانة العامة وخامات ومستلزمات ومهمات االمن الصناعى وانظمة الحرٌك واالستشارات الفنٌة عدا االستشارات المانونٌة 

ملن سمٌر عبدهللا  -الزلازٌك  -متفرع من شارع وادى النٌل  -لسم عبدالعزٌز  -شارع المشٌر احمد بدوى  6، بجهة :  1والمالٌة 

 ىدمحم الهاد

شركة /احمد دمحم بٌومى دمحم سالم وشركاه   شركة  ،  تورٌد اجهزة المحمول واكسسواراتها وخدمات المحمول والامة وتنظٌم  -  2

برلم  21101212،لٌدت فى  211111.111المعارض طبما الحكام المانون ولوائحه والتوكٌالت التجارٌة   ،رأس مالها   

واكسسواراتها وخدمات المحمول والامة وتنظٌم المعارض طبما الحكام المانون ولوائحه ، عن تورٌد اجهزة المحمول  164601

 ملن محمود دمحم بٌومى -خلف مسجد المدس  -منشٌة مبارن  -والتوكٌالت التجارٌة ، بجهة : الزهور 



 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

دات والمستشفٌات والصٌدلٌات   شركة / دمحم حسام عبدالماجد وشركاه   شركة  ،  تورٌد المستلزمات الطبٌة وتجهٌزات العٌا -  0

، عن تورٌد المستلزمات الطبٌة وتجهٌزات العٌادات  165115برلم  21101222،لٌدت فى  111111.111،رأس مالها   

 والمستشفٌات والصٌدلٌات ، بجهة : شارع بورسعٌد ملن هشام دمحم مهدى

تجارة اضافات االعالف وخامتها ومستلزمات الدواجن شركة دمحم محمود عالء الدٌن دمحم وشركاءة   شركة  ،  بٌع و -  11

، عن بٌع وتجارة  164635برلم  21101216،لٌدت فى  51111.111والتصنٌع لدى الغٌر والتوكٌالت التجارٌة   ،رأس مالها   

ٌدان الحناوى / ش مسلم ز 1اضافات االعالف وخامتها ومستلزمات الدواجن والتصنٌع لدى الغٌر والتوكٌالت التجارٌة ، بجهة : 

 بملن دمحم نٌازى ملٌجى حسنى

شركة / اسالم صالح الدٌن عبدالسالم حسٌن وشرٌكه   شركة  ،  بٌع وتأجٌر السٌارات لحساب الغٌر   ،رأس مالها    -  11

 -شارع سعد زغلول  5، عن بٌع وتأجٌر السٌارات لحساب الغٌر ، بجهة :  164601برلم  21101216،لٌدت فى  10111.111

 ملن ٌحٌى السٌد حسنى احمد سند -منشٌة اباظة 

شركة / عصام شعبان عبدالممصود مسعود وشرٌكه   شركة  ،  مركز خدمة وصٌانة وبٌع لطع غٌار االجهزة الكهربائٌة  -  12

 ، عن مركز خدمة 164651برلم  21101216،لٌدت فى  111111.111والمنزلٌة وبٌع االجهزة الكهربائٌة  ،رأس مالها   

شارع فرٌد الطاروطى مع  2وصٌانة وبٌع لطع غٌار االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة وبٌع االجهزة الكهربائٌة ، بجهة : العمار رلم 

 ملن دمحم عبدالحمٌد السٌد سراٌا -منٌة الكرم  -زلاق ابوحسنٌن 

،لٌدت  10111.111رٌة   ،رأس مالها   شركة / رزق متولى احمد دمحم وشرٌكته   شركة  ،  تصمٌم وتنفٌذ دٌكورات معما -  13

 ملن ناصر متولى احمد -، عن تصمٌم وتنفٌذ دٌكورات معمارٌة ، بجهة : كفر اكٌاد  165125برلم  21101222فى 

شركة / اسامة عبدهللا دمحم عطٌة وشركاه   شركة  ،  تورٌد مستلزمات طبٌة وتورٌدات عمومٌة وتصنٌع مستلزمات طبٌه لدى  -  14

، عن تورٌد مستلزمات طبٌة وتورٌدات عمومٌة  164216برلم  21101212،لٌدت فى  51111.111،رأس مالها     الغٌر 

ملن  -الزلازٌك  -بجوار بنن مصر  -شارع سعد زغلول  66 -وتصنٌع مستلزمات طبٌه لدى الغٌر ، بجهة : مكتب بالدور الثانى 

 نصر عبدهللا دمحم عطٌة

،لٌدت فى  4511.111عبده وشركاه   شركة  ،  مخبز بلدى نصف آلى   ،رأس مالها    شركة / دمحم سعٌد حسن -  15

ملن ورثة الصادق محمود الصادق  -، عن مخبز بلدى نصف آلى ، بجهة : شارع ترعة السماعنة  164214برلم  21101212

 وورثة الصادق محمود الصادق

،لٌدت فى  2111.111شركة  ،  مخبز بلدى نصف آلى   ،رأس مالها   شركة / هبة عبدهللا ابراهٌم عبدهللا وشركاؤها    -  16

 ملن عادل ابراهٌم عبدالرحمن -، عن مخبز بلدى نصف آلى ، بجهة : مشتول الماضى  164611برلم  21101215

دت فى ،لٌ 1111.111شركة / احمد ابراهٌم عبدالباسط منصور وشرٌكته   شركة  ،  مماوالت عامة   ،رأس مالها    -  16

 ملن بهٌة عفٌفى السٌد العبد -، عن مماوالت عامة ، بجهة : الربعماٌة  164662برلم  21101216

شركة / هانى عطٌة سعٌد وشركاه   شركة  ،  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الدٌكورات والدهانات   ،رأس مالها    -  12

مصنع لتصنٌع الدٌكورات والدهانات ، بجهة : بجوار  ، عن الامة وتشغٌل 164042برلم  21101221،لٌدت فى  15111.111

 ملن عطٌة سعٌد دمحم سعٌد -بساتٌن االسماعٌلٌة  2محطة رى الوحدة 

،لٌدت فى  511.111شركة / جمال احمد السٌد حافظ وشركاه   شركة  ،  مخبز بلدى نصف آلى  ،رأس مالها    -  10

 ملن السٌد احمد السٌد حافظ -، عن مخبز بلدى نصف آلى ، بجهة : شارع جسر المصرف  164024برلم  21101221

عبدالفتاح   شركة  ،  التسوٌك العمارى والمماوالت والتورٌدات    شركة / احمد احمد على موسى وشرٌكه دمحم عادل عبدالعزٌز -  21

، عن التسوٌك العمارى والمماوالت والتورٌدات ، بجهة :  165111برلم  21101226،لٌدت فى  111111.111،رأس مالها   

 ملن ماجدة دمحم صالح -شارع احمد موسى 

،لٌدت فى  5111.111معرض سٌاراات   ،رأس مالها     شركة / خالد عٌد سعد فرج خمٌس وشرٌكه   شركة  ، -  21

 ملن سامى عٌد سعد -، عن معرض سٌاراات ، بجهة : كفر الصعٌدى  164664برلم  21101214



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة / نورهان دمحم المطب دمحم فٌاض وشرٌكتها فاطمة عبدالستار الشبراوى على  و وحٌد احمد سلٌمان عمر الباشة   شركة   -  22

، عن مكنب رحالت  165210برلم  21101220،لٌدت فى  011.111ت داخلٌة ونمل عمال   ،رأس مالها   ،  مكنب رحال

 ملن وحٌد احمد سلٌمان عمر الباشه -صان الحجر  -داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : ترعة الصعٌدى 

الغٌار واالطارات   ،رأس مالها    شركة / احمد احمد السٌد ابوالعاطى وشرٌكه   شركة  ،  تجارة السٌارات وتصدٌر لطع -  23

، عن تجارة السٌارات وتصدٌر لطع الغٌار واالطارات ، بجهة : ابو  165141برلم  21101225،لٌدت فى  21111.111

 ملن شعبان عبده ابوالمعاطى رزق -صان الحجر  -عرٌضة 

،لٌدت فى  511.111ى   ،رأس مالها   شركة/ الشحات دمحم الشحات عفٌفى و شرٌكه   شركة  ،  مخبز بلدى نصف ال -  24

، عن مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : عزبة ابوعٌاد ـ الصنافٌن ـ ملن/ نادر دمحم الشحات عفٌفى  164611برلم  21101211

 شحاته

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  شطب    21101211، وفى تارٌخ    162631عماد دمحم دمحم خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/1فى  66164بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21101211، وفى تارٌخ    163262د  ،  سبك لٌده برلم : ٌسرى هشام دمحم دمحم  ،  تاجر فر   - 2

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/1فى  06162شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101211، وفى تارٌخ    164351سالمان دمحم دمحم محمود المراكبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/1فى  66166بامر المحو رلم  السجل  شطب

تم محو/شطب    21101211، وفى تارٌخ    153066اٌمان ٌحى عبدالحمٌد عبدالسالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/1فى  66160السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21101211، وفى تارٌخ    02356حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عماد حسن دمحمى   - 5

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/1فى  66166شطب بامر المحو رلم 

ب تم محو/شط   21101211، وفى تارٌخ    162622حسٌن عبدالكرٌم على عبدالحافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/1فى  66165السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21101214، وفى تارٌخ    131461اٌهاب عبدالحمٌد عبدالحلٌم ابوالخٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101214، وفى تارٌخ    51410تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  سعٌدة عبدهللا ابراهٌم جادو  ،    - 2

 اعتزال التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21101214، وفى تارٌخ    112064احمد عبدالعال دمحم احمد الشحات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101214، وفى تارٌخ    25215حمد دمحم دمحم جمعه ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ا   - 11

 شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101214، وفى تارٌخ    136540هدى فوزى حسٌن عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 عتزال التجارة نهائٌاالسجل  شطب ال

تم محو/شطب السجل     21101214، وفى تارٌخ    23064امٌنة عبد النبى عبد الحلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101214، وفى تارٌخ    61240دمحم احمد جاد هللا شومان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101214، وفى تارٌخ    136213نادٌة طحٌمر احمد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101214، وفى تارٌخ    66161 ممدوح عبدالسمٌع دمحم موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 15

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101214، وفى تارٌخ    142443سعٌد حفنى السٌد حفنى غانم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101215، وفى تارٌخ    62601محمود  حسن  حسن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/5فى  66102شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101215تارٌخ ، وفى    166622دمحم ابراهٌم عبدالمنعم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/5فى  66103السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101215، وفى تارٌخ    142422احمد انٌس فؤاد فالوجى الدرس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 السجل  تم الغاؤه بسبب االستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21101215، وفى تارٌخ    21512ٌد حسنٌن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم سع   - 21

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/5فى  66100شطب بامر المحو رلم 

طب السجل  تم محو/ش   21101215، وفى تارٌخ    155042سالم سامى سالم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 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
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/22فى  66162شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21101222، وفى تارٌخ    02142فوزى محمود حنفى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 العتزال التجارة نهائٌا 2110/2/22فى  66164شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    136262ابراهٌم عبدالفتاح على مراد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 نهائٌاالعتزال التجاره  2110/2/22فى  66161السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21101222، وفى تارٌخ    132663دمحم فهمى فهمى سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/22فى  66161شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21101222فى تارٌخ ، و   135403عبدالعزٌز دمحم دمحم عبادة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 تم شطب المٌد للوفاه

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    151104عبدهللا السٌد عبدهللا ابوزٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/22فى  66163السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101225، وفى تارٌخ    163421حسن ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جمال سالمة    - 20

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/25فى  66162السجل  شطب بامر المحو رلم 

حو/شطب تم م   21101225، وفى تارٌخ    112115فوزٌة فرٌد الحدٌدى موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 01

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/25فى  66166السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21101225، وفى تارٌخ    116116امل سلٌمان دمحم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 01

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/25فى  66160شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21101225، وفى تارٌخ    152206امل محمود دمحم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 02

 شطب العتزاله التجارة نهائٌا

تم    21101225، وفى تارٌخ    66321ناصر دمحم اسماعٌل اسعد االهوانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 03

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/25فى  66161بامر المحو رلم  محو/شطب السجل  شطب

تم محو/شطب السجل     21101225، وفى تارٌخ    146113دمحم حسٌنى محمود امٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 04

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/25فى  66161شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101226، وفى تارٌخ    122646امى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم حمدى منصور ته   - 05

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101226، وفى تارٌخ    154111احمد خالد السٌد دمحم جبل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 06

 العتزال التجارة نهائٌا 2110/2/26ى ف 66126شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101226، وفى تارٌخ    163342دمحم فاٌد عبدالرحمن عبدالعزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 06

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21101226، وفى تارٌخ    64102ابراهٌم عبده دمحم الشورى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 02

 شطب العتزاله التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21101226، وفى تارٌخ    131665دمحم سلٌم احمد سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 00

 العتزال التجاره نهائٌا    2110/2/26فى   66126شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101226، وفى تارٌخ    131666نسمة وصفى دمحم احمد حمدان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/26فى  66125السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21101226، وفى تارٌخ    131230السٌد حسن السٌد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 شطب العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101226، وفى تارٌخ    161151رضا عبدالعزٌز رشاد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 العتزال التجاره نهائٌا    2110/2/26فى   66122السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21101226، وفى تارٌخ    150361طارق شمس الدٌن حسٌن عبدالغفار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 113

 محو/شطب السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم    21101226، وفى تارٌخ    151242رٌاض دمحم حسن السٌد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 114

 العتزال التجارة نهائٌا 2110/2/26فى  66123حو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم م

تم    21101226، وفى تارٌخ    156625نفٌسه عبدالسالم على زٌن العابدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 115

 محو/شطب السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101226، وفى تارٌخ    146016هٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم نورالدٌن عزب ابرا   - 116

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101226، وفى تارٌخ    144321عزت عبدالمنعم دمحم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 116

 االسجل  شطب العتزاله التجارة نهائٌ

تم محو/شطب    21101226، وفى تارٌخ    161600هانى احمد محمود احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 السجل  شطب العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101226، وفى تارٌخ    01250رضا سالم عبدالوهاب دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 110

 العتزال التجارة نهائٌا 2110/2/26فى  66121شطب بامر المحو رلم السجل  

تم    21101226، وفى تارٌخ    140626احمد كامل محمود محمود رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 محو/شطب السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم    21101226، وفى تارٌخ    126110جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : رضا عبدالنبى عبدالصادق الخولى  ،  تا   - 111

 محو/شطب السجل  تم االلغاء بسبب االستغناء عنه

تم محو/شطب    21101226، وفى تارٌخ    152211فاطمه على حسن شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/26فى  66120السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    21101226، وفى تارٌخ    111654لٌلى السٌد دمحم خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 113

 الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101226، وفى تارٌخ    166314رضا دمحم بركات الصعٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 114

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم    21101226، وفى تارٌخ    140526احمد سامى عبدالكرٌم ابراهٌم عبدالرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 115

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/26فى  66102محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21101222، وفى تارٌخ    164115لى السٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : زٌنب ع   - 116

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/22فى  66106شطب بامر المحو رلم 



 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

محو/شطب السجل  تم    21101222، وفى تارٌخ    26126دمحم دمحم النادى لندٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 116

 شطب بامر المحو العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    161560صفٌة دمحم حسن ابوالصالحٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 العتزال التجارة نهائٌا 66102السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    136161رد  ،  سبك لٌده برلم : حمدى حسن على مصطفى  ،  تاجر ف   - 110

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/22فى  66213السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21101222، وفى تارٌخ    155335عبدالخالك حبٌشى عبدالخالك احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 121

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/22فى  66215شطب بامر المحو رلم محو/شطب السجل  

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    165615دعاء دمحم السٌد سالم الطوٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 121

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/22فى  66212السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    136161ن على مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حمدى حس   - 122

 السجل  تم الغاء بسبب االستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     21101222، وفى تارٌخ    136612فرج السٌد دمحم معوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 123

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/22فى  66214شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    136024اٌهاب ابراهٌم دمحم غرٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 124

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    156322احمد فتحى غنٌمى لشطه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 125

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/22فى  66216السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21101222، وفى تارٌخ    123116ولٌد محمود صبرى دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 126

 محو/شطب السجل  شطب العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    114636وائل منصور سعد منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 126

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/22فى  66105السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    111243سناء عبدالسالم عطٌه موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 122

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/22فى  66100السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    110530ابراهٌم عباس غنٌم هٌكل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 120

 نهائٌا العتزال التجاره 2110/2/22فى  66211السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21101222، وفى تارٌخ    136212احمد دمحم مصطفى مصطفى هٌكل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 131

 محو/شطب السجل  تم االلغاء بسبب االستغناء عنه

شطب السجل  تم محو/   21101222، وفى تارٌخ    111562اشرف دمحم خلٌل عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 131

 شطب بامر المحو العتزاله التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    150550سعد عبدالمنعم سعد دمحم سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 132

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    142614عبدهللا على احمد الشربٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 133

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/22فى  66106السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     21101220تارٌخ  ، وفى   06244احمد السٌد ابراهٌم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 134

 شطب العتزال التجارة نهائٌا



 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 محو/شطب    21101220، وفى تارٌخ    166021دمحم شعبان فتحى عبدالهادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 135

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/20فى  66212السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21101220، وفى تارٌخ    135031جازى مصطفى عطٌة خشانة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مصطفى ح   - 136

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/20فى  66212محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101220، وفى تارٌخ    62130عزه عبدالرؤف عبدالعزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 136

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/20فى   66216السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21101220، وفى تارٌخ    152214وجٌه السٌد فتح هللا محمود فتح هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 132

 التجاره نهائٌا العتزال 2110/2/20فى  66216محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101220، وفى تارٌخ    161160خالد دمحم دمحم احمد المتولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 130

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/20فى  66216السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101220، وفى تارٌخ    136642:  حسنى احمد حافظ ابوزٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 141

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    21101220، وفى تارٌخ    126616دمحم حمدى دمحم دمحم الهوٌجى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 141

 ئٌاالعتزال التجاره نها 2110/2/20فى  66215السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101220، وفى تارٌخ    61664دمحم مصطفً عبدالداٌم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 142

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/20فى  64214السجل  شطب بامر المحو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101211وفً تارٌخ ،   144064سهرة احمد دمحم سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , ت  21101211وفً تارٌخ ،   136443عصام دمحم دمحم ابراهٌم اباظة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   251111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101211وفً تارٌخ ،   162211هاله سامى عبدهللا محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   22111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101211وفً تارٌخ ،   163432دمحم مسعد خالد الطنطاوى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101211، وفً تارٌخ   151636ابراهٌم دمحم مصطفى عبدالمعطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101211وفً تارٌخ ،   152422حسام حسن دمحم حسن العزازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101211وفً تارٌخ ،   23356احسان دمحم احمد دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   35111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال , وصف   21101211 وفً تارٌخ ،  111630عٌد سلٌمان حسن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   25111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101211وفً تارٌخ ،   130611سعدٌه زكرٌا عبدهللا السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101211وفً تارٌخ ،   162656نوال السٌد السٌد البربرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101214وفً تارٌخ ،   162243مصٌلحى السٌد احمد عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101214وفً تارٌخ ،   65666راضى عبد الهادى دمحم دمحم سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال   21101214وفً تارٌخ ،   142463دمحم عبدهللا الحنونى ابراهٌم عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   251111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101214وفً تارٌخ ،   161444ر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد دمحم دمحم انور حسٌن  تاج -  14

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101214وفً تارٌخ ،   65363محمود دمحم عبدالوهاب دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101214وفً تارٌخ ،   164325جمعه دمحم دمحم السٌد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   55111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101214وفً تارٌخ ،   116012ماجد حمدى على عبدالفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101214وفً تارٌخ ،   134221عمر سعدون احمد دمحم عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101215 وفً تارٌخ ،  166432احمد كمال ابراهٌم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   45111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101215وفً تارٌخ ،   124650ناهد دمحم احمد دمحم زاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101215وفً تارٌخ ،   164112طارق حسٌن دمحم هاشم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   41111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21101215وفً تارٌخ ،   142422ه برلم مكتب انٌس للمماوالت العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  22

 جنٌه   31111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101215وفً تارٌخ ،   131606محمود سامى دمحم مصطفى جبر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل رأس المال   21101215وفً تارٌخ ،   161423احمد عبدالحمٌد امٌن سلٌم غباشى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101215وفً تارٌخ ،   113301اجر فرد ،، سبك لٌده برلم زٌنب جمال دمحم عبد هللا حسن  ت -  25

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



 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 رأس   21101215وفً تارٌخ ،   142104دمحم فتحى عبدالرازق سٌد احمد البرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101215وفً تارٌخ ،   151662ابتسام دمحم احمد عٌسوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   45111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101216وفً تارٌخ ،   151266العزٌز دمحم الخضرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم منى دمحم عبد -  22

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

ٌل رأس المال , تم تعد  21101216وفً تارٌخ ،   166312راضى سلٌمان عبدالحمٌد نصار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101216وفً تارٌخ ،   156364عالء دمحم صالح عباس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101216وفً تارٌخ ،   111565ٌع دمحم بدوى خلٌل بدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم رب -  31

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101216وفً تارٌخ ،   164500عماد دمحم عبدالوهاب عبدالسمٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101216وفً تارٌخ ،   161226حسن صالح عبدالعزٌز موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 ه جنٌ  25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101216وفً تارٌخ ،   163312فرج عبدالجواد فرج اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

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

تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:    تم  21101216وفً تارٌخ ،   62153سالم عمار سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101216وفً تارٌخ ،   04411عبدالمنعم ابراهٌم سالمه عرفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 نٌه ج  111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101216وفً تارٌخ ،   111653احمد احمد على السنطاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101216وفً تارٌخ ،   111653السنطاوى للمالبس الجاهزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101216وفً تارٌخ ،   164554دمحم اشرف على نصر دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101216وفً تارٌخ ،   116012احمد على حسن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   3111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101216،  وفً تارٌخ  04411عبدالمنعم ابراهٌم سالمه عرفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101216وفً تارٌخ ،   160546الهام حسن عبدهللا سالم دٌاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   1111111.111، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال ,   21101216وفً تارٌخ ،   156232اٌهاب سلٌمان طلب عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

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



 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 رأس المال , وصف   21101216وفً تارٌخ ،   161005زٌنب ٌوسف دمحم المهدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصف تم ت  21101212وفً تارٌخ ،   166364دمحم عمر منصور حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   31111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101212وفً تارٌخ ،   164226عمرطاهر خلٌفه حسن عاشور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101212وفً تارٌخ ،   143200حسام دمحم عبدالمنعم دمحم بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101212وفً تارٌخ ،   04166اٌمن هاشم سٌدهم هاشم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101212وفً تارٌخ ،   162211هاله سامى عبدهللا محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  40

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

تم تعدٌل رأس   21101212وفً تارٌخ ،   144023عاٌدة عبدالسالم دمحم عبدالسالم سالمة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101212وفً تارٌخ ،   163660احمد دمحم عبدالوهاب عبدالعظٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101212وفً تارٌخ ،   166461عالء الشوادفى على فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   21111.111له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101212وفً تارٌخ ،   21415جابر عبدالعظٌم موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101210وفً تارٌخ ،   165622سامح السٌد عبدالحمٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

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

تم تعدٌل رأس   21101210وفً تارٌخ ،   164652اسماء فؤاد دمحم عبدالغنى دمحم حموده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   25111.111ال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101210وفً تارٌخ ،   163216محمود رجب دمحم الرخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101210وفً تارٌخ ،   130522لٌده برلم  دعاء عبدالرؤف عبدالعزٌز مسافر  تاجر فرد ،، سبك -  56

 جنٌه   211111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101210وفً تارٌخ ،   154655عبدهللا اسماعٌل عبدهللا اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101210وفً تارٌخ ،   160101احمد دمحم دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  50

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101221وفً تارٌخ ،   165152ر فرد ،، سبك لٌده برلم اسامه هالل السٌد احمد علوان  تاج -  61

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101221وفً تارٌخ ،   164366فتحٌه دمحم السٌد عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   61111.111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأ



 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 رأس المال ,   21101221وفً تارٌخ ،   160236دمحم الهادى دمحم ابراهٌم لندٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101221وفً تارٌخ ،   166312الحمٌد نصار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم راضى سلٌمان عبد -  63

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

ال , وصف تم تعدٌل رأس الم  21101221وفً تارٌخ ،   161461احمد دمحم دمحم الحفنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101221وفً تارٌخ ،   152616احمد السٌد احمد دمحم سمعان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101221وفً تارٌخ ،   22032السٌد دمحم فهمى زٌدان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حسن  -  66

 جنٌه   42111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101221وفً تارٌخ ،   140232عبدالهادى دمحم عبداللطٌف دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101221وفً تارٌخ ،   136223اٌناس مصطفى ابراهٌم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 ٌه جن  61111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101221وفً تارٌخ ،   152216سامى دمحم فرٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  60

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101222وفً تارٌخ ،   140112عبدالمنعم على حسب هللا زاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101222وفً تارٌخ ،   126115رجب محمود رجب ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال   21101222وفً تارٌخ ،   122634عبدالخالك نصر عبدالخالك متولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101222وفً تارٌخ ،   150662محمود صبحى حسٌنى محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101222وفً تارٌخ ،   146546عصام عبدالمنعم على عزب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101225وفً تارٌخ ،   112166دمحم ابراهٌم رحٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 ه جنٌ  251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101225وفً تارٌخ ،   156424دمحم الدٌدامونى السٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101225وفً تارٌخ ،   164244احمد دمحم حسن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101225وفً تارٌخ ،   141230االسمـــر دمحم االسمـــر تاٌـــة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   1111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101225وفً تارٌخ ،   20046ٌاسر عبدالجواد فرج اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  60

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



 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 رأس المال   21101225وفً تارٌخ ،   126312أحمد عبدالحلٌم عزب عبد اللطٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101225وفً تارٌخ ،   152132عالء دمحم السٌد متولى جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111ٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال   21101226وفً تارٌخ ،   162206اسالم دمحم منٌر عبدالعاطى عاشور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101226وفً تارٌخ ،   164512، سبك لٌده برلم حسام صابر احمد عبدالمادر  تاجر فرد ، -  23

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

تم تعدٌل رأس   21101226وفً تارٌخ ،   156651دمحم احمد عبدالسمٌع عبدهللا الجوسمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   51111.111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف ا

تم تعدٌل رأس   21101226وفً تارٌخ ،   124121عصام عبدالهادى دمحم ابراهٌم خضر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101226وفً تارٌخ ،   155111حسن مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد السٌد  -  26

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

, وصف  تم تعدٌل رأس المال  21101226وفً تارٌخ ،   161260ابراهٌم على طه المالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101226وفً تارٌخ ،   163213رحاب عبدالصبور توفٌك دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101226وفً تارٌخ ،   165251 ابراهٌم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حمدى دمحم -  20

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , تم تعدٌل   21101226وفً تارٌخ ،   162062احمد السٌد دمحم عبده سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  01

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101226وفً تارٌخ ،   163626ٌاسمٌن عبدهللا دمحم دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  01

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21101226وفً تارٌخ ،   132022حسٌن عبدالحلٌم حسٌن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  02

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

تعدٌل رأس المال , وصف تم   21101226وفً تارٌخ ،   152662دمحم سعٌد احمد زاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  03

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101226وفً تارٌخ ،   00625عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز السٌد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  04

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

تم تعدٌل رأس   21101226وفً تارٌخ ،   163055مؤسسه دمحم نجٌب للمالبس الجاهزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  05

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101226ً تارٌخ ، وف  164116دمحم عبدالحمٌد عباس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  06

 جنٌه   41111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101226وفً تارٌخ ،   160115احمد عبدالعزٌز انور السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  06

 جنٌه   251111.111ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 



 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 رأس المال , وصف   21101226وفً تارٌخ ،   166142مصطفى دمحم ابراهٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  02

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101226وفً تارٌخ ،   161412حازم دمحم العزازى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  00

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101222وفً تارٌخ ،   116246دمحم سعد ابو الغٌط ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   111111.111صبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   21101222وفً تارٌخ ،   164631احمد فتحى سعدالدٌن ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21101222وفً تارٌخ ،   122035دمحم دمحم ناصف حسن عبدالحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101222وفً تارٌخ ،   166411مدشة دمحم فوزى حموده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   351111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101222وفً تارٌخ ،   166411دمحم فوزى حموده دمحم خلف هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

 جنٌه   351111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21101222وفً تارٌخ ،   166411مدشة خلف هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   351111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21101222رٌخ ، وفً تا  136212احمد دمحم مصطفى مصطفى هٌكل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

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

تم تعدٌل رأس   21101222وفً تارٌخ ،   136423عبدهللا الشربٌنى عبدالغفار البحٌصى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

 جنٌه   111111.111بح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   21101222وفً تارٌخ ،   161101عباس شحاته عباس سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   45111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21101220وفً تارٌخ ،   111213ك لٌده برلم كرٌم دمحم احمد دمحم سٌد احمد  تاجر فرد ،، سب -  110

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101220وفً تارٌخ ،   126166رزق السٌد سالم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   111111.111المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   21101220وفً تارٌخ ،   124166تامر حسن فرحات حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21101220وفً تارٌخ ،   146156ك لٌده برلم دمحم ابراهٌم السٌد عطٌه  تاجر فرد ،، سب -  112

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    
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 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 العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  164614محمود دمحم سٌد احمد مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، صٌنٌه العزازى كفر العزازى ابوحماد ملن مسلم جوده رضوان

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101211وفً تارٌخ  164625دمحم ٌسرى رزق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 جر بملن دمحم جاد دمحم، عزبة عزام مركز صان الح

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  164612دمحم عبدالعاطى عبدالسالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 صان الحجر بملن عبدالعاطى عبدالسالم حسن-صان البحرٌة -وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة البركة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  164622،  سبك لٌده برلم    صالح عبدهللا حسن عبدهللا ، تاجر فرد  -  4

 الـتأشٌر:   ، الخواطره فالوس ملن عبدهللا حسن عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  164623دمحم السٌد عبدالنبى جبٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ملن دمحم السٌد عبدالنبى جبٌلالـتأشٌر:   ، الخواطرة ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  164613عزت السٌد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الـتأشٌر:   ، ش عمر بن الخطاب منشٌه الجدٌده هرٌه رزنه الزلازٌك ملن جمال السٌد ابراهٌم احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  164612طٌف الربع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عصام دمحم عبدالل -  6

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابو النجا بملن عبدالوهاب دمحم حبشى

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  164612احمد عصام دمحم عبداللطٌف الربع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 وصف الـتأشٌر:   ، للمذكور فرع بناحٌة شارع ابوغالى بملن حسٌن احمد سعد غالً

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  151636ابراهٌم دمحم مصطفى عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 ش ترعة مركٌزه ملن دمحم مصطفى حسن 26وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  164616ء اسماعٌل على حسن ورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عال -  11

 ش الوحده كفر الحمام الزلازٌك ملن على اسماعٌل على 25وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21101211 وفً تارٌخ 164614مؤسسة الرفاعى لبٌع اللحوم المجمدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 , وصف الـتأشٌر:   ، ش بولٌس النجدة / االشارة بملن ابراهٌم السٌد عبده 

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  164612احمد عصام دمحم عبداللطٌف الربع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 سعد غالىوصف الـتأشٌر:   ، شارع ابوغالى بملن حسٌن احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  164621زٌنب جاب هللا عبدالمنعم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 وصف الـتأشٌر:   ، مساكن سنجام بجوار الكلٌة الجوٌة بملن نجٌب عبداللطٌف على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  164621على سعٌد عبدهللا عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، الحلمٌه ابوحماد ملن سعٌد عبدهللا عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  164613دمحم عاطف عبدالحمٌد على متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 وصف الـتأشٌر:   ، شنبارة المٌمونة بملن د/عبدالسالم احمد جاد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  164616ٌاسر سعٌد صابر دمحم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، شبرا النخله بلبٌس ملن سعٌد صابر دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  164616مٌرفت عبدالممصود دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 مٌد عطٌه حبٌبكفر دمحم حسن بملن عزه عبدالح-وصف الـتأشٌر:   ، شارع عمر بن عبدالعزٌز 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101211وفً تارٌخ  66116احمد عبدالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ، ام رماد / بملن دمحم عبدالرازق دمحم 



 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 العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  164506عادل سمٌر عبدالحمٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 وصف الـتأشٌر:   ، ع الشراٌفه كفر اباظه الزلازٌك ملن سمٌر عبدالحمٌد عبدهللا سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  164506هاله صالح على دمحم المرعٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 حسن السٌد خلٌل اسماعٌل وصف الـتأشٌر:   ، غزاله الخٌس الزلازٌك ملن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  164612احمد عرفات السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم عبداللطٌف حسانٌن بملن دمحم خلٌل شحاته محسن-الـتأشٌر:   ، شارع عبادالرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  162236بك لٌده برلم    امنٌة على دمحم على راشد ، تاجر فرد ،  س -  22

 الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن تورٌد وتوزٌع فحم فى ش فوزى الكهربائى االشاره الزلازٌك

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21101211وفً تارٌخ  164611احسان السٌد ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 كفر عبدالعزٌز طرٌك هرٌة الزلازٌك بملن سامى احمد ممبول-شارع مسجد الرحمن 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  164610دمحم جوده دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لعاطى حسانٌنالـتأشٌر:   ، كفر شلشلمون بملن شرٌف دمحم العربى عبدا

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  152241فؤاد السٌد مصطفى الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ش احمد شولى برج المصطفى / حى المهندسٌن / الزلازٌك بملن حسام مصطفى السٌد  4وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  164611تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌوب لتورٌد وبٌع المواد الكٌماوٌه ،  -  26

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر اٌوب بلبٌس ملن سماح موسى احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  164611حسام السٌد السٌد اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بلبٌس ملن سماح موسى احمد الـتأشٌر:   ، كفر اٌوب

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  164616نبٌل عبدالعزٌز احمد دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، ش احمد عبدهللا لسم الحكماء ثان الزلازٌك ملن اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  164500، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رٌهان احمد السٌد عبدالوهاب -  20

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا العنب منٌا الممح ملن احمد على الدٌن احمد بٌومى الدٌب

, وصف تم تعدٌل العنوان  21101211وفً تارٌخ  164610هانى عبدالعال على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، شارع الساحة الشعبٌة بملن جهاد عبدالظاهر على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  164615دمحم احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، المناجاه الكبرى الحسٌنٌه ملن احمد ابراهٌم دمحم حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  164505ى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح عبدالنب -  32

 الـتأشٌر:   ، طاروط الزلازٌك ملن عبدالنبى دمحم على جاب هللا

,  تم تعدٌل العنوان 21101211وفً تارٌخ  164612محمود سٌد احمد زاهر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا النخله طرٌك مٌت جابر بلبٌس ملن هٌام عبداللطٌف احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  164611حسن السٌد عبدالستار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 االخٌوه بملن السٌد عبدالستار دمحم-الـتأشٌر:   ، اوالد مرعى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  162236نٌة على دمحم على راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ام -  35

 االشارة بملن مروة عبده دمحم-الـتأشٌر:   ، شارع فوزى الكهربائى 

م تعدٌل العنوان , ت 21101211وفً تارٌخ  164624احمد مصطفى عبدالمجٌد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 وصف الـتأشٌر:   ، المسلمٌه صان الحجر ملن هناء السعٌد دمحم حجازى



 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 العنوان , وصف  21101211وفً تارٌخ  164615دمحم دمحم زكى الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، شارع االنتاج بملن دمحم ابراهٌم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101211وفً تارٌخ  164502ى محمود ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌمه مصطف -  32

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الضامن طرٌك هرٌه الجدٌد الزلازٌك ملن فرٌد عبدالسالم ابوالفتوح

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21101211وفً تارٌخ  164626دمحم منصور فتحى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 الـتأشٌر:   ، ش بور سعٌد ملن هانى محمود سعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164644عادل دمحم عاشور حسٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، المحطه شبرا النخله بلبٌس ملن زٌنب محمود دمحم عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  21101214وفً تارٌخ  164636احمد جاد هللا شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     كرٌم دمحم -  41

 ملن دمحم احمد جاد هللا شومان -مشتول السوق  -شارع المدٌنة المنورة  3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214تارٌخ وفً  164661رفعت لطفى دمحم عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، كفر موسى عمران ملن سمر فتحى دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101214وفً تارٌخ  164646اسالم ممدوح عبدالسمٌع دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 وصف الـتأشٌر:   ، الحلمٌة بملن مصطفى عادل فهمى العرٌنى

تم تعدٌل العنوان ,  21101214وفً تارٌخ  161142محمود ابراهٌم على عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ملن دمحم عبدالعزٌز عبدالمعطى  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر بدران 

تم تعدٌل العنوان ,  21101214وفً تارٌخ  164645جمٌل جمال دمحم اسماعٌل الكفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر االشراف ملن فوزٌه عبدالهادى عبدالرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164626امال دمحم حسن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الـتأشٌر:   ، كفر زٌدان مندٌل ابوحماد ملن مسلم عباس صابر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164631حماده ابراهٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 النمروط بملن وفاء عبدالرحمن طه-الـتأشٌر:   ، شارع التوحٌد 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21101214وفً تارٌخ  164642بالل على عبدالبصٌر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، الصوالح ملن شرٌن حسٌن على عبدالجواد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164630هبه سامى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 م ابوعمر ملن السعٌد ابراهٌم السٌد -الـتأشٌر:   ، طارق بن زٌاد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164653دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مرفت حامد على -  51

 الزلازٌك ملن حسن فتحى ابراهٌم مرسى-الحسٌنٌه -الـتأشٌر:   ، ش ابراهٌم الخلٌل 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21101214وفً تارٌخ  164634اسماء عبدهللا دمحم دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، بنى عامر ملن محرم رجب مجاهد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164642سمٌر التمٌمى غرٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 سعود البحرٌه ملن التمٌمى غرٌب دمحم وهبه -الـتأشٌر:   ، جزٌرة علٌوة 

تم تعدٌل العنوان  21101214وفً تارٌخ  164622عٌل عباس اسماعٌل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عباس اسما -  53

 , وصف الـتأشٌر:   ، ش ترعة الدرب / بملن اسماعٌل عباس اسماعٌل 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21101214وفً تارٌخ  164620دمحم ممدوح سلٌمالن بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ملن ممدوح سلٌمان بٌومى  -ٌوسف بن  -شارع الجٌش  63الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164661ابراهٌم حسن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 دمحمالـتأشٌر:   ، العزبه الجدٌده /كفر موسى عمران /الزلازٌك ملن احمد حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164656احمد السٌد عبدالمنعم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الـتأشٌر:   ، بنى صرٌد بملن السٌد عبدالمنعم السٌد سالم

تم تعدٌل العنوان ,  21101214 وفً تارٌخ 164636احمد عبدالمولى امٌن مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 وصف الـتأشٌر:   ، ش المركز ملن مصطفى عبدالمولى امٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  22026كرم حنفى احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، شارع حسن شاكر لسم الحكماء بملن سامح كرم حنفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164631د رجب دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عما -  50

 الـتأشٌر:   ، ش سعد زغلول امام كوبرى الشرٌف فالوس ملن حسام الدٌن محمود صالح

تم تعدٌل العنوان ,  21101214وفً تارٌخ  164641لطفى شعبان عمر السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ملن ابراهٌم محمود احمد عبدالداٌم  -المومٌة  -شارع الغشام  -ابراج بٌن المصرٌن  6وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164632السٌد حسانٌن احمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ملن هناء منصور ابراهٌم منصور  -ع حوش عٌسى الـتأشٌر:   ، شار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164652خالد محمود عوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ملن عبدالحمٌد عبدالرحمن عبدهللا  -الـتأشٌر:   ، شارع المركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164640،  سبك لٌده برلم     السٌد ابراهٌم عطٌه ابوهاشم ، تاجر فرد -  63

 الـتأشٌر:   ، العباسه ابوحماد ملن هانى محمود سعٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164650عمرو الحسٌنى دمحم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 د مرعى بملن نصره الحسٌنى دمحم عمرانالـتأشٌر:   ، شارع سٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  161444احمد دمحم دمحم انور حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 شارع مسجد الشرٌف بملن دمحم دمحم انور حسٌن 32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164655ك لٌده برلم    احمد دمحم الطاهر ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سب -  66

 الـتأشٌر:   ، شارع المركز بملن امجد مراد عوده ضٌف هللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164654ادهم رافت محمود حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 اش مشتول السوق ملن محمود السٌد دمحمالـتأشٌر:   ، كوبرى الزرلا ابر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164635حسن شعبان دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، الصوالح ملن رضا اسماعٌل دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214ً تارٌخ وف 116112السٌد دمحم اسماعٌل ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 صان الحجر بملن عبدالمادر دمحم اسماعٌل-الـتأشٌر:   ، للمذكور محل رئٌسى آخر عن نشاط بمالة بناحٌة كوبرى سلٌم 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21101214وفً تارٌخ  123522اسماعٌل دمحم عبدالحمٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، ش الجالء لسم المنتزه /  الزلازٌك / بملن مجدى احمد دمحم لكوظ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164646سامٌه دمحم على حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، السالوى بملن طارق سعٌد براهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  116112نس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد دمحم اسماعٌل ٌو -  62

 الـتأشٌر:   ، كوبرى سلٌم صان الحجر ملن عبدالمادر دمحم اسماعٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  116112السٌد دمحم اسماعٌل ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن مواشى حالبه فى الحسٌنٌه 

دٌل العنوان , وصف تم تع 21101214وفً تارٌخ  164651دمحم علوى عبدالسالم فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الـتأشٌر:   ، االسدٌه ملن دمحم السٌد عبدالعظٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101214وفً تارٌخ  164633ابراهٌم سامى عبدالرؤف دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 وصف الـتأشٌر:   ، التلٌن منٌا الممح ملن  سامى عبدالرؤف دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164643احمد مرسى موافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد  -  66

 الـتأشٌر:   ، خلف مستشفى الحرمٌن المومٌة بملن السٌد عبدالعظٌم عطٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21101214وفً تارٌخ  164662فاطمه دمحم عبدالحفٌظ عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 وصف الـتأشٌر:   ، سماكٌن الشرق الحسٌنٌه ملن دمحم احمد دمحم مجاهد

تم تعدٌل العنوان ,  21101214وفً تارٌخ  164632دمحم على عبدالسالم عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 دمحم صان الحجر ملن سلوى السٌد دمحم-وصف الـتأشٌر:   ، كوبرى سلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164651رزه عبدالمنعم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 الـتأشٌر:   ، لرٌه الصالح م منشاه ابوعمر ملن حامد عبدالمنعم ابراهٌم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101214وفً تارٌخ  164656 والء دمحم ابراهٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الـتأشٌر:   ، الروضه ملن صالح دمحم دمحم على

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101214وفً تارٌخ  164641دمحم على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 منشأة ابو عمر ملن السٌد دمحم ابراهٌم 66، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101214وفً تارٌخ  164652عبدالمجٌد ٌوسف السٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، الزوامل ملن احمد ٌوسف السٌد عبدالمجٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101214وفً تارٌخ  161142محمود ابراهٌم على عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ملن دمحم عبدالعزٌز عبدالمعطى -وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة كفر بدران 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164624السٌد صابر ابوالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، بردٌن بملن جٌهان دمحم سلٌمان السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164601مصطفى عبدالعال دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 وصف الـتأشٌر:   ، االسدٌة بملن عبدالعال دمحم مصطفى

ل العنوان , تم تعدٌ 21101215وفً تارٌخ  164665السٌد دمحم مصطفى عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 وصف الـتأشٌر:   ، بٌشة عامر بملن دمحم مصطفى عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164616عطٌه دمحم عطٌه عٌسى عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 وصف الـتأشٌر:   ، ش سعد زغلول ابوحماد ملن دمحم دمحم عطٌه عٌسى

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164610ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سهام عبدالحمٌد  -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الهٌاشى المرٌن ملن دمحم عبدالحمٌد سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164660محمود عطٌه حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 الـتأشٌر:   ، بناٌوس ملن نارٌمان محمود عطٌه حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  151556احمد دمحم عبدهللا محروس االعسر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

دات برأسمال عن نشاط مماوالت عامه وتورٌ 151556وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 الصالحٌه الجدٌده ملن دمحم عبدهللا محروس 12ستون الف جنٌه بناحٌة السوق التجارى مجاورة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101215وفً تارٌخ  164665هدى دمحم فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 ،  عزبة منفى انشاص البصل بملن دمحم فتحى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164621احمد عادل حسن على جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 لسم الجامع بملن عادل حسن على -حارة الحمام 3الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21101215وفً تارٌخ  164626اٌهاب عادل جالل سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 الزلازٌك ملن عبدالعظٌم سعٌد عثمان مرشد-الـتأشٌر:   ، طرٌك الرملٌه الجدٌد امتداد شارع السالم امام ملعب التراس 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101215وفً تارٌخ  164612احمد سمٌر دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 طرٌك المطار بملن سامح سمٌر دمحم عٌد-ة المستجدة ، الحجاجٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164600امٌر دمحم على السٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 ملن دمحم على السٌد الشامى  -مشتول السوق  -الـتأشٌر:   ، كفر ابراش 

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164660احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صباح دمحم زٌن العابدٌن -  06

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الحصر ملن عفاف حسن السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  124650ناهد دمحم احمد دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 أ  ارض الجوت سعدون بلبٌس ملن جمال دمحم عبدالبالى بلبٌس 60لوحده بالمطعه الـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  166256دمحم مسعد احمد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى المنشٌه بجوار مسجد ٌاسٌن ابو حماد ملن فادٌه السٌد حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164662حسام حسن ابوالعال دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 لسم المنتزه بملن دمحم صالح حسن عطٌه-وصف الـتأشٌر:   ، شارع الفراخة بجوار شركة زهران 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164602صالح دمحم دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، كوبرى مشه صان الحجر ملن احمد صالح دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان  21101215وفً تارٌخ  164611محمود جمال مصطفى البكرى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 النظام بملن عبدالرحمن السٌد عثمان على-ارع المكاتب شارع الحرٌرى امام ش6, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  126512امال حسن عبدهللا عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ملن امال حسن عبدهللا عبدالمنعم  -شروٌدة  -وصف الـتأشٌر:   ، عزبة الصعاٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  153456دمحم ابراهٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

الزلازٌك بناحٌة العرٌش  ش الفالح ملن خالد دمحم   153456الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بٌع اجهزه كهربائٌه تابع للسجل التجارى 

 السعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164146ابراهٌم البالط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صالح متولى احمد -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، كوبرى الزرلا ابراش مشتول السوق ملن دمحم عبدالحمٌد عثمان مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164661سوزان ابراهٌم محمود عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع المدارس بملن عادل عبدالحلٌم على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164622عبدهللا سعٌد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، ش التحرٌر ابوحماد ملن رشاد دمحم رمضان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  151556دمحم عبدهللا محروس االعسر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد  -  116

 الصالحٌه الجدٌده ملن دمحم عبدهللا محروس 12وصف الـتأشٌر:   ، السوق التجارى /مجاورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  151556احمد دمحم عبدهللا محروس االعسر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

السوق التجارى الصالحٌه الجدٌده  1/4بناحٌة عمار 2116-6-26فى  151556وصف الـتأشٌر:   ، له محل حداٌد وبوٌات برلم 

 ملن دمحم عبدهللا محروس االعسر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215ٌخ وفً تار 164666نرمٌن نجٌب شولى نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 الزلازٌك ملن  نجٌب شولى نجٌب-حى مبارن -ش النصر  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164662دمحم احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 دالـتأشٌر:   ، الملكٌٌن البحرٌة بملن احمد دمحم احم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164621دمحم حجازى عبدالفتاح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 شارع عبدالعزٌز الشنوانى بملن احمد بهاء فتحى عبدالعزٌز-الـتأشٌر:   ، محل بالدور االرضى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164612  محمود حسن حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  112

 الـتأشٌر:   ، شارع االنتاج بملن احمد محمود حسن حسن احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164606دمحم السٌد محجوب عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الزلازٌك ملن خالد زكى غرٌب-وق وصف الـتأشٌر:   ، ش حلمى توفٌك من ش فار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164661ثرٌا محمود عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 عزبة الشورى بملن محمود دمحم شعبان-الـتأشٌر:   ، اوالد زٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164606ٌده برلم    اشرف السٌد السٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ل -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، لسم عبداللطٌف حسانٌن / حسن صالح بملن دمحم ابو بكر الصدٌك توفٌك 

تم تعدٌل  21101215وفً تارٌخ  164625رحاب للعمارات والتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الدور االول بملن عبدالمنعم اسماعٌل عبده-وصف الـتأشٌر:   ، شارع رضوان شلتوت العنوان , 

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164666عبدهللا دمحم احمد متولى عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، النخٌلى بملن دمحم احمد متولى عبدالرازق

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164620عبدالفتاح ٌوسف عبده ٌوسف سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عمرو بن العاص بملن ماجدة حسٌن ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164613دمحم ابراهٌم عبدالرحمن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 ملن سهام ابراهٌم مصطفى -وصف الـتأشٌر:   ، الطرٌك العام المرور المدٌم الصالحٌة المدٌمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164626الحسن دمحم حسن دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 سكه الدٌدامون فالوس ملن دمحم حسن دمحم شحاته وصف الـتأشٌر:   ، كوبرى الوحده ش

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164616ابراهٌم عبدالعزٌز دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، العباٌده المرٌن ملن احمد هراس احمد

تم تعدٌل  21101215وفً تارٌخ  156162، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امنٌة شمس الدٌن عبدالحمٌد على منصور  -  122

-عن نشاط كوافٌر حرٌمى بناحٌة ش نبٌل محمود سٌد 156162العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

 الغشام  ملن الشحات احمد ابو الخٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164666رد ،  سبك لٌده برلم    عزة عثمان الظواهرى ابراهٌم ، تاجر ف -  123

 ش الكنٌسة / م من ش الجالء بملن عالء دمحم صالح  2وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21101215وفً تارٌخ  156162امنٌة شمس الدٌن عبدالحمٌد على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 المومٌه ملن الشحات احمد ابو الخٌر-الغشام -ف الـتأشٌر:   ، ش نبٌل محمود سٌد العنوان , وص

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164604ابراهٌم حسن السٌد عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبة عمر صبح تبع النخاس بملن احمد السٌد دمحم رشدى

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164623مصطفى سعٌد عبدالوهاب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 وصف الـتأشٌر:   ، شٌبة النكارٌه ملن سعٌد عبدالوهاب ابراهٌم 

 21101215وفً تارٌخ  142422  مكتب انٌس للمماوالت العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  126

 انشاص الرمل ملن عزٌزه عبدالمنعم رمضان 3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى محل رلم 

 21101215وفً تارٌخ  142422مكتب انٌس للمماوالت العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل اآلخر بسبب االستغناء عنهتم تعدٌل العنوان , وص

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101215وفً تارٌخ  146265اٌمن دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 ن الحجر بملن اٌمن دمحم احمد دمحم، للمذكور محل رئٌسى آخر عن نشاط تعبئة وتغلٌف مواد غذائٌة وضرب ارز بناحٌة الرست صا

تم تعدٌل  21101215وفً تارٌخ  162204اٌناس عبدالمنعم عبدالعال احمد كشكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش السادات حى الغمرى المناٌات ملن عالء فوزى حسن

تم تعدٌل  21101215وفً تارٌخ  164666احمد الوفائى عبدالرحمن ٌوسف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 بسرومٌت العز بملن احمد اسماعٌل عبدالممصود-وابور النور 16شارع -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عزبة عٌداروس جمعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164601سبك لٌده برلم      عوض سعٌد على خلٌفه ، تاجر فرد ، -  132

 مشتول السوق بملن خٌرٌه عبدالعزٌز دمحم خلٌل-الـتأشٌر:   ، دهمشا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164663شٌماء على جوده دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 االشارة بملن دمحم عبدهللا حسن-شارع المستشار 2، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164602مصطفى سلٌم العوام عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الـتأشٌر:   ، مٌت بشار منٌا الممح ملن محمود سلٌم العوام عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164662ر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد عبدهللا دمحم محفوظ ، تاج -  135

 ش هارون الرشٌد من ش بورسعٌد ابوحماد ملن مصطفى دمحم عبدالمنعم اٌوب6الـتأشٌر:   ، 

وان , وصف تم تعدٌل العن 21101215وفً تارٌخ  146162دمحم الهامى احمد توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 ش مساكن االستاد الجامعه / بملن وفاء حسن فرحات  0الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164622دمحم ابراهٌم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتأشٌر:   ، طهره حمٌد الزلازٌك ملن عماد حمدى ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164603ده السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه دمحم عب -  132

 الـتأشٌر:   ، شٌبه النكارٌه الزلازٌك ملن سعدٌه محمود عطٌه

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21101215وفً تارٌخ  164614فاطمة حمدى دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 ملن حمدى دمحم عبدالفتاح على -حسن صالح  -الـتأشٌر:   ، شارع االشراف 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101215وفً تارٌخ  146265اٌمن دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 دمحم احمد دمحم  بنشاط /  تجارة محاصٌل زراعٌه   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة / الرست صان الحجر المبلٌه ملن ٌاسر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101215وفً تارٌخ  146265اٌمن دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ، الرست صان الحجر بملن اٌمن دمحم احمد دمحم



 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 العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  161616بك لٌده برلم    اشرف السٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  س -  142

 الـتأشٌر:   ، شارع ترعة العدوٌة المسلمٌة بملن عبدهللا احمد عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164664ناصر على عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 ترعة السماعنه فالوس لسم ثانى بملن نهلة السٌد دمحم سالم الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164615محمود دمحم سلٌمان دمحم عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 ملن ابتسام اسماعٌل رمضان دمحم  -بردٌن  -وصف الـتأشٌر:   ، خلف الوحدة البٌطرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164605دمحم عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رضا -  145

 الـتأشٌر:   ، كفر كشن ملن منى عبدالعزٌز حامد دمحم

ان , تم تعدٌل العنو 21101216وفً تارٌخ  164625احمد السٌد دمحم على لمحاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 شارع دمحم النادى بملن توبات ٌوسف عزت مصطفى 11العمار رلم  1وصف الـتأشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164626كارم اسماعٌل سالم السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 وصف الـتأشٌر:   ، اوالد عابدٌن ملن اسماعٌل سالم السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  132120دمحم رفٌع عمر رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الـتأشٌر:   ، لرٌة السالم / بملن رفٌع عمر رضوان 

الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  21312وجدى ناشد خله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 ، تعدل الى ش مشهور م من ش سعد زغلول ملن فاتن سالمه عٌسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164631عمر عاطف صبحى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، شارع بن خلدون المومٌة بملن ابراهٌم عبدالجواد السنان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164642ز دمحم سالم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعزٌ -  151

 الـتأشٌر:   ، كوبرى سلٌم صان الحجر ملن  دمحم سالم سلٌم

العنوان ,  تم تعدٌل 21101216وفً تارٌخ  164616ٌاسمٌن دمحم انور عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، جزٌرة السعادة بملن محمود عبدالباسط دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164610زٌنب سعد سٌد احمد نار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، البالشون ملن عزب دمحم عزب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164636،  سبك لٌده برلم    صبرى السٌد ضٌف على ، تاجر فرد  -  154

 الـتأشٌر:   ، مٌت سهٌل بملن رضا السٌد ضٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  132566كفافى لصناعه الشنط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 العزٌز كفافى الـتأشٌر:   ، شوبن بسطة / بملن اشرف عبد

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  132566اشرف عبدالعزٌز كفافى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 وصف الـتأشٌر:   ، شوبن بسطة / بملن اشرف عبدالعزٌز كفافى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164500عماد دمحم عبدالوهاب عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 وصف الـتأشٌر:   ، ع ابو عتمان تل روزن بلبٌس ملن خالد دمحم عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164632محمود صالح عبدالمنعم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 دالمنعم علىوصف الـتأشٌر:   ، الجماٌلة بملن صالح عب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164630اسالم احمد حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 الصالحٌة الجدٌدة بملن خالد احمد محمود- 11مجاورة -بمول النٌل بالزا -بالدور االول  14،  13الـتأشٌر:   ، المحل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  162263عبده حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الـتأشٌر:   ، بنى اٌوب ابوحماد ملن اٌمان سعدالدٌن السٌد مجاهد

دٌل العنوان , وصف تم تع 21101216وفً تارٌخ  164622مروه ماهر السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الـتأشٌر:   ، كفر موسى عمران ملن  ماهر السٌد دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل  21101216وفً تارٌخ  164626دمحم حسام الدٌن ابوزٌد ابوزٌد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 دسولى العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش المرم بلبٌس ملن  حسام الدٌن ابوزٌد ابوزٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164206دمحم على منصور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 وصف الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن تجاره مواد غذائٌه فى ثان الزلازٌك

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164611محمود عبدالسمٌع حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبة احمد موسى بملن هاله مختار عبدالبالى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164615تارى لبٌب حبٌب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الملن الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش ٌوسف بن بملن امٌل فوزى عبد

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164624صفاء جمال سعٌد دمحم حمدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 وصف الـتأشٌر:   ، الرشاح اول طرٌك حفنا بملن حنان غرٌب عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان ,  21101216فً تارٌخ و 164616بالل دمحم حلمى مهدى شكرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 بلبٌس ملن على احمد محمود رضوان -من مٌدان الطٌاره -وصف الـتأشٌر:   ، عزبة اوالد منصور 

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164613السٌد عطٌه اسماعٌل اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 د ملن  عطٌه اسماعٌل اسماعٌل وصف الـتأشٌر:   ، المسٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164612اكرام على احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 الـتأشٌر:   ، المطاوٌة بملن نبٌل عبدالحمٌد احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21101216فً تارٌخ و 164206دمحم على منصور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ش الملن فٌصل جوار مسجد النمرسى الزلازٌك ثان ملن جمال احمد دمحم 16/1وصف الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164206دمحم على منصور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 محل اخر عن كافٌه فى الزلازٌك وصف الـتأشٌر:   ، له

تم تعدٌل العنوان  21101216وفً تارٌخ  164633رامى دمحم حسٌن مصطفى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 , وصف الـتأشٌر:   ، ش شلتوت فالوس ملن كرٌم احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101216وفً تارٌخ  164620عال دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 ، كفر ابوجبل بملن عٌد اسماعٌل ابوالسعود

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164622ممدوح عبداالله عبدالمنعم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 وصف الـتأشٌر:   ، انشاص الزلازٌك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164641 دمحم فتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فوزى دمحم -  165

 الـتأشٌر:   ، ش مدرسة المومٌه  الزلازٌك ملن اٌناس دمحم فتحى

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21101216وفً تارٌخ  164636السٌد سٌد احمد دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 الـتأشٌر:   ، المناصرة مركز مشتول السوق بملن مدحت سٌد احمد دمحم سالمه

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164643عماد السعٌد احمد مرداش سلوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 ش العروبه مشتول السوق ملن احمد جمال اللٌثى5وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164621ولٌد خٌرى السٌد سالم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 وصف الـتأشٌر:   ، الدٌدامون بملن خٌرى السٌد سالم 

لعنوان , تم تعدٌل ا 21101216وفً تارٌخ  164631احمد فتحى سعدالدٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك هرٌة الجدٌد الزراعة لسم عبدالعزٌز بملن السٌد شحاته عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164614ابراهٌم سلٌم ابراهٌم سلٌم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ٌم سلٌم مسعودوصف الـتأشٌر:   ، ش المصاصٌن المرٌن ملن سلٌم ابراه

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164641هانى فاروق ٌوسف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

ش دمحم مندور /المساكن التعاونٌع /الزلازٌك ملن نجالء فتحى عبدالعزٌز عن نفسها وبصفتها وصٌه على  1وصف الـتأشٌر:   ، 

 اوالدها المصر 

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164612سامى دمحم احمد عبدالحك عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 برج السماح بملن احمد عبدالحكٌم دمحم ٌوسف4وصف الـتأشٌر:   ، شارع عثمان بن عفان فلل الجامعة محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164621ٌده برلم    دمحم السٌد ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  123

 الـتأشٌر:   ، الخواطرة بملن السٌد ابراهٌم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164634محمود دمحم دمحم عبدالعال عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ل بملن ابوبكر عبدالحمٌد شحاتهوصف الـتأشٌر:   ، شارع سعد زغلو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164623احمد سند احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتأشٌر:   ، حوض الندى ملن زٌنب صالح دمحمعبدالفتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216فً تارٌخ و 164632احمد رمضان عطٌه جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، الخٌس ملن سامى سالم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164662عبدهللا السعدى السٌد ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 د السٌد الـتأشٌر:   ، خارج زمام بساتٌن االسماعٌلٌه بلبٌس ملن ماجده محمو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164662عبدهللا السعدى السٌد ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، له محل اخر ورشه نجاره فى الخانكه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101216وفً تارٌخ  111421العرٌان موتورز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 ، افتتح محل اخر عن تصنٌع وتجمٌع تروسٌكالت ودرجات بخارٌه فى كفر اباظه

تم تعدٌل العنوان  21101216وفً تارٌخ  111421 ابراهٌم عبدالكرٌم عبده دمحم العرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 , وصف الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن تصنٌع وتجمٌع تروسٌكالت ودرجات بخارٌه فى كفر اباظه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164626دمحم عبدالعال السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 ، ش المطاع صان الحجر ملن عبدالعال السٌد سلٌمان الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164666عبدهللا سعٌد عبدهللا دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 وصف الـتأشٌر:   ، لرمله بلبٌس ملن  سعٌد عبدهللا دمحم دروٌش

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164664ط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صابر رشاد عبدالحمٌد ابوالغٌ -  103

 وصف الـتأشٌر:   ، الصالحٌه المدٌمه فالوس ملن رانٌا احمد عبدالمجٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164622دمحم خمٌس احمد الطاللمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 لـتأشٌر:   ، ش بجوار مسجد المجٌدى فالوس ملن خمٌس احمد الطاللمها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164646سعٌد ابراهٌم سعٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 ملن ابراهٌم سعٌد دمحم -وصف الـتأشٌر:   ، الشحاٌتة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164665تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد زٌنهم دمحم السٌد ،  -  106

 الـتأشٌر:   ، ع الحواط بٌشه عامر منٌا الممح ملن زٌنهم دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  146306احمد اسماعٌل على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  106

 تأشٌر:   ، تعدل الى منشأة بشارة ملن حسٌن حسن الشافعىالـ

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164646عبدالرحمن عادل عبدالمنعم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 وصف الـتأشٌر:   ، الزنكلون ملن اسامه رفعت محمود خطاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164656د ،  سبك لٌده برلم    اشرف دمحم دمحم دمحم ، تاجر فر -  100

 الـتأشٌر:   ، الغار ملن دعاء اسماعٌل الطاهر منصور

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164661دمحم كمال نادى دمحم فرغلى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 حى مبارن ملن دمحم عادل نادى دمحم فرغلى حسن-نادى فرغلى ش  3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164655حاكم عادل عبده حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، ش الشٌخ جوده ملن عادل عبده حمٌده

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  156011سبك لٌده برلم     الشافعى سعد الشافعى محمود ، تاجر فرد ،  -  212

عن نشاط وحدة خلط وتصنٌع اعالف بناحٌة منشأة  156011وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 راغب ملن كمال الدٌن سعد الشافعى

تم تعدٌل  21101216وفً تارٌخ  126460سبك لٌده برلم    محمود محروس مرسى مصطفى هالل ، تاجر فرد ،   -  213

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش العروبة / مشتول السوق بملن وائل دمحم حسنىابراهٌم شومان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164663احمد شحاته عثمان دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 :   ، العزٌزٌه ملن ابراهٌم مصطفى ابراهٌم شاهٌنالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164626نعمه سعٌد دمحم منسى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 وصف الـتأشٌر:   ، المنٌر مشتول السوق ملن متولى ابراهٌم متولى عكر

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164654د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا سعدالدٌن عبدالحلٌم السٌ -  216

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت ربٌعة بملن  سعد الدٌن عبدالحلٌم السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164645احمد حلمى ابراهٌم احمد ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ملن حلمى ابراهٌم احمد ثابت -ـتأشٌر:   ، منشأة نبهان وصف ال

وفً تارٌخ  111421ابراهٌم عبدالكرٌم عبده دمحم العرٌان )العرٌان موتورز( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

  عبدالمنعمتم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، حمصه ابوتٌجه كفر اباظه الزلازٌك ملن احمد كمال دمحم 21101216

وفً تارٌخ  111421ابراهٌم عبدالكرٌم عبده دمحم العرٌان )العرٌان موتورز( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن تجاره موتوسٌكالت ولطع غٌار وتجمٌعها فى الزلازٌك 21101216

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164650، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد احمد السٌد على  -  211

 الـتأشٌر:   ، كفر العزازى ملن حماده احمد السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101216وفً تارٌخ  164666احمد دمحم دمحم خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ملن شعبان احمد خالد  -، مٌت حمل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164620احمد نصر عبدالمجٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 وصف الـتأشٌر:   ، ام شعالن الناصرٌه صان الحجر ملن فتحى جمال فتحى بسٌونى

تم تعدٌل العنوان  21101216وفً تارٌخ  164621،  سبك لٌده برلم     عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم عبدالسالم ، تاجر فرد -  213

 , وصف الـتأشٌر:   ، بٌشة عامر ملن دمحم عبدالعظٌم عبدالسالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164660صالح عبدالحى السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 طرٌك الترعه جوار صٌدلٌه ابوجبر بلبٌس ملن عبدهللا عٌاد السٌد وصف الـتأشٌر:   ، غٌته

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164625دمحم عبدالحلٌم دمحم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، السعدٌٌن ملن هانى عبداللطٌف دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164623د ،  سبك لٌده برلم    حسن سلٌمان دمحم زاٌد ، تاجر فر -  216

 الـتأشٌر:   ، الرمالى منشاه ابوعمر ملن سلٌمان دمحم زاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164624نبٌل اسماعٌل فراج سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ش عمر بن الخطاب فلل الجامعه الزلازٌك ملن على دمحم على مرسى 45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164640حسام طه دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 ملن طه دمحم احمد -الـتأشٌر:   ، سندنهور 

تم تعدٌل  21101216وفً تارٌخ  164662دمحم محمود عبدالممصود السٌد الغٌطانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العزٌزٌه ملن  محمود عبدالممصود السٌد الغٌطانى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164653دمحم احمد دمحم احمد الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، خلف المحكمة ـملن/ دمحم سلٌمان دمحم ثابت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164644احمد طاهر دمحم على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

  سالمه الـتأشٌر:   ، ش عبدالمنعم رٌاض / بملن دمحم عزت دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164661حماده احمد السٌدعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتأشٌر:   ، كفر العزازى ملن عالء الدٌن احمد السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164661دمحم عبدهللا ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الـتأشٌر:   ، كفر الزلازٌك المبلى منٌا الممح ملن عبدهللا ابراهٌم محمود السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164666دمحم ابراهٌم عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ه سلٌمان وصف الـتأشٌر:   ، كفر حافظ ملن محسن عطٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164656مصطفى دمحم رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، ش بور سعٌد ملن عصام وكمال ومنى حسنى عبدالسالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216رٌخ وفً تا 130232احمد شاكر عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 الـتأشٌر:   ، لرٌة شروٌدة / بملن شاكر عبدالحمٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  110222عادل صابر عبدهللا مرسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 بناحٌة بساتٌن االسماعٌلٌه ملن الطالب 110222الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164642مها عماد سوٌلم شحاتة لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ملن ابراهٌم سٌلم خلف هللا -وصف الـتأشٌر:   ، شارع المحكمة 

تم تعدٌل العنوان  21101216وفً تارٌخ  164652د ،  سبك لٌده برلم    اسماء فؤاد دمحم عبدالغنى دمحم حموده ، تاجر فر -  220

 , وصف الـتأشٌر:   ، نزله ابوباشا الكتٌبه بلبٌس ملن فؤاد دمحم عبدالغنى حموده
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تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164622اشرف زغلول الطاهر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 أشٌر:   ، الغار الزلازٌك ملن  زغلول الطاهر منصوروصف الـت

تم تعدٌل  21101216وفً تارٌخ  164651اسالم دمحم هشام دمحم الحسٌنى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 المومٌه ملن دمحم هشام دمحم الحسٌنى-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش الشٌن من ش احمد اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164664امٌره احمد سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 الـتأشٌر:   ، على االسفلت كفر الحاج عمر فالوس ملن مرسى فاروق على حسن عن ورثه فاروق على حسن

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164660م    حسٌن عبدالمؤمن محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  233

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت ربٌعه ملن محمود عبدالمؤمن محمود عمل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  112226جمعه دمحم مصطفى مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

  مصطفى مرادالـتأشٌر:   ، كفر فرج منٌا الممح ملن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  112226جمعه دمحم مصطفى مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن استٌراد وتصدٌر ومماوالت عامه واستصالح اراضى فى كفر فرج  ع الجبالى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164662، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدهللا دمحم عبدالرحمن جبر  -  236

 وصف الـتأشٌر:   ، ش صبرى هوانه امتداد ش طلبه عوٌضه الزلازٌك ملن سامى دمحم عبدالرحمن اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164621على عبدالممصود دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 الخطارة ملن دمحم عبدالممصود دمحم حسٌن -وصف الـتأشٌر:   ، مفارق ابو نصار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  112226جمعه دمحم مصطفى مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 نٌا الممحالـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن مكتب تورٌدات فى كفر فرج م

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164652احمد رفعت محمود خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

 الـتأشٌر:   ، الزنكلون ملن اسامه رفعت محمود خطاب 

دٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تع 21101216وفً تارٌخ  164665جالل دمحم دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 ، ش عبدالمنعم رٌاض امام الكوبرى العلوى بلبٌس ملن رضا دمحم رضوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  164661ٌسرى جالل سلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 براهٌم الحبشىش سورٌا المومٌه الزلازٌك ملن احمد دمحم ا1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  120220السٌد صالح رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى حارة المصاص م من ش خالد بن الولٌد النحال الزلازٌك ملن اٌمن دمحم جالل عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  120220فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد صالح رمضان دمحم ، تاجر  -  243

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع بسبب االستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  156011الشافعى سعد الشافعى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 لحسٌنٌه ملن كمال الدٌن سعد وصف الـتأشٌر:   ، م راغب ا

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  156011الشافعى سعد الشافعى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 وصف الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن حظٌره تربٌه ابمار وجاموس فى م راغب الحسٌنٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164663فرد ،  سبك لٌده برلم     سماحه دمحم خٌرى عبدالحمٌد فرج ، تاجر -  246

 وصف الـتأشٌر:   ، سعود البحرٌه الحسٌنٌه ملن عبده عبدالعزٌز ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101216وفً تارٌخ  110222عادل صابر عبدهللا مرسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الـتأشٌر:   ، بساتٌن االسماعٌلٌه ملن الطالب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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ان , وصف تم تعدٌل العنو 21101212وفً تارٌخ  164212دمحم دمحم على الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 الـتأشٌر:   ، العباسه ملن هانى محمود سعٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164226عمرطاهر خلٌفه حسن عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  240

 الزلازٌك ملن دمحم منصور الزهٌرى -فلل الجامعه -وصف الـتأشٌر:   ، ش زٌدبن ثابت 

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164605لحفٌظ الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمر دمحم عبدا -  251

 ملن عالء و دمحم رجب حسنى  -منشٌة الفتح  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع عمر خمٌس م ش الشالم السلطان 

تم تعدٌل العنوان  21101212وفً تارٌخ  164602اٌمن عادل حلمى عبدالحمٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 ملن دمحم اسماعٌل حامد -, وصف الـتأشٌر:   ، مٌت ابوعلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164211مها صبرى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الـتأشٌر:   ، ش عزام /بردٌن ملن ابراهٌم السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164606منى دمحم مدحت زكى امام المسلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 المومٌه الزلازٌك ملن فتوح فتوح ابو المجد فتوح-وصف الـتأشٌر:   ، ش رشدى من ش االمن الغذائى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164606بك لٌده برلم    منى دمحم مدحت زكى امام المسلمى ، تاجر فرد ،  س -  254

 ش درى اباظه حى الزهور ملن غادة دمحم مدحت زكى 6وصف الـتأشٌر:   ، لها فرع بناحٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164216ابراهٌم السٌد دمحم سلٌمان ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 ملن السٌد دمحم سلٌمان  -صف الـتأشٌر:   ، اكٌاد البحرٌة و

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164606منى دمحم مدحت زكى امام المسلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 حى الزهورملن غادة دمحم مدحت زكى امام -ش درى اباظه 6وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164224هٌم دمحم العادلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عدلى ابرا -  256

 ملن نجاة حسن دمحم  -الـتأشٌر:   ، شارع احمد عرابى 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 21101212وفً تارٌخ  164213منصور دمحم حسٌنى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الـتأشٌر:   ، بنى جرى ملن دمحم دمحم حسٌنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164216احمد السٌد عبدالمنعم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 الـتأشٌر:   ، البٌروم ملن دمحم السٌد عبدالرحمن  

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164603لٌده برلم    دمحم احمد محمود رجب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  261

 ملن احمد محمود رجب  -وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك هرٌة الجدٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164602محمود عبدالعال دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 دمحم عبدالحمٌد علىملن  -الـتأشٌر:   ، الهٌصمٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  04166اٌمن هاشم سٌدهم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 الـتأشٌر:   ، انشاص الرمل / ش المدرسة الثانوٌة بملن نبٌل السٌد مصطفى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164226 احمد محروس محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 ملن دمحم عبدالمنعم عبدالعزٌز  -شارع الجالء  22وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164210جهاد دمحم فتحى صالح سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 غرٌب السٌد الـتأشٌر:   ، ش بور سعٌد ملن رضا 

تم تعدٌل العنوان  21101212وفً تارٌخ  164213لطفٌة مسلم عبداللطٌف غنٌم الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 ملن اٌمن فكرى عبدالعظٌم  -, وصف الـتأشٌر:   ، االعراس 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212خ وفً تارٌ 164211نادٌة حامد سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 ملن دمحم هانى دمحم عبدالعال  -النحال  -الـتأشٌر:   ، شارع االنوار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164212سماح دمحم نجٌب سعد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 عبدالعال ملن صبرى على  -الـتأشٌر:   ، اكٌاد البحرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164212اٌمان محسن حسن عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 ملن محمود ربٌع محمود -حسن صالح  -وصف الـتأشٌر:   ، لسم عبداللطٌف حسانٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212فً تارٌخ و 164212حاتم عطٌة انٌس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  260

 عبدالحمٌد كمال دمحم ابوزٌد -ملن ورثة  -المساكن التعاونٌة  -شارع االٌمان  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164216عصام عبدالعزٌز جودة اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ملن محمود السٌد فؤاد -، بجوار السنترال   وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164604دمحم الصافى عطٌة وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ملن دمحم دمحم الصافى -الـتأشٌر:   ، طحلة بردٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164222ه برلم    هانى دمحم عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  262

 الـتأشٌر:   ، ش الدروس ملن محمود احمد دمحم بدر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164223مروة سعٌد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 دق حسن ابو السعود الـتأشٌر:   ، كفر ابو شحاته بملن سعٌد صا

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164211ابراهٌم محمود عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 ملن محمود دمحم دمحم البهى دمحم -وصف الـتأشٌر:   ، بنى عامر 

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164211م    اسماعٌل سعٌد اسماعٌل دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  265

 ملن سعٌد اسماعٌل دمحم السٌد -وصف الـتأشٌر:   ، سلمنت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164215دمحم احمد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 الـتأشٌر:   ، الطٌبه ملن احمد السٌد ابراهٌم 

تم تعدٌل  21101212وفً تارٌخ  164210عبدالمنعم عبدالحمٌد عبدالمنعم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش الجٌش ملن هانى محمود سعٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164221حسنٌه دمحم عبدالصادق بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 ٌوسفش خلف محالت مجلس المدٌنه بلبٌس ملن منال منٌر رٌاض 3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101212وفً تارٌخ  164214دمحم دمحم دمحم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  260

 ملكدمحم دمحم حبٌب  -الزوامل  -عزبة ابوحبٌب  -، شارع المدرسة االبتدائٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164215م    محمود دمحم محمود عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  221

 ابوحماد  ملن دمحم محمود عبدالمنعم -الشٌخ ابو حماد-وصف الـتأشٌر:   ، المركز المدٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164225امل لدرى عبدالفتاح لدرى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ر:   ، بردٌن / بملن احمد محٌى الدٌن احمد وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164606اسماء فتحى عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ملن مؤمن دمحم سالم  -الـتأشٌر:   ، فرسٌس 

تم تعدٌل  21101215وفً تارٌخ  164222لم    احمد جمعة عبدالحمٌد على على خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  223

 ملن جمعة عبدالحمٌد على خضر  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، النخاس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164231محمود باسم مجدى رٌاض عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الزلازٌك ملن فاتن دمحم العربى ٌوسف-بى من اول االمن الغذائى ش صالح الدٌن االٌو 4وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  150214محمود محمود السعٌد السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

صنٌع اعالف برأٍسمال مائتان الف عن نشاط وحدة خلط وت 150214الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 جنٌه بناحٌة ش هندسة الرى ملن دمحم احمد بٌومى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164234منى سروت ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ملن دمحم حسٌن لطب  -المالن  -الـتأشٌر:   ، شارع العفٌفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164220 مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم -  226

 ملن عالء ذكى مراد سلٌمان  -بنى شبل  -شارع السوق  -شارع الطاروطى  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  160035احمد دمحم جوده طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتأشٌر:   ، ش حوض الطوٌل /العصلوجى /ملن دمحم جوده امٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  160035احمد دمحم جوده طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

 ش حوض الطوٌل الصلوجى ملن جوده جوده امٌن  بناحٌة 160035الـتأشٌر:   ، له ورشة لحام معادن بالكهرباء برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164232منى دمحم عبدالجواد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 ملن اسالم دمحم عبدالحمٌد  -الـتأشٌر:   ، شارع سٌدى سكران 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  150214سبك لٌده برلم      محمود محمود السعٌد السما ، تاجر فرد ، -  201

 الـتأشٌر:   ، ش هندسة الرى ملن دمحم احمد بٌومى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  150214محمود محمود السعٌد السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  202

النافوره ملن -مزارع دزاجن وحاصالت زراعٌه بالتجزئه واعالف بالجمله بناحٌة ش ترعة سراج  الـتأشٌر:   ، له محل مستلزمات

 ابراهٌم دمحم موسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164233رضا ربٌع دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  203

 ملن مندور ربٌع دمحم  -الـتأشٌر:   ، المطاوٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101215وفً تارٌخ  164235محمود عالء الدٌن دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  204

 وصف الـتأشٌر:   ، ش عثمان بن عفان من ش العشرٌن الحناوى  الزلازٌك ملن عالء الدٌن دمحم سلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  160035    احمد دمحم جوده طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  205

عن نشاط مكتب مماوالت عمومٌه برأسمال مائة الف جنٌه  160035الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 بناحٌة ش الحوض الطوٌل /االعصلوجى ملن دمحم جوده امٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101215وفً تارٌخ  164231د ،  سبك لٌده برلم    زٌنب السٌد على احمد ، تاجر فر -  206

 الـتأشٌر:   ، اوالد سالم ملن على على عطٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164611مدحت منجى ابراهٌم نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  206

 منجى ابراهٌم نجٌبوصف الـتأشٌر:   ، كفر العرب ملن ورثه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101216وفً تارٌخ  164666تهامى عبدالواحد تهامى عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  202

 ملن فؤاد على دمحم  -وصف الـتأشٌر:   ، شبرا العنب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212ً تارٌخ وف 164236شربات دمحم ابرهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  200

 ملن عبدالخالك دمحم عطٌة  -الـتأشٌر:   ، بنى شبل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164264نصر ابوالحمد خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 فعى احمد الشافعىوصف الـتأشٌر:   ، صان المبلٌة مركز صان الحجر بملن نصر الشا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164251دمحم عبدالرحمن عدلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، ش ابوخشبه من ترعه المنٌا فالوس ملن عبدالرحمن عدلى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164250    احمد رضا احمد امام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  312

 الـتأشٌر:   ، تل حوٌن طرٌك عزبة ابوزٌد بملن رضا احمد امام دمحم

تم تعدٌل العنوان  21101212وفً تارٌخ  164241عبدالعال توفٌك عبدالعال دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 اص الرمل بملن امنٌه عبدالعظٌم الشحات, وصف الـتأشٌر:   ، انش

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164263منار دمحم ابراهٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 وصف الـتأشٌر:   ، مول النٌل بالزا الصالحٌه الجدٌده ملن فرٌد عبدالباسط دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164242احمد عبدالباسط دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 وصف الـتأشٌر:   ، ش  شنبارة المٌمونة / بملن سعدٌة زاهد عبدالهادى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164256احمد سمٌر متولى نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 الـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌه ملن جمال حسٌن السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164236دمحم ابراهٌم سعٌد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 ن ابراهٌم سعٌد سلٌممل -النحال  -شارع عمارة متفرع من شارع احمد عبدالعزٌز  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164253ابتسام السٌد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 بجوار بنزٌنة ابو متولى ملن محمود دمحم احمد ابراهٌم -الـتأشٌر:   ، لنتٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164265ه برلم    صفٌة دمحم فهٌم برعى زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  310

 ش مصطفى كامل بملن عبدالحى سالم احمد  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164252كرٌم جمال دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ل الجامعه ثان الزلازٌك ملن خالد عبدالعظٌم دمحم عبدالعالش عثمان بن عفان فل 146الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164246صابر رجب مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، كفر المدٌنه م ابوعمر ملن عبدالرحمن عبدهللا سلٌمان السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164262د عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا السٌد احم -  312

 الـتأشٌر:   ، سعده ابوخلٌل النوافعه فالوس ملن هدى السٌد عبدالرحمن

وان , وصف تم تعدٌل العن 21101212وفً تارٌخ  162136اٌمان اٌمن دمحم عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 الـتأشٌر:   ، صفط الحنة / بملن سعٌد السٌد على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164251احمد ابراهٌم دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 الـتأشٌر:   ، م نبهان فالوس ملن ابراهٌم دمحم موسى ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164256تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نبٌل اسماعٌل مصطفى ندا ، -  315

 المنشٌة الجدٌدة بملن فردوس محمود احمد-الـتأشٌر:   ، شارع عبدالمادر طه 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 21101212وفً تارٌخ  164255على عبدالمنعم احمد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 ش نعٌم المنتزه الزلازٌك ملن احمد لملك على احمد1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164254عمرو حسٌن مغاورى جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 وصف الـتأشٌر:   ، الزوامل بلبٌس ملن جمال عبدالعزٌز احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164246ى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف عبدالكامل عل -  312

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبة الصراف /المسٌد ملن السٌدعبدالكامل على 



 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 العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164244احمد دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 أشٌر:   ، شارع رشٌد بملن دمحم حسن دمحم النادىالـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164243عصام ابراهٌم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 الـتأشٌر:   ، مدخل مدٌنة منٌا الممح /منٌا الممح ملن عمرو عصام ابراهٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164241 حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السباعى حسن عبدهللا -  321

 ملن السٌد حسن عبدهللا -شنبارة  -وصف الـتأشٌر:   ، الهمشرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164261مجدى على احمد المٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 من شارع المتاجر بملن دمحم السٌد حصوة-أشٌر:   ، شارع دمحم العش الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  166226محمود فرٌد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 ملن فرٌد احمد ابراهٌم  -كفر موسى عمران  -الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164232مد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على على اح -  324

 الـتأشٌر:   ، ش الجٌش ابوحماد ملن  عصمت عبدالمجٌد ابوالعال

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21101212وفً تارٌخ  164242شعبان دمحم امٌن دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 ش فاطمة الزهراء ملن هبه صالح ابراهٌم -الـتأشٌر:   ، ارض المستشار 

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  135264دمحم خلٌفة عبداللطٌف السنافٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

  ابراهٌمالتلٌن ملن حسن شعبان دمحم-وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش ابو سلٌم  الٌفطه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164230دمحم عاطف دمحم ابراهٌم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 وصف الـتأشٌر:   ، ش عطٌه لندٌل ملن عاطف دمحم ابراهٌم جوده

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212رٌخ وفً تا 164245اوسامه علٌوه دمحم علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 المالن بملن سعٌد دمحم احمد صادق-الـتأشٌر:   ، الحرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101212وفً تارٌخ  164252محمود عبدالنبى عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  320

 بى عبدالحمٌد ملن شاكر عبدالن -وصف الـتأشٌر:   ، كفرسالمة ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101212وفً تارٌخ  164261حسن دمحم دمحم السٌد سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 ملن فاضل سلٌمان منصور  -مركز مشتول السوق  -الـتأشٌر:   ، كفر ابراش 

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  152251 اشرف جمال السٌد البشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

طرٌك الماهره بلبٌس الصحراوى بلبٌس ملن جمعٌه المهندسون  2/ب /6وصف الـتأشٌر:   ، افتتح فرع تابع للسجل فى لطعه 

 العرب وٌمثلها عالء عبدالنبى الشرنوبى بصفته رئٌس مجلس االداره

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  164266رد ،  سبك لٌده برلم    فاطمة لطفى عٌسى دمحم عٌسى ، تاجر ف -  332

 ملن السعٌد دمحم عبدالعظٌم منصور  -وصف الـتأشٌر:   ، انشاص الرمل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  164260بالل ابراهٌم احمد شبٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 الحسٌنٌة بملن صباح دمحم احمد ابراهٌم-:   ، شارع المعلمٌن وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  164224اكرم اسماعٌل عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 الزلازٌك ملن مصطفى احمد دمحم التهامى-المومٌه -وصف الـتأشٌر:   ، ناصٌة طلبه عوٌضه مععثمان بن عفان 

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  164226،  سبك لٌده برلم    رشا االنور دمحم دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد  -  335

 وصف الـتأشٌر:   ، االسدٌة بملن بطاحى اسماعٌل دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101210وفً تارٌخ  135231فادى جرجس خله جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

المنطمه الصناعٌه  بساتٌن االسماعٌلٌه بلبٌس  26تعبئه ونغلٌف فى لطعه المنطمه العاشره  الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن مصنع

 ملن دمحم محمود دمحم البكرى

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  164263مرسى دمحم مرسى حسن مباشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

  مرسى حسنملن دمحم -وصف الـتأشٌر:   ، عزبة عابدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101210وفً تارٌخ  164262دمحم عباس سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 الـتأشٌر:   ، كفر الدٌر ملن السٌد سعٌد دمحم الشافعى

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  164261نجفة محمود عبدالفتاح سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  330

 ملن السٌد عبدالعزٌز السٌد  -مشتول السوق  -وصف الـتأشٌر:   ، الخشة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101210وفً تارٌخ  164222دمحم اسماعٌل احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 الـتأشٌر:   ، منشأة نبهان ملن ابراهٌم اسماعٌل احمد جاد

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  164264نجدى لطفى نجدى حسٌن لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 ملن لطفى نجدى حسٌن -وصف الـتأشٌر:   ، عزبة ثابت 

ل العنوان , تم تعدٌ 21101210وفً تارٌخ  164221ابراهٌم مسلم ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 وصف الـتأشٌر:   ، سنهوا بملن احمد محمود عبدالمادر سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  164225فاطمه عبدهللا عبدالحكٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 وصف الـتأشٌر:   ، السعدٌٌن طرٌك البحر ملن مصطفى عبدهللا عبدالحكٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  164262سعٌد عبدالمجٌد دمحم فتحى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 ملن حسنى حسن دمحم حسن-المزٌنٌن -وصف الـتأشٌر:   ، ش الجالء 

تعدٌل العنوان , وصف تم  21101210وفً تارٌخ  164261عمر فتحى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 ملن زاهر السٌد على دمحم  -شلرع مجمع المصالح الحكومٌة  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  164266سحر السٌد دمحم على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 الح محمود احمد صالحوصف الـتأشٌر:   ، بساتٌن االسماعٌلٌه بلبٌس ملن محمود ص

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  164223مٌادة عبدالمنعم دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 ملن زكرٌا عطٌة  مٌخائٌل  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبدالناصر 

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  164265م    رضا جوده عبدربه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  342

 وصف الـتأشٌر:   ، حوض الطرفه بملن كرٌمه عبدالفتاح خفاجه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101210وفً تارٌخ  164260دمحم احمد على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  340

 د دمحم السٌدعبس بملن سعٌ-الـتأشٌر:   ، المناجاة الصغرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101210وفً تارٌخ  164222رضا مسلم سند ابوالٌزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 الـتأشٌر:   ، كفر شعبان منٌا الممح ملن مسلم سند ابوالٌزٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101210ٌخ وفً تار 164221دمحم اسماعٌل طلبة عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 الـتأشٌر:   ، م بشارة بملن سوعاد السٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101210وفً تارٌخ  164226ناشد جابر ناشد جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 الـتأشٌر:   ، ش سالم خلف المطحن كفر الحوت فالوس ملن جابر ناشد جرٌس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  164266احمد دمحم ٌسرى على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 ملن دمحم ٌسرى على عبدالعال  -مشتول السوق  -شارع العروبة  52وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101210ارٌخ وفً ت 135231فادى جرجس خله جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 المنطمه الصناعٌه بساتٌن االسماعٌلٌه بلبٌس ملن دمحم محمود دمحم البكرى 26الـتأشٌر:   ، لطعه المنطمه العاشره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101210وفً تارٌخ  135231فادى جرجس خله جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 ٌر:   ، له محل اخر عن تصنٌع العلب والعبوات الكرتونٌه ومصنع تعبئه وتغلٌف فى بلبٌسالـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  152251اشرف جمال السٌد البشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

المهندسون العرب وٌمثلها عالء عبدالنبى طرٌك الماهره بلبٌس الصحراوى ملن جمعٌه  2ب / 6وصف الـتأشٌر:   ، لطعه 

 الشرنوبى بصفته رئٌس مجلس االداره 

تم تعدٌل العنوان ,  21101210وفً تارٌخ  163456هٌام عبدالناصر حسن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر شعبان / بملن احمد فٌصل احمد عطٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164011د دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كوثر السٌ -  352

 الـتأشٌر:   ، بنى عامر بملن فرج حمدى عطٌة سلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164014عماد عبدالعزٌز دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  350

 ملن سمٌح دمحم صدٌك  -لسم الجامع  -شٌر:   ، شارع دمحم على الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164023دمحم محمود عبدهللا نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 الـتأشٌر:   ، طرٌك عبدالمنعم رٌاض جوار بنزٌنه الخوانكى بلبٌس ملن سلوى السٌد بٌومى

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164016غاده السٌد عثمان محمود حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبة حلمى تبع حوض الطرفه ملن سامح دمحم اسماعٌل حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164010حسام دمحم رٌاض السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 الـتأشٌر:   ، شارع سعد زغلول بملن احمد حسن على حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164220بوسى احمد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 الـتأشٌر:   ، كفر احمد برهام بملن عبدالعظٌم عبدهللا عبدالعظٌم شحاتة

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164010منى جمال عبدالعظٌم والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 خلف استاد الجامعة بملن عاطف خضرى دمحم-الـتأشٌر:   ، شارع دمحم ابوعمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221تارٌخ وفً  164201عالء دمحم عبده عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 ملن صبحى السٌد دمحم  -مشتول السوق  -كفر ابراش  -الـتأشٌر:   ، شارع دمحم ٌاسٌن الشمر 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164206كرٌم حسام على عبدالسمٌع السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 وة ملن حسام على عبدالسمٌع السٌدوصف الـتأشٌر:   ، نش

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164016دمحم عبدالنبى ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 الـتأشٌر:   ، ش عمرو بن العاص ملن دمحم احمد عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164026برلم     اٌمن دمحم حسن ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  362

 وصف الـتأشٌر:   ، سوادة ملن بهاء السٌد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164022مهدى عبدالحمٌد احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  360

 مهدى عبدالحمٌدوصف الـتأشٌر:   ، شبرا النخلة بملن عبدالحمٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164014عز دمحم عبدالعزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 الـتأشٌر:   ، بنى جرى بملن عطٌه على دمحم نصرهللا

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164016احمد محمود عبدالصادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 وصف الـتأشٌر:   ، النخاس ملن  محمود عبدالصادق دمحم

تم تعدٌل  21101221وفً تارٌخ  164024السٌد حمدى عبدالحمٌد جبر عصفور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 مصطفىالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طرق كفر ابوغالى حفنا بلبٌس ملن فوزٌه عبدالعزٌز 

تم تعدٌل  21101221وفً تارٌخ  164011عمرو جمال عبدالرازق دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر سلٌمان موسى بملن جمال عبدالرازق دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164202دمحم عبدالممصود دمحم عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 ملن فاطمة السٌد على -وصف الـتأشٌر:   ، الصوالح 

تم تعدٌل العنوان  21101221وفً تارٌخ  164015محمود عبدالمادر احمد احمد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 اشرف صالح علٌوة , وصف الـتأشٌر:   ، ش المدٌنة المنورة / مشتول السوق بملن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164011مرفت عبدالرحمن احمد علٌوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 ملن دمحم على احمد علٌوة  -وصف الـتأشٌر:   ، اكٌاد المبلٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221رٌخ وفً تا 164015اٌهاب راغب طلب راغب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 الزلازٌك ملن احمد مصطفى مصطفى ابراهٌم -المساكن التعاونٌه -الـتأشٌر:   ، بجوار مدرسة المومٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101221وفً تارٌخ  146265اٌمن دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 اسم المؤجر لٌصبح احمد دمحم احمد دمحم ابراهٌم ، تصحٌح 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164203عزه اسماعٌل عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  360

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر حافظ ملن حسٌن هالل حسٌن دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164012لٌده برلم    عماد فكرى حسن طلبه فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  321

 ش ابوالفتوح مرعى خلف المتاجر بلبٌس ملن فكرى حسن طلبه فاٌد22وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164013محمود دمحم صالح سالمه سعدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 ش خالد بن الولٌد مشتول السوق ملن شرٌف صابر غرٌب 33شٌر:   ، وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164202مٌرفت رشاد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 الـتأشٌر:   ، شٌبة لش ملن دمحم احمد دمحم

تم  21101221وفً تارٌخ  164200مه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الكفراوى لتجارة السٌارات والتورٌدات العا -  323

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش طرٌك المناٌات المنصورة ملن حاتم فكرى فهمى الكفراوى

, وصف تم تعدٌل العنوان  21101221وفً تارٌخ  164012ولٌد دمحم دمحم دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 الـتأشٌر:   ، العزازى الجدٌده الصالحٌه الجدٌده ملن لاسم دمحم دمحم بدوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164025سلوى مصطفى كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 الـتأشٌر:   ، منشاه الحرٌرى لصاصٌن الشرق ملن دمحم دمحم طنطاوى محمود

تم تعدٌل  21101221وفً تارٌخ  164011حالوتهم عبدالمجٌد عبدالممصود عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العدلٌة بملن رجب عبدالعزٌز دمحم ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164021ابراهٌم حسن ابراهٌم حسن رباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 السناجرة بملن هوٌدا دمحم على احمد-وصف الـتأشٌر:   ، عزبة العرب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164012دمحم عبدالعال عبدالسالم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 لسالم عبدالعالوصف الـتأشٌر:   ، النخاس الزلازٌك ملن عبدالعال عبدا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164201هٌثم السٌد موسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  320

 ملن السٌد موسى على -الـتأشٌر:   ، عرب دروٌش 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21101221وفً تارٌخ  164204محمود رضا السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  301

 الـتأشٌر:   ، الطوٌلة بملن رضا السٌد ابراهٌم عٌادة

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164206سهام اسماعٌل احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  301

 ملن دمحم احمد غالى -وصف الـتأشٌر:   ، المالن 

تم تعدٌل  21101221وفً تارٌخ  164021عبدالتواب عبدالتواب عبدالخالك فضالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  302

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شلشلمون ملن سعدٌه جوده عطٌه 

تعدٌل العنوان ,  تم 21101221وفً تارٌخ  164012دمحم صالح دمحم ٌوسف رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  303

 وصف الـتأشٌر:   ، شلشلمون ملن هاشم مرسى مرسى

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164016بهاء جمال الدٌن دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  304

 وصف الـتأشٌر:   ، بنى عامر / بملن دمحم عبدالرحمن دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  110625، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هانى احمد دمحم ابراهٌم -  305

 بجوار المدٌنه الجامعٌه الزلازٌك ملن دمحم فوزى لطفى حسن 2الـتأشٌر:   ، برج الفاطمٌه 

تعدٌل العنوان ,  تم 21101221وفً تارٌخ  162220رٌهام مجدى عبدالمنعم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  306

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل المؤجر الى وحٌد عبدالمنعم على السٌد

تم تعدٌل العنوان  21101221وفً تارٌخ  164205مصطفى عالء ابوالنصر دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  306

 النصر دمحم حسٌن, وصف الـتأشٌر:   ، حى الزهور جوار برج التعاون الزلازٌك ملن  عالء ابو

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164013اشرف اسماعٌل دمحمى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  302

 وصف الـتأشٌر:   ، الطٌبه ملن هانم عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164036حسٌنى مصطفى دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  300

 وصف الـتأشٌر:   ، ش مدرسة االمرٌكان / المنتزه / الزلازٌك بملن السٌد مصطفى دمحم 

تم تعدٌل  21101221وفً تارٌخ  164045دمحم ابراهٌم حسن عبدالمتعال مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 ملن السٌد احمد مصطفى طنطاوى  -المساكن التعاونٌة  -شارع دمحم ماجور  -برج طنطاوى  3العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164035سٌد احمد عوض هللا باز حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 ملن السٌد عوض هللا باز -وصف الـتأشٌر:   ، اكٌاد البحرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164021عبدالحمٌد موسى دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  412

 وصف الـتأشٌر:   ، العزازى  ش المحطه امام الوحده الصحٌه ملن على دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164031صالح حنفى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 الـتأشٌر:   ، سعده ابو خلٌل ملن دمحم دمحم حنفى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164064السٌد زكى دمحم سلٌمان عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌة سنتا بملن احمد السٌد ذكى

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164062دالرحمن سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عادل دمحم عب -  415

 منشأة ابو عمر بملن عادل دمحم عبدالرحمن سرحان-وصف الـتأشٌر:   ، كفر المدٌنة 
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تعدٌل العنوان ,  تم 21101221وفً تارٌخ  164032بسمة عبدالرسول دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 وصف الـتأشٌر:   ، بحطٌط بملن سعد احمد لورة

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164063حكمت حسٌن احمد حسٌن منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 منشأة ابو عمر  ملن دمحم حامد االنور-مدخل الفرحاتٌه -وصف الـتأشٌر:   ، ش الدروس 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164041عبدهللا على عبدالحلٌم لشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 كفر الجراٌة بملن عبدالسالم دمحم دمحم-وصف الـتأشٌر:   ، شمة دور ارضى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164050احمد السٌد عارف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  410

 الزلازٌك  -الغار  -الـتأشٌر:   ، شارع السالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164046سلطان احمد مغاورى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 وصف الـتأشٌر:   ، شلشلمون بملن احمد مغاورى ابوزٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164062تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مظهر جمال عطا سٌد ،  -  411

 ملن دمحم كمال محمود  -الـتأشٌر:   ، شارع السلخانة طرٌك العدلٌة الزراعى 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21101221وفً تارٌخ  110401عادل مجدى مٌخائٌل رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 الـتأشٌر:   ، شونه كفر دمحم جاوٌش الزلازٌك ملن البنن الزراعى المصرى

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164064دالٌا ابراهٌم السٌد غرٌب عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 وصف الـتأشٌر:   ، اوالد سالم المرٌن ملن دمحم دمحم مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  140342سلٌمان موسى عمٌرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رمضان -  414

 ملن كمال سلٌمان موسى -صان الحجر  -الناصرٌة  -وصف الـتأشٌر:   ، وكٌل المدٌرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  140342رمضان سلٌمان موسى عمٌرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 تعبئة وتغلٌف مواد غذائٌة -ملن كمال سلٌمان موسى  -المساعٌد  -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة صان الحجر 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164056اسراء راضى احمد دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 ، حى مبارن بملن احمد رمضان ابراهٌم  وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  114204مرسى دمحم مرسى دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت ربٌعه بلبٌس ملن مرسى دمحم مرسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164036لم    نجفة دمحم احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  412

 الـتأشٌر:   ، بنى عامر بملن ولٌد دمحم عبده

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164065مؤسسة النمٌب لتصنٌع الموبٌلٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  410

 حسن النمٌب وصف الـتأشٌر:   ، ش عطٌة راشد بملن صبرى دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164066عمرو عادل صبرى عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 ملن  عادل صبرى عبدالمطلب  -النحال  -شارع خالد بن الولٌد  42وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164060مسعد احمد محمود دمحم عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 وصف الـتأشٌر:   ، المحجر ابوحماد ملن دمحم مسعد احمد

ل العنوان , تم تعدٌ 21101221وفً تارٌخ  140342رمضان سلٌمان موسى عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

ملن كمال سلٌمان موسى برأس مال  -صان الحجر  -الناصرٌة  -وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر بناحٌة وكٌل المدٌرٌة 
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 الونكلون ملن دمحم مندوه دمحم-شٌر:   ، ش الساده الرفاعى وصف الـتأ

تم تعدٌل  21101221وفً تارٌخ  164063محمود دمحم دمحم المتولى ابراهٌم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 ملن خالد احمد عثمان -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المناجاه الكبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164061اسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد دمحم دمحم ل -  425

 بنى عامر ملن دٌنا دمحم دمحم-الـتأشٌر:   ،  عزبة ابو رفاعى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164021حامد دمحم عبدالعزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 ـتأشٌر:   ، كفر موسى عمران بملن عبدالسالم دمحم عبدالعزٌزال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164053سعد اسامه سعد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 الـتأشٌر:   ، ش عبدالسمٌع الحمٌات النحال الزلازٌك ملن اسامه سعد عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164062طفى زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مص -  422

 ملن مصطفى زكى دمحم -الـتأشٌر:   ، منٌة سنتا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164025اشرف لطب دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  420

 ر:   ، شبرا السالم / بملن هانى لطب دمحم عبدالخالك الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164022اشرف السٌد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 الـتأشٌر:   ، بحطٌط ابوحماد ملن شادٌه حسن عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164031بك لٌده برلم    دمحم صالح دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  س -  431

 الـتأشٌر:   ، عمرٌط / بملن صالح دمحم عطٌة صالح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164056احمد سعٌد سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 ومٌه الزلازٌك ملن زٌنب دمحم احمد الشناوىالـتأشٌر:   ، امتداد ش طلبه عوٌضه الم

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164061اسالم فتحى دمحم سلٌمان داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 وصف الـتأشٌر:   ، ش بالل بن رباح من ش الترعه الحمراء بلبٌس ملن فتحى دمحم سلٌمان داود

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164066بدالصادق العمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود صادق ع -  434

 وصف الـتأشٌر:   ، صفٌطه الزلازٌك ملن دمحم ابراهٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  136223اٌناس مصطفى ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 وصف الـتأشٌر:   ، الصالحٌة المدٌمة / بجوار مفارق الشرطة بملن اشرف عبدالحمٌد مصطفى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164066فرٌد شولى دمحم السعٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 جده عزت سالم عبدالنبىش عوده الحناوى الزلازٌك اول ملن ما 16وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164046على فاٌد منصور اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 الـتأشٌر:   ، شوبن بسطه ملن شرٌف دمحم العربى

تم تعدٌل  21101221وفً تارٌخ  164061اٌهاب مجدى ابراهٌم على احمد السنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 حى المغازى ابو حماد ملن دمحم عبدالعظٌم دمحم سلٌمان -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بجوار مسجد الزهراء الرمضانٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164062متولى عبده متولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  430

 ، طٌبه صان الحجر ملن السٌد عثمان السٌد موافى  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164044دمحم سعٌد عطٌه شتٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 الـتأشٌر:   ، العصلوجى بملن سعٌد عطٌه دمحم شتٌوى
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164020دمحم دمحم مأمون عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 الـتأشٌر:   ، غٌته ملن عز دمحم مصطفى 

عدٌل العنوان , تم ت 21101221وفً تارٌخ  164052على محمود على احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 وصف الـتأشٌر:   ، تل مرداس تل مفتاح ابوحماد ملن محمود على احمد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164043شٌرٌن بدٌر محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 وصف الـتأشٌر:   ، الولجا بملن محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164040احمد حسن دمحم حسن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446
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, تم تعدٌل العنوان  21101221وفً تارٌخ  164042حماده صالح عبدالنبى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 مشتول السوق بملن خالد سالم دمحم-البتٌه -وصف الـتأشٌر:   ، الشارع العمومى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164030سارة ٌحٌى صبرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 ملن زٌن عبدالعاطى عبدالعزٌز  -بحر البمر  -الـتأشٌر:   ، واحد الصالحٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164033منى كمال دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  440

 ملن السٌد دمحم ابراهٌم النجار  -الـتأشٌر:   ، السعادات 

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164052احمد خٌرى السٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 شارع د /سعاد متفرع من شارع سعد زغلول بملن السٌد كمال عبدالرؤف عبدالرحٌم شعبان115وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21101221وفً تارٌخ  164054ر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالمجٌد عبداللطٌف عبدالمجٌد السٌد ، تاج -  451

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ عٌسى بلبٌس ملن عبداللطٌف عبدالمجٌد السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164066السٌد دمحم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 االخٌوة ملن عبدالعلٌم احمد حسن  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164051ممدوح عزت عبدهللا عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 وصف الـتأشٌر:   ، ش داٌر الناحٌه /الطٌبه ملن  عزت عبدهللا عبدالجلٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164061فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفى دمحم رشدى سلٌمان عبدهللا ، تاجر -  454

 وصف الـتأشٌر:   ، لصاصٌن الشرق الحسٌنٌه ملن  دمحم رشدى سلٌمان عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164034عالء رضا ابراهٌم متولى متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 الـتأشٌر:   ، النخاس ملن رضا ابراهٌم متولى متولىوصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164023فوزى رفعت دمحم انور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 الـتأشٌر:   ، الجعفرٌه ابوحماد ملن رفعت دمحم انور

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  165042لٌده برلم    صالح حسن سٌد احمد الحضرى ، تاجر فرد ،  سبك  -  456

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الشٌخ رمضان منٌا الممح ملن زٌنب دمحم حسن زاهر

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164026عصمت احمد مسلمى جناحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 تول السوق بملن دمحم البٌومى عبدالحمٌدمش-وصف الـتأشٌر:   ، دهمشا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164055دمحم مصطفى دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  450

 الـتأشٌر:   ، تلحوٌن الزلازٌك ملن اكمل زكى مهران

تم تعدٌل العنوان ,  21101221وفً تارٌخ  164022برلم    عبدالسالم دمحم على احمدعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  461

 وصف الـتأشٌر:   ، لصاصٌن الشرق ملن احمد دمحم على احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101221وفً تارٌخ  164060عبده عباس محمود عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 اس ملن عباس محمود عب -الـتأشٌر:   ، العباسة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  164001وفاء دمحم عبدالفتاح حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 الزلازٌك ملن عماد الدٌن دمحم السٌد-تمسٌم المهنٌن المساكن التعاونٌه  125عمار  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  164003،  سبك لٌده برلم     على عبدالفتاح عبدالجلٌل محمود ، تاجر فرد -  463

 وصف الـتأشٌر:   ، شٌبة النكارٌة / بملن ماجد عبدالصبور حامد البنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165112منال محمود السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 مشتول السوق بملن عاطف شدٌد هندى على-دهمشا الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165116دمحم ربٌع دمحم على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 الـتأشٌر:   ، شارع المحكمة المدٌمة بملن الخطٌب احمد احمد السٌد السما

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165114اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شحتة عبدهللا حسن ، ت -  466

 ملن  شحتة عبدهللا حسن  -الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  161516امٌره حسن دمحم انٌس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 مر بن العاص / بملن ورثة ادرٌس امٌن زٌدان الـتأشٌر:   ، ش ع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  161211احمد دمحم عبدالعال على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

عٌة وٌمثلها احمد على الصالحٌة الجدٌدة ملن شركة سكاد للتنمٌة الزرا -المنطمة الصناعٌة الثانٌة  40الـتأشٌر:   ، تعدل الى المطعة 

 عبدالرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165112دمحم عبدالعال كامل دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  460

 الـتأشٌر:   ، ش سمٌر عرابى لسم عبدالعزٌز الزلازٌك ملن وفاء محمود السٌد دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165116لطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالعزٌز بخٌت س -  461

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الساحه الشعبٌه جوار المجمع الصحى المدٌم الحسٌنٌه ملن عبدالحكٌم عبدالعزٌز بخٌت سلطان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222ارٌخ وفً ت 164002حمٌدة السٌد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 ملن عودة عٌد عوده -النحاسٌن  -عزبة الرواشدة   -الـتأشٌر:   ، النوافعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165114سالم رشاد سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 ملن رشاد سالم دمحمالـتأشٌر:   ، الشرابنه الحجازٌه الحسٌنٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165111على حسن دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  463

 الدٌدامون بملن دمحم حسن دمحم-الـتأشٌر:   ، شارع السكة الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165122احمد حسنى عبدالوهاب عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 ش ام المرى حى مبارن الزلازٌك ملن ابراهٌم دمحم دمحم السٌد عبدالمنعم1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165116مهدى حسن مهدى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 ابوحماد ملن  حسن مهدى حسن الـتأشٌر:   ، الجعفرٌه



 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 ,  21101222وفً تارٌخ  164006احمد جمال عبدالسالم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 هرٌة رزنه ملن احمد دمحم الشحات -وصف الـتأشٌر:   ، ش ابو بكر الصدٌك 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165124سبك لٌده برلم     دمحم احمد على ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  -  466

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الجٌش ملن دمحم عادل السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165121شٌماء الحالبى محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 فر الشٌخ خلٌفة بملن دمحم لطفى عبدهللا مهدىوصف الـتأشٌر:   ، داٌر الناحٌة بمرٌة ك

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165115محمود سمٌر احمد دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  460

 الـتأشٌر:   ، كفر المدٌنه منشاه ابوعمر ملن سمٌر احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165125سحر ٌوسف السٌد روٌشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 الـتأشٌر:   ، االسدٌه ملن على احمد عطٌه 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21101222وفً تارٌخ  161411دمحم احمد ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش المولف  عرب دروٌش ملن السٌد عبدالمادر ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165110عبدهللا سلٌم عبدهللا سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 الـتأشٌر:   ، بنى اٌوب ابوحماد ملن دمحم عبدهللا سلٌم عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165116تولى عبدالبر متولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  423

 منشأة شفٌك ملن اٌمن عبدالعزٌز سالمه السٌد -الـتأشٌر:   ، تل الضباع 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222خ وفً تارٌ 164020السٌد عبدالحمٌد عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 ملن عبدالحمٌد عبدالمنعم دمحم -وصف الـتأشٌر:   ، طحلة بردٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  164001هشام رأفت شحاتة عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 ملن صفٌة حسن طنطاوى  -لزلازٌك ا -شمة الدور االرضى  -حى الزهور 14وصف الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165126صفٌه السٌد دمحم اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 وصف الـتأشٌر:   ، على طرٌك االسفلت الصحافه مشتول السوق ملن فؤاد دمحم ندا عٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  164000، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالحلٌم عبدالحلٌم حسٌن الوو -  426

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت حمل ملن سعاد دمحم ابراهٌم سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165112دمحم محمود دمحم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 ٌر:   ، غزاله الخٌس الزلازٌك ملن محمود دمحم عبدهللا دمحمالـتأش

تم تعدٌل العنوان  21101222وفً تارٌخ  165121مصطفى فكرى عبدالفتاح دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  420

 , وصف الـتأشٌر:   ، بملن فكرى عبدالفتاح دمحم الجمل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  112166جر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم رحٌم دمحم ، تا -  401

 الـتأشٌر:   ، ع ابوعٌد الدٌدامون فالوس ملن ابراهٌم رحٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  112166دمحم ابراهٌم رحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  401

 ، له محل اخر عن مماوالت عامه فى ش الوحده الوطنٌه م من ش االنتاج ملن عماد دمحم عبد الوهاب   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  04655خالد ابراهٌم دمحم السٌد عطوٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  402

 زق عبدالعلٌموصف الـتأشٌر:   ، دهمشا مشتول السوق ملن هانم عبدالرا

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  163412السٌد احمد صالح احمد هجرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  403

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا النخلة / بملن منى السٌد بسٌونى



 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  21101222ارٌخ وفً ت 164005اسامه ابراهٌم عوض عوض العاٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  404

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شٌبة النكارٌه ملن علٌوه عبدالوهاب مهدى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165112السعٌد مغورى السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  405

 د احمد دمحم ملن صباح احم -كفر االشمم  -الـتأشٌر:   ، عزبة الخطٌبة 

تم تعدٌل العنوان  21101222وفً تارٌخ  164002احمد حسن عبدالسالم سلٌمان نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  406

 , وصف الـتأشٌر:   ، العدلٌة / بملن صفاء شهٌر عبدالسمٌع 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222ً تارٌخ وف 165122فاطمه على ابراهٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  406

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الشٌخ خلٌفة بملن فارس عبدالكرٌم ابراهٌم عبدالرازق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165123حسنى حسن سالم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  402

 س ملن احمد دمحم االهوانىالـتأشٌر:   ، ش الشهٌد دمحم عبدالهادى بلبٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165113احمد عبدالمنعم مسلمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  400

 الـتأشٌر:   ، ابوطوالة بملن زٌنات عبالمنعم خواص ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  164022  دمحم صالح عبدالحمٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  511

 ملن صالح عبدالحمٌد محمود -وصف الـتأشٌر:   ، كفر الحمام 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  164006احمد لملوم عبدالبصٌر عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 وسف النحال الزلازٌك ملن صالح ابوالعزم سلٌم منسىش فاروق حاره دمحم 11ٌوصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21101222وفً تارٌخ  165111هٌثم دمحم جمال الدٌن على دمحم احمد هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 احمد هندىملن دمحم جمال الدٌن على دمحم  -فلل الجامعة  -شارع ابوبكر الصدٌك  13العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165126سناء امام دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 الـتأشٌر:   ، طرٌك االسفلت الصحافه مشتول السوق ملن فؤاد دمحم ندا عٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222فً تارٌخ و 112166دمحم ابراهٌم رحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن مزرعه تسمٌن مواشى فى ع ابو عٌد الدٌدامون فالوس ملن ابراهٌم رحٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165111دمحم رشاد السٌد احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 غٌته ملن عبدهللا عٌاد السٌد -ش محمود عز  34ـتأشٌر:   ، وصف ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165113دمحم فتحى خلٌل عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 الزلازٌك ملن دمحم بدر عبدالسالم-الـتأشٌر:   ، منشٌة مبارن ش المدٌنه المنوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165111لحكٌم دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدا -  516

 الـتأشٌر:   ، ش الحرٌه منٌا الممح ملن دمحم عبدالحكٌم دمحم عٌسى

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  164004السٌد على السٌد على حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 ملن كرٌمة عبد=الهادى اسماعٌل  -وصف الـتأشٌر:   ، الربعماٌة 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 21101225وفً تارٌخ  165136زٌنب نصار مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  510

 ملن دمحم على ٌوسف  -الـتأشٌر:   ، الجمالٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101225وفً تارٌخ  153642عبدالرحمن دمحم احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاة بشارة / مركز الحسٌنٌة بملن / صفاء عبدالرحمن على حبٌب 

تم تعدٌل العنوان  21101225وفً تارٌخ  165164ابوالماسم لتجاره االجهزه الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 , وصف الـتأشٌر:   ، ش مجمع الشرطه فالوس ملن دٌنا وانجى ورانٌا ونٌفٌن ونورا مصطفى عبدالحمٌد



 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  21101225وفً تارٌخ  165142م    دمحم فكرى احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  512

 ملن عزة دمحم عوض هللا  -الـتأشٌر:   ، المبة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  165143دمحم حسن عامر عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 ن طارق دمحم سلٌمان فرٌدالحسٌنٌه مل-المناجاه الكبرى -الـتأشٌر:   ، العماٌله 

تم تعدٌل  21101225وفً تارٌخ  165134انتصار دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عزبة ابو العنٌن الحمٌدٌه ملن السٌد عبدالستار عبدالحمٌد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  165150، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شٌبوب رزق دمحم  -  515

 ملن شٌبوب رزق دمحم -الـتأشٌر:   ، كفر مسعود حجازى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  165166دمحم دمحم عبدالحمٌد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 ع صابره السعدى الحسٌنٌه ملن دمحم عبدالحمٌد عبٌد الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  21101225وفً تارٌخ  165155مٌاده صالح سٌد على بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 طرٌك الزراعه التجنٌد الحناوى الزلازٌك اول ملن دمحم عبدالسالم على 2وصف الـتأشٌر:   ، برج الصادق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  165051حسام مصطفى دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 الـتأشٌر:   ، ش ترعة المنٌا بملن عزة ابراهٌم مصطفى 

عدٌل العنوان , تم ت 21101225وفً تارٌخ  165120دمحم عبدهللا صبحى عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  510

 ملن عبدالغفار عبدالمجٌد عبدالفتاح -وصف الـتأشٌر:   ، لمرونة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  165132ٌاسر على شحاته عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 الـتأشٌر:   ، ش عبدالمنعم رٌاض بجوار الغندور بملن دمحم احمد الشلك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  165131على ابراهٌم دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 الـتأشٌر:   ، الصالحٌه المدٌمه ملن ابراهٌم دمحم ٌوسف دمحم 

ل العنوان , تم تعدٌ 21101225وفً تارٌخ  165136على ٌوسف ٌونس الدرٌهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 الحسٌنٌه ملن دمحم على ٌوسف -وصف الـتأشٌر:   ، ش المستشفى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101225وفً تارٌخ  165145رغدة احمد مصطفى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 ملن دعاء دمحم الصادق -الغشام  -شارع مولف المنصورة  1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  165151احمد سالمه على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 الـتأشٌر:   ، ش عمر بن الخطاب ملن دمحم احمد على احمد

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21101225وفً تارٌخ  165152احمد فتوح فتحى الدغار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 ملن زٌنب عبداللطٌف طه دمحم -الـتأشٌر:   ، التلٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101225وفً تارٌخ  165146مصطفى على عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 الزلازٌك ملن ورثة /ابراهٌم غرٌب مسلم -الزلازٌك بحرى -ش رمضان  46وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101225وفً تارٌخ  165142ولٌد السٌد عبدالغنى الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 وصف الـتأشٌر:   ، نشوه ملن بثٌنه حسن دمحم

 تم تعدٌل العنوان , 21101225وفً تارٌخ  165154رضوى رضا عبدالنبى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 وصف الـتأشٌر:   ، ش رشٌد ملن احمد دمحم دمحم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  165162دمحم محمود دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  520

 الـتأشٌر:   ، ابوطواله منٌا الممح ملن اسامه دمحم عادل



 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  21101225وفً تارٌخ  151016جر فرد ،  سبك لٌده برلم    بدر طه ابراهٌم ابوالعنٌن ، تا -  531

 الـتأشٌر:   ، السعدٌٌن / كفر مصطفى فاندى بملن طارق على دمحم الشحات 

تم تعدٌل العنوان ,  21101225وفً تارٌخ  165131ٌسرى ابراهٌم معوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 ملن ٌاسر دمحم السٌد  -الـتأشٌر:   ، الطوٌلة  وصف

تم تعدٌل العنوان ,  21101225وفً تارٌخ  165135عبدالسالم احمد عبدالسالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 ملن سهام صالح غرٌب طنطاوى -بجوار مكتب الغد حى مبارن  2وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  165152الستار طه همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد -  533

 السعدٌٌن ملن منى عبدالجلٌل على -الـتأشٌر:   ، عزبة الولف 

العنوان ,  تم تعدٌل 21101225وفً تارٌخ  165161دمحم حامد عبدالعلٌم دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

 وصف الـتأشٌر:   ، بندف منٌا الممح ملن خالد دمحم رفمى عوض خاطر

تم تعدٌل العنوان ,  21101225وفً تارٌخ  165166احمد مصطفى عبدالهادى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 وصف الـتأشٌر:   ، نشوه الزلازٌك ملن عمرو رفاعى ابوزٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  165144دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ناصر على مصطفى -  536

 الـتأشٌر:   ، المناجاة الكبرى ملن احمد دمحم على الوصال عبدالعال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  151310احمد عرباوى السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  536

بناحٌةمساكن االستاد الرٌاضى  151310الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخرمحل وجبات سرٌعه تابع للسجل التجارى رلم 

 الزلازٌك ملن السٌد عرباوى السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101225وفً تارٌخ  165146فاطمة نعٌم عبدالصادق احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 ملن محمود عوض ابراهٌم  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر اكٌاد 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21101225وفً تارٌخ  165132نجالء دمحم دمحم بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  530

 فالوس ملن جمال دمحم سلٌم سلٌمان -الـتأشٌر:   ، مساكن احمد حلمى عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101225وفً تارٌخ  165140احمد عاطف محمود موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 ى سعدملن عاطف محمود موس -الزلازٌك البحرى  -شارع الصاوى  0وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101225وفً تارٌخ  165161اٌهاب حسن دمحم ابراهٌم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت معال ملن سمٌه السٌد جاب هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  165156احمد محمود على شوالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

 ملن لطب السٌد محمود دمحم -الـتأشٌر:   ، الصالحٌة المدٌمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  165163احمد احمد حسنٌن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  543

 ملن دمحم احمد حسنٌن -صان الحجر  -الـتأشٌر:   ، صان المبلٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101225وفً تارٌخ  165133علوان احمد علوان اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 غٌته ملن عبدالحى السٌد شحاته-ش محمود عز 35وصف الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101225ٌخ وفً تار 165130اٌمن ابراهٌم دمحم السٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  545

 وصف الـتأشٌر:   ، المالن ملن جٌهان دمحم دمحم

تم تعدٌل  21101225وفً تارٌخ  165165احمد دمحم المحمودى اسماعٌل دمحم الدالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  546

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش مشالى فالوس ملن منال محمود سالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  165141دمحم فوزى زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  546

 الجعفرٌه ملن حسٌن فوزى زكى-الـتأشٌر:   ، ش اسماعٌل عفوش 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21101225وفً تارٌخ  165153اسالم احمد طه همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

 ملن احمد طه همام  -الـتأشٌر:   ، السعدٌٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101225وفً تارٌخ  165151السٌد ابراهٌم علٌان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  540

 الـتأشٌر:   ، الشبانات ملن طارق السٌد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101225وفً تارٌخ  165156ٌده برلم    سمٌرة عزٌز جرجس صالح ، تاجر فرد ،  سبك ل -  551

 وصف الـتأشٌر:   ، االخٌوة ملن موسى صبحى موسى جرجس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165124دمحم جمال دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 ملن حسن عٌد ٌاسٌن الـتأشٌر:   ، المسلمٌة مركز صان الحجر ب

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  156632احمد عبدالمنعم عبدهللا فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 الماهره الجدٌدة  -الدور الرابع المطاع الثالث التجمع الخامس  -وصف الـتأشٌر:   ، مركز ترٌفٌوم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165126ر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد دمحم دمحم السٌد ، تاج -  553

 النحال بملن عفاف محمود سعٌد-الـتأشٌر:   ، شارع مصطفى كامل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165160اٌمن احمد ناجى امٌن عطٌة احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 ملن دمحم احمد ناجى امٌن  -شٌر:   ، الزهراء وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165106احمد عبدهللا حسانٌن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 ملن عبدهللا حسانٌن حسٌن  -بجوار المطحن  -الـتأشٌر:   ، كفر الحوت 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165163، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صباح عبدالهادى احمد ابراهٌم -  556

 وصف الـتأشٌر:   ، ش عالء الدٌن خلف لاعة عالء الدٌن كوبرى الجامعه  الزلازٌك ملن احمد محسن احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  163066محمود رفعت اسماعٌل الشالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

 وصف الـتأشٌر:   ، المحطة / انشاص الرمل / بملن ابراهٌم صبرى جاد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165161عمرو حنفى زكى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 م سعٌد شحاته ابو العال بملن هشا -منشٌة السالم  -ش عمر بن الخطاب  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165122دمحم دمحم عبدالكرٌم ابوسلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  550

 ملن شحتة دمحم عبدالكرٌم  -الـتأشٌر:   ، العباسة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226فً تارٌخ و 165126اٌهاب احمد فهمى وهٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 الـتأشٌر:   ، ش ابو الفتوح مرعى ملن دمحم عبداللطٌف السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  164512حسام صابر احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 ناعٌة االولى الصالحٌة الجدٌدة بملن لٌلى سلٌمان محمود السٌد لطاع د المنطمة الص 2/32وصف الـتأشٌر:   ، لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165102هاله السٌد سٌد احمد عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 وصف الـتأشٌر:   ، الهٌصمٌه فالوس ملن دمحم ابراهٌم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165103، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم دمحم سعٌد  -  563

 الـتأشٌر:   ، ام عجرم ملن دمحم دمحم سعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165166احمد رمضان دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  564

 بساتٌن االسماعٌلٌة بملن دمحم رمضان دمحم-عرب العٌاٌدة -دى الـتأشٌر:   ، عزبة الهنا
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 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165105شربات عبدالمنعم احمد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  565

 وصف الـتأشٌر:   ، كردٌده بملن ابراهٌم دمحم احمد عبدالجواد

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165111محمود جمعة دمحم على غرابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 ملن احمد جمعة دمحم على -منشأة ابوعمر  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابو غرابٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165162شرٌف عبدالمنعم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 وصف الـتأشٌر:   ، نشوه ملن عبدالمنعم ابراهٌم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165121محمود السٌد حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 وق بملن محمود السٌد حسن سلٌمانكفر ابراش مركز مشتول الس-الـتأشٌر:   ، بجوار لاعة الملكة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165102ابراهٌم حسن نبوى الماظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  560

 الـتأشٌر:   ، السماعنه فالوس ملن دمحم احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226فً تارٌخ و 165106على دمحم على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 الـتأشٌر:   ، الحجاجٌه المدٌمه فالوس ملن هانم دمحم مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165166اٌمن السٌد عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 وصف الـتأشٌر:   ، طوٌحر ملن السٌد عبدالرحمن على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165101ابراهٌم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 ملن صبرى ابراهٌم دمحم -الـتأشٌر:   ، شارع حسنى المراسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165101متولى السٌد متولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  563

 الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر المتفرع من ش خلٌج الرمل ملن السٌد متولى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  156264السٌد حامد دمحم على شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  564

 الجناٌده المرٌن ملن مصطفى ابراهٌم حسٌن-مساعده الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش السادات ال

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165162احمد صبحى عبدالعزٌز فلوجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  565

 وصف الـتأشٌر:   ، المنٌل / انشاص الرمل بملن دمحم مهدى سعد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165120فرد ،  سبك لٌده برلم     فاروق توفٌك دمحم توفٌك دنٌا ، تاجر -  566

 ملن جلٌلة عبدالسالم شحاتة -المساكن التعاونٌة  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع بن خلدون من شارع طلبة عوٌضة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165112شٌماء عبدالرحمن دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 وصف الـتأشٌر:   ، كوبرى سلٌم صان الحجر ملن متولى سعد مرسى

تم تعدٌل  21101226وفً تارٌخ  165161محمود على عبدالرحمن على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، المطاوٌه ملن على عبدالرحمن على 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165123اسماعٌل ابراهٌم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد  -  560

 صان الحجر بملن ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم بدوى-وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك المطار 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165114محمود عبدالعزٌز جمعه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 وصف الـتأشٌر:   ، هانون منشاه ابوعمر ملن على عبدالعزٌز جمعه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165113دمحم سمٌر دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 ملن سمٌر دمحم محمود -الـتأشٌر:   ، الوفاء واالمل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165115لسٌد دمحم غزال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ا -  522

 الـتأشٌر:   ، جهٌنه البحرٌه /بجوار كوبرى السحاره /ملن جمال احمد دمحم ابو هاشم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101226 وفً تارٌخ 153542حسام السٌد ابراهٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى بنى اٌوب ملن حسنى جبر ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  132022حسٌن عبدالحلٌم حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 وصف الـتأشٌر:   ، ش داٌر الناحٌه الطاهره ملن جمٌله رزق موسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101226وفً تارٌخ  165100غاده دمحم دمحم مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 ، كوبرى سلٌم صان الحجر ملن متولى سعد مرسى

العنوان ,  تم تعدٌل 21101226وفً تارٌخ  165160مصطفى طه دمحم عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 وصف الـتأشٌر:   ، المالن ملن دمحم طه دمحم عبدالسمٌع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165125دمحم محمود الشحات حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 رفعت محمود الشحات-الـتأشٌر:   ، ش شرف المنتزه الزلازٌك ملن جمال محمود الشحات

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165162محسن السٌد عبدالكامل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 ملن احمد دمحم ابراهٌم -وصف الـتأشٌر:   ، الحلمٌة 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21101226وفً تارٌخ  165104سعد دمحم مرسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  520

 الـتأشٌر:   ، ش ابوعمر التلٌن منٌا الممح ملن اشرف سعٌد السٌد على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165122فهد عصام دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  501

 الـتأشٌر:   ، كردٌده ملن خالد احمد ابو مسلم بحٌرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  161260تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم على طه المالح ، -  501

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى العزٌزٌه ملن ابراهٌم مصطفى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165164مسعد حسن شافعى الممدم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  502

 مشتول السوق بملن ابراهٌم دمحم خلٌل-، شارع سٌدى سكران    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165121سعٌد ربٌع هجرس حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  503

 الـتأشٌر:   ، شارع ترعة المركٌزة بملن نعٌم احمد سلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165165سبك لٌده برلم      مرفت عزت كامل السٌد ، تاجر فرد ، -  504

 ملن حاتم خالد عبدالنور  -فرسٌس  266الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165131سعٌد السٌد فراج منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  505

 الـتأشٌر:   ، سندنهور بلبٌس  ملن هشام فوزى فهمى

وان , وصف تم تعدٌل العن 21101226وفً تارٌخ  165122سامح سمٌر احمد سعدونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  506

 الـتأشٌر:   ، العباسة بملن دمحم وهبه جنٌدى

تم تعدٌل  21101226وفً تارٌخ  165135رٌهام عبدالحلٌم عبدالمحسن الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  506

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش عبدهللا االهوانى بلبٌس ملن  عبدالحلٌم عبدالمحسن الشعراوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165113مر دمحم السٌد دمحم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ع -  502

 انشاص الرمل بملن دمحم السٌد دمحم خطاب-الـتأشٌر:   ، عزبة فرٌد الوسطى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226 وفً تارٌخ 150536عبدالحلٌم حافظ عبدهللا مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  500

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر عمار لنتٌر ملن/ السٌد حافظ عبدهللا مراد

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  135162ماهر مٌخائٌل وهبة عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 اهر مٌخائٌلوصف الـتأشٌر:   ، طرٌك منٌاالممح الزلازٌك  ملن/ اٌمن م
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165116دمحم فوزى دمرداش السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 الـتأشٌر:   ، ش الوحدة المحلٌة / من ش المحطة / انشاص بملن امٌرة كمال صالح 

وفً تارٌخ  165114اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الشرٌف للموبٌالت واكسسوارتها والتوكٌالت التجارٌة ، ت -  612

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الحرٌة بملن احمد عمر دمحمى 21101226

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165134نجوى دمحم دمحم مصطفى مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 لنخله بلبٌس ملن دمحم عبدالوهاب دمحموصف الـتأشٌر:   ، شبرا ا

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  126110رضا عبدالنبى عبدالصادق الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

 لإلستغناء عنه  2112لسنة  16616وصف الـتأشٌر:   ، الغاء التابع المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  131041، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد السٌد سٌد احمد  -  615

 الـتأشٌر:   ، ش عدلى ٌكن الصٌادٌن الزلازٌك ملن دمحم السٌد السٌد سٌد احمد

تعدٌل العنوان تم  21101226وفً تارٌخ  165112عبدهللا السعٌد عبده بٌومى عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 , وصف الـتأشٌر:   ، المنطمة الصناعٌة انشاص طرٌك المطار ملن/احمد مصطفى عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165120نادٌة عزت عرفات عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 لواحد السٌد احمدمشتول السوق بملن حسٌنى عبدا-وصف الـتأشٌر:   ، ابراش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165142سماح عالء جمٌل عبده ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 الـتأشٌر:   ، ش مصطفى كامل / حى الزاوٌة بملن احمد دمحم على الحاوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165145  محمود سمٌر حسن دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  610

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الحسن والحسٌن ترعه حمدى المرٌن ملن عبده دمحم طه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  22110زٌنب محمود حفنى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 عمارة مردن / بملن دمحم ناجى دمحم  ش  بور سعٌد / 0الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  22110زٌنب محمود حفنى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 ائة جنٌه الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة حفنا ملن دمحم ناجى دمحم غانم / بلبٌس / بنشاط  فراكه ارز / براسمال  تسعم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165144محمود جمٌل على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 الـتأشٌر:   ، الخٌس ابوحماد ملن جمٌل على احمد

م تعدٌل العنوان , ت 21101226وفً تارٌخ  150536عبدالحلٌم حافظ عبدهللا مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

وصف الـتأشٌر:   ، افتتح محل رئٌسى اخر نشاطه شونة مواد بناء براسمال لدره عشرة االف جنٌه بناحٌة كفر عمار لنتٌر ملن/ 

 السٌد حافظ عبدهللا مراد

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21101226وفً تارٌخ  165116عطٌات دمحم عبده عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

 الـتأشٌر:   ، كفر موسى عمران ملن/ حسام دمحم حامد دمحم على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165130نعٌمه نعٌم نورالدٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 بحطٌط بملن دمحم ابراهٌم سلٌم-الـتأشٌر:   ، ابوعثمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  21546سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا عٌسى دمحم ال -  616

عن نشاط تجارة الكٌماوٌات برأسمال عشرون الف جنٌه  21546الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 بناحٌة اوالد مهنا ملن محمود دمحم صابر 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  134416الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد جمال محمود -  616

المنتزه بملن -شارع الجالء  30وصف الـتأشٌر:   ، للمذكور محل رئٌسى آخر عن نشاط بٌع اجهزة واكسسوار محمول بناحٌة 

 محسن دمحم محمود الشحات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21101226وفً تارٌخ  144461سبك لٌده برلم    دمحم رضا دمحم دمحم ، تاجر فرد ،   -  612

 ، شنباره الزلازٌك ملن عصام دمحم دمحم مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  161640هدى عٌد السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  610

  عبدهللا ابراهٌم الـتأشٌر:   ، ازولٌن بملن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165116عطٌه الشوادفى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 الـتأشٌر:   ، منشأة السالم ملن/ عادل الشوادفى حسن

تم تعدٌل العنوان ,  21101226تارٌخ وفً  165125احمد السٌد على دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 وصف الـتأشٌر:   ، امام االدارة التعلٌمٌة ش  الشٌخ عبدالعظٌم ملن/ اسامة عزت السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165112مدٌح دمحم عبدالعزٌز حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 بٌشة عامر بملن رجب دمحم عبدالعزٌز-وصف الـتأشٌر:   ، عزبة الحواط 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165122هبة امٌن دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 المنتزة ملن/ اسماعٌل السٌد زكرٌا 16ش  نعٌم رلم 4الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165146نادٌه على حسٌن دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 وصف الـتأشٌر:   ، العكاشات المرٌن ملن هراس احمد دمحم احمد

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21101226وفً تارٌخ  165116دمحم حسن دمحم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  625

 الـتأشٌر:   ، هرٌة رزنة ملن/ فاطمة النبوٌة فتحى اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165126احمد رأفت فوزى على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن زكى متولى الشترى

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165143ر صبحى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ناص -  626

 وصف الـتأشٌر:   ، السعدٌٌن / بملن ناصر صبحى عبدالحمٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165143دمحم ناصر صبحى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

  2110/4/2واغلك فى  2112/6/26افتتح فى  164022وصف الـتأشٌر:   ، كان له محل اخر برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165143دمحم ناصر صبحى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  620

 2116/6/10واغلك فى   2116/4/12افتتح فى  156561وصف الـتأشٌر:   ، كان له محل اخر برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  22110زٌنب محمود حفنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

ش بور سعٌد عمارة مردن / بلبٌس بملن دمحم ناجى  0الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر / مكتب تورٌدات عمومٌة ومماوالت / 

 دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  135162ر مٌخائٌل وهبة عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماه -  631

بناحٌة طرٌك منٌا الممح  12111وصف الـتأشٌر:   ، افتتح محل رئٌسى اخر نشاطه معرض تجارة و بٌع السٌارات براسمال 

 الزلازٌك ملن/ اٌمن ماهر مٌخائٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165111ارة االلومنتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى لتج -  632

 مٌت جابر بملكفتحى عبدالفتاح حسن-الـتأشٌر:   ، عزبة السراٌا 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21101226وفً تارٌخ  165141الصاوى الشحات عمل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 النخاس بملن دمحم الشحات عمل دمحم-الـتأشٌر:   ، عزبة السكران 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  21546رضا عٌسى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

 الـتأشٌر:   ، اوالد مهنا ملن محمود دمحم صابر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  21546رد ،  سبك لٌده برلم    رضا عٌسى دمحم السٌد ، تاجر ف -  635

 بناحٌة اوالد مهنا  1002-0-20فى  21546الـتأشٌر:   ، له مكتب تورٌدات عامه برلم 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21101226وفً تارٌخ  164662عبدهللا السعدى السٌد ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 الـتأشٌر:   ، بساتٌن االسماعلٌة ملن عبدهللا السعدى السٌد ربٌع 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165111كمال عبدالفتاح حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 مٌت جابر بملن فتحى عبدالفتاح حسن-وصف الـتأشٌر:   ، عزبة السراٌا 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165132 عبدالحلٌم دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل دمحم -  632

 وصف الـتأشٌر:   ، ع المخزنجى شوبن بسطه الزلازٌك ملن دمحم دمحم ابراهٌم سعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  164632عمر دمحم دمحم احمد زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  630

 الزلازٌك ملن شرٌن فؤاد احمد-الـتأشٌر:   ، ش ابو بكر الصدٌك فلل الجامعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  164632عمر دمحم دمحم احمد زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

 سجل تجارى  االبراهٌمٌه 2116-2-23فى  31162الـتأشٌر:   ، له مطحن بن برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  134416احمد جمال محمود الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

 المنتزة بملن محسن دمحم محمود الشحات-شارع الجالء  30وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165136لٌده برلم    سمٌر عبدهللا علٌوه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  642

 الـتأشٌر:   ، صفط الحنه ابوحماد ملن احمد عبدهللا علٌوه السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165110دمحم سعٌد احمد حسانٌن مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  643

 الصفا منٌا الممح ملن اسماء عمر عبدالداٌم وصف الـتأشٌر:   ، ش مسجد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165115عادل دمحم على كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  644

 الـتأشٌر:   ، مٌت ركاب ملن /اسامة عادل دمحم على كرٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165146لٌده برلم    احمد جابر عبدالرحمن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  645

 وصف الـتأشٌر:   ، شوبن بسطه الزلازٌك ملن صفاء جابر عبدالرحمن عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  120223محمود دمحم الحسٌنى احمد الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

 ش والى المنتزه الزلازٌك ملن دمحم دمحم الحسٌٌنى احمد5،    وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165121سامح وحٌد رشاد عبداللطٌف عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

 وصف الـتأشٌر:   ، السعدٌٌن بملن حمادة وحٌد رشاد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165133د ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم توفٌك سالم ، تاجر فر -  642

 الـتأشٌر:   ، الظواهرٌة بملن زاهر عبدالعزٌز منصور

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  151310احمد عرباوى السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  640

 الزلازٌك ملن السٌد عرباوى السٌد-ستاد الرٌاضى الـتأشٌر:   ، مساكن اال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  151310احمد عرباوى السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 بناحٌة شٌبه م الزلازٌك  2116-6-6فى  151310الـتأشٌر:   ، له محل تعبئة وتغلٌف مواد غذائٌه برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165121نادٌه سعٌد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 الـتأشٌر:   ، ابراش مشتول السوق ملن ابراهٌم جوده احمد على

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21101226وفً تارٌخ  165126دمحم السٌد حسٌن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 الـتأشٌر:   ، ش البحر بندف ملن/ امٌنة سٌد احمد السٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  21101226وفً تارٌخ  165110عبدالحمٌد حسٌن عبدالحمٌد عبدالهادى خضره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  653

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شبرا النخلة بملن وائل جوده دمحم حسن اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165124العربى دمحم دمحم سالم صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  654

 انشاص الرمل بملن عربى دمحم دعبس ٌوسف-الـتأشٌر:   ، عزبة فرٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165131طلعت ابراهٌم دمحم عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 الـتأشٌر:   ، لمرونة بملن احمد طلعت ابراهٌم دمحم عفٌفً

تم تعدٌل  21101226وفً تارٌخ  165132محمود حسٌنى عبدالحمٌد موسى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  656

 الحمٌدالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، صفط الحنا ابوحماد ملن خالد حسٌنى عبد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165112منى فتحى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  656

 الـتأشٌر:   ، حى مبارن ـ ملن/ دمحم رفعت كمال

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21101226وفً تارٌخ  165136على عٌد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 الـتأشٌر:   ، منشاه بشاره الحسٌنٌه ملن  عٌد دمحم عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان ,  21101226وفً تارٌخ  165123السٌدة احمد عبدالوهاب عبده سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  650

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الفلكى عزبة البلبٌسى ملن/ نادٌه السٌد مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101226وفً تارٌخ  165141امل طلعت دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 الـتأشٌر:   ، كفر ابراش مشتول السوق ملن احمد حسن دمحم

لعنوان , تم تعدٌل ا 21101226وفً تارٌخ  165142اشرف عبداللطٌف عطٌه ابوهاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 وصف الـتأشٌر:   ، منشاه ابو االخضر الزلازٌك ملن عبداللطٌف عطٌه ابوهاشم

تم تعدٌل العنوان  21101222وفً تارٌخ  165164دمحم احمد عبدالمعز عبدالبالى العسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 , وصف الـتأشٌر:   ، بهنباى بملن محمود حسن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165163جالل على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مرٌم  -  663

 الـتأشٌر:   ، كفر عثمان عفت بملن حمدى السٌد تهامى دمحم

, تم تعدٌل العنوان  21101222وفً تارٌخ  165154فاطمه سعٌد احمد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  664

 وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك عبدالمنعم رٌاض اعلى مسجد آل البٌت بلبٌس ملن ٌاسر دمحم دمحم علوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165155خٌرى دمحم السٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

 الـتأشٌر:   ، النخاس ملن دمحم السٌد مرسى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  124162الوهاب شولى مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌرفت عبد -  666

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الساحه ابوحماد ملن اسالم السٌد ابراهٌم

نوان , تم تعدٌل الع 21101222وفً تارٌخ  124162مٌرفت عبدالوهاب شولى مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 ملن اسالم السٌد ابراهٌم امام-وصف الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن بماله فى شارع جمال عبدالناصر 

تم تعدٌل  21101222وفً تارٌخ  165150عبدالرحمن احمد عبدالحمٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 ملن دمحم احمد عبدالحمٌد  -لمومٌة ا -شارع مسجد الزراعة  1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165160شرٌف دمحم عبدالموى مٌهوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  660

 وصف الـتأشٌر:   ، زهر شرب ملن اٌمن دمحم عبدالموى مٌهوب

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165126ٌده برلم    عبدالناصر دمحم دمحم محمود النجار ، تاجر فرد ،  سبك ل -  661

 وصف الـتأشٌر:   ، ابراش مشتول السوق ملن دمحم دمحم محمود النجار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  162226فوزى السٌد عبدالجلٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

سجل  2110-2-20فى  56160محمود طلبه ولٌد الفرع برلم -طرٌك بورسعٌد  0/ ن 2بناحٌة ن  وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع

 تجارى االسماعٌلٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165166عبٌر عزت السٌد عزالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 السٌد عزالدٌنطرٌك مشتول السوق بملن عزت -الـتأشٌر:   ، سنهوا 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165162عبدالمعبود عبدالمعطى هاشم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

 وصف الـتأشٌر:   ، اكٌاد البحرٌه ملن احمد عبدالمعبود عبدالمعطى هاشم 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  136212م    احمد دمحم مصطفى مصطفى هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  664

 وصف الـتأشٌر:   ، خارج زمام بمنطمة بساتٌن االسماعٌلٌة بملن السٌد عبداللطٌف عبدالجواد

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  136212احمد دمحم مصطفى مصطفى هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

 ر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165164اسامه صبرى السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 وصف الـتأشٌر:   ، النمروط بملن صبرى السٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222ً تارٌخ وف 164232حسن دمحم سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 الـتأشٌر:   ، سماكٌن الشرق الحسٌنٌه ملن دمحم حسن دمحم سلٌمان على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  164232حسن دمحم سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

وتمشٌر وغربلة وتعبئة الفول السودانى فى كفر ابوعامر سماكٌن الشرق ملن/ الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن محطة فرز وتدرٌج 

 سامى حسن سٌلمان على

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165124فتحى عبدالنبى عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  660

 صان الحجر ملن بشرى سلطان توفٌك 16الـتأشٌر:   ، ع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165123هشام احمد عبدالحلٌم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 الـتأشٌر:   ، الحمٌدٌة بملن احمد دمحم سٌد محمود

وان , وصف تم تعدٌل العن 21101222وفً تارٌخ  132162احمد السٌد ذكى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن مكتب تصدٌر فى طرٌك السعدٌه ابوحماد ملن السٌد زكى حسانٌن براس مال خمسمائه الف جنٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165140فكرى دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 الـتأشٌر:   ، كفر الحلبى بملن زكٌه محب حسنى

الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165166احمد دمحم امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 ، جرن ابو عون ملن صبحى دمحم على فرح

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  122065كرٌم دمحم محمود همت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى سوق المومٌه مٌدان المومٌه برج عبده حسن الزلازٌك ملن احمد احمد دمحم لكوظ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  166116سمٌرة السٌد دمحم لزلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  625

عن نشاط اشتصالح واستزراع االراضى الصحراوٌه  166116الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 دمحم السٌد ابراهٌم دمحمالمابله للزراعه بناحٌة سماكٌن الشرق ملن 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165152ٌوسف السٌد عبدهللا عٌسى جندل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 وصف الـتأشٌر:   ، السعدى منشاه ابوعمر ملن راضى سلٌمان عبدالحمٌد نصار

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165166سبك لٌده برلم    عبده عاطف عبدالكافى عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،   -  626

 وصف الـتأشٌر:   ، حى الغمرى ملن عاطف عبدالكافى عبدالعزٌز 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165122محمود الشوادفى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 داء بحر البمر الحسٌنٌه ملن هاله فاروق عطٌه ابراهٌمالـتأشٌر:   ، ش مدرسه شه

تم تعدٌل  21101222وفً تارٌخ  165161اسماء عبدالعزٌز عبدالمادر دمحم البطل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  620

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، البالشون بلبٌس ملن دمحم عبدهللا عبدالمادر

تم تعدٌل العنوان  21101222وفً تارٌخ  165165ى احمد عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالنبى مصطف -  601

 , وصف الـتأشٌر:   ، ش الفردوس من ش زمزم  ملن ام حسن احمد حسن دمحم

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21101222وفً تارٌخ  165151السٌد دمحم السٌد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  601

 الـتأشٌر:   ، النخاس بملن دمحم السٌد على حسن

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165161اسماء عبدالمنعم متولى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  602

 وصف الـتأشٌر:   ، بنى عامر الزلازٌك ملن السٌده السٌد رمضان

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165166، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر حسٌنى السٌد اسماعٌل  -  603

 لصاصٌن الشرق ملن دمحم عبدربه عبدالحفٌظ -وصف الـتأشٌر:   ، شعفوره 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  111626دمحم صالح عبد المنعم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  604

 الـتأشٌر:   ، مٌت جابر / بملن مغاورى مصطفى فرج وصف 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165151جالل عبدالعزٌز السٌد دمحم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  605

 وصف الـتأشٌر:   ، البالشون ملن حافظ دمحم هجرس سالم الخشن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165161ر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادر السٌد امٌن محمود ، تاج -  606

 الـتأشٌر:   ، الزنكلون ملن السٌد امٌن محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165160اسالم دمحم دمحم النادى لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  606

 اله ملن ٌسرٌه دمحم شنانالـتأشٌر:   ، ابو طو

تم تعدٌل  21101222وفً تارٌخ  165152احمد عبدالكرٌم عبداللطٌف احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  602

 ملن عبدالكرٌم عبداللطٌف احمد ابراهٌم-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، نشوة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165156لم    دمحم جمٌل حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  600

 ملن امٌنة عبداللطٌف ابراهٌم خلٌل  -الـتأشٌر:   ، النخاس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  132162احمد السٌد ذكى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 ملن السٌد زكى حسانٌنالـتأشٌر:   ، طرٌك السعدٌه ابوحماد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  132162احمد السٌد ذكى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن ممشره فول سودانى فى حى المغازى ـ بملن احمد عبدالمنعم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  164232،  سبك لٌده برلم     حسن دمحم سلٌمان على ، تاجر فرد -  612

الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن استصالح واستزراع االراضى الصحراوٌه والمابله للزراعه فى الحسٌنٌه سماكٌن الشرق ملن دمحم 

 حسن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165165   اٌمن ابراهٌم السٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  613

 ملن اٌمن امام على -الـتأشٌر:   ، لهبونة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101222وفً تارٌخ  165156الحسن مصطفى رمضان مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

 ى ملن اسراء احمد رمضان مصطف -وصف الـتأشٌر:   ، حى المغازى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165121امال على دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 الـتأشٌر:   ، عزبة ابوخلٌل بملن اسماعٌل على دمحم حسن

ٌل العنوان , تم تعد 21101222وفً تارٌخ  165153صابر دسولى ابراهٌم دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 ملن عالء الدٌن سلٌمان ٌوسف  -شارع عمر بن الخطاب  -وصف الـتأشٌر:   ، حى مبارن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165121السٌد حماد حمٌدان حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 زالـتأشٌر:   ، ش المركز ملن سمٌر عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  166116سمٌرة السٌد دمحم لزله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 الـتأشٌر:   ، سماكٌن الشرق ملن دمحم السٌد ابراهٌم دمحم

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21101222وفً تارٌخ  166116سمٌرة السٌد دمحم لزله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  610

بناحٌة سماكٌن 2112-2-0فى   166116الـتأشٌر:   ، له محل  محطة فرز وتدرٌج وتمشٌر وغربلة وتعبئة الفول السودانىبرلم  

 الشرق

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165162طارق دمحم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 شارع الطاروطى بملن محمود حسن على ابراهٌم 20، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165161زكرٌا عبدالحك سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 الـتأشٌر:   ، واحد الصالحٌه بحر البمر الحسٌنٌه ملن عبدالحك سالمه دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101222وفً تارٌخ  165162نادر السٌد عبدالعزٌز دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 الـتأشٌر:   ، ش البحر الزوامل بلبٌس ملن عمرو السٌد عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  165212عزه عبدهللا على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 العباسه بملن عوض دمحم ٌوسف عطٌة-الـتأشٌر:   ، الشٌخ صالح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  165215احمد السٌد ٌوسف على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

 حمد حسٌنالـتأشٌر:   ، حى الشٌخ ابوزٌد الصحافه مشتول السوق ملن عبدالحمٌد ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  165105احمد حامد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 منشٌة اباظة ملن دمحم صالح ابراهٌم -شارع ٌاسٌن  3عمار  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220ً تارٌخ وف 166261كمال دمحم كمال سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 2عن نشاط بٌع دزات منزلٌه وكهربائٌه بناحٌة محل رلم  166261الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 كفر حفنا ملن دمحم كمال سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  165214عالء عبدالعظٌم متولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 الـتأشٌر:   ، دوامه بملن دمحم احمد ممٌبل حمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  164263حنان السٌد حسنٌن غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

عن نشاط مدشة حبوب وتصنٌع اعالف برأسمال مائة  164263 الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم

 الحلمٌه ملن عاطف دمحم حسن دمحم 2الف جنٌه بناحٌة محل رلم 

تم تعدٌل العنوان  21101220وفً تارٌخ  165211محى الدٌن عبدالعال عباس عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  610

 نهله دمحم ححسن دمحم احمد, وصف الـتأشٌر:   ، العزازى بملن 

تم تعدٌل العنوان  21101220وفً تارٌخ  165101احمد عبدالحمٌد رمضان عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 صان الحجر ملن دمحم عبدالحمٌد رمضان -, وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة طٌبه 

تم تعدٌل العنوان ,  21101220وفً تارٌخ  165106لٌده برلم     دمحم اشرف رمضان احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك -  621

 وصف الـتأشٌر:   ، ابوذر الغفارى المومٌه ملن هٌثم رمزى حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  165122سعاد بٌومى دمحم مستور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 ملن احمد خٌرى محمود دمحم جلهوم  -سوق مشتول ال -الـتأشٌر:   ، نبتٌت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  165210محمود ابراهٌم حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 مشتول السوق بملن حسن عبدالشافى حسٌن-المنٌر -الـتأشٌر:   ، عزبة رشاد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  165212فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم حسن السٌد بالسى ، تاجر  -  624

 حسن صالح الزلازٌك ملن عمرو ابو العباس دمحم السٌد-الـتأشٌر:   ، ش دمحم السٌد 

,  تم تعدٌل العنوان 21101220وفً تارٌخ  165102السٌد عٌسى السٌد على ودٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  625

 ملن اسعد امٌن امٌن  -العدلٌة  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع دمحم ابراهٌم حفنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  156232دمحم دمحم فكرى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 اكتوبر المنصوره 6تماطع  الـتأشٌر:   ، افتتح فرع تابع للسجل فى ش احمد ماهر تماطع سامى البربرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  156232دمحم دمحم فكرى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 ش االمام على فلل الجامعه الزلازٌك 32الـتأشٌر:   ، افتتح فرع فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  156232برلم    دمحم دمحم فكرى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  622

 اكتوبر المنصوره 6الـتأشٌر:   ، افتتح فرع تابع للسجل فى ش احمد ماهر تماطع سامى البربرى تماطع 

, وصف تم تعدٌل العنوان  21101220وفً تارٌخ  156232دمحم دمحم فكرى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  620

 ش االمام على فلل الجامعه الزلازٌك 32الـتأشٌر:   ، افتتح فرع فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101220وفً تارٌخ  165212مرفت فاروق دمحم على جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 وصف الـتأشٌر:   ، الزهراء الزلازٌك ملن حماده على حنفى حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  164263نٌن غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنان السٌد حس -  631

 الحلمٌه ملن عاطف دمحم حسن دمحم 2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  164263حنان السٌد حسنٌن غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 بناحٌة االحلمٌه ملن عاطف دمحم حسن 2110-6-12فى  164263تأشٌر:   ، لها مزرعة دواجن وبٌاض  برلم الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  165211دمحم كامل دمحم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 ملن هشام ابراهٌم دمحم على  -المومٌة  -م من ش طلبة عوٌضة  -شارع دمحم الماجور  0الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  165126تامر فرٌح السٌد دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

 ملن عامر عامر حماد  -انشاص الرمل  -الـتأشٌر:   ، تل الجراد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  165216ده برلم    احمد سعٌد فتحى عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  635

 ملن صابر بٌومى دمحم  -الزنكلون  -الـتأشٌر:   ، شارع الجمعٌة الزراعٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101220وفً تارٌخ  165216رضا كمال عبدالواحد الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 ، ش عباس العماد  طرٌك السلخانه ملن عبداللطٌف سلٌمان عبده رجب الجندى  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21101220وفً تارٌخ  165102منى جودة عبدالحمٌد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 لٌمان ملن السٌد دمحم س -جوار مسجد حسن البنا  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع مصرف اكوة 

تم تعدٌل العنوان ,  21101220وفً تارٌخ  165215توحٌده دمحم اسماعٌل رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 بملن احمد دمحم دمحم على-وصف الـتأشٌر:   ، كفر العزازى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101220وفً تارٌخ  165211هاله مجدى اسماعٌل متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  630

 وصف الـتأشٌر:   ، الزهراء الزلازٌك ملن عماد الدٌن ابوالعباس دمحم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  21101220وفً تارٌخ  165211شرٌف اسماعٌل صدلى عبدالممصود المرعشلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برج الصفوه من ش الحاجه حكمت الزلازٌك بحرى الزلازٌك ملن سمر صالح ابراهٌم احمد 

 دسولى

تم تعدٌل العنوان ,  21101220وفً تارٌخ  165214، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ٌاسر دمحم على امٌن ابو طالب -  641

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الجٌش ملن دمحم على امٌن ابو طالب 

تم تعدٌل العنوان ,  21101220وفً تارٌخ  165212عامر رمٌح دمحم زٌدان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 ملن رمٌح دمحم زٌدان -، المطاوٌة   وصف الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21101220وفً تارٌخ  165104سعدٌة عبدالعزٌز مرسى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  643

 ملن احمد طلعت دمحم على  -وصف الـتأشٌر:   ، بهنباى 

تم تعدٌل العنوان ,  21101220وفً تارٌخ  165106برلم    بدر دمحم عبدالعزٌز دمحم الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  644

 مشتول السوق بملن دمحم عبدالعزٌز دمحم الجوهرى-وصف الـتأشٌر:   ، المنٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  21101220وفً تارٌخ  165103عبدالفتاح عبدالفتاح احمد عشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 الرٌاض ملن لطفى عوض احمد عوض وصف الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  21101220وفً تارٌخ  165213احمد عبدالحلٌم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت حمل بلبٌس ملن عبدالحلٌم عبدالرحمن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  166261ه برلم    كمال دمحم كمال سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  646

 كفر حفنا ملن دمحم كمال سٌد احمد 2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  166261كمال دمحم كمال سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 بناحٌة كفر حفنا ملن دمحم كمال سٌد احمد 166261برلم الـتأشٌر:   ، له مكتب مماوالت 

تم تعدٌل العنوان ,  21101220وفً تارٌخ  165101شٌرٌهان محمود حسٌن مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  640

 ملن نبوٌة دمحم عبدالغنى  -المومٌة  -فلل الجامعة  -وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابوبكر الصدٌك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  165100مد عمر حسن سباق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اح -  651

 ش مجمع المصالع الحكومٌه الزلازٌك ملن نعٌم على متولى  0الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21101220وفً تارٌخ  165216دمحم عبدهللا على جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 الـتأشٌر:   ، مول النٌل بالزا الصالحٌه الجدٌده ملن نبٌل فوزى سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  165213احمد سعٌد شعبان الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 الـتأشٌر:   ، طرٌك عبدالمنعم رٌاض ملن سعٌد شعبان الجمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  165120عفاف دمحم فتحى الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  653

 ملن دمحم اسماعٌل حسن جمعة -الـتأشٌر:   ، الزهراء 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 21101220وفً تارٌخ  156232دمحم دمحم فكرى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  654

 ش االمام على فلل الجامعه الزلازٌك ملن دمحم احمد هانى 32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21101220وفً تارٌخ  165216صٌدلٌه كرٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 ابراهٌم الـتأشٌر:   ، منشاه ابو االخضر الصافورٌه الزلازٌك ملن دمحم دمحم حسن

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    
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تم تعدٌل النشاط , وصف 21101211وفً تارٌخ  151636ابراهٌم دمحم مصطفى عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدل الى بٌع اجهزه كهربائٌه ومنزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101211وفً تارٌخ  162021، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد محمود على حسن  -  2

 تعدل الى تربٌة مواشى حالبه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101214وفً تارٌخ  116012ماجد حمدى على عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 رالتأشٌر:  تم الغاء االستٌراد والتصدٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101214وفً تارٌخ  164122احمد جمال احمد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال

ط , وصف تم تعدٌل النشا21101214وفً تارٌخ  126156السٌد كامل حسن حسن االعرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  ٌضاف مكتب نمل عمال شركات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101214وفً تارٌخ  126156السٌد كامل حسن حسن االعرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  ٌضاف مكتب نمل عمال شركات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101214رٌخ وفً تا 166521السٌد احمد حسٌن رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  ٌعدل الى مكتب نمل

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101214وفً تارٌخ  116525عمرو دمحم على دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تعدل الى مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101215وفً تارٌخ  124650اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناهد دمحم احمد دمحم زاٌد ، ت -  0

 تعدل الى تصنٌع وتجمٌع ماكٌنات لتعبئه وتغلٌف وتورٌدات العمومٌه والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101215وفً تارٌخ  142422احمد انٌس فؤاد فالوجى الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدل الى  مكتب مماوالت عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة وخدمات نظافه عدا االمن والحراسه

تم تعدٌل النشاط , 21101215وفً تارٌخ  132664ٌده برلم   السٌد عبدالفتاح السٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  11

 وصف التأشٌر:  تعدل الى تعبئة وتغلٌف المنظفات والمطهرات الصناعٌه والسائله

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101215وفً تارٌخ  146162دمحم الهامى احمد توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 د مستلزمات طبٌةتعدل الى تورٌ

تم تعدٌل النشاط , 21101215وفً تارٌخ  161566مدحت دمحم السٌد احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر:  تعدل الى تصنٌع وتعبئه مبٌدات افات زراعٌه سائله صحه عامه

تم 21101215وفً تارٌخ  142422ر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب انٌس للمماوالت العمومٌة والتوكٌالت التجارٌة ، تاج -  14

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الى معرض سٌرامٌكا

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101215وفً تارٌخ  164250محمود دمحم دمحم عٌسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  اضاف مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101216وفً تارٌخ  120635ستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسونه لال -  16

 ٌضاف توكٌالت تجارٌه
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 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , 21101216وفً تارٌخ  120635حسونه لالستٌراد والتوكٌالت التجارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تجارٌهوصف التأشٌر:  ٌضاف توكٌالت 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101216وفً تارٌخ  120635رشا حسونة محمود حسونة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  ٌضاف توكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101216وفً تارٌخ  162263عبده حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 الى معرض بٌع وشراء سٌارات لحساب الغٌر تعدل

تم تعدٌل النشاط , 21101216وفً تارٌخ  164500عماد دمحم عبدالوهاب عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر:  تعدل الى مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101216وفً تارٌخ  164511لم   حسنى ابراهٌم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  21

 التأشٌر:  تعدل الى مواد بناء وتورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101216وفً تارٌخ  112164سامى سٌد احمد احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدل الى مستلزمات المخابز والحلوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101216وفً تارٌخ  111565ربٌع دمحم بدوى خلٌل بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  ٌضاف مماوالت عمومٌه وتورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101216وفً تارٌخ  132120دمحم رفٌع عمر رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 عدل الى مصنع تصنٌع بالستٌنالتأشٌر:  ت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101216وفً تارٌخ  161226حسن صالح عبدالعزٌز موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تعدل الى تجارة مواد غذائٌه وتورٌدات عامه

تم تعدٌل النشاط 21101216وفً تارٌخ  126460محمود محروس مرسى مصطفى هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 , وصف التأشٌر:  تعدل الى بٌع مالبس

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101216وفً تارٌخ  130232احمد شاكر عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  ورشة نجارة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101212وفً تارٌخ  116166   احمد كمال بدوى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  22

 دعاٌة واعالن -التأشٌر:  ٌضاف 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101212وفً تارٌخ  145226هٌثم على دمرداشى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101212وفً تارٌخ  04166اشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن هاشم سٌدهم ه -  31

 تعدل الى خردوات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101212وفً تارٌخ  164226عمرطاهر خلٌفه حسن عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  مكتبه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101212وفً تارٌخ  151616، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام ممدوح حسٌن احمد  -  32

 التأشٌر:  اضافة تورٌدات عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة

تم تعدٌل النشاط , 21101212وفً تارٌخ  135264دمحم خلٌفة عبداللطٌف السنافٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 ورشة تصنٌع احذٌه وصف التأشٌر:  تعدل الى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101210وفً تارٌخ  126440فكرى على حسن الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 رحالت داخلٌة ونمل عمال  -التأشٌر:  تعدل الى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل 21101210وفً تارٌخ  160101احمد دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تعدل الى بماله

تم تعدٌل النشاط , 21101221وفً تارٌخ  125006اٌمن عبدالمنعم دمحم عباس دمحم الحزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط مستلزمات عالفه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101221وفً تارٌخ  164612  سامى دمحم احمد عبدالحك عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  36

 التأشٌر:  تعدل الى مطعم عام

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21101221وفً تارٌخ  110625هانى احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

رومٌكانٌكٌه والمٌام باعمال التورٌدات والتركٌبات المٌكانٌكٌه اضافه نشاط المماوالت العامه المتخصصه والدٌكورات والمماوالت الكه

والكهربائٌه والصحٌه وتمدٌم خدمات صٌانه المبانى االدارٌه والتجارٌه والسكنٌه واداره كافه الخدمات المرتبطه بالعمارات وتشطٌبها 

الكبارى والمٌام بمشروعات بناء المساكن والمراكز واستغاللها كصٌانه ورعاٌه الحدائك والنباتات وانشاء وصٌانه الطرق واالنفاق و

التجارٌه والمصانع وكافه االنشاءات وتجهٌزها وبٌعها والعمل فى مجال االستثمارات العمارٌه واالسكان والتشٌٌد والتورٌدات 

 العمومٌه

تم تعدٌل النشاط , 21101221وفً تارٌخ  164666عبدهللا دمحم احمد متولى عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 وصف التأشٌر:  اضافة البان وتسمٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101221وفً تارٌخ  110401عادل مجدى مٌخائٌل رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 ٌر:  تعدل الى مصنع لتصنٌع السماعات والدوائر الصوتٌهالتأش

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101221وفً تارٌخ  152616احمد السٌد احمد دمحم سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 6من المجموعة  36والفمرة  10التأشٌر:  اضافة نشاط االستٌراد والتصدٌر عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101221وفً تارٌخ  162211ن حسن خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن حسٌ -  42

 التأشٌر:  اضافة نشاط تربٌة اناث ماشٌة وادرار البان

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101222وفً تارٌخ  04655خالد ابراهٌم دمحم السٌد عطوٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 ٌر:  تعدل الى بمالهالتأش

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101222وفً تارٌخ  110415دمحم ابراهٌم سلٌمان عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  اضافه تورٌد اعمال مٌاه

شاط , وصف تم تعدٌل الن21101222وفً تارٌخ  142252محمود السٌد صٌام السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التورٌدات العمومٌة -التأشٌر:  اضافة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101225وفً تارٌخ  153642عبدالرحمن دمحم احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر:  مماوالت عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101225ٌخ وفً تار 20046ٌاسر عبدالجواد فرج اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر:  الغاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101225وفً تارٌخ  151016بدر طه ابراهٌم ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تعدل الى مصنع كرتون

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101225وفً تارٌخ  156424ه برلم   دمحم الدٌدامونى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  40

 التأشٌر:  تعدل الى تسمٌن مواشى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101225وفً تارٌخ  126214حمدان عبدالبالى فرج منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101225وفً تارٌخ  126214بدالبالى فرج منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدان ع -  51

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101226وفً تارٌخ  161260ابراهٌم على طه المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تعدل الى بٌع مشروبات بارده وساخنه  التأشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101226وفً تارٌخ  153542حسام السٌد ابراهٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  تعدل الى حداٌد وبوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101226 وفً تارٌخ 132022حسٌن عبدالحلٌم حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب توكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101226وفً تارٌخ  120261حسٌن احمد حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  تعدل الى ورشه نجاره

تم تعدٌل النشاط , 21101226وفً تارٌخ  120223ك لٌده برلم   محمود دمحم الحسٌنى احمد الصٌاد ، تاجر فرد ،  سب -  56

 وصف التأشٌر:  تعدل الى مالبس جاهزه ومفروشات عدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101226وفً تارٌخ  161412حازم دمحم العزازى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 ع الستائر والمفروشاتالتأشٌر:  تعدل الى ورشة لتصنٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101226وفً تارٌخ  165156سمٌرة عزٌز جرجس صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال

تم تعدٌل النشاط , 21101222وفً تارٌخ  136212احمد دمحم مصطفى مصطفى هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 وصف التأشٌر:  تعدل الى تصنٌع مراتب واسفنج

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101222وفً تارٌخ  164263مرسى دمحم مرسى حسن مباشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  تعدل الى تربٌة مواشى حالبة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101222وفً تارٌخ  156626بك لٌده برلم   اسماعٌل السٌد اسماعٌل على ، تاجر فرد ،  س -  61

 التأشٌر:  اضافه تجاره زٌوت سٌارات بالجمله

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101222وفً تارٌخ  111626دمحم صالح عبد المنعم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  تعدل الى تجارة بماله

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101220وفً تارٌخ  124166حسن فرحات حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر  -  63

 التأشٌر:  ٌضاف مكتب اللامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌه

وصف التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط ,21101220وفً تارٌخ  126166رزق السٌد سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 اضافة نشاط مكتب اللامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164502كرٌمه مصطفى محمود ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 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 21101211وفً تارٌخ  164626دمحم منصور فتحى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101214وفً تارٌخ  164644عاشور حسٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل دمحم -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164636كرٌم دمحم احمد جاد هللا شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164661بداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رفعت لطفى دمحم ع -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  164664ناصر على عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164615ٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم سلٌمان دمحم عز -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  164605رضا دمحم عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164625جر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد السٌد دمحم على لمحاوى ، تا -  0

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101216وفً تارٌخ  164626كارم اسماعٌل سالم السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  156011تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الشافعى سعد الشافعى محمود ،  -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164663سماحه دمحم خٌرى عبدالحمٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  110222جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل صابر عبدهللا مرسال ، تا -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164212دمحم دمحم على الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164226سبك لٌده برلم    عمرطاهر خلٌفه حسن عاشور ، تاجر فرد ،  -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  164231زٌنب السٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164246صابر رجب مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164262عبدهللا السٌد احمد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164264نجدى لطفى نجدى حسٌن لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164221ابراهٌم مسلم ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101221وفً تارٌخ  164015محمود عبدالمادر احمد احمد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164053سعد اسامه سعد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221خ وفً تارٌ 164062دمحم مصطفى زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164025اشرف لطب دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164022اشرف السٌد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  164000عبدالحلٌم عبدالحلٌم حسٌن الوو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165112دمحم محمود دمحم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101225وفً تارٌخ  165162دمحم محمود دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165106على دمحم على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165166اٌمن السٌد عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165112دمحم عبدالعزٌز حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مدٌح -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165122هبة امٌن دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165146ٌن دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌه على حس -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101222وفً تارٌخ  165161اسماء عبدالعزٌز عبدالمادر دمحم البطل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101222وفً تارٌخ  165165مد عبدالنبى مصطفى احمد عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  35

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164624احمد مصطفى عبدالمجٌد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101211وفً تارٌخ  164615دمحم دمحم زكى الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21101214وفً تارٌخ  164646اسالم ممدوح عبدالسمٌع دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  161142ود ابراهٌم على عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محم -  30

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  164622دمحم ابراهٌم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  164603عبده السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه دمحم -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164614فاطمة حمدى دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  146265د دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن دمحم احم -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164631عمر عاطف صبحى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164642جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعزٌز دمحم سالم سلٌم ، تا -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164652احمد رفعت محمود خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164665ده برلم   جالل دمحم دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164661ٌسرى جالل سلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164605  سمر دمحم عبدالحفٌظ الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  40

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101212وفً تارٌخ  164602اٌمن عادل حلمى عبدالحمٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164251 احمد ابراهٌم دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164256نبٌل اسماعٌل مصطفى ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164261نجفة محمود عبدالفتاح سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101210وفً تارٌخ  164222دمحم اسماعٌل احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221ٌخ وفً تار 164011مرفت عبدالرحمن احمد علٌوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 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 21101221وفً تارٌخ  164015اٌهاب راغب طلب راغب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101221وفً تارٌخ  164032دمحم صبرى ابراهٌم السجاعى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101221وفً تارٌخ  164063محمود دمحم دمحم المتولى ابراهٌم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164061السٌد دمحم دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164021حامد دمحم عبدالعزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101222وفً تارٌخ  165121فكرى عبدالفتاح دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى -  61

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  112166دمحم ابراهٌم رحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165146على عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى  -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165142ولٌد السٌد عبدالغنى الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165154عبدالنبى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضوى رضا -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165101ابراهٌم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165101متولى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    متولى السٌد -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165116عطٌه الشوادفى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165125 عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد السٌد على دمحم -  60

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165151السٌد دمحم السٌد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164500هاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رٌهان احمد السٌد عبدالو -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101211وفً تارٌخ  164610هانى عبدالعال على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101211وفً تارٌخ  164615فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد دمحم سلٌمان ، تاجر  -  63

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 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 21101214وفً تارٌخ  164626امال دمحم حسن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101214وفً تارٌخ  164631ه برلم   حماده ابراهٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164642بالل على عبدالبصٌر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101214وفً تارٌخ  164630هبه سامى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101215وفً تارٌخ  164666احمد الوفائى عبدالرحمن ٌوسف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  164601عوض سعٌد على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101214وفً تارٌخ  164653مرفت حامد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216خ وفً تارٌ 164632محمود صالح عبدالمنعم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164630اسالم احمد حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101216ارٌخ وفً ت 164651اسالم دمحم هشام دمحم الحسٌنى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164664امٌره احمد سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101216وفً تارٌخ  164660حسٌن عبدالمؤمن محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101212وفً تارٌخ  164606منى دمحم مدحت زكى امام المسلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164216ابراهٌم السٌد دمحم سلٌمان ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  164233رضا ربٌع دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164244احمد دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164243عصام ابراهٌم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101210وفً تارٌخ  164262دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عباس سٌد  -  01

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164203عزه اسماعٌل عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164012، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد فكرى حسن طلبه فاٌد  -  03

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164013محمود دمحم صالح سالمه سعدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164036جر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجفة دمحم احمد عبدالعال ، تا -  05

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164065مؤسسة النمٌب لتصنٌع الموبٌلٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164066ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو عادل صبرى عبدالمطلب ، تاج -  06

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164060مسعد احمد محمود دمحم عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101222وفً تارٌخ  164005ر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه ابراهٌم عوض عوض العاٌدى ، تاج -  00

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165112السعٌد مغورى السعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101225وفً تارٌخ  165145ر فرد ،  سبك لٌده برلم   رغدة احمد مصطفى دمحم ابراهٌم ، تاج -  111

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101225وفً تارٌخ  165151احمد سالمه على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101225وفً تارٌخ  165152ك لٌده برلم   احمد فتوح فتحى الدغار ، تاجر فرد ،  سب -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165162احمد صبحى عبدالعزٌز فلوجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165120ك لٌده برلم   فاروق توفٌك دمحم توفٌك دنٌا ، تاجر فرد ،  سب -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164505صالح عبدالنبى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101211وفً تارٌخ  164612ه برلم   محمود سٌد احمد زاهر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  116

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164611حسن السٌد عبدالستار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  162236م   امنٌة على دمحم على راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  110

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21101214وفً تارٌخ  164645جمٌل جمال دمحم اسماعٌل الكفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164663برلم   شٌماء على جوده دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164602مصطفى سلٌم العوام عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  164662 السٌد عبدهللا دمحم محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164616ٌاسمٌن دمحم انور عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164610 زٌنب سعد سٌد احمد نار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164636صبرى السٌد ضٌف على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  112226جمعه دمحم مصطفى مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164662دمحم عبدهللا دمحم عبدالرحمن جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164621على عبدالممصود دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164211مها صبرى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164235ود عالء الدٌن دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محم -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164255على عبدالمنعم احمد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164254سٌن مغاورى جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو ح -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164246اشرف عبدالكامل على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164202د دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌرفت رشا -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101221وفً تارٌخ  164200الكفراوى لتجارة السٌارات والتورٌدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164012ولٌد دمحم دمحم دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164025سلوى مصطفى كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101221وفً تارٌخ  164064براهٌم السٌد غرٌب عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دالٌا ا -  120

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  140342رمضان سلٌمان موسى عمٌرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164056اء راضى احمد دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسر -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101222وفً تارٌخ  164002احمد حسن عبدالسالم سلٌمان نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165122فاطمه على ابراهٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165120دمحم عبدهللا صبحى عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101225وفً تارٌخ  165132ٌاسر على شحاته عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101225وفً تارٌخ  165131على ابراهٌم دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165136ونس الدرٌهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على ٌوسف ٌ -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165123ولٌد اسماعٌل ابراهٌم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165114جمعه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبدالعزٌز -  130

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165113دمحم سمٌر دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164611دهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احسان السٌد ابراهٌم عب -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101211وفً تارٌخ  164610دمحم جوده دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101214وفً تارٌخ  164622خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عباس اسماعٌل عباس اسماعٌل -  143

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164620دمحم ممدوح سلٌمالن بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164661ابراهٌم حسن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164626الحسن دمحم حسن دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101215وفً تارٌخ  164616ابراهٌم عبدالعزٌز دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164611محمود عبدالسمٌع حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164615تارى لبٌب حبٌب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  140

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164624صفاء جمال سعٌد دمحم حمدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101216وفً تارٌخ  164616بالل دمحم حلمى مهدى شكرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164656مصطفى دمحم رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101212وفً تارٌخ  164606نى دمحم مدحت زكى امام المسلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  153

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164224عدلى ابراهٌم دمحم العادلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164213منصور دمحم حسٌنى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164216احمد السٌد عبدالمنعم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164232على احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على  -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164242شعبان دمحم امٌن دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164201موسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌثم السٌد  -  150

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164204محمود رضا السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164206اعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سهام اسماعٌل احمد اسم -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101221وفً تارٌخ  164021عبدالتواب عبدالتواب عبدالخالك فضالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164032ل دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بسمة عبدالرسو -  163

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21101221وفً تارٌخ  164063حكمت حسٌن احمد حسٌن منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  164022ٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم صالح عبدالحم -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101222وفً تارٌخ  164006احمد لملوم عبدالبصٌر عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101222وفً تارٌخ  165111الدٌن على دمحم احمد هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم دمحم جمال -  166

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165126سناء امام دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101225وفً تارٌخ  165134دمحم عبدالحمٌد ابراهٌم ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انتصار  -  160

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165125دمحم محمود الشحات حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165162محسن السٌد عبدالكامل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165104سعد دمحم مرسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165116ى دمرداش السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فوز -  163

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  165114الشرٌف للموبٌالت واكسسوارتها والتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101226

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21101226وفً تارٌخ  165134نجوى دمحم دمحم مصطفى مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101211وفً تارٌخ  164621على سعٌد عبدهللا عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

كة تم تعدٌل نوع الشر21101211وفً تارٌخ  164613دمحم عاطف عبدالحمٌد على متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164640السٌد ابراهٌم عطٌه ابوهاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصف التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 21101214وفً تارٌخ  164650عمرو الحسٌنى دمحم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  160

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164661سوزان ابراهٌم محمود عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164622عبدهللا سعٌد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 صف التأشٌر: خاصو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21101215وفً تارٌخ  151556احمد دمحم عبدهللا محروس االعسر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164666نرمٌن نجٌب شولى نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164641فوزى دمحم دمحم فتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164636السٌد سٌد احمد دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة 21101216وفً تارٌخ  164643عماد السعٌد احمد مرداش سلوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164666احمد دمحم دمحم خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164620احمد نصر عبدالمجٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101216وفً تارٌخ  164621عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 ر: خاصالشركة , وصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164660صالح عبدالحى السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164625دمحم عبدالحلٌم دمحم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164212اٌمان محسن حسن عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  102

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164212حاتم عطٌة انٌس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  103

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164251دمحم عبدالرحمن عدلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  104

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164250احمد رضا احمد امام دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101210وفً تارٌخ  164260احمد على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  106

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164222رضا مسلم سند ابوالٌزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  106

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164016ن محمود حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   غاده السٌد عثما -  102

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164010حسام دمحم رٌاض السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  100

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164042احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حماده صالح عبدالنبى  -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164030سارة ٌحٌى صبرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164033ر فرد ،  سبك لٌده برلم   منى كمال دمحم دمحم احمد ، تاج -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164052احمد خٌرى السٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101221وفً تارٌخ  164054عبدالمجٌد عبداللطٌف عبدالمجٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164066السٌد دمحم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165114سالم رشاد سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165111على حسن دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165133مد علوان اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   علوان اح -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165130اٌمن ابراهٌم دمحم السٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101226وفً تارٌخ  165160مد ناجى امٌن عطٌة احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن اح -  211

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164506عادل سمٌر عبدالحمٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164506ه صالح على دمحم المرعٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هال -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164612احمد عرفات السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164656سٌد عبدالمنعم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ال -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101214وفً تارٌخ  164636احمد عبدالمولى امٌن مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101215وفً تارٌخ  164666 دمحم احمد متولى عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا -  216

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101215وفً تارٌخ  164620عبدالفتاح ٌوسف عبده ٌوسف سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21101215وفً تارٌخ  164613دمحم ابراهٌم عبدالرحمن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164613السٌد عطٌه اسماعٌل اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164653دمحم احمد دمحم احمد الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164644احمد طاهر دمحم على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164661حماده احمد السٌدعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164661دمحم عبدهللا ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164666دمحم ابراهٌم عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164603دمحم احمد محمود رجب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164602محمود عبدالعال دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  160035احمد دمحم جوده طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164232دمحم عبدالجواد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164266فاطمة لطفى عٌسى دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  220

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164260براهٌم احمد شبٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بالل ا -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164224اكرم اسماعٌل عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164226رشا االنور دمحم دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164012دمحم صالح دمحم ٌوسف رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164016بهاء جمال الدٌن دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164031صالح حنفى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164064سٌد زكى دمحم سلٌمان عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ال -  236

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101221وفً تارٌخ  164062دمحم عادل دمحم عبدالرحمن سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165111دمحم رشاد السٌد احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165113دمحم فتحى خلٌل عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  230

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165111بدالحكٌم دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ع -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101225وفً تارٌخ  165164ابوالماسم لتجاره االجهزه الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101225وفً تارٌخ  165142دمحم فكرى احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101225وفً تارٌخ  165143دمحم حسن عامر عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165122حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فهد عصام دمحم م -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165113عمر دمحم السٌد دمحم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164621لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زٌنب جاب هللا عبدالمنعم  -  246

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164655احمد دمحم الطاهر ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101214وفً تارٌخ  164654، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ادهم رافت محمود حامد  -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101214وفً تارٌخ  164635حسن شعبان دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  240

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164662ر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام حسن ابوالعال دمحم خلٌل ، تاج -  251

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  164602صالح دمحم دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101215وفً تارٌخ  164611د ،  سبك لٌده برلم   محمود جمال مصطفى البكرى احمد ، تاجر فر -  252

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164621ولٌد خٌرى السٌد سالم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164654رد ،  سبك لٌده برلم   رضا سعدالدٌن عبدالحلٌم السٌد ، تاجر ف -  254

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164645احمد حلمى ابراهٌم احمد ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  111421ن )العرٌان موتورز( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبدالكرٌم عبده دمحم العرٌا -  256

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21101216

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164650السٌد احمد السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101212وفً تارٌخ  164216جودة اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام عبدالعزٌز -  252

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164604دمحم الصافى عطٌة وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  250

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164222اح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى دمحم عبدالفت -  261

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  164220دمحم دمحم مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164266احمد دمحم ٌسرى على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  135231فادى جرجس خله جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  152251اشرف جمال السٌد البشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164011كوثر السٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164026مسلمى جناحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصمت احمد -  266

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164055دمحم مصطفى دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164022لى احمدعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالسالم دمحم ع -  262

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164060عبده عباس محمود عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  260

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  164001ان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وفاء دمحم عبدالفتاح حس -  261

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101222وفً تارٌخ  164003على عبدالفتاح عبدالجلٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165112د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منال محمود السٌد محمو -  262

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165116دمحم ربٌع دمحم على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165114ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم شحتة عبدهللا حسن ، تاج -  264

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101225وفً تارٌخ  165153اسالم احمد طه همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101225وفً تارٌخ  165151بك لٌده برلم   السٌد ابراهٌم علٌان دمحم ، تاجر فرد ،  س -  266

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165156سمٌرة عزٌز جرجس صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165124م   دمحم جمال دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165112منى فتحى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  260

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226ً تارٌخ وف 165136على عٌد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101211وفً تارٌخ  164614مؤسسة الرفاعى لبٌع اللحوم المجمدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101211وفً تارٌخ  164612  احمد عصام دمحم عبداللطٌف الربع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  222

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101214وفً تارٌخ  164646سامٌه دمحم على حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  116112السٌد دمحم اسماعٌل ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164651دمحم علوى عبدالسالم فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215 وفً تارٌخ 164612احمد سمٌر دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164600امٌر دمحم على السٌد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215خ وفً تارٌ 164660صباح دمحم زٌن العابدٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164631احمد فتحى سعدالدٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  220

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21101216وفً تارٌخ  164666تهامى عبدالواحد تهامى عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  201

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164663احمد شحاته عثمان دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  201

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164626نعمه سعٌد دمحم منسى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  202

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164223مروة سعٌد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  203

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164211ابراهٌم محمود عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  204

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101212وفً تارٌخ  164211اسماعٌل سعٌد اسماعٌل دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  205

 خاص, وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164236شربات دمحم ابرهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  206

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164264نصر ابوالحمد خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  206

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164221دمحم اسماعٌل طلبة عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  202

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101210وفً تارٌخ  164226ناشد جابر ناشد جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  200

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164014اد عبدالعزٌز دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عم -  311

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164023دمحم محمود عبدهللا نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164051زت عبدهللا عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ممدوح ع -  312

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101221وفً تارٌخ  164061مصطفى دمحم رشدى سلٌمان عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101221وفً تارٌخ  164034ء رضا ابراهٌم متولى متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عال -  314

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164023فوزى رفعت دمحم انور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165112دالعال كامل دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عب -  316

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165116دمحم عبدالعزٌز بخٌت سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 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 21101222وفً تارٌخ  164002د على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمٌدة السٌ -  312

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101225وفً تارٌخ  165165احمد دمحم المحمودى اسماعٌل دمحم الدالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  310

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101225وفً تارٌخ  165141فوزى زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165126عماد دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101226وفً تارٌخ  165110الحمٌد عبدالهادى خضره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالحمٌد حسٌن عبد -  312

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165124العربى دمحم دمحم سالم صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165131ابراهٌم دمحم عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طلعت  -  314

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101226وفً تارٌخ  165132محمود حسٌنى عبدالحمٌد موسى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164616ء اسماعٌل على حسن ورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عال -  316

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101214وفً تارٌخ  164633ابراهٌم سامى عبدالرؤف دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101214وفً تارٌخ  164643خالد احمد مرسى موافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  164665هدى دمحم فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  310

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164621احمد عادل حسن على جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  164626اٌهاب عادل جالل سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164611منجى ابراهٌم نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مدحت -  322

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101216وفً تارٌخ  164614ابراهٌم سلٌم ابراهٌم سلٌم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164655م عادل عبده حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حاك -  324

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164215دمحم احمد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 21101212وفً تارٌخ  164210دالحمٌد عبدالمنعم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالمنعم عب -  326

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164221حسنٌه دمحم عبدالصادق بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164214دمحم دمحم دمحم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164242احمد عبدالباسط دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  320

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164256احمد سمٌر متولى نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164223مٌادة عبدالمنعم دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164201ء دمحم عبده عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عال -  332

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101221وفً تارٌخ  164206كرٌم حسام على عبدالسمٌع السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164016 عبدالنبى ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  334

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164041احمد ابراهٌم جوده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164020 مأمون عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم -  336

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  164006احمد جمال عبدالسالم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165124حمد على ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ا -  332

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165121شٌماء الحالبى محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  330

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165140اطف محمود موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ع -  341

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165166احمد رمضان دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101225وفً تارٌخ  165161ابراهٌم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب حسن دمحم  -  342

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101226وفً تارٌخ  165102هاله السٌد سٌد احمد عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 , وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165103 دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم -  344

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165110دمحم سعٌد احمد حسانٌن مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165115رٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل دمحم على ك -  346

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101226وفً تارٌخ  165146احمد جابر عبدالرحمن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165164اسامه صبرى السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  164232حسن دمحم سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  340

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165124حى عبدالنبى عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فت -  351

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164622صالح عبدهللا حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101211وفً تارٌخ  164623السٌد عبدالنبى جبٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  352

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164651رزه عبدالمنعم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164665دمحم مصطفى عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد  -  354

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164612سامى دمحم احمد عبدالحك عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164621السٌد ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  356

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164634محمود دمحم دمحم عبدالعال عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164622 خمٌس احمد الطاللمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  352

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164646سعٌد ابراهٌم سعٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  350

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164665زٌنهم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد -  361

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164215محمود دمحم محمود عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة 21101212وفً تارٌخ  164225عبدالفتاح لدرى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امل لدرى  -  362

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164252كرٌم جمال دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  363

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164225عبدالحكٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمه عبدهللا  -  364

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101221وفً تارٌخ  164011عمرو جمال عبدالرازق دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101221وفً تارٌخ  164202الممصود دمحم عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد -  366

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164031دمحم صالح دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164056سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سعٌد  -  362

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164061اسالم فتحى دمحم سلٌمان داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  360

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101221وفً تارٌخ  164066ادق العمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود صادق عبدالص -  361

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  164020السٌد عبدالحمٌد عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  164001اتة عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام رأفت شح -  362

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165126صفٌه السٌد دمحم اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  363

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165131م معوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌسرى ابراهٌ -  364

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165135عبدالسالم احمد عبدالسالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165152الستار طه همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد -  366

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165121محمود السٌد حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165102ابراهٌم حسن نبوى الماظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165116دمحم حسن دمحم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  360

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165126د رأفت فوزى على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  321

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165143دمحم ناصر صبحى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101222وفً تارٌخ  165152السٌد عبدهللا عٌسى جندل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسف  -  322

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101222وفً تارٌخ  165166عبده عاطف عبدالكافى عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165122محمود الشوادفى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165211هاله مجدى اسماعٌل متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164614دمحم سٌد احمد مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود -  326

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101211وفً تارٌخ  164625دمحم ٌسرى رزق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164612عبدالسالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالعاطى  -  322

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164656والء دمحم ابراهٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  320

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101214وفً تارٌخ  164641 على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم على دمحم -  301

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101214وفً تارٌخ  164652عبدالمجٌد ٌوسف السٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  301

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164624ال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد صابر ابوالع -  302

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164601مصطفى عبدالعال دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  303

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164623، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سند احمد حجازى  -  304

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164632احمد رمضان عطٌه جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  305

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164662رد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا السعدى السٌد ربٌع ، تاجر ف -  306

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164626دمحم عبدالعال السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  306

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164666اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا سعٌد عبدهللا دمحم دروٌش ، ت -  302

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164664صابر رشاد عبدالحمٌد ابوالغٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  300

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164606فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماء فتحى عبده دمحم ، تاجر  -  411

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101215وفً تارٌخ  164222احمد جمعة عبدالحمٌد على على خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101215وفً تارٌخ  164231، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود باسم مجدى رٌاض عطاهللا  -  412

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164265صفٌة دمحم فهٌم برعى زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164262، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد عبدالمجٌد دمحم فتحى السٌد -  414

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164014عز دمحم عبدالعزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164016احمد محمود عبدالصادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101221وفً تارٌخ  164024السٌد حمدى عبدالحمٌد جبر عصفور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 اصالشركة , وصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164066فرٌد شولى دمحم السعٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164046على فاٌد منصور اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  410

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21101221وفً تارٌخ  164061اٌهاب مجدى ابراهٌم على احمد السنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165110عبدهللا سلٌم عبدهللا سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165116متولى عبدالبر متولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165161دمحم حامد عبدالعلٌم دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165166احمد مصطفى عبدالهادى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165144ناصر على مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165111محمود جمعة دمحم على غرابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165162شرٌف عبدالمنعم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165111مصطفى لتجارة االلومنتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165141الصاوى الشحات عمل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  410

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  21546ا عٌسى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رض -  421

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101214وفً تارٌخ  164631عماد رجب دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164641ٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لطفى شعبان عمر الس -  422

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164661ثرٌا محمود عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164606لفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرف السٌد السٌد عبدا -  424

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101215وفً تارٌخ  164625رحاب للعمارات والتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164612دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اكرام على احمد -  426

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164206دمحم على منصور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101216وفً تارٌخ  164633سماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامى دمحم حسٌن مصطفى ا -  422

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164640حسام طه دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  420

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101216وفً تارٌخ  164662لغٌطانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود عبدالممصود السٌد ا -  431

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164226احمد محروس محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164210م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جهاد دمحم فتحى صالح سلٌ -  432

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101212وفً تارٌخ  164213لطفٌة مسلم عبداللطٌف غنٌم الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164230ٌم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عاطف دمحم ابراه -  434

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164245اوسامه علٌوه دمحم علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  435

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101212وفً تارٌخ  164252محمود عبدالنبى عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164261حسن دمحم دمحم السٌد سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع 21101221وفً تارٌخ  164205مصطفى عالء ابوالنصر دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164013اشرف اسماعٌل دمحمى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  430

 : خاصوصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164036حسٌنى مصطفى دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101221وفً تارٌخ  164045دمحم ابراهٌم حسن عبدالمتعال مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 التأشٌر: خاصالشركة , وصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164035سٌد احمد عوض هللا باز حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164021دمحمعبدالحمٌد موسى دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  443

 ف التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  164004السٌد على السٌد على حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165136زٌنب نصار مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  445

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165164مسعد حسن شافعى الممدم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165121سعٌد ربٌع هجرس حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165165مرفت عزت كامل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165131سعٌد السٌد فراج منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  440

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165122احمد سعدونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح سمٌر -  451

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101226وفً تارٌخ  165135رٌهام عبدالحلٌم عبدالمحسن الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 120 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 21101222وفً تارٌخ  165162 دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق دمحم -  452

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165161زكرٌا عبدالحك سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  453

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165162لعزٌز دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادر السٌد عبدا -  454

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101220وفً تارٌخ  165212عزه عبدهللا على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101215وفً تارٌخ  162204ال احمد كشكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌناس عبدالمنعم عبدالع -  456

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101211وفً تارٌخ  164611اٌوب لتورٌد وبٌع المواد الكٌماوٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101211وفً تارٌخ  164611سٌد السٌد اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام ال -  452

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164616نبٌل عبدالعزٌز احمد دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  450

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164634هللا دمحم دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماء عبد -  461

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164642سمٌر التمٌمى غرٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164666لظواهرى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزة عثمان ا -  462

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101215وفً تارٌخ  156162امنٌة شمس الدٌن عبدالحمٌد على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164604ابراهٌم حسن السٌد عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101215وفً تارٌخ  164623مصطفى سعٌد عبدالوهاب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 اصالشركة , وصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164622مروه ماهر السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101216وفً تارٌخ  164626دمحم حسام الدٌن ابوزٌد ابوزٌد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 : خاصالشركة , وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164642مها عماد سوٌلم شحاتة لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101216وفً تارٌخ  164652اسماء فؤاد دمحم عبدالغنى دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  460

 التأشٌر: خاصالشركة , وصف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164622اشرف زغلول الطاهر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  150214محمود محمود السعٌد السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164241السباعى حسن عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164261مجدى على احمد المٌشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164263مرسى دمحم مرسى حسن مباشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101221وفً تارٌخ  164011حالوتهم عبدالمجٌد عبدالممصود عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 : خاصالشركة , وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة 21101221وفً تارٌخ  164021ابراهٌم حسن ابراهٌم حسن رباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101221وفً تارٌخ  164012دمحم عبدالعال عبدالسالم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 التأشٌر: خاص , وصف

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164041عبدهللا على عبدالحلٌم لشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164050احمد السٌد عارف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  460

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164046سلطان احمد مغاورى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164062مظهر جمال عطا سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165123حسنى حسن سالم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165113احمد عبدالمنعم مسلمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101225وفً تارٌخ  165150شٌبوب رزق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  424

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101225وفً تارٌخ  165166دمحم دمحم عبدالحمٌد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165155د على بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌاده صالح سٌ -  426

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165100غاده دمحم دمحم مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165160ع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى طه دمحم عبدالسمٌ -  422

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101226وفً تارٌخ  165112عبدهللا السعٌد عبده بٌومى عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  420

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101226وفً تارٌخ  165120عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌة عزت عرفات  -  401

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165115احمد السٌد دمحم غزال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  401

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  22110 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زٌنب محمود حفنى دمحم دمحم -  402

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165144محمود جمٌل على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  403

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101222وفً تارٌخ  165152احمد عبدالكرٌم عبداللطٌف احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  404

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165156دمحم جمٌل حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  405

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165210محمود ابراهٌم حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  406

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165212ابراهٌم حسن السٌد بالسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  406

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165102السٌد عٌسى السٌد على ودٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  402

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165112شٌماء عبدالرحمن دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  400

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101226وفً تارٌخ  165161محمود على عبدالرحمن على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165116عطٌات دمحم عبده عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165130نعٌمه نعٌم نورالدٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101222وفً تارٌخ  165151جالل عبدالعزٌز السٌد دمحم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165161نادر السٌد امٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165160اسالم دمحم دمحم النادى لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165212مرفت فاروق دمحم على جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101220وفً تارٌخ  164263حنان السٌد حسنٌن غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101220وفً تارٌخ  165211كامل دمحم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  512

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165165اٌمن ابراهٌم السٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  510

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101222وفً تارٌخ  165156ضان مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الحسن مصطفى رم -  511

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165121امال على دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101220وفً تارٌخ  165211دالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محى الدٌن عبدالعال عباس عب -  512

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101220وفً تارٌخ  165101احمد عبدالحمٌد رمضان عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101220وفً تارٌخ  165106احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم اشرف رمضان  -  514

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101220وفً تارٌخ  165215احمد السٌد ٌوسف على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101220وفً تارٌخ  165105اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حامد احمد على ، ت -  516

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165106احمد عبدهللا حسانٌن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165163جر فرد ،  سبك لٌده برلم   صباح عبدالهادى احمد ابراهٌم ، تا -  512

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165121نادٌه سعٌد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  510

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165126بك لٌده برلم   دمحم السٌد حسٌن سلٌم ، تاجر فرد ،  س -  521

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165154فاطمه سعٌد احمد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165155خٌرى دمحم السٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101222وفً تارٌخ  124162مٌرفت عبدالوهاب شولى مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  523

 , وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21101222وفً تارٌخ  165150عبدالرحمن احمد عبدالحمٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  524

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165160شرٌف دمحم عبدالموى مٌهوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  525

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101222وفً تارٌخ  165126عبدالناصر دمحم دمحم محمود النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101220وفً تارٌخ  165216دمحم عبدهللا على جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165213احمد سعٌد شعبان الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165163مرٌم جالل على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  520

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165120 فتحى الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عفاف دمحم -  531

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  156232دمحم دمحم فكرى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101220وفً تارٌخ  165103الفتاح احمد عشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالفتاح عبد -  532

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165213احمد عبدالحلٌم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  533

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  166261دمحم كمال سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كمال  -  534

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101226وفً تارٌخ  165123السٌدة احمد عبدالوهاب عبده سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  535

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165141طلعت دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امل -  536

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101226وفً تارٌخ  165142اشرف عبداللطٌف عطٌه ابوهاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  536

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101222وفً تارٌخ  165164عبدالمعز عبدالبالى العسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد -  532

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101220وفً تارٌخ  165216صٌدلٌه كرٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  530

 التأشٌر: خاص

تم 21101220وفً تارٌخ  165211اعٌل صدلى عبدالممصود المرعشلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌف اسم -  541

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165214ٌاسر دمحم على امٌن ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  541

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165212عامر رمٌح دمحم زٌدان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  542

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164613عزت السٌد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  543

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101211وفً تارٌخ  164612احمد عصام دمحم عبداللطٌف الربع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  544

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101214وفً تارٌخ  164662فاطمه دمحم عبدالحفٌظ عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  545

 خاص الشركة , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164632دمحم على عبدالسالم عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  546

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164616عطٌه دمحم عطٌه عٌسى عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  546

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164610سهام عبدالحمٌد ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  542

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164660محمود عطٌه حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  540

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164641هانى فاروق ٌوسف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101216وفً تارٌخ  164646عبدالرحمن عادل عبدالمنعم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164656اشرف دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  552

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101216وفً تارٌخ  164661دمحم كمال نادى دمحم فرغلى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  553

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  164234منى سروت ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  554

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164236دمحم ابراهٌم سعٌد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  555

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164253السٌد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابتسام -  556

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101210وفً تارٌخ  164261عمر فتحى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  556

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164266ى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سحر السٌد دمحم عل -  552

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164026اٌمن دمحم حسن ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  550

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164022احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مهدى عبدالحمٌد  -  561

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164062متولى عبده متولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  561

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164044تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سعٌد عطٌه شتٌوى ، -  562

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164065احمد دمحم دمحم احمد حمودة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  563

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165115جر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود سمٌر احمد دمحم عٌد ، تا -  564

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165125سحر ٌوسف السٌد روٌشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  565

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165146،  سبك لٌده برلم   فاطمة نعٌم عبدالصادق احمد ، تاجر فرد  -  566

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101225وفً تارٌخ  165132نجالء دمحم دمحم بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  566

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101226وفً تارٌخ  165105سبك لٌده برلم     شربات عبدالمنعم احمد عبدالجواد ، تاجر فرد ، -  562

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165111كمال عبدالفتاح حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  560

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165132،  سبك لٌده برلم    عادل دمحم عبدالحلٌم دمحم خلٌفه ، تاجر فرد -  561

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  164632عمر دمحم دمحم احمد زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  561

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  134416ك لٌده برلم   احمد جمال محمود الشحات ، تاجر فرد ،  سب -  562

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165136سمٌر عبدهللا علٌوه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  563

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165123ده برلم   هشام احمد عبدالحلٌم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  564

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101220وفً تارٌخ  165106بدر دمحم عبدالعزٌز دمحم الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  565

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101220وفً تارٌخ  165102سبك لٌده برلم     منى جودة عبدالحمٌد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ، -  566

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165215توحٌده دمحم اسماعٌل رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  566

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164616بك لٌده برلم   ٌاسر سعٌد صابر دمحم غانم ، تاجر فرد ،  س -  562

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101211وفً تارٌخ  164616مٌرفت عبدالممصود دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  560

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164632السٌد حسانٌن احمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101214وفً تارٌخ  164652خالد محمود عوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101215وفً تارٌخ  164662دمحم احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164621دمحم حجازى عبدالفتاح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  523

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164612حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود حسن -  524

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101215وفً تارٌخ  164606دمحم السٌد محجوب عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  525

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164620، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عال دمحم حسن دمحم -  526

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164622ممدوح عبداالله عبدالمنعم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101216وفً تارٌخ  164623تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن سلٌمان دمحم زاٌد ،  -  522

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101216وفً تارٌخ  164624نبٌل اسماعٌل فراج سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  520

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101212وفً تارٌخ  164211رد ،  سبك لٌده برلم   نادٌة حامد سلٌمان دمحم ، تاجر ف -  501

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164212سماح دمحم نجٌب سعد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  501

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101212وفً تارٌخ  164241تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعال توفٌك عبدالعال دمحم سلٌمان ، -  502

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101212وفً تارٌخ  164263منار دمحم ابراهٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  503

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101210وفً تارٌخ  164265اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا جوده عبدربه اسماعٌل ، ت -  504

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101221وفً تارٌخ  164220بوسى احمد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  505

 التأشٌر: خاص
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164010سبك لٌده برلم   منى جمال عبدالعظٌم والى ، تاجر فرد ،   -  506

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164052على محمود على احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  506

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164043ك لٌده برلم   شٌرٌن بدٌر محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سب -  502

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101221وفً تارٌخ  164040احمد حسن دمحم حسن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  500

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101222وفً تارٌخ  165122لٌده برلم    احمد حسنى عبدالوهاب عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك -  611

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165116مهدى حسن مهدى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165156احمد محمود على شوالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101225وفً تارٌخ  165163احمد احمد حسنٌن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226ارٌخ وفً ت 165161عمرو حنفى زكى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165122دمحم دمحم عبدالكرٌم ابوسلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  615

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226 وفً تارٌخ 165126اٌهاب احمد فهمى وهٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101226وفً تارٌخ  165121سامح وحٌد رشاد عبداللطٌف عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101226وفً تارٌخ  165133احمد دمحم توفٌك سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  151310احمد عرباوى السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  610

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165166عبٌر عزت السٌد عزالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21101222وفً تارٌخ  165162عبدالمعبود عبدالمعطى هاشم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165101شٌرٌهان محمود حسٌن مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101222وفً تارٌخ  165161اسماء عبدالمنعم متولى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 , وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165166تامر حسٌنى السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165126تامر فرٌح السٌد دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  615

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101220وفً تارٌخ  165216احمد سعٌد فتحى عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21101220وفً تارٌخ  165216رضا كمال عبدالواحد الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  150536لحلٌم حافظ عبدهللا مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدا -  612

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  135162ماهر مٌخائٌل وهبة عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  610

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165153بر دسولى ابراهٌم دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صا -  621

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101222وفً تارٌخ  165121السٌد حماد حمٌدان حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  621

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  166116سٌد دمحم لزله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌرة ال -  622

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165214عالء عبدالعظٌم متولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  623

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101220وفً تارٌخ  165100باق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عمر حسن س -  624

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165142سماح عالء جمٌل عبده ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  625

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101226وفً تارٌخ  165145تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود سمٌر حسن دمحم راشد ، -  626

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  132162احمد السٌد ذكى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  626

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101220وفً تارٌخ  165122،  سبك لٌده برلم   سعاد بٌومى دمحم مستور ، تاجر فرد  -  622

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165140فكرى دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  620

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21101222وفً تارٌخ  165166   احمد دمحم امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  631

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21101220وفً تارٌخ  165104سعدٌة عبدالعزٌز مرسى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  631

 وصف التأشٌر: خاص
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 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: البٌت الحدٌث لالجهزه الكهربائٌه  151636تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101211،  فى تارٌخ :   -  1

 والمنزلٌه  

الى: مؤسسة الفجر الجدٌد للمماوالت العامه  65666تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101214،  فى تارٌخ :   -  2

 والتنمٌه الزراعٌه  

 الى: مؤسسه مونالٌزا لتجاره المالبس   116525تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101214،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: الماجد للتجارة والمماوالت   116012تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101214،  فى تارٌخ :   -  4

الى: مؤسسه الهدى لتصنٌع وتجمٌع  124650تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101215،  فى تارٌخ :   -  5

 تصدٌر  ماكٌنات لتعبئه وتغلٌف وتورٌدات العمومٌه وال

الى: الجامعه مدٌكال لتورٌد المستلزمات  146162تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101215،  فى تارٌخ :   -  6

 الطبٌة  

 الى: المتحده لتورٌد وبٌع المواد الكٌماوٌه   164611تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101215،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: اٌوب لتورٌد وبٌع المواد الكٌماوٌه   164611تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101215،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: مؤسسه الحور لتوزٌع المواد الغذائٌه   164522تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101215،  فى تارٌخ :   -  0

الى: المصرٌه لتعبئة وتغلٌف المنظفات  132664تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101215،  فى تارٌخ :   -  11

 والمطهرات الصناعٌه والسائله  

 الى: مول صان الحجر   164252تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101216،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: اتش اس للتورٌدات العامه   161226أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت21101216،  فى تارٌخ :   -  12

الى: معصرة النور والهدى لعصر بذرة  156666تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101216،  فى تارٌخ :   -  13

 المطن  

الى: مصنع اس . او العربٌة للصناعات  132120ٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21101216،  فى تارٌخ :   -  14

 البالستٌكٌة  

 الى: معرض النور للسٌارات   162263تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101216،  فى تارٌخ :   -  15

نه لالستٌراد والتوكٌالت الى: حسو 120635تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101216،  فى تارٌخ :   -  16

 التجارٌه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: مكتب الماسه للمماوالت العمومٌه  111565تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101216،  فى تارٌخ :   -  16

 والتورٌدات  

تلزمات المخابز الى: االخالص لمس 112164تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101216،  فى تارٌخ :   -  12

 والحلوٌات  

 الى: المتحده لبٌع االطارات والبطارٌات   164125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101216،  فى تارٌخ :   -  10

 nile harvestالى: لطاف النٌل للتصدٌر  161146تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101216،  فى تارٌخ :   -  21

for export   

 الى: الدولٌة للتشطٌبات والدٌكورات   164514تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101216،  فى تارٌخ :   -  21

   DYE ZONEالى: داى زون  143200تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101212،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: النمر للدعاٌة واالعالن والتورٌدات   152226تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101212،  فى تارٌخ :   -  23

ام هاشم عبدالنعٌم  -الى: تعدل الى  124231تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101212،  فى تارٌخ :   -  24

 عبدالعال دمحم  

ام هاشم عبدالنعٌم  -الى: تعدل الى  124231التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 21101212،  فى تارٌخ :   -  25

 عبدالعال دمحم  

الى: المتمٌز للعمارات والتوكٌالت  160626تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101212،  فى تارٌخ :   -  26

 التجارٌة  

 الى: المصرٌه لتجاره االعالف واضافاتها   160161ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21101210ٌ،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: الفرٌدة لتجارة وتورٌد المواد الغذائٌة   164652تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101210،  فى تارٌخ :   -  22

الى: االخالص لتعبئة وتغلٌف مواد غذائٌة  146265تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101221،  فى تارٌخ :   -  20

 وضرب ارز  

 الى: الترا ترٌد للتورٌدات العامه   164211تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101221،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: المدس لمستلزمات العالفه   125006تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101221رٌخ : ،  فى تا  -  31

 الى: بدائل لتجارة المواد الغذائٌة   164366تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101221،  فى تارٌخ :   -  32

الى: مؤسسة البركه للمماوالت العامه ونمل  164160سم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل ا21101221،  فى تارٌخ :   -  33

 البضاعة والتورٌدات  

الى: الندى لصٌانة االجهزة االلكترونٌة  152616تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101221،  فى تارٌخ :   -  34

 واالستٌراد والتصدٌر  

 الى: المتحده لتورٌد الكٌماوٌات   164012تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101221،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: مكتب اعمار للمماوالت   164011تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101222،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: مؤسسة المصطفى للمماوالت   163253برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 21101222،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: دمحم فوزى محمود خلٌل الكاشف   161165تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101225،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: التوحٌد للتصدٌر   20046تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101225،  فى تارٌخ :   -  30



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: باور بردج لتورٌد وتركٌب اعمال  162606تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101226،  فى تارٌخ :   -  41

 الكهرباء  

 الى: فٌتكس للحداٌد والبوٌات   153542تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101226،  فى تارٌخ :   -  41

 الى: زهرة الخلٌج لتجارة المالبس   163626تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101226،  فى تارٌخ :   -  42

 (  2Hالى: توا تش )  161412تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101226،  فى تارٌخ :   -  43

 الى: االدهم لتصنٌع االعالف   164044 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم21101226،  فى تارٌخ :   -  44

 الى: تمور البراء   163161تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101222،  فى تارٌخ :   -  45

الى: المؤسسة المصرٌة السورٌة لتجارة  164344تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101222،  فى تارٌخ :   -  46

 تغلٌف المواد الغذائٌة  وتعبئة و

 الى: مؤسسة الفروج   164223تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101220،  فى تارٌخ :   -  46

 الى: الفتح للمماوالت العامه   162364تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21101220،  فى تارٌخ :   -  42

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21101211، وفى تارٌخ    111113ش/ الحسٌنى وشرٌكه للمالبس الجاهزة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

، وفى تارٌخ    66103شركة مجدى عبدهللا عبدالعال وشرٌكه محمود عبدهللا عبدالعال  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتمام تصفٌتها ولٌست للشركه فروع داخل ج.م.ع   21101214

تم    21101214، وفى تارٌخ    65522لٌدها برلم : شركة عبدالرحمن السٌد بٌومى وشركاة  ، توصٌة بسٌطة  سبك    - 3

 محو/شطب السجل  شطب لحل الشركه وتصفٌتها نهائٌا

   21101216، وفى تارٌخ    24111شركة دمحم عبدالمحسن السٌد دمحم عصفور وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 لحل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2110/2/6فى  66112تم محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21101212، وفى تارٌخ    161212شركة / دمحم بهاء دمحم عكاشة وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 لحل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2110/2/2فى  66122محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    21101210، وفى تارٌخ    121162ن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركة / صالح دمحم احمد دمحم حسٌ   - 6

 وتم تصفٌة الشركة 2110/2/10فى  66136محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    22423شركة /دمحم محمود دمحم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 العتزال التجاره نهائٌا 2110/2/22فى  66150السجل  شطب بامر المحو رلم 

، وفى تارٌخ    60521ابوجاب هللا وشركاه للتصدٌر واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 ٌن حموله لدى الشركهتم محو/شطب السجل  تم الشطب للشركه وتمام تصفٌتها واستالم كل شر   21101222

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    60521شركة / ابو جاب هللا وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 0

 السجل  تم الشطب للشركه وتمام تصفٌتها واستالم كل شرٌن حموله لدى الشركه

، وفى تارٌخ    60521جارٌه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : ابوجاب هللا وشركاه للتصدٌر واالستٌراد والتوكٌالت الت   - 11

 تم محو/شطب السجل  تم الشطب للشركه وتمام تصفٌتها واستالم كل شرٌن حموله لدى الشركه   21101222

شطب تم محو/   21101222، وفى تارٌخ    60521شركة / ابو جاب هللا وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  تم الشطب للشركه وتمام تصفٌتها واستالم كل شرٌن حموله لدى الشركه

، وفى تارٌخ    60521ابوجاب هللا وشركاه للتصدٌر واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 م كل شرٌن حموله لدى الشركهتم محو/شطب السجل  تم الشطب للشركه وتمام تصفٌتها واستال   21101222

تم محو/شطب    21101222، وفى تارٌخ    60521شركة / ابو جاب هللا وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 السجل  تم الشطب للشركه وتمام تصفٌتها واستالم كل شرٌن حموله لدى الشركه

تم    21101222، وفى تارٌخ    60163ة  سبك لٌدها برلم : ش / دمحم جمعه دمحم حفنى وشركاه  ، توصٌة بسٌط   - 14

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم    21101222، وفى تارٌخ    112215ش/ هانى البٌر خلٌل هالل وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

 وتم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا 2110/2/22فى  66211محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21101214وفً تارٌخ   ، 63321شركة / السٌد عبدالرحمن سالم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -تعدل الى  -  1

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

تم تعدٌل  21101214وفً تارٌخ   ، 63321ٌدها برلم ،شركة عبدالعزٌز عبدالرحمن سالم وشركاه شركة تضامن  ، سبك ل -  2

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21101214وفً تارٌخ   ، 144541ش/ جلٌلة البغل وشركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1111111.111س المال لٌصبح رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل  21101214وفً تارٌخ   ، 162616شركة /احمد حسٌن دمحم  حسٌن وشركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

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

تم تعدٌل رأس  21101216وفً تارٌخ   ، 156544ن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ش/دمحم احمد ابراهٌم حس -  5

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

س المال , تم تعدٌل رأ 21101216وفً تارٌخ   ، 66630دمحم عبدالرحمن عرفه وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   3111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدل اسم الشركه الى شركه /الباشا للمنسوجات والدانتٌال دمحمعبدالرحمن عرفه وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  6

تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:    21101216وفً تارٌخ   ، 66630،

 جنٌه   3111111.111،

وفً تارٌخ    141364الفرسان للمالبس الجاهزة ) جورج ابراهٌم وهبه و شرٌكٌه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   51111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101216،

تم تعدٌل  21101216وفً تارٌخ   ، 141364شركة / جورج ابراهٌم وهبة وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  0

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

وفً تارٌخ    52222لٌدها برلم ،شركة ابناء عبدالمنعم السعٌد )شركة فورتونا مصر ( شركة تضامن  ، سبك  -  11

 جنٌه   151111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101212،

وفً تارٌخ    52222شركةالمهندس عبدالمنعم السعٌد وشركاه فورتونا / مصر شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   151111.111مال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس ال 21101212،

وفً تارٌخ    52222شركة فورتونا / مصر ) مهندس عبدالمنعم السعٌد وشرٌكه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   151111.111، تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 21101212،

وفً تارٌخ    52222شركة ابناء عبدالمنعم السعٌد )شركة فورتونا مصر ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   151111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101212،

وفً تارٌخ    52222شركاه فورتونا / مصر توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركةالمهندس عبدالمنعم السعٌد و -  14

 جنٌه   151111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101212،

وفً تارٌخ    52222شركة فورتونا / مصر ) مهندس عبدالمنعم السعٌد وشرٌكه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   151111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101212،

وفً تارٌخ    152061ش/اسماعٌل فرٌد اسماعٌل عبدالحلٌم خلٌل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   1111111.111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأش 21101221،
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 144 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ    152061ش/اسماعٌل فرٌد اسماعٌل عبدالحلٌم خلٌل وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   1111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21101221،

تم تعدٌل رأس  21101222وفً تارٌخ   ، 123651شركة / هوٌدا دمحم ماهر وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   21111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101222وفً تارٌخ   ، 123651،شركة / عبدالصادق دمحم عبدالصادق وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -  10

 جنٌه   21111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21101222وفً تارٌخ   ، 123651شركة / هوٌدا دمحم ماهر وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   21111.111أس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل ر

تم  21101222وفً تارٌخ   ، 123651شركة / عبدالصادق دمحم عبدالصادق وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   21111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21101226وفً تارٌخ   ، 164214حسن عبده وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، شركة / دمحم سعٌد -  22

 جنٌه   6111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21101220وفً تارٌخ   ، 65131شركة ممدوح مرسى ومدحت الرٌس وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   1631111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    65131شركة / مدحت الرٌس وعبدالرؤوف البرلاوى وشركاهم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   1631111.111لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 21101220،

تم  21101220وفً تارٌخ   ، 146423ش/حمدى عبدالرحمن كرٌم عبدهللا وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   4111111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21101220وفً تارٌخ   ، 146423دالرحمن كرٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدل الى /شركة حمدى عب -  26

 جنٌه   4111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21101216وفً تارٌخ  133221شركة السٌد سباعى عبدالرحمن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدمٌٌن ـ ملن/ السٌد سباعى عبدالرحمن سباعى

تم تعدٌل  21101216وفً تارٌخ  133221شركة /السٌد سباعى عبدالرحمن وشركاة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدمٌٌن ـ ملن/ السٌد سباعى عبدالرحمن سباعى

تم تعدٌل  21101216وفً تارٌخ  133221شركة السٌد سباعى عبدالرحمن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 لسٌد سباعى عبدالرحمن سباعىالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدمٌٌن ـ ملن/ ا

تم تعدٌل  21101216وفً تارٌخ  133221شركة /السٌد سباعى عبدالرحمن وشركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدمٌٌن ـ ملن/ السٌد سباعى عبدالرحمن سباعى

تم تعدٌل  21101215وفً تارٌخ  131262بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     شركة / احمد دمحم محمود خاطر وشرٌكته ، توصٌة -  5

مخزن توزٌع مواد غذائٌة  -الزلازٌك  -منشٌة السادات  -شارع الصفا والمروة  4العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة 

 والتصدٌر 
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 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

  ــــــــــــــــــــــ   

 

استصالح واستزراع وتنمٌة االراضى الصحراوٌة  -ش/دمحم احمد ابراهٌم حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى  -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف 21101216وفً تارٌخ  156544،  سبك لٌدها برلم    1واالستثمار واالنتاج الحٌوانى والداجنى 

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 166653وكٌل بالعمولة لالجهزة تكٌٌفات ،  سبك لٌدها برلم    -دالحكٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى ش/اسالم دمحم عب -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101216وفً تارٌخ 

التجارٌة و  شركة السٌد سباعى عبدالرحمن وشرٌكه ، شركة تضامن  مصنع لتصنٌع المنتجات البالستكٌة و التوكٌالت -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101216وفً تارٌخ  133221التورٌدات العمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   

شركة /السٌد سباعى عبدالرحمن وشركاة ، شركة تضامن  مصنع لتصنٌع المنتجات البالستكٌة و التوكٌالت التجارٌة و  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101216وفً تارٌخ  133221دها برلم   التورٌدات العمومٌة ،  سبك لٌ

شركة السٌد سباعى عبدالرحمن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  مصنع لتصنٌع المنتجات البالستكٌة و التوكٌالت التجارٌة و  -  5

 عدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم ت21101216وفً تارٌخ  133221التورٌدات العمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   

شركة /السٌد سباعى عبدالرحمن وشركاة ، توصٌة بسٌطة  مصنع لتصنٌع المنتجات البالستكٌة و التوكٌالت التجارٌة و  -  6

 ةتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌط21101216وفً تارٌخ  133221التورٌدات العمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   

الفرسان للمالبس الجاهزة ) جورج ابراهٌم وهبه و شرٌكٌه( ، توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط بحذف االستٌراد لاللمشة والمالبس  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101216وفً تارٌخ  141364،  سبك لٌدها برلم    1الجاهزة بأنواعها 

،   1ة وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل النشاط بحذف االستٌراد لاللمشة والمالبس الجاهزة بأنواعها شركة / جورج ابراهٌم وهب -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101216وفً تارٌخ  141364سبك لٌدها برلم   

ٌراد والتوكٌالت التجارٌة وتخزٌن وتداول االست -شركة / فاتن احمد دمحم مختار العاٌدى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى  -  0

تم تعدٌل 21101216وفً تارٌخ  136116،  سبك لٌدها برلم    1االعالف وخاماتها واضافات االعالف وتصنٌعها لدى الغٌر 

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

راد والتوكٌالت التجارٌة وتخزٌن وتداول االستٌ -شركة /احمد عبدهللا عباس احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى  -  11

تم تعدٌل 21101216وفً تارٌخ  136116،  سبك لٌدها برلم    1االعالف وخاماتها واضافات االعالف وتصنٌعها لدى الغٌر 

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

زٌع مواد غذائٌة والتصدٌر ،  سبك لٌدها مخزن تو -شركة / احمد دمحم محمود خاطر وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101216وفً تارٌخ  131262برلم   

وفً  164244تورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    -هٌام عبدالمجٌد دمحم عبدالحمٌد و شرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافة  -  12

 ط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشا21101212تارٌخ 

تصنٌع االدوٌة البشرٌة لدى الغٌر  -ش/اسماعٌل فرٌد اسماعٌل عبدالحلٌم خلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى  -  13

ومستحضرالت التجمٌل المحلٌة والمكمالت الغذائٌة والمستلزمات الطبٌة واالغذٌة الخاصة والخامات الدوائٌة واالجهزة الطبٌة 

تم تعدٌل 21101221وفً تارٌخ  152061،  سبك لٌدها برلم    1لتسوٌك والتوزٌع والتغلٌف وتصنٌع كل ماسبك لدى الغٌر وا

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة
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تصنٌع االدوٌة البشرٌة لدى الغٌر  -ش/اسماعٌل فرٌد اسماعٌل عبدالحلٌم خلٌل وشركاه ، شركة تضامن  تعدل الى  -  14

رالت التجمٌل المحلٌة والمكمالت الغذائٌة والمستلزمات الطبٌة واالغذٌة الخاصة والخامات الدوائٌة واالجهزة الطبٌة ومستحض

تم تعدٌل 21101221وفً تارٌخ  152061،  سبك لٌدها برلم    1والتسوٌك والتوزٌع والتغلٌف وتصنٌع كل ماسبك لدى الغٌر 

 النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

 123651عدا العسكرٌة ،  سبك لٌدها برلم    -شركة / هوٌدا دمحم ماهر وشرٌكها ، شركة تضامن  تجارة المالبس الجاهزة  -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101222وفً تارٌخ 

دا العسكرٌة ،  سبك لٌدها برلم   ع -شركة / عبدالصادق دمحم عبدالصادق وشرٌكه ، شركة تضامن  تجارة المالبس الجاهزة  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101222وفً تارٌخ  123651

 123651عدا العسكرٌة ،  سبك لٌدها برلم    -شركة / هوٌدا دمحم ماهر وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تجارة المالبس الجاهزة  -  16

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف 21101222وفً تارٌخ 

عدا العسكرٌة ،  سبك لٌدها برلم    -شركة / عبدالصادق دمحم عبدالصادق وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تجارة المالبس الجاهزة  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21101222وفً تارٌخ  123651

التوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة والدعاٌة  -شركة / سعد الدٌن رشاد دمحم سالم وشركاءه ، توصٌة بسٌطة  تعدل الى  -  10

واالعالن والتسوٌك وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول 

ى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج مع الهٌئات السالفة او اعماال شبٌهه باعمالها او الت

تم تعدٌل 21101222وفً تارٌخ  160264تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

انشاء وتصمٌم وتورٌد وتركٌب وتشغٌل وصٌانة محطات  -الى شركة/ رضا فانوس وشرٌكة ، شركة تضامن  اضافة تعدلت  -  21

واالت ومعدات محطات تحلٌة المٌاه ومحطات معالجة الصرف الصحى والصناعى ومحطات تنمٌة مٌاه الشرب ومحطات الرفع التى 

وفً  65612،  سبك لٌدها برلم    1تحتٌة واالساسٌة الى النشاط االصلى تستخدم فى جمٌع االنشطة الصناعٌة والبٌئٌة والبنٌة ال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101220تارٌخ 

انشاء وتصمٌم وتورٌد وتركٌب وتشغٌل وصٌانة محطات  -شركة/ مهندس شرٌف فانوس و شركاه ، شركة تضامن  اضافة  -  21

مٌاه ومحطات معالجة الصرف الصحى والصناعى ومحطات تنمٌة مٌاه الشرب ومحطات الرفع التى واالت ومعدات محطات تحلٌة ال

وفً  65612،  سبك لٌدها برلم    1تستخدم فى جمٌع االنشطة الصناعٌة والبٌئٌة والبنٌة التحتٌة واالساسٌة الى النشاط االصلى 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21101220تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 تم تعدٌل الكٌان21101221وفً تارٌخ  152061ش/اسماعٌل فرٌد اسماعٌل عبدالحلٌم خلٌل وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 المانونى  , وصف التأشٌر: شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21101222وفً تارٌخ  123651شركة / هوٌدا دمحم ماهر وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  21101222وفً تارٌخ  123651شركة / عبدالصادق دمحم عبدالصادق وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 , وصف التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شركة / ٌاسر دمحم  22121شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101216،  فى تارٌخ :   -  1

 رٌكة طارق دمحم ابراهٌم العرالىابراهٌم العرالى وش

الى: شركة / جورج  141364توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101216،  فى تارٌخ :   -  2

 ابراهٌم وهبة وشركاه

شركة ابناء عبدالمنعم الى:  52222توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101212،  فى تارٌخ :   -  3

 السعٌد )شركة فورتونا مصر (

الى: شركة ابناء عبدالمنعم  52222شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101212،  فى تارٌخ :   -  4

 السعٌد )شركة فورتونا مصر (

الى: شركة / عبدالصادق  123651الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم   21101220،  فى تارٌخ :   -  5

 دمحم عبدالصادق وشرٌكه

الى: شركة / عبدالصادق  123651شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21101220،  فى تارٌخ :   -  6

 دمحم عبدالصادق وشرٌكه

الى: شركة / مدحت الرٌس  65131شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأ  21101220،  فى تارٌخ :   -  6

 وعبدالرؤوف البرلاوى وشركاهم

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

نائب ربئٌس مجلس االدارة -مصرٌة  -دمحم دمحم دمحم ابوالعنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  عزٌزه دمحم دمحم ابوالعنٌن  -  1

فٌروز  دمحم دمحم ابوالعنٌن  - 1064-12-11هناء  دمحم دمحم ابوالعنٌن  مصرٌة عضو مجلس االدارة موالٌد - 1056-6-2موالٌد 

-22دانٌال رٌوتٌنى اٌطالٌة عضو مجلس االدارة  من ذوى الخبرة موالٌد  - 1060-12-25موالٌد  مصرٌة عضو مجلس االدارة

عبداللطٌف دمحم ابوالعنٌن على  - 1003-5-26طارق  دمحم دمحم دمحم ابوالعنٌن مصرى نائب رئٌس مجلس االدارة موالٌد  - 11-1063

 60634برلم       21101214، تارٌخ : ٌسرى فهٌم غطاس  - 1030-11-15عضو منتدب موالٌد 1مصرى  1

ٌملن حك التولٌع عن  1046-3-11مصرى رئٌس تنفٌذى موالٌد  -دمحم دمحم دمحم ابوالعنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة   -  2

ه المجلس الشركة على انفراد كل من رئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن والرئٌس التنفٌذى وكل عضو آخرٌنتدب

لهذا الغرض ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

او مجتمعٌن وتخوٌل السٌد رئٌس مجلس االدارة كافة السلطات والصالحٌات الالزمة لتحمٌك غرض الشركة ولسٌادته حك ابرام 

 60634برلم       21101214ما فى ذلن عمود الرهن وااللتراض التى ، تارٌخ : جمٌع العمود والتصرفات ب

دمحم دمحم دمحم ابوالعنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  تبرمها الشركة مع اى جهة كانت بما فى ذلن البنون جمٌعها  -  3

الغ فٌها والسحب منها ولسٌادته الحك فى الشراء والبٌع والتولٌع علٌها كما ان لسٌادته حك فتح الحسابات بجمٌع البنون واٌداع المب

والتصرف فى بعض اصول وممتلكات الشركة لنفسه او الغٌر والتولٌع على عمود البٌع وابرام عمود المعارضة والتولٌع علٌها وله 

حك كفالة الشركات الشمٌمة والغٌر كفالة الشركة امام الغٌر والبنون والجهات الحكومٌة والتولٌع على عمود الكفالة وتخوٌل الشركة 

 60634برلم       21101214امام البنون والغٌر وتفوٌض السٌد رئٌس مجلس ، تارٌخ : 

ولسٌادته التولٌع على عمود  1دمحم دمحم دمحم ابوالعنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  االدارة بالتولٌع على هذه الكفالة  -  4

 1وله توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض اختصاصاته  1ارى وكافة االجراءات الالزمة لذلن التعدٌالت امام الشهر العم

والسٌدة / عزٌزة  دمحم دمحم ابوالعنٌن بصفتها نائب رئٌس مجلس االدارة كافة اختصاصات السٌد رئٌس مجلس االدارة وكذا حك 

لذى ٌمثل الشركة امام المضاء والغٌر وللرئٌس التنفٌذى والعضو والرئٌس التنفٌذى هو ا 1االلتراض من البنون حال غٌاب سٌادته 

 60634برلم       21101214المنتدب منفردٌن الحك فى التولٌع على كافة العمود الالزمة ، تارٌخ : 

مذكرات دمحم دمحم دمحم ابوالعنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  لممارسة الشركة الغراضها وبروتوكوالت التعاون و -  5

المفاهمة كذا لهم الحك منفردٌن فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام كافة الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة وعلى سبٌل المثال 

الهٌئة العامة لتنمٌة الصناعة ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرٌة ووزارة البٌئة كذا لهم الحك منفردٌن فى التعامل 

شركات الخدمات واالمداد بالمرافك وهى شركات الكهرباء والغاز والمٌاه والصرف الصحى والصناعى ولهم الحك فى تمثٌل مع 

 60634برلم       21101214الشركة امام جمٌع هذه الجهات وتولٌع التعالدات ، تارٌخ : 

تسوٌات وجدولة ومدٌونٌات الشركة والمطابمات المحاسبٌة دمحم دمحم دمحم ابوالعنٌن  شركة مساهمة  رئٌس مجلس ادارة  معها وال -  6

الالزمة امام الجهات المعنٌة والتولٌع على الشٌكات وااللرار بالصلح امام كافة الجهات الرسمٌة وغٌرها نٌابة عن الشركة ولهما حك 

ن نٌابة عن الشركة وفى عزلهم توكٌل الغٌر فى كل او بعض اختصاصاتهما وللرئٌس التنفٌذى منفردا الحك فى توكٌل المحامٌ

 60634برلم       21101214، تارٌخ :  1واستبدالهم 

ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج دمحم ابراهٌم العرالى للوفاة واستالم جمٌع الورثة الشرعٌٌن  -  6

رالى وخروج ورثة اٌمن دمحم ابراهٌم العرالى بعد تنازلهم عن حمولهم الشرعٌة وتم التنازل عن حصتهم الى ٌاسر دمحم ابراهٌم الع

ٌع نصٌبهم الى ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى . )ج( تعدٌل حك االدارة والتولٌع الى / ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى منفردا حك االدارة والتول

 22121برلم       21101216والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌرها بدون اجر ، تارٌخ : 

ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج دمحم ابراهٌم العرالى للوفاة واستالم جمٌع الورثة الشرعٌٌن  -  2

حمولهم الشرعٌة وتم التنازل عن حصتهم الى ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى وخروج ورثة اٌمن دمحم ابراهٌم العرالى بعد تنازلهم عن 

الى ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى . )ج( تعدٌل حك االدارة والتولٌع الى / ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى منفردا حك االدارة والتولٌع  نصٌبهم

 22121برلم       21101216والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌرها بدون اجر ، تارٌخ : 

تضامن  خروج دمحم ابراهٌم العرالى للوفاة واستالم جمٌع الورثة الشرعٌٌن ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى  شركة تضامن  شرٌن م -  0

حمولهم الشرعٌة وتم التنازل عن حصتهم الى ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى وخروج ورثة اٌمن دمحم ابراهٌم العرالى بعد تنازلهم عن 

الى / ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى منفردا حك االدارة والتولٌع نصٌبهم الى ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى . )ج( تعدٌل حك االدارة والتولٌع 

 22121برلم       21101216والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌرها بدون اجر ، تارٌخ : 

شرعٌٌن ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج دمحم ابراهٌم العرالى للوفاة واستالم جمٌع الورثة ال -  11

حمولهم الشرعٌة وتم التنازل عن حصتهم الى ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى وخروج ورثة اٌمن دمحم ابراهٌم العرالى بعد تنازلهم عن 

ٌع نصٌبهم الى ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى . )ج( تعدٌل حك االدارة والتولٌع الى / ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى منفردا حك االدارة والتول

 22121برلم       21101216تعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌرها بدون اجر ، تارٌخ : وال

ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج دمحم ابراهٌم العرالى للوفاة واستالم جمٌع الورثة الشرعٌٌن  -  11

ٌم العرالى وخروج ورثة اٌمن دمحم ابراهٌم العرالى بعد تنازلهم عن حمولهم الشرعٌة وتم التنازل عن حصتهم الى ٌاسر دمحم ابراه

ٌع نصٌبهم الى ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى . )ج( تعدٌل حك االدارة والتولٌع الى / ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى منفردا حك االدارة والتول

 22121برلم       21101216والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌرها بدون اجر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ابراهٌم ابراهٌم عباس و دمحم احمد ابراهٌم حسن لهما حك االدارة  -ابراهٌم ابراهٌم عباس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ج  -  12

 156544برلم       21101216، تارٌخ :  1والتولٌع مجتمعٌن فمط وللشرٌن ابراهٌم ابراهٌم عباس منفردا 

                                                             على شرٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عبدالمنعم السعٌد على شرٌف لوفاته                                                    عبدالمنعم السعٌد  -  13

لسعٌد مجتمعان  على النحو التالى حك االدارة والتولٌع تعدٌل االدارة الى كل من احمد عبدالمنعم السعٌد شرٌف و دالٌا عبدالمنعم ا

امام الجهات الحكومٌة من تأمٌنات وضرائب وكهرباء ومٌاه وكذلن امام البنون من سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌة واما 

 52222   برلم    21101212الحك فى االلتراض او التسهٌالت االئتمانٌة او الرهن او التنازل ، تارٌخ : 

                                                                             عبدالمنعم السعٌد على شرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج عبدالمنعم السعٌد على شرٌف لوفاته                                     -  14

السعٌد شرٌف و دالٌا عبدالمنعم السعٌد مجتمعان  على النحو التالى حك االدارة والتولٌع تعدٌل االدارة الى كل من احمد عبدالمنعم 

امام الجهات الحكومٌة من تأمٌنات وضرائب وكهرباء ومٌاه وكذلن امام البنون من سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌة واما 

 52222برلم       21101212نازل ، تارٌخ : الحك فى االلتراض او التسهٌالت االئتمانٌة او الرهن او الت

                                                                              عبدالمنعم السعٌد على شرٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عبدالمنعم السعٌد على شرٌف لوفاته                                    -  15

الدارة الى كل من احمد عبدالمنعم السعٌد شرٌف و دالٌا عبدالمنعم السعٌد مجتمعان  على النحو التالى حك االدارة والتولٌع تعدٌل ا

امام الجهات الحكومٌة من تأمٌنات وضرائب وكهرباء ومٌاه وكذلن امام البنون من سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌة واما 

 52222برلم       21101212هٌالت االئتمانٌة او الرهن او التنازل ، تارٌخ : الحك فى االلتراض او التس

                                                                             عبدالمنعم السعٌد على شرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج عبدالمنعم السعٌد على شرٌف لوفاته                                     -  16

تعدٌل االدارة الى كل من احمد عبدالمنعم السعٌد شرٌف و دالٌا عبدالمنعم السعٌد مجتمعان  على النحو التالى حك االدارة والتولٌع 

ة واما امام الجهات الحكومٌة من تأمٌنات وضرائب وكهرباء ومٌاه وكذلن امام البنون من سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌ

 52222برلم       21101212الحك فى االلتراض او التسهٌالت االئتمانٌة او الرهن او التنازل ، تارٌخ : 

                                                                              عبدالمنعم السعٌد على شرٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج عبدالمنعم السعٌد على شرٌف لوفاته                                    -  16

تعدٌل االدارة الى كل من احمد عبدالمنعم السعٌد شرٌف و دالٌا عبدالمنعم السعٌد مجتمعان  على النحو التالى حك االدارة والتولٌع 

واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌة واما امام الجهات الحكومٌة من تأمٌنات وضرائب وكهرباء ومٌاه وكذلن امام البنون من سحب 

 52222برلم       21101212الحك فى االلتراض او التسهٌالت االئتمانٌة او الرهن او التنازل ، تارٌخ : 

                                                                                       عبدالمنعم السعٌد على شرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج عبدالمنعم السعٌد على شرٌف لوفاته                           -  12

تعدٌل االدارة الى كل من احمد عبدالمنعم السعٌد شرٌف و دالٌا عبدالمنعم السعٌد مجتمعان  على النحو التالى حك االدارة والتولٌع 

ومٌاه وكذلن امام البنون من سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات البنكٌة واما امام الجهات الحكومٌة من تأمٌنات وضرائب وكهرباء 

 52222برلم       21101212الحك فى االلتراض او التسهٌالت االئتمانٌة او الرهن او التنازل ، تارٌخ : 

ة لنفسه او للغٌر او اٌة عبدالمنعم السعٌد على شرٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او التاجٌر او البٌع الصول الشرك -  10

تعامالت من اى شكل مع اى جهة غٌر مذكورة سلفا فالٌجوز اال باجماع وموافمة كتابٌة من جمٌع الشركاء على ذلن وله حك توكٌل 

 52222برلم       21101212، تارٌخ :  1الغٌر فى كل او بعض اختصاصاته 

شرٌن  او التاجٌر او البٌع الصول الشركة لنفسه او للغٌر او اٌة  عبدالمنعم السعٌد على شرٌف  شركة تضامن  مدٌر و -  21

تعامالت من اى شكل مع اى جهة غٌر مذكورة سلفا فالٌجوز اال باجماع وموافمة كتابٌة من جمٌع الشركاء على ذلن وله حك توكٌل 

 52222برلم       21101212، تارٌخ :  1الغٌر فى كل او بعض اختصاصاته 

عم السعٌد على شرٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او التاجٌر او البٌع الصول الشركة لنفسه او للغٌر او اٌة عبدالمن -  21

تعامالت من اى شكل مع اى جهة غٌر مذكورة سلفا فالٌجوز اال باجماع وموافمة كتابٌة من جمٌع الشركاء على ذلن وله حك توكٌل 

 52222برلم       21101212 ، تارٌخ : 1الغٌر فى كل او بعض اختصاصاته 

عبدالمنعم السعٌد على شرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او التاجٌر او البٌع الصول الشركة لنفسه او للغٌر او اٌة  -  22

تعامالت من اى شكل مع اى جهة غٌر مذكورة سلفا فالٌجوز اال باجماع وموافمة كتابٌة من جمٌع الشركاء على ذلن وله حك توكٌل 

 52222برلم       21101212، تارٌخ :  1غٌر فى كل او بعض اختصاصاته ال
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عبدالمنعم السعٌد على شرٌف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  او التاجٌر او البٌع الصول الشركة لنفسه او للغٌر او اٌة  -  23

من جمٌع الشركاء على ذلن وله حك توكٌل تعامالت من اى شكل مع اى جهة غٌر مذكورة سلفا فالٌجوز اال باجماع وموافمة كتابٌة 

 52222برلم       21101212، تارٌخ :  1الغٌر فى كل او بعض اختصاصاته 

عبدالمنعم السعٌد على شرٌف  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او التاجٌر او البٌع الصول الشركة لنفسه او للغٌر او اٌة  -  24

لفا فالٌجوز اال باجماع وموافمة كتابٌة من جمٌع الشركاء على ذلن وله حك توكٌل تعامالت من اى شكل مع اى جهة غٌر مذكورة س

 52222برلم       21101212، تارٌخ :  1الغٌر فى كل او بعض اختصاصاته 

اسماعٌل فرٌد اسماعٌل عبدالحلٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشركاء الثالثة مجتمعٌن او  -  25

 152061برلم       21101221، تارٌخ :  1فردٌن من

اسماعٌل فرٌد اسماعٌل عبدالحلٌم خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشركاء الثالثة مجتمعٌن او منفردٌن  -  26

 152061برلم       21101221، تارٌخ :  1

 123651برلم       21101222خروج ، تارٌخ :   هوٌدا دمحم ماهر )خروج(  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  26

 123651برلم       21101222هوٌدا دمحم ماهر )خروج(  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج ، تارٌخ :  -  22

 123651برلم       21101222هوٌدا دمحم ماهر )خروج(  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج ، تارٌخ :  -  20

 123651برلم       21101222هوٌدا دمحم ماهر )خروج(  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج ، تارٌخ :  -  31

 123651برلم       21101222عماد عبدالفتاح بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج ، تارٌخ :  -  31

 123651برلم       21101222 عماد عبدالفتاح بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج ، تارٌخ : -  32

 123651برلم       21101222عماد عبدالفتاح بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج ، تارٌخ :  -  33

 123651برلم       21101222عماد عبدالفتاح بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج ، تارٌخ :  -  34

                                    مدٌر و شرٌن  تعدلت صفته من موصى الى متضامن                                                                                    هوٌدا دمحم ماهر )خروج(  توصٌة بسٌطة  -  35

 123651برلم       21101222تعدٌل االدارة الى الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن وبدون اجر ، تارٌخ :  -ج 

                                                                        هوٌدا دمحم ماهر )خروج(  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت صفته من موصى الى متضامن                                                -  36

 123651برلم       21101222ون اجر ، تارٌخ : تعدٌل االدارة الى الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن وبد -ج 

                                                                         هوٌدا دمحم ماهر )خروج(  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت صفته من موصى الى متضامن                                               -  36

 123651برلم       21101222االدارة الى الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن وبدون اجر ، تارٌخ :  تعدٌل -ج 

                                                                        هوٌدا دمحم ماهر )خروج(  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت صفته من موصى الى متضامن                                                -  32

 123651برلم       21101222تعدٌل االدارة الى الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن وبدون اجر ، تارٌخ :  -ج 

                                                                         عماد عبدالفتاح بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت صفته من موصى الى متضامن                                               -  30

 123651برلم       21101222تعدٌل االدارة الى الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن وبدون اجر ، تارٌخ :  -ج 
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 123651برلم       21101222تعدٌل االدارة الى الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن وبدون اجر ، تارٌخ :  -ج 

                           ٌن  تعدلت صفته من موصى الى متضامن                                                                                            عماد عبدالفتاح بدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شر -  41

 123651برلم       21101222تعدٌل االدارة الى الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن وبدون اجر ، تارٌخ :  -ج 

                                                                  د عبدالفتاح بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت صفته من موصى الى متضامن                                                     عما -  42

 123651برلم       21101222خ : تعدٌل االدارة الى الطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن وبدون اجر ، تارٌ -ج 
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سامٌة احمد اسماعٌل الماضى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن بما  -  43

ٌحمك اهداف الشركة وغرضها اما فٌما ٌتخص الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة للطرف االول منفردا ، تارٌخ : 

 156615برلم       21101222

سامٌة احمد اسماعٌل الماضى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن بما  -  44

ٌحمك اهداف الشركة وغرضها اما فٌما ٌتخص الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة للطرف االول منفردا ، تارٌخ : 

 156615برلم       21101222

سامٌة احمد اسماعٌل الماضى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن بما  -  45

ٌحمك اهداف الشركة وغرضها اما فٌما ٌتخص الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة للطرف االول منفردا ، تارٌخ : 

 156615برلم       21101222

امٌة احمد اسماعٌل الماضى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن بما س -  46

ٌحمك اهداف الشركة وغرضها اما فٌما ٌتخص الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة للطرف االول منفردا ، تارٌخ : 

 156615برلم       21101222

اعٌل الماضى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن بما سامٌة احمد اسم -  46

ٌحمك اهداف الشركة وغرضها اما فٌما ٌتخص الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة للطرف االول منفردا ، تارٌخ : 

 156615برلم       21101222

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن بما  سامٌة احمد اسماعٌل الماضى  -  42

ٌحمك اهداف الشركة وغرضها اما فٌما ٌتخص الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة للطرف االول منفردا ، تارٌخ : 

 156615برلم       21101222

مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن بما  سامٌة احمد اسماعٌل الماضى  توصٌة بسٌطة  -  40

ٌحمك اهداف الشركة وغرضها اما فٌما ٌتخص الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة للطرف االول منفردا ، تارٌخ : 

 156615برلم       21101222

تعدٌل حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن بما  سامٌة احمد اسماعٌل الماضى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  51

ٌحمك اهداف الشركة وغرضها اما فٌما ٌتخص الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة للطرف االول منفردا ، تارٌخ : 

 156615برلم       21101222

دارة والتولٌع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن بما سامٌة احمد اسماعٌل الماضى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اال -  51

ٌحمك اهداف الشركة وغرضها اما فٌما ٌتخص الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة للطرف االول منفردا ، تارٌخ : 

 156615برلم       21101222

ع للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن بما سامٌة احمد اسماعٌل الماضى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌ -  52

ٌحمك اهداف الشركة وغرضها اما فٌما ٌتخص الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركة للطرف االول منفردا ، تارٌخ : 

 156615برلم       21101222

لٌع عن الشركة وله حك للطرف االول خالد دمحم عطٌة حك االدارة والتو -خالد دمحم عطٌة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ج  -  53

التولٌع والتعامل مع شركات المطاع الخاص والحكومٌة وجمٌع المصالح وهٌئة التأمٌنات االجتماعٌة ومجلس المدٌنة والسجل 

التجارى والصناعى والغرفة التجارٌة وتمثٌل الشركاء امام مصلحة الضرائب والمضاء والتولٌع نٌابة عن الشركة وااللتراض من 

رهن وصرف الشٌكات نٌابة عن الشركة والشركاء والتولٌع نٌابة عنهم وبدون اجر وله الحك فى ابرام جمٌع الصفمات البنون وال

    21101222، تارٌخ :  1والعمود التى تتعلك بمعامالت الشركة كما له الحك فى توكٌل او تفوٌض غٌره فى هذا كله او بعضه 

 65066برلم   

للطرف االول خالد دمحم عطٌة حك االدارة والتولٌع عن الشركة وله حك  -بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ج  خالد دمحم عطٌة  توصٌة -  54

التولٌع والتعامل مع شركات المطاع الخاص والحكومٌة وجمٌع المصالح وهٌئة التأمٌنات االجتماعٌة ومجلس المدٌنة والسجل 

لحة الضرائب والمضاء والتولٌع نٌابة عن الشركة وااللتراض من التجارى والصناعى والغرفة التجارٌة وتمثٌل الشركاء امام مص

البنون والرهن وصرف الشٌكات نٌابة عن الشركة والشركاء والتولٌع نٌابة عنهم وبدون اجر وله الحك فى ابرام جمٌع الصفمات 
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    21101222، تارٌخ :  1عضه والعمود التى تتعلك بمعامالت الشركة كما له الحك فى توكٌل او تفوٌض غٌره فى هذا كله او ب

 65066برلم   

للطرف االول خالد دمحم عطٌة حك االدارة والتولٌع عن الشركة وله حك  -خالد دمحم عطٌة  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ج  -  55

دٌنة والسجل التولٌع والتعامل مع شركات المطاع الخاص والحكومٌة وجمٌع المصالح وهٌئة التأمٌنات االجتماعٌة ومجلس الم

التجارى والصناعى والغرفة التجارٌة وتمثٌل الشركاء امام مصلحة الضرائب والمضاء والتولٌع نٌابة عن الشركة وااللتراض من 

البنون والرهن وصرف الشٌكات نٌابة عن الشركة والشركاء والتولٌع نٌابة عنهم وبدون اجر وله الحك فى ابرام جمٌع الصفمات 

    21101222، تارٌخ :  1ك بمعامالت الشركة كما له الحك فى توكٌل او تفوٌض غٌره فى هذا كله او بعضه والعمود التى تتعل

 65066برلم   

                                                                لوفاته                                                 -ممدوح عبدالحمٌد مرسى  -ممدوح عبدالحمٌد مرسى ) خروج (  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج  -  56

االدارة والتولٌع عن الشركة والمسئولبة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن محمود مدحت فتحى الرٌس منفردا وله الحك  -ج 

والمطاع العام ولطاع االعمال العام  فى التعامل بالسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة

برلم       21101220والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع والتولٌع ، تارٌخ : 

65131 

                                                                                                         لوفاته        -ممدوح عبدالحمٌد مرسى  -ممدوح عبدالحمٌد مرسى ) خروج (  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج  -  56

االدارة والتولٌع عن الشركة والمسئولبة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن محمود مدحت فتحى الرٌس منفردا وله الحك  -ج 

ا امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام فى التعامل بالسم الشركة وضمن اغراضه

برلم       21101220والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع والتولٌع ، تارٌخ : 

65131 

ممدوح عبدالحمٌد مرسى ) خروج (  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات  -  52

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وله الحك فى تعٌٌن 

اجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم و

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات والتى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن فى التصالح او 

 65131برلم       21101220، تارٌخ :  1عض ماذكر االلرار واالنكار واالبراء والتنازل وله حك توكٌل الغٌر فى كل او ب

ممدوح عبدالحمٌد مرسى ) خروج (  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات  -  50

ن وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وله الحك فى تعٌٌ

وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات والتى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن فى التصالح او 

 65131برلم       21101220، تارٌخ :  1االبراء والتنازل وله حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر االلرار واالنكار و

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

خ : ش/اسماعٌل فرٌد اسماعٌل عبدالحلٌم خلٌل وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص وغٌر مشهر توصٌة بسٌطة ، تارٌ -  1

 152061برلم       21101221

ش/اسماعٌل فرٌد اسماعٌل عبدالحلٌم خلٌل وشركاه  شركة تضامن  ملخص وغٌر مشهر شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 152061برلم       21101221

   برلم    21101222شركة / هوٌدا دمحم ماهر وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

123651 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21101222شركة / عبدالصادق دمحم عبدالصادق وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 123651برلم   

برلم       21101222شركة / هوٌدا دمحم ماهر وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

123651 

    21101222دالصادق دمحم عبدالصادق وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركة / عب -  6

 123651برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 141222برلم       21101211، تارٌخ :  11013  2110-6-2-جدة على عبدالصادق على  جما -  1

 141546برلم       21101211، تارٌخ :  11264  2110/2/14 -صالح عطٌه السٌد عوض الشافعى  ج  -  2

 02356برلم       21101211، تارٌخ :  11206  2112/3/31 -عماد حسن دمحمى حسن  ج  -  3

 136443برلم       21101211، تارٌخ :  11262  2112/11/6 -ام دمحم دمحم ابراهٌم اباظة  ج عص -  4

 23356برلم       21101211، تارٌخ :  11016  2124/3/12سارى حتى   2110/3/12احسان دمحم احمد دمحم على  ج ـ -  5

 131461برلم       21101214ٌخ : ، تار 12120  2116-4-22-اٌهاب عبدالحمٌد عبدالحلٌم ابوالخٌر  ج -  6

 116533برلم       21101214، تارٌخ :  11065  2114/1/5 -عبدالحلٌم عبدالعزٌز حسٌن غنٌم  ج  -  6

 116533برلم       21101214، تارٌخ :  11066  2110/1/5 -عبدالحلٌم عبدالعزٌز حسٌن غنٌم  ج  -  2

 51410برلم       21101214، تارٌخ :  1211  1005-4-6-سعٌدة عبدهللا ابراهٌم جادو  ج -  0

 51410برلم       21101214، تارٌخ :  12111  2111-4-6-سعٌدة عبدهللا ابراهٌم جادو  ج -  11

 51410برلم       21101214، تارٌخ :  12112  2115-4-6-سعٌدة عبدهللا ابراهٌم جادو  ج -  11

 51410برلم       21101214، تارٌخ :  12113  2111-4-6-سعٌدة عبدهللا ابراهٌم جادو  ج -  12

 51410برلم       21101214، تارٌخ :  12114  2115-4-6-سعٌدة عبدهللا ابراهٌم جادو  ج -  13

 63216برلم       21101214، تارٌخ :  11050  2110/2/1 -دمحم عبدالعزٌز  الشحات  ج  -  14

 22606برلم       21101214، تارٌخ :  11006  2110-1-16-هاشم دمحم طه ابوالمجد  ج -  15

 63466برلم       21101214، تارٌخ :  12111  2115/6/1 -جمال جاب هللا عبدهللا فرج  ج  -  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 24213برلم       21101214، تارٌخ :  11042  2114-2-3-صالح عشم هللا مٌخائٌل  ج -  16

 24213برلم       21101214، تارٌخ :  11040  2110-2-3-صالح عشم هللا مٌخائٌل  ج -  12

 25215برلم       21101214، تارٌخ :  12133  2114-0-6-احمد دمحم دمحم جمعه ابراهٌم  ج -  10

 25215برلم       21101214، تارٌخ :  12134  2110-0-6-احمد دمحم دمحم جمعه ابراهٌم  ج -  21

 25215برلم       21101214، تارٌخ :  12135  2110-0-6احمد دمحم دمحم جمعه ابراهٌم  ج -  21

 116033برلم       21101214، تارٌخ :  11002  2110-2-2-فتحٌة سعٌد دمحم كفافى  ج -  22

 116525برلم       21101214، تارٌخ :  12121  2111-6-6-عمرو دمحم على دمحم ابراهٌم  ج -  23

 116525برلم       21101214، تارٌخ :  12121  2116-6-6-عمرو دمحم على دمحم ابراهٌم  ج -  24

 136540برلم       21101214، تارٌخ :  11060  2112-2-4-هدى فوزى حسٌن عبدالحمٌد  ج -  25

 23064   برلم    21101214، تارٌخ :  11022  2110-5-12-امٌنة عبد النبى عبد الحلٌم  ج -  26

 23064برلم       21101214، تارٌخ :  11020  2114-5-12-امٌنة عبد النبى عبد الحلٌم  ج -  26

 23064برلم       21101214، تارٌخ :  1101  2110-5-12-امٌنة عبد النبى عبد الحلٌم  ج -  22

 130414برلم       21101214، تارٌخ :  11062  2110-4-20-حسن احمد ابراهٌم عبدهللا  ج -  20

 112113برلم       21101214، تارٌخ :  11060  2116-6-16-دمحم رمضان دمحم فرج  ج -  31

 61240برلم       21101214، تارٌخ :  11033  2113-0-12-دمحم احمد جاد هللا شومان  ج -  31

 61240برلم       21101214، تارٌخ :  11034  2112-0-12-دمحم احمد جاد هللا شومان  ج -  32

 61240برلم       21101214، تارٌخ :  11035  2113-0-12-دمحم احمد جاد هللا شومان  ج -  33

 61240برلم       21101214، تارٌخ :  11036  2112-0-12-دمحم احمد جاد هللا شومان  ج -  34

 141211برلم       21101214، تارٌخ :  12113  2110-6-6-اٌهاب وحٌد ابراهٌم السٌد  ج -  35

 66161برلم       21101214، تارٌخ :  11065  2111-11-6-ممدوح عبدالسمٌع دمحم موسى  ج -  36

 66161برلم       21101214، تارٌخ :  11066  2115-11-6-ممدوح عبدالسمٌع دمحم موسى  ج -  36

 66161برلم       21101214، تارٌخ :  11066  2111-11-6-ممدوح عبدالسمٌع دمحم موسى  ج -  32

 66161برلم       21101214، تارٌخ :  11062  2115-11-6-ممدوح عبدالسمٌع دمحم موسى  ج -  30

 136213برلم       21101214، تارٌخ :  11022  2112-12-5-نادٌة طحٌمر احمد ابراهٌم  ج -  41

 126622برلم       21101214، تارٌخ :  11021  2116-6-23-عاطف عبدالرحمن احمد السٌد  ج -  41

 51121برلم       21101214، تارٌخ :  11052  2114-4-26-حسٌن عبد الرحمن دمحم سابك  ج -  42

 116114برلم       21101214، تارٌخ :  11024  2113-2-12-عصام مصطفى دمحم عبدالفتاح  ج -  43

 116114برلم       21101214، تارٌخ :  11025  2112-2-12-عصام مصطفى دمحم عبدالفتاح  ج -  44



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 65363برلم       21101214، تارٌخ :  11032  2111-11-محمود دمحم عبدالوهاب دمحم  ج -  45

 65363لم   بر    21101214، تارٌخ :  11030  2116-2-11-محمود دمحم عبدالوهاب دمحم  ج -  46

 122606برلم       21101215، تارٌخ :  12145  2115-4-22-طارق دمحم الشحات على  ج -  46

 113301برلم       21101215، تارٌخ :  12110  2113-1-16-زٌنب جمال دمحم عبد هللا حسن  ج -  42

 113301برلم       21101215، تارٌخ :  12121  2112-1-16-زٌنب جمال دمحم عبد هللا حسن  ج -  40

 132650برلم       21101215، تارٌخ :  12165  2110-3-2-شرٌف جمال على سٌد احمد  ج -  51

 62601برلم       21101215، تارٌخ :  12126  2112/11/10 -محمود  حسن  حسن احمد  ج  -  51

 62601برلم       21101215، تارٌخ :  12126  2116/11/10 -محمود  حسن  حسن احمد  ج  -  52

 62601برلم       21101215، تارٌخ :  12122  2112/11/10 -محمود  حسن  حسن احمد  ج  -  53

 62601برلم       21101215، تارٌخ :  12120  2116/11/10 -محمود  حسن  حسن احمد  ج  -  54

 113211رلم   ب    21101215، تارٌخ :  12166  2112-12-31-هبة ودٌع جرجس زٌادة  ج -  55

 113211برلم       21101215، تارٌخ :  12162  2116-12-31-هبة ودٌع جرجس زٌادة  ج -  56

 133212برلم       21101215، تارٌخ :  12162  2116-0-10-عمر عبدهللا خطاب عمر  ج -  56

 111422برلم       21101215، تارٌخ :  12103  2116/3/20 -هانى دمحم احمد دمحم  ج  -  52

 21512برلم       21101215، تارٌخ :  12125  2113/6/6 -دمحم سعٌد حسنٌن دمحم  ج  -  50

 21512برلم       21101215، تارٌخ :  12126  2112/6/6 -دمحم سعٌد حسنٌن دمحم  ج  -  61

 21512برلم       21101215، تارٌخ :  12126  2113/6/6 -دمحم سعٌد حسنٌن دمحم  ج  -  61

 21512برلم       21101215، تارٌخ :  12122  2112/6/6 -دمحم سعٌد حسنٌن دمحم  ج  -  62

 141122برلم       21101215، تارٌخ :  12112  2110/6/25 -عبدالملن صبحى دمحم عبدالغفار  ج  -  63

 61206  برلم     21101215، تارٌخ :  12130  1004/2/5 -رفعت ابراهٌم دمحم اسماعٌل  ج  -  64

 61206برلم       21101215، تارٌخ :  12141  1000/2/5 -رفعت ابراهٌم دمحم اسماعٌل  ج  -  65

 61206برلم       21101215، تارٌخ :  12141  2114/2/5 -رفعت ابراهٌم دمحم اسماعٌل  ج  -  66

 61206برلم       21101215، تارٌخ :  12142  2110/2/5 -رفعت ابراهٌم دمحم اسماعٌل  ج  -  66

 61206برلم       21101215، تارٌخ :  12143  2114/2/5 -رفعت ابراهٌم دمحم اسماعٌل  ج  -  62

 61206برلم       21101215، تارٌخ :  12161  2110/2/5 -رفعت ابراهٌم دمحم اسماعٌل  ج  -  60

 134651برلم       21101215، تارٌخ :  12132  2112-1-23-صالح احمد عمر امٌن  ج -  61

 132633برلم       21101215، تارٌخ :  12166  2110-3-6-امٌرة عبدالحمٌد عبدالمادر اسماعٌل  ج -  61

 110161  برلم     21101215، تارٌخ :  12151  2111/11/10  -حفنى زكى امٌن االهوانى  ج  -  62



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 110161برلم       21101215، تارٌخ :  12116  2116/11/10 -حفنى زكى امٌن االهوانى  ج  -  63

 63422برلم       21101215، تارٌخ :  12132  2111/6/15 -رافت محمود حامد مجاهد  ج  -  64

 63422لم   بر    21101215، تارٌخ :  12133  2115/6/15 -رافت محمود حامد مجاهد  ج  -  65

 63422برلم       21101215، تارٌخ :  12134  2111/6/15 -رافت محمود حامد مجاهد  ج  -  66

 63422برلم       21101215، تارٌخ :  12135  2115/6/15 -رافت محمود حامد مجاهد  ج  -  66

 113424برلم       21101215، تارٌخ :  12124  2115-3-1-ابراهٌم عاشور ابوالحسن احمد  ج -  62

 111612برلم       21101215، تارٌخ :  12156  2112-4-26-مصطفى ابراهٌم احمد اسماعٌل  ج -  60

 111612برلم       21101215، تارٌخ :  12156  2116-4-26-مصطفى ابراهٌم احمد اسماعٌل  ج -  21

 116012برلم       21101215، تارٌخ :  12125  2110-2-5-ماجد حمدى على عبدالفتاح  ج -  21

 110226برلم       21101215، تارٌخ :  12104  2114-6-26-السٌد محمود غرٌب احمد  ج -  22

 110226برلم       21101215، تارٌخ :  12105  2110-6-26-السٌد محمود غرٌب احمد  ج -  23

 65412برلم       21101215، تارٌخ :  12164  2116-2-16-دمحم علً عبداللطٌف دمحم  ج -  24

 65412برلم       21101215، تارٌخ :  12165  2111-2-16-دمحم علً عبداللطٌف دمحم  ج -  25

 65412برلم       21101215، تارٌخ :  12166  2116-2-16-دمحم علً عبداللطٌف دمحم  ج -  26

 01522رلم   ب    21101215، تارٌخ :  12102  2116/2/5سمٌر دمحم دمحم نجم  ج ـ -  26

 132415برلم       21101216، تارٌخ :  12163  2116-6-16-عبدالسالم ٌوسف عبدالسالم عبدهللا دمحم  ج -  22

 132120برلم       21101216، تارٌخ :  12150  2110/1/16 -دمحم رفٌع عمر رضوان  ج  -  20

 24662برلم       21101216، تارٌخ :  12165  2110/6/22 -سامى فاروق السٌد دمحم  ج  -  01

 116622برلم       21101216، تارٌخ :  12213  2112-11-16-شعبان حامد ابراهٌم دمحم  ج -  01

 60610برلم       21101216، تارٌخ :  12215  2112/3/11 -ماجده حسٌن ابراهٌم تهامى  ج  -  02

 60610برلم       21101216ارٌخ : ، ت 12216  2113/3/11 -ماجده حسٌن ابراهٌم تهامى  ج  -  03

 60610برلم       21101216، تارٌخ :  12216  2112/3/11 -ماجده حسٌن ابراهٌم تهامى  ج  -  04

 132322برلم       21101216، تارٌخ :  12166  2110/1/22 -امانى ٌونس ابراهٌم عٌسى  ج  -  05

 113162برلم       21101216، تارٌخ :  12211  2116-12-12-على دمحم عبد النبى دمحم ابراهٌم  ج -  06

 116062برلم       21101216، تارٌخ :  12122  2114-2-11-كامٌلٌا عبدالسالم دمحم محمود البنا  ج -  06

 116062برلم       21101216، تارٌخ :  12120  2110-2-11-كامٌلٌا عبدالسالم دمحم محمود البنا  ج -  02

 130322برلم       21101216، تارٌخ :  12163  2110-4-22-سعد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن  ج -  00

 112521برلم       21101216، تارٌخ :  12155  2114/11/13 -عادل عبدالهادى عبدالجواد كلوب  ج  -  111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 114232برلم       21101216، تارٌخ :  12103  2112-3-25-احمد عبد الحمٌد حسن ابراهٌم  ج -  111

 51563برلم       21101216، تارٌخ :  12164  2110/12/20 -عبدهللا سالمه عبدالمجٌد ابوالعٌنٌن  ج  -  112

 51563برلم       21101216، تارٌخ :  12165  2114/12/20 -عبدهللا سالمه عبدالمجٌد ابوالعٌنٌن  ج  -  113

 134650برلم       21101216، تارٌخ :  12121  2112-2-4-ام الهنا مصطفى على مصطفى  ج -  114

 21230برلم       21101216، تارٌخ :  12212  2112/11/13 -سلٌمان دمحم السٌد  ج  -  115

 116065برلم       21101216، تارٌخ :  12126  2114-2-11-اٌناس دمحم السٌد السنجرى  ج -  116

 116065برلم       21101216، تارٌخ :  12126  2110-2-11-ج اٌناس دمحم السٌد السنجرى  -  116

 66151برلم       21101216، تارٌخ :  12251  2115/11/6 -دمحم  دمحمى  دمحم  فرج  العادلى  ج  -  112

 126652برلم       21101216، تارٌخ :  12314  2116/6/26 -رضا عبدالمحسن محجوب دمحم بدوى  ج  -  110

 62153برلم       21101216، تارٌخ :  12224  2111/12/11 -لم عمار سالم  ج سا -  111

 62153برلم       21101216، تارٌخ :  12224  2111/12/11 -سالم عمار سالم  ج  -  111

 62153برلم       21101216، تارٌخ :  11225  2116/12/11 -سالم عمار سالم  ج  -  112

 126116برلم       21101216، تارٌخ :  12316  2116/6/1 -  ج حسام دمحم دمحم دمحم -  113

 116122برلم       21101216، تارٌخ :  12322  2112-0-1-باسم ابراهٌم الدسولى ٌوسف ابراهٌم  ج -  114

 116613برلم       21101216، تارٌخ :  12314  2111/6/14 -دمحم بهجت عبد الحمٌد  ج  -  115

 116613برلم       21101216، تارٌخ :  12315  2116/6/14 -ت عبد الحمٌد  ج دمحم بهج -  116

 126460برلم       21101216، تارٌخ :  12335  2116/4/10 -محمود محروس مرسى مصطفى هالل  ج  -  116

 131661برلم       21101216، تارٌخ :  12220  2116/2/21 -السٌد دمحم سعٌد سالم  ج  -  112

برلم       21101216، تارٌخ :  12220  2116/2/21 -مكتب السٌد دمحم سعٌد سالم للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  ج  -  110

131661 

 02614برلم       21101216، تارٌخ :  12206  2116/5/13 -مصطفى عبدالنبى على حسن  ج  -  121

 02614برلم       21101216ارٌخ : ، ت 12206  2111/5/13 -مصطفى عبدالنبى على حسن  ج  -  121

 02614برلم       21101216، تارٌخ :  12202  2116/5/13 -مصطفى عبدالنبى على حسن  ج  -  122

 66112برلم       21101216، تارٌخ :  12331  2111/5/15 -ابراهٌم عبدهللا دمحم مجاهد  ج -  123

 66112برلم       21101216، تارٌخ :  12331  2116/5/15 -ابراهٌم عبدهللا دمحم مجاهد  ج  -  124

 66112برلم       21101216، تارٌخ :  12332  2111/5/15 -ابراهٌم عبدهللا دمحم مجاهد  ج  -  125

 66112برلم       21101216، تارٌخ :  12333  2116/5/15 -ابراهٌم عبدهللا دمحم مجاهد  ج  -  126

 126652برلم       21101216، تارٌخ :  12315  2112/5/2 -رضا عبدالمحسن محجوب دمحم بدوى  ج  -  126

 110222برلم       21101216، تارٌخ :  12252  2110-5-26-عادل صابر عبدهللا مرسال  ج -  122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 136315برلم       21101216، تارٌخ :  12332  2112/6/12 -دمحم ابراهٌم حسن حسن احمد  ج  -  120

 66151برلم       21101216، تارٌخ :  12252  2115/11/22 -دمحم دمحمى دمحم فرج  ج  -  131

 21546برلم       21101216، تارٌخ :  12262  2112/0/20 -رضا عٌسى دمحم السٌد  ج  -  131

 134215برلم       21101216، تارٌخ :  12311  2112/2/6 -ممدوح حلٌم دمحم محمود  ج  -  132

 31116برلم       21101216، تارٌخ :  12233  2113/2/22 -سعدالدٌن عبدالحلٌم السٌد حامد  ج  -  133

 31116برلم       21101216، تارٌخ :  12234  2112/2/22 -سعدالدٌن عبدالحلٌم السٌد حامد  ج  -  134

 111364برلم       21101216ٌخ : ، تار 12311  2110-5-12-محمود احمد سالمه جاد  ج -  135

 141636برلم       21101212، تارٌخ :  12365  2110/2/21 -اٌمن دمحم عبدالوهاب ابو هاشم  ج  -  136

 113255برلم       21101212، تارٌخ :  12411  2112/1/3 -دمحم السٌد دمحم  عطٌه  ج  -  136

 114222برلم       21101212، تارٌخ :  12351  2111/2/21 -عبدالستار عبدالستار دمحم السٌد  ج  -  132

 114222برلم       21101212، تارٌخ :  12351  2115/2/21 -عبدالستار عبدالستار دمحم السٌد  ج  -  130

 112201برلم       21101212، تارٌخ :  12361  2110/2/22 -عفاف صابر احمد جادو  ج  -  141

 111221برلم       21101212، تارٌخ :  12356  2110/6/11 -نجار  ج رضا خلٌفه هاشم ال -  141

 111221برلم       21101212، تارٌخ :  12352  2114/6/11 -رضا خلٌفه هاشم النجار  ج  -  142

 111221برلم       21101212، تارٌخ :  12350  2110/6/11 -رضا خلٌفه هاشم النجار  ج  -  143

 114606برلم       21101212، تارٌخ :  12412  2113/5/12 -ن عبدالعال  ج دمحم دمحم حس -  144

 114606برلم       21101212، تارٌخ :  12413  2112/5/12 -دمحم دمحم حسن عبدالعال  ج  -  145

 131032برلم       21101212، تارٌخ :  12365  2116/3/12 -دمحم محمود دمحم على  ج  -  146

 110262برلم       21101212، تارٌخ :  12344  2114/5/31 -لم دمحم ابراهٌم بندق  ج دمحم مس -  146

 110262برلم       21101212، تارٌخ :  12345  2110/5/31 -دمحم مسلم دمحم ابراهٌم بندق  ج  -  142

 21415برلم       21101212، تارٌخ :  12306  2113/5/26 -جابر عبدالعظٌم موسى  ج  -  140

 21415برلم       21101212، تارٌخ :  12302  2112/5/26 -جابر عبدالعظٌم موسى  ج  -  151

 21415برلم       21101212، تارٌخ :  12300  2113/5/26 -جابر عبدالعظٌم موسى  ج  -  151

 21415برلم       21101212، تارٌخ :  12411  2112/5/26 -جابر عبدالعظٌم موسى  ج  -  152

 21165برلم       21101212، تارٌخ :  12304  2113/2/15 -سامى كمال عبده مصطفى  ج  -  153

 21165برلم       21101212، تارٌخ :  12305  2112/2/15 -سامى كمال عبده مصطفى  ج  -  154

 66062برلم       21101211، تارٌخ :  11526  2116-2-12-كمال سلٌمان عبدالحمٌد  ج -  155

 111442برلم       21101215، تارٌخ :  12425  2110-5-26-عواطف احمد عبده دمحم غنٌم  ج -  156



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 134052برلم       21101215، تارٌخ :  12412  2112-2-12-طه جمعة عبدالرحمن على  ج -  156

 131601برلم       21101215، تارٌخ :  12416  2116-3-1-دمحم منصور ابراهٌم سلٌمان  ج -  152

 121141برلم       21101215، تارٌخ :  12410  2110-2-12 -اسالم فوزى عبدالعزٌز دمحم حامد  ج  -  150

 112316برلم       21101215، تارٌخ :  12313  2116-0-31-طلعت عبد المحسن احمد سٌد طمان  ج -  161

 132604برلم       21101215تارٌخ : ،  12423  2110 -3-4 -بالل حمدى احمد عبداللطٌف حماد  ج  -  161

 131160برلم       21101215، تارٌخ :  12412  2116-3-21 -نصر خلٌفة حسن متولى  ج  -  162

 06406برلم       21101215، تارٌخ :  12426  2116-11-5-حسٌنى عبدالمعبود ابراهٌم عبدالعال العزونى  ج -  163

 06406برلم       21101215، تارٌخ :  12422  2112-11-5-بدالعال العزونى  ج حسٌنى عبدالمعبود ابراهٌم ع -  164

 06406برلم       21101215، تارٌخ :  12420  2116-11-5 -حسٌنى عبدالمعبود ابراهٌم عبدالعال العزونى  ج  -  165

 121324  برلم     21101215، تارٌخ :  12426  2110-0-11-دمحم عبدهللا السٌد احمد  ج -  166

 130502برلم       21101215، تارٌخ :  12416  2110-5-14 -تامر عمر اسماعٌل سلٌم  ج  -  166

 112560برلم       21101215، تارٌخ :  12416  2112-11-31طارق عادل  عبد الوهاب ابراهٌم نصر   -  162

 112560برلم       21101215، تارٌخ :  12412  2116-11-31 -طارق عادل  عبد الوهاب ابراهٌم نصر  ج  -  160

 65236برلم       21101212، تارٌخ :  12446  2116/11/26 -زكرٌا ٌحٌى زكرٌا عبد الحمٌد  ج  -  161

 131422برلم       21101212، تارٌخ :  12420  2116/4/12 -فرجلله الشوادفى سالمة مصطفى  ج  -  161

 132161برلم       21101212، تارٌخ :  12466  2110-1-0-ج  عبدالبر دمحم عبدالسالم موسى -  162

 130351برلم       21101212، تارٌخ :  12442  2110/4/23 -دمحم نبٌل جوده عثمان  ج  -  163

 60605برلم       21101212، تارٌخ :  12435  2112-3-11-ٌسرى السٌد السٌد دمحم حسن  ج -  164

 141366برلم       21101212، تارٌخ :  12444  2110-6-22-لحمٌد احمد  جعبدالحمٌد احمد عبدا -  165

 141463برلم       21101212، تارٌخ :  12441  2110/2/6 -دمحم السٌد عوض اسماعٌل  ج  -  166

 122150برلم       21101212، تارٌخ :  12445  2116-6-26-حماده صالح احمد دمحم باشا  ج -  166

 116321برلم       21101212، تارٌخ :  12464  2113/0/15 -مدى حسن حسن رضوان  ج دمحم ح -  162

 116321برلم       21101212، تارٌخ :  12465  2112/0/15 -دمحم حمدى حسن حسن رضوان  ج  -  160

 115464 برلم      21101212، تارٌخ :  12450  2111/11/12 -بالل السٌد العربى احمد احمد وهٌب  ج  -  121

 115464برلم       21101212، تارٌخ :  12461  2115/11/12 -بالل السٌد العربى احمد احمد وهٌب  ج  -  121

 24225برلم       21101212، تارٌخ :  12460  2110/2/11 -صبرى سلٌم حسٌنى عبدالمنعم  ج  -  122

 24225برلم       21101212رٌخ : ، تا 12421  2114/2/11 -صبرى سلٌم حسٌنى عبدالمنعم  ج  -  123

 24225برلم       21101212، تارٌخ :  12421  2110/2/11 -صبرى سلٌم حسٌنى عبدالمنعم  ج  -  124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 122021برلم       21101210، تارٌخ :  12532  2116/11/2 -احمد على احمد سلٌم  ج  -  125

 132302برلم       21101210، تارٌخ :  12513  2110/2/2 -على محمود عوض على محمود  ج  -  126

 136606برلم       21101210، تارٌخ :  12534  2112/2/26 -سعد منصور سالم عبدالعال  ج  -  126

 114045رلم   ب    21101210، تارٌخ :  12511  2112/5/25 -دمحم عطٌه عبد العزٌز السٌد  ج  -  122

 116311برلم       21101210، تارٌخ :  12402  2113-0-14-امانى عبدالجلٌل دمحم دمحم  ج -  120

 116311برلم       21101210، تارٌخ :  12400  2112-0-14-امانى عبدالجلٌل دمحم دمحم  ج -  101

 123261برلم       21101210، تارٌخ :  12526  2115/2/3 -احمدعبدهللا حامد السٌد  ج  -  101

 141521برلم       21101210، تارٌخ :  12510  2110/2/12 -السٌد السٌد عبدالمعبود بدوى  ج  -  102

 131261برلم       21101210، تارٌخ :  12511  2116-4-3-نافع دمحم منصور حسنٌن  ج -  103

 141162برلم       21101210 ، تارٌخ : 12521  2110/6/23 -سعد رجب دمحم لندٌل  ج  -  104

 141116برلم       21101210، تارٌخ :  12515  2110-6-24-دمحم السٌد عبدهللا صمر  ج -  105

 111225برلم       21101210، تارٌخ :  12406  2110-6-11-مارى الٌاس نجٌب الٌاس  ج -  106

 141011برلم       21101221:  ، تارٌخ 12566  2110/0/0 -حسٌن ابراهٌم حسٌن سلمى  ج  -  106

 61456برلم       21101221، تارٌخ :  12542  2112/6/25 -عال دمحم شولى على دمحم  ج  -  102

 40326برلم       21101221، تارٌخ :  12562  2110-5-26-اسامه دمحم وحٌد محمود مرسى  ج -  100

 141512برلم       21101221تارٌخ :  ، 12505  2110-2-11-دمحم سعٌد عبدهللا نبوى  ج -  211

 112511برلم       21101221، تارٌخ :  12561  2112/11/24 -محمود دمحم حسٌن حسن صمر  ج  -  211

 112511برلم       21101221، تارٌخ :  12561  2116/11/24 -محمود دمحم حسٌن حسن صمر  ج  -  212

برلم       21101221، تارٌخ :  12552  2121/11/0سارى حتى  2115/11/0 -صابر السٌد صابر دمحم خرابٌش  ج  -  213

124263 

 135414برلم       21101221، تارٌخ :  12616  2112/3/26 -عبداللطٌف احمد ابراهٌم عطا  ج  -  214

 136262برلم       21101221، تارٌخ :  12564  2112/6/16 -امال دمحم متولى عشرى  ج  -  215

 126604برلم       21101221، تارٌخ :  12212  2116/5/11 -دمحم محمود عبدالرحمن عٌاد  ج  -  216

 63121برلم       21101221، تارٌخ :  12506  2110/6/0 -جرجس عزٌزعبدالنورجرجس  ج  -  216

 62252برلم       21101221، تارٌخ :  125013  2116/0/12 -مرفت  دمحم السٌد ٌوسف  ج  -  212

 26636برلم       21101221، تارٌخ :  12212  2111/1/16 -احمد السٌد ضٌف دمحم عبدالحمٌد مشالى  ج  -  210

 26636برلم       21101221، تارٌخ :  12210  2115/1/16-احمد السٌد ضٌف دمحم عبدالحمٌد مشالى  ج  -  211

 110625برلم       21101221:  ، تارٌخ 12526  2110-6-15-هانى احمد دمحم ابراهٌم  ج -  211

 111201برلم       21101221، تارٌخ :  12621  2112-3-12-دمحم ابو مسلم السٌد نصر  ج -  212



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 111201برلم       21101221، تارٌخ :  12622  2116-3-12-دمحم ابو مسلم السٌد نصر  ج -  213

برلم       21101221، تارٌخ :  12615  2123/0/16سارى حتى  2112/0/16 -اسامه دمحم حسن حسن  ج  -  214

136116 

برلم       21101221، تارٌخ :  12546  2124/2/10السجل سارى حتى  2110/2/21-نصار دمحمعلى احمد خلٌفة  ج -  215

141635 

 121255برلم       21101221، تارٌخ :  12501  2114-11-20-احسان امام دمحم عبدالعال  ج -  216

 111162برلم       21101221، تارٌخ :  12564  2112/11/10 -دمحم دمحم جمعه ابراهٌم  ج  -  216

 61106برلم       21101221، تارٌخ :  12554  2112/5/5 -دمحم عبدالعظٌم سعد عبدالمادر  ج  -  212

 24361برلم       21101221، تارٌخ :  12540  2110/6/24 -زناتى  ج اسرار احمد عبدالعال  -  210

 136263برلم       21101221، تارٌخ :  12502  2112/0/3 -رضا منصور سالم عبدالعال  ج  -  221

 125462برلم       21101221، تارٌخ :  12610  2116/1/6 -فتحى احمد حسن عالن  ج  -  221

 124055برلم       21101221، تارٌخ :  12524  2115/11/24 -السٌد  ج دمحم فتحى دمحم  -  222

 136611برلم       21101221، تارٌخ :  12501  2112/11/26 -احمد على محمود عبدهللا  ج  -  223

 132525برلم       21101221، تارٌخ :  12616  2116/2/5 -محمود دمحم على احمد  ج  -  224

 123616برلم       21101221، تارٌخ :  12526  2115/6/2 -ؤوف عبدالداٌم ابراهٌم  ج حسنى عبدالر -  225

 113660برلم       21101221، تارٌخ :  12612  2113/2/10 -محمود عبد الخالك عبد الرحمن  ج  -  226

 113660  برلم     21101221، تارٌخ :  12610  2112/2/10 -محمود عبد الخالك عبد الرحمن  ج  -  226

 116256برلم       21101221، تارٌخ :  12645  2114-2-2-احمد دمحم سمٌر السٌد دمحم ابراهٌم  ج -  222

 116256برلم       21101221، تارٌخ :  12646  2110-2-2-احمد دمحم سمٌر السٌد دمحم ابراهٌم  ج -  220

 115312برلم       21101221ٌخ : ، تار 12650  2112-6-22-احمد سرحان السٌد سرحان  ج -  231

 122551برلم       21101221، تارٌخ :  12625  2116/0/5 -اٌهاب دمحم محمود حسٌن النجار  ج  -  231

 125116برلم       21101221، تارٌخ :  12621  2115/12/12 -حسن دمحم عبدالعال دمحم عبدهللا  ج  -  232

 136223برلم       21101221، تارٌخ :  12626  2112/11/11 - اٌناس مصطفى ابراهٌم مصطفى  ج -  233

 112524برلم       21101221، تارٌخ :  12655  2110/3/26 -دمحم عبدهللا ٌونس اسماعٌل  ج  -  234

 132661برلم       21101221، تارٌخ :  12643  2116/2/26 -دمحم عبده عبدالمادر عبدالفتاح  ج  -  235

 64566برلم       21101221، تارٌخ :  12616  2115/1/31 -ٌن سالم دمحم الشٌخ  ج *سعدالد -  236

 141505برلم       21101221، تارٌخ :  12636  2110/2/10 -خالد دمحم ابراهٌم عموشة  ج  -  236

 61162برلم       21101221، تارٌخ :  12646  2113-5-2-ٌحٌى عبداللطٌف على  ج -  232

 61162برلم       21101221، تارٌخ :  12642  2112-5-2-ى عبداللطٌف على  جٌحٌ -  230



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 136234برلم       21101221، تارٌخ :  12622  2112/2/20 -كامل دمحم السٌد احمد  ج  -  241

 123441برلم       21101221، تارٌخ :  12611  2115-6-23-سعٌد بغدادى مصطفى بغدادى الشرلاوى  ج -  241

 135555برلم       21101221، تارٌخ :  12656  2112-4-2-نرمٌن حسان مصطفى ابوالعال  ج -  242

 136160برلم       21101221، تارٌخ :  12612  2112-5-23-خالد احمد مصطفى دمحم سراٌه  ج -  243

 116153   برلم    21101221، تارٌخ :  12640  2112-11-25-سمٌر ثروت دمحم عوض هللا  ج -  244

 134556برلم       21101221، تارٌخ :  12631  2112/1/16 -عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز حفنى  ج  -  245

 136262برلم       21101222، تارٌخ :  12666  2112/6/13 -ابراهٌم عبدالفتاح على مراد  ج  -  246

 132466برلم       21101222ٌخ : ، تار 12663  2110/2/0 -سامح عبدالسالم دمحم علٌوة  ج  -  246

 115023برلم       21101222، تارٌخ :  12604  2113/2/11 -عبدالعظٌم فوزى عبدالعظٌم السٌد  ج  -  242

 115023برلم       21101222، تارٌخ :  12605  2112/2/11 -عبدالعظٌم فوزى عبدالعظٌم السٌد  ج  -  240

 04655برلم       21101222، تارٌخ :  12642  2116-12-23-وٌه  جخالد ابراهٌم دمحم السٌد عط -  251

 141135برلم       21101222، تارٌخ :  12625  2110/6/26 -عبدالمعز جمال سلٌمان عبدهللا محمود  ج  -  251

 133120برلم       21101222، تارٌخ :  12621  2116-0-12-صفاء صالح جمٌل احمد  ج -  252

 141442برلم       21101222، تارٌخ :  12636  2110/2/5 -جمال السٌد دمحم اسماعٌل  ج السٌد  -  253

 112266برلم       21101222، تارٌخ :  12620  2111/11/2 -محمود عبد المنعم عبد الرحمن محمود  ج  -  254

 112266برلم       21101222، تارٌخ :  12631  2116/11/2 -محمود عبد المنعم عبد الرحمن محمود  ج  -  255

 112562برلم       21101222، تارٌخ :  12632  2116-11-31-راشد دمحم عبد هللا فرج الضوى  ج -  256

 132142برلم       21101222، تارٌخ :  12213  2116/6/6 -اٌمن دمحم عبداللطٌف اسماعٌل  ج  -  256

 110162برلم       21101222تارٌخ : ،  12661  2110-5-21-هانى دمحم احمد حسن  ج -  252

 132663برلم       21101222، تارٌخ :  12662  2110/3/11 -دمحم فهمى فهمى سلٌم  ج  -  250

 141616برلم       21101222، تارٌخ :  12654  2110/2/10 -محمود دمحم محمود احمد عبدهللا  ج  -  261

 124040برلم       21101222، تارٌخ :  12660  2115/11/23 -عبدالرحمن دمحم دمحم زرٌك  ج  -  261

 111562برلم       21101225، تارٌخ :  12231  2110/2/24 -عبدالجابر ابراهٌم مبرون سٌد احمد  ج  -  262

 116245برلم       21101225، تارٌخ :  12265  2113/12/2 -احمد دمحم احمد دمحم  ج  -  263

 141510برلم       21101225، تارٌخ :  12246  2110/2/11 - سالم  ج احمد زغلول رأفت دمحم -  264

 141230برلم       21101225، تارٌخ :  12212  2110/0/3 -االسمـــر دمحم االسمـــر تاٌـــة  ج  -  265

 110115برلم       21101225، تارٌخ :  12261  2110/5/6 -بهٌه فاروق عبد الهادى السٌد  ج  -  266

 116116برلم       21101225، تارٌخ :  12241  2116/4/16 -امل سلٌمان دمحم سلٌمان  ج  -  266



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 141164برلم       21101225، تارٌخ :  12210  2110/0/21-نبٌل عبدالجواد موسى ٌونس النجار  ج  -  262

 136223برلم       21101225، تارٌخ :  12254  2112/0/4 -عزة دمحم ابراهٌم بطل  ج * -  260

 112115برلم       21101225، تارٌخ :  12226  2110/6/26 -فوزٌة فرٌد الحدٌدى موسى  ج  -  261

 06131برلم       21101225، تارٌخ :  12212  2116/5/15 -هشام دمحم عطوه المعاملى  ج  -  261

 126435برلم       21101225، تارٌخ :  42261  2116/4/16 -هانى امٌر هاشم ابراهٌم  ج  -  262

 130606برلم       21101225، تارٌخ :  12232  2110/6/3 -رحاب ابراهٌم دمحم عبدالرازق شعبان  ج  -  263

 56031برلم       21101225، تارٌخ :  12251  2116/4/14 -ممدوح عبدالمجٌد عزب  ج  -  264

 04633برلم       21101225، تارٌخ :  12231  2116/12/12 -احمد فؤاد سعد الدٌن االهوانى  ج  -  265

 110636برلم       21101225، تارٌخ :  12260  2110/6/12 -احمد السٌد احمد دمحم  ج  -  266

 66321برلم       21101225، تارٌخ :  12256  2116/12/31 -ناصر دمحم اسماعٌل اسعد االهوانى  ج  -  266

 116662برلم       21101225، تارٌخ :  12230  2113/11/22 -السٌد سلٌم دمحم سلٌم  ج  -  262

 116662برلم       21101225، تارٌخ :  12241  2112/11/22 -السٌد سلٌم دمحم سلٌم  ج  -  260

 131230برلم       21101226، تارٌخ :  12203  2116/3/6 -السٌد حسن السٌد حسن  ج  -  221

 132060برلم       21101226، تارٌخ :  12032  2110-3-25-احمد اسامه دمحم احمد حسن الزٌادى  ج -  221

 132060برلم       21101226، تارٌخ :  12032  2110-3-25-مؤسسة الزٌادى لبٌع اكسسوار المحمول بالجمله  ج -  222

 111036برلم       21101226، تارٌخ :  1222  2110-3-31-سلٌمان دمحم احمد  جوفاء احمد  -  223

 122665برلم       21101226، تارٌخ :  12026  2116-0-21-ثروت مرسى طلبة مرسى  ج -  224

 131665برلم       21101226، تارٌخ :  12061  2116/5/0 -دمحم سلٌم احمد سلٌم  ج  -  225

 132022برلم       21101226، تارٌخ :  12051  2116-0-6-حلٌم حسٌن على  جحسٌن عبدال -  226

 41226برلم       21101226، تارٌخ :  12224  2115-6-14-دمحم دمحم محمود عوف خرابٌش  ج -  226

 62123برلم       21101226، تارٌخ :  12052  2110-2-15-سعٌد منٌر امٌن غمرى  ج -  222

 62123برلم       21101226، تارٌخ :  12052  2110/2/15 -امٌن غمرى  ج  سعٌد منٌر -  220

 111363برلم       21101226، تارٌخ :  12052  2116/6/26 -دمحم فاروق زكى رمضان  ج  -  201

 64102برلم       21101226، تارٌخ :  12206  2114-11-22 -ابراهٌم عبده دمحم الشورى  ج  -  201

 141522برلم       21101226، تارٌخ :  12204  2110/2/12 -عبدالعاطى دمحم مرسى  ج صفاء  -  202

 50361برلم       21101226، تارٌخ :  12065  2113-1-22-السٌد عبدالفتاح السٌد جاب هللا  ج -  203

 50361  برلم     21101226، تارٌخ :  12066  2112-1-22-السٌد عبدالفتاح السٌد جاب هللا  ج -  204

 134613برلم       21101226، تارٌخ :  12032  2112/1/21احمد حمزة دمحم على  ج ـ -  205



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 131666برلم       21101226، تارٌخ :  12062  2116/2/23 -نسمة وصفى دمحم احمد حمدان  ج  -  206

 122615برلم       21101226، تارٌخ :  12011  2116-0-2-اٌهاب عمٌد شحاتة ابراهٌم فهمى شحاتة  ج -  206

 122646برلم       21101226، تارٌخ :  12220  2116-0-10 -دمحم حمدى منصور تهامى  ج  -  202

 134114برلم       21101226، تارٌخ :  12034  2116/12/5 -عماد سعٌد دمحم هالل  ج  -  200

 63165برلم       21101226، تارٌخ :  12012  2110/6/26 -احسان لطفى بساده بطرس  ج  -  311

 62132برلم       21101226، تارٌخ :  12226  2110/6/31 -دمحم سمٌر  صالح دمحم السٌد عمرو  ج  -  311

 141121لم   بر    21101226، تارٌخ :  12012  2110/6/23 -دمحم فتحى امٌن سوٌلم  ج  -  312

 131512برلم       21101226، تارٌخ :  12041  2116-2-0-نجالء المغاورى دمحم ابراهٌم  ج -  313

 113061برلم       21101226، تارٌخ :  12062  2111-5-4-جودة دمحم احمد الغندور  ج -  314

 113061برلم       21101226، تارٌخ :  12062  2115-5-4-جودة دمحم احمد الغندور  ج -  315

 113061برلم       21101226، تارٌخ :  12062  2115-5-4-جودة دمحم احمد الغندور  ج -  316

 113061برلم       21101226، تارٌخ :  12063  2115-5-4-جودة دمحم احمد الغندور  ج -  316

 62242برلم       21101226، تارٌخ :  12050  2110-0-24-صبحى عبد اللطٌف على سالمة  ج -  312

 62242برلم       21101226، تارٌخ :  12061  2114-0-24-صبحى عبد اللطٌف على سالمة  ج -  310

 62242برلم       21101226، تارٌخ :  12061  2110-0-24-صبحى عبد اللطٌف على سالمة  ج -  311

 132404برلم       21101226ٌخ : ، تار 12010  2110/2/11 -دمحم على دمحم دمحم سٌد احمد  ج  -  311

 01250برلم       21101226، تارٌخ :  12045  2115/11/11 -رضا سالم عبدالوهاب دمحم  ج  -  312

 01250برلم       21101226، تارٌخ :  12046  2111/11/11 -رضا سالم عبدالوهاب دمحم  ج  -  313

 01250برلم       21101226، تارٌخ :  12046  2115/11/11 -رضا سالم عبدالوهاب دمحم  ج  -  314

 131054برلم       21101226، تارٌخ :  12036  2116/5/31 -فادى نٌروز مٌخائٌل عبده  ج  -  315

 112616برلم       21101226، تارٌخ :  12022  2110-4-13-دمحم السٌد السٌد احمد رفاعى  ج -  316

 40111برلم       21101226، تارٌخ :  13116  2110-4-24-فاطمة دمحم شرف  ج -  316

 116446برلم       21101226، تارٌخ :  12021  2116-5-31-اسالم فٌصل احمد منسى  ج -  312

 00625برلم       21101226، تارٌخ :  13110  2112-11-10-عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز السٌد اسماعٌل  ج -  310

 110653برلم       21101226، تارٌخ :  13113  2112-4-1-ى سالمة  جعماد بهاء الدٌن حجاز -  321

 111654برلم       21101226، تارٌخ :  13115  2112-2-2-لٌلى السٌد دمحم خلٌل  ج -  321

 111654برلم       21101226، تارٌخ :  13116  2116-2-2-لٌلى السٌد دمحم خلٌل  ج -  322

 130153برلم       21101226، تارٌخ :  12066  2110-4-6-ج دمحم حمدى دمحم مرسى  -  323



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 110530برلم       21101226، تارٌخ :  13166  2114/6/23 -ابراهٌم عباس غنٌم هٌكل  ج  -  324

 110530برلم       21101226، تارٌخ :  13162  2110/6/23 -ابراهٌم عباس غنٌم هٌكل  ج  -  325

 134441برلم       21101226، تارٌخ :  13163  2112/1/3 - ممبول  ج السٌد على السٌد دمحم -  326

 120223برلم       21101226، تارٌخ :  13123  2116-12-26-محمود دمحم الحسٌنى احمد الصٌاد  ج -  326

 116521برلم       21101226، تارٌخ :  13152  2112/11/14 -ممدوح هاشم سٌدهم هاشم  ج  -  322

 110621برلم       21101226، تارٌخ :  12023  2110-6-15-هدى عبد العزٌز جوده باشه  ج -  320

 02123برلم       21101226، تارٌخ :  12006  2112-2-2-اسالم شحته ابراهٌم متولى  ج -  331

 62221برلم       21101226، تارٌخ :  13114  2116-0-21-عاطف  السٌد دمحم  ج -  331

 132006برلم       21101226، تارٌخ :  13113  2110-3-25-وفاء عبدالعزٌز عبدالحمٌد الدهشورى  ج -  332

 141612برلم       21101226، تارٌخ :  13125  2110-2-26-بشرى على الدي دمحم سالم  ج -  333

 25424برلم       21101226، تارٌخ :  13112  2114-11-2-احمد ابراهٌم سٌد احمد دمحم  ج -  334

 110653برلم       21101226، تارٌخ :  13114  2116-1-16-عماد حجازى لتسمٌن المواشى  ج -  335

 110653برلم       21101226، تارٌخ :  13114  2116-1-16-عماد بهاء الدٌن حجازى  ج -  336

 111626برلم       21101222، تارٌخ :  13120  2112/2/1 -دمحم صالح عبد المنعم محمود  ج  -  336

 111626برلم       21101222، تارٌخ :  13131  2116/2/1 -دمحم صالح عبد المنعم محمود  ج  -  332

 63466برلم       21101222، تارٌخ :  13120  2110/0/13 -مجدى على دمحم مراد  ج  -  330

 26126برلم       21101222:  ، تارٌخ 13163  2114/11/16دمحم دمحم النادى لندٌل  ج ـ -  341

 110210برلم       21101222، تارٌخ :  13114  2112-2-1-حنفى محمود عبدالحكٌم عبدالغنى  ج -  341

 110210برلم       21101222، تارٌخ :  13115  2116-2-1-حنفى محمود عبدالحكٌم عبدالغنى  ج -  342

 62141برلم       21101222، تارٌخ :  13112  2110/2/21 -سحر دمحم احمد سبله  ج  -  343

 136161برلم       21101222، تارٌخ :  13135  2112/0/23 -حمدى حسن على مصطفى  ج  -  344

 113364برلم       21101222، تارٌخ :  13160  2112/1/16 -السٌد عبد الرحمن اسماعٌل احمد  ج  -  345

 110262برلم       21101222، تارٌخ :  13144  2110/6/22 -احمد عبد المحسن حسٌن رشٌد  ج  -  346

 136612برلم       21101222، تارٌخ :  13146  2112/6/31 -فرج السٌد دمحم معوض  ج  -  346

 111562برلم       21101222، تارٌخ :  13161  2112/6/12اشرف دمحم خلٌل عطٌه  ج ـ -  342

 111562برلم       21101222، تارٌخ :  13162  2116/6/12اشرف دمحم خلٌل عطٌه  ج ـ -  340

 110244برلم       21101222، تارٌخ :  13152  2110/5/22 -صالح السٌد دمحم اسماعٌل  ج  -  351

 141626برلم       21101222، تارٌخ :  13114  2110-2-31-نجفه عوض احمد مراد  ج -  351
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 141262برلم       21101222، تارٌخ :  13106  2110-0-4-سامى صابر سعٌد عمر عٌسى  ج -  352

 132121برلم       21101222، تارٌخ :  13105  2110-1-12 -عصام حسن ٌوسف على  ج  -  353

 132162برلم       21101222، تارٌخ :  13140  2116-6-21-احمد السٌد ذكى حسانٌن  ج -  354

 114636برلم       21101222، تارٌخ :  13166  2111/2/3 -وائل منصور سعد منصور  ج  -  355

 114636برلم       21101222، تارٌخ :  13162  2115/2/3 -وائل منصور سعد منصور  ج  -  356

 111243برلم       21101222، تارٌخ :  13113  2110/6/5 -سناء عبدالسالم عطٌه موسى  ج  -  356

 130631برلم       21101222، تارٌخ :  13126  2110-5-15-هٌام عبدالستارعبدالوهاب  ج -  352

 25114برلم       21101222، تارٌخ :  13122  2110-2-31-جمعه احمد ابراهٌم  ج -  350

 130062برلم       21101222، تارٌخ :  131025  2110-6-16-عبدالسمٌع حلمى عبدالسمٌع حفنى  ج -  361

 121116برلم       21101220، تارٌخ :  13126  2110/2/13 -دمحم عبد العال عبد الحك احمد  ج  -  361

 131126برلم       21101220، تارٌخ :  13220  2116/1/11 -عمرو دمحم دمحم دمحم احمد  ج  -  362

 135031برلم       21101220 ، تارٌخ : 13122  2112/5/12 -مصطفى حجازى مصطفى عطٌة خشانة  ج  -  363

 136612برلم       21101220، تارٌخ :  13211  2112-6-20-سامح دمحم دمحم نصر هللا  ج -  364

 135650برلم       21101220، تارٌخ :  13222  2112/4/15 -فاطمة دمحم على عثمان  ج  -  365

 141046برلم       21101220رٌخ : ، تا 13122  2110/0/11 -هانى فرج السٌد عبدهللا  ج  -  366

 06244برلم       21101220، تارٌخ :  13160  2116-11-0-احمد السٌد ابراهٌم احمد  ج -  366

 06244برلم       21101220، تارٌخ :  13121  2112-11-0-احمد السٌد ابراهٌم احمد  ج -  362

 06244برلم       21101220تارٌخ :  ، 13121  2116-11-0-احمد السٌد ابراهٌم احمد  ج -  360

 62130برلم       21101220، تارٌخ :  13120  2112/2/21 -عزه عبدالرؤف عبدالعزٌز  ج  -  361

 62130برلم       21101220، تارٌخ :  13101  2116/2/21 -عزه عبدالرؤف عبدالعزٌز  ج  -  361

 62130برلم       21101220، تارٌخ :  13101  2112/2/21 -عزه عبدالرؤف عبدالعزٌز  ج  -  362

 62130برلم       21101220، تارٌخ :  13102  2116/2/21 -عزه عبدالرؤف عبدالعزٌز  ج  -  363

 141410برلم       21101220، تارٌخ :  13163  2110/2/3مصطفى دمحم مصطفى عبدالوهاب  ج ـ -  364

 111305برلم       21101220، تارٌخ :  13166  2112/6/1 -اسامه على خلٌل عبدالممصود  ج  -  365

 111305برلم       21101220، تارٌخ :  13166  2116/6/1 -اسامه على خلٌل عبدالممصود  ج  -  366

 121666برلم       21101220، تارٌخ :  13102  2114/11/22 -جمٌل عبدالرؤوف دمحم احمد  ج  -  366

 25330برلم       21101220، تارٌخ :  13236  2110/0/10 -جمال  ج نعٌمه سالم دمحم ال -  362

 116132برلم       21101220، تارٌخ :  13236  2113/11/24 -عبدالرحمن دمحم عبدالحلٌم جاد  ج  -  360
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 116132برلم       21101220، تارٌخ :  13232  2112/11/24 -عبدالرحمن دمحم عبدالحلٌم جاد  ج  -  321

 61664برلم       21101220، تارٌخ :  13103  2114/4/10 -دمحم مصطفً عبدالداٌم ابراهٌم  ج  -  321

 61664برلم       21101220، تارٌخ :  13104  2110/4/10 -دمحم مصطفً عبدالداٌم ابراهٌم  ج  -  322

 61664برلم       21101220، تارٌخ :  13105  2114/4/10 -دمحم مصطفً عبدالداٌم ابراهٌم  ج  -  323

 61664برلم       21101220، تارٌخ :  13106  2110/4/10 -دمحم مصطفً عبدالداٌم ابراهٌم  ج  -  324

 126616برلم       21101220، تارٌخ :  13106  2116/6/23 -دمحم حمدى دمحم دمحم الهوٌجى  ج  -  325

برلم       21101220، تارٌخ :  131164  2124/0/20تى سارى ح2110/0/20مصطفى سعٌد مصطفى ابراهٌم  ج ـ -  326

121510 

 121510برلم       21101220، تارٌخ :  11165  2112/3/12مصطفى سعٌد مصطفى ابراهٌم  ج ـ -  326

 132654برلم       21101220، تارٌخ :  13214  2110-3-0-شلبى على شلبى على الصغٌر  ج -  322

 136642برلم       21101220، تارٌخ :  13214  2112-11-1-حسنى احمد حافظ ابوزٌد  ج -  320

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 111113برلم       21101211، تارٌخ :  11021  2110/4/10 -ش/ الحسٌنى وشرٌكه للمالبس الجاهزة  ج  -  1

 61514برلم       21101211، تارٌخ :  11202  2110-2-12-شركة / وجٌه  غرٌب عبد الصادق وشركاه  ج -  2

 63321برلم       21101214، تارٌخ :  12112  2110-2-21-شركة / السٌد عبدالرحمن سالم وشرٌكه  ج -تعدل الى  -  3

 63321برلم       21101214، تارٌخ :  12112  2110-2-21-شركة عبدالعزٌز عبدالرحمن سالم وشركاه  ج -  4

 65522برلم       21101214، تارٌخ :  12131  2111-0-16-شركة عبدالرحمن السٌد بٌومى وشركاة  ج -  5

 65522برلم       21101214، تارٌخ :  12131  2116-0-16-شركة عبدالرحمن السٌد بٌومى وشركاة  ج -  6

برلم       21101214، تارٌخ :  11022  2124/5/11السجل سارى حتى2110/5/12-بهنساوى  جشركة فاطمه عبدالنبى  -  6

111316 

 126122برلم       21101214، تارٌخ :  11006  2116-3-16-شركة / سعٌد عبدالغنى وشرٌكه  ج -  2

 00640برلم       21101214 ، تارٌخ : 11051  2112/11/15 -شركه / ماجد دمحم عبدهللا احمد جاوٌش وشركاه  ج  -  0

برلم       21101214، تارٌخ :  11051  2112/11/15 -تعدل الى شركه / اٌمان دمحم محمود خلٌل وشركاها  ج  -  11

00640 

 135202برلم       21101214، تارٌخ :  12123  2112/3/10 -شركة / ٌحٌى عبدالشافى ابوبكر وشركاه  ج  -  11

برلم       21101216، تارٌخ :  12104  2115/4/26 -من السٌد دمحم عبدالرحمن و شرٌكها  ج ش/ رشا عبدالرح -  12

113026 
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برلم       21101216، تارٌخ :  12104  2115/4/26 -ش/ رشا عبدالرحمن السٌد دمحم عبدالرحمن و شرٌكها  ج  -  13

113026 

 141666برلم       21101216تارٌخ : ،  12156  2110-2-24-دمحم باز حسن عوٌضه وشرٌكه  ج -  14

    21101216، تارٌخ :  12236  2114/6/20 -شركة / ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى وشرٌكة طارق دمحم ابراهٌم العرالى  ج  -  15

 22121برلم   

 22121برلم       21101216، تارٌخ :  12236  2114/6/20 -شركة ابراهٌم العرالى  ج  -  16

 22121برلم       21101216، تارٌخ :  12236  2114/6/20 -ة ابراهٌم العرالى وشرٌكة  ج شرك -  16

 22121برلم       21101216، تارٌخ :  12236  2114/6/20 -شركة دمحم العرالى وشرٌكة  ج  -  12

 22121برلم       21101216، تارٌخ :  12236  2114/6/20 -شركة دمحم العرلى وشركاه  ج  -  10

    21101216، تارٌخ :  12236  2110/6/20 -شركة / ٌاسر دمحم ابراهٌم العرالى وشرٌكة طارق دمحم ابراهٌم العرالى  ج  -  21

 22121برلم   

 22121برلم       21101216، تارٌخ :  12236  2110/6/20 -شركة ابراهٌم العرالى  ج  -  21

 22121برلم       21101216، تارٌخ :  12236  2110/6/20 -شركة ابراهٌم العرالى وشرٌكة  ج  -  22

 22121برلم       21101216، تارٌخ :  12236  2110/6/20 -شركة دمحم العرالى وشرٌكة  ج  -  23

 22121برلم       21101216، تارٌخ :  12236  2110/6/20 -شركة دمحم العرلى وشركاه  ج  -  24

 24111برلم       21101216، تارٌخ :  12331  2114/5/20 -شركة دمحم عبدالمحسن السٌد دمحم عصفور وشرٌكة  ج  -  25

 24111برلم       21101216، تارٌخ :  12331  2110/5/20 -شركة دمحم عبدالمحسن السٌد دمحم عصفور وشرٌكة  ج  -  26

 24111برلم       21101216، تارٌخ :  12332  2114/5/20 -وشرٌكة  ج  شركة دمحم عبدالمحسن السٌد دمحم عصفور -  26

 24111برلم       21101216، تارٌخ :  12333  2110/5/20 -شركة دمحم عبدالمحسن السٌد دمحم عصفور وشرٌكة  ج  -  22

 121166برلم       21101216، تارٌخ :  12262  2110/2/11 -رشاد فان سنتر  ج  -  20

 111215برلم       21101216، تارٌخ :  12256  2112/11/23 -شركة /حافظ و حسٌن السٌد عبدالعزٌز على  ج  -  31

برلم       21101212، تارٌخ :  12364  2110-1-12 -شركة / المغربى وشرٌكه لخدمات شركات السٌاحة  ج  -  31

132565 

 132565برلم       21101212تارٌخ : ،  12364  2110-1-12 -شركة /المغربى وشرٌكته  ج  -  32

 121641برلم       21101212، تارٌخ :  12426  2114/11/11 -شركة / سحر على عبدالرحمن السٌد وشرٌكها  ج  -  33

 112110برلم       21101212، تارٌخ :  12432  2110-2-11-شركة / نادر ٌحٌى مصطفى ٌحٌى وشرٌكه  ج -  34

 112110برلم       21101212، تارٌخ :  12432  2110-2-11-ى مصطفى ٌحٌىوشرٌكه  جشركة / ٌاسر ٌحٌ -  35

 112110برلم       21101212، تارٌخ :  12432  2110-2-11-ش/ ٌاسر ٌحٌى مصطفى وشركاه  ج -  36

 112110برلم       21101212، تارٌخ :  12432  2110-2-11-شركة / نادر ٌحٌى مصطفى ٌحٌى وشرٌكه  ج -  36

 112110برلم       21101212، تارٌخ :  12432  2110-2-11-شركة / ٌاسر ٌحٌى مصطفى ٌحٌىوشرٌكه  ج -  32
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 112110برلم       21101212، تارٌخ :  12432  2110-2-11-ش/ ٌاسر ٌحٌى مصطفى وشركاه  ج -  30

 60315برلم       21101212ٌخ : ، تار 12441  2122/0/22شركة / امالٌا جادالرب وشركاها  سارى حتى  -  41

 60315برلم       21101212، تارٌخ :  12441  2122/0/22شركة /جورجى انطونى وشرٌكه  سارى حتى  -  41

 60315برلم       21101212، تارٌخ :  12441  2122/0/22جمال االنطونى وشركاه  سارى حتى  1شركة /د -  42

 40666برلم       21101221، تارٌخ :  12504  2110/2/14 -ج  شركة كرٌم ماهر حنٌن و شركاه  -  43

 40666برلم       21101221، تارٌخ :  12504  2110/2/14 -كرٌم ماهر حنٌن و شركاه  ج  -  44

 12504  2110/2/14 -ج   21لسنة  150شركة المجموعة المصرٌة الصناعٌة شركة مساهمة مصرٌة طبما للمانون رلم  -  45

 40666برلم       21101221:  ، تارٌخ

 40666برلم       21101221، تارٌخ :  12504  2110/2/14 -شركة كرٌم ماهر حنٌن و شركاه  ج  -  46

 40666برلم       21101221، تارٌخ :  12504  2110/2/14 -كرٌم ماهر حنٌن و شركاه  ج  -  46

 12504  2110/2/14 -ج   21لسنة  150رٌة طبما للمانون رلم شركة المجموعة المصرٌة الصناعٌة شركة مساهمة مص -  42

 40666برلم       21101221، تارٌخ : 

 112514برلم       21101221، تارٌخ :  12655  2110-3-25-شركة / السٌد حامد الهادى حامد وشرٌكه  ج -  40

برلم       21101222، تارٌخ :  12641  2116-11-16-ابوجاب هللا وشركاه للتصدٌر واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌه  ج -  51

60521 

 60521برلم       21101222، تارٌخ :  12641  2116-11-16-شركة / ابو جاب هللا وشرٌكه  ج -  51

 02262برلم       21101222، تارٌخ :  12623  2112/6/22 -شركة سامى موسى عبدهللا وشرٌكة  ج  -  52

برلم       21101222، تارٌخ :  12641  2116-11-16-ابوجاب هللا وشركاه للتصدٌر واالستٌراد والتوكٌالت التجارٌه  ج -  53

60521 

 60521برلم       21101222، تارٌخ :  12641  2116-11-16-شركة / ابو جاب هللا وشرٌكه  ج -  54

برلم       21101222، تارٌخ :  12641  2116-11-16-توكٌالت التجارٌه  جابوجاب هللا وشركاه للتصدٌر واالستٌراد وال -  55

60521 

 60521برلم       21101222، تارٌخ :  12641  2116-11-16-شركة / ابو جاب هللا وشرٌكه  ج -  56

 20166برلم       21101222، تارٌخ :  12661  2115/2/5 -ش /السٌد سمٌر حسن خلٌل وشركاه  ج  -  56

 20166برلم       21101222، تارٌخ :  12661  2115/2/5 -ش /دمحم السٌد سمٌر حسن خلٌل وشركاه  ج  -  52

    21101222، تارٌخ :  12624  2112/6/2 -شركة / ٌاسر دمحم عبدالحمٌد االكٌابى وشرٌكه سعٌد دمحم مصطفى دمحم  ج  -  50

 115156برلم   

 20166برلم       21101222، تارٌخ :  12662  2115/2/5 -اه  ج ش / السٌد سمٌر حسن خلٌل وشرك -  61

 20166برلم       21101222، تارٌخ :  12662  2115/2/5 -ش /دمحم السٌد سمٌر حسن خلٌل وشرٌكه  ج  -  61

 122111برلم       21101222، تارٌخ :  12602  2116-6-14-جمال عبدالعزٌز حسٌن غزاله و شرٌكته  ج -  62

 22423برلم       21101222، تارٌخ :  12640  2112/12/14 -شركة /دمحم محمود دمحم وشركاه  ج  -  63
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 22423برلم       21101222، تارٌخ :  12651  2113/12/14 -شركة /دمحم محمود دمحم وشركاه  ج  -  64

 22423برلم       21101222، تارٌخ :  12651  2112/12/14 -شركة /دمحم محمود دمحم وشركاه  ج  -  65

 24466برلم       21101225، تارٌخ :  12226  2110/6/5 -شركة / عزٌز كرم عزٌز واخوته  ج  -  66

، تارٌخ :  12215  2115/6/21 -شركة / دمحم عبدالفتاح حمودة دمحم وشرٌكه دمحم عبدالسالم عبدالفتاح حمودة  ج  -  66

 123416برلم       21101225

 111326برلم       21101226، تارٌخ :  12016  2110/5/15 -عبد الحمٌد عبد المتٌن على عباده وشرٌكه  ج شركة  -  62

 23213برلم       21101226، تارٌخ :  12205  2110-3-6-تعدل الى شركة / عبدالعزٌز طه عبدالمادر وشركاه  ج -  60

 23213برلم       21101226، تارٌخ :  12205  2110-3-6-شركة / عبدالعزٌز طه عبدالمادروشرٌكه  ج -  61

 136241برلم       21101222، تارٌخ :  13111  2112/12/0 -شركة / جماالت حسٌن على وشرٌكتها  ج  -  61

 112215برلم       21101222، تارٌخ :  13111  2111/11/1 -ش/ هانى البٌر خلٌل هالل وشرٌكته  ج  -  62

 112215برلم       21101222، تارٌخ :  13112  2116/11/1 -لٌل هالل وشرٌكته  ج ش/ هانى البٌر خ -  63

 60163برلم       21101222، تارٌخ :  13155  2112/12/12 -ش / دمحم جمعه دمحم حفنى وشركاه  ج  -  64

 60163   برلم    21101222، تارٌخ :  13156  2116/12/12 -ش / دمحم جمعه دمحم حفنى وشركاه  ج  -  65

 60163برلم       21101222، تارٌخ :  13156  2112/12/12 -ش / دمحم جمعه دمحم حفنى وشركاه  ج  -  66

 60163برلم       21101222، تارٌخ :  13152  2116/12/12 -ش / دمحم جمعه دمحم حفنى وشركاه  ج  -  66

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 

 144236برلم       21101226محمود عبدالحمٌد ابوزٌد ابوبكر  لٌد رهن تجارى لصالح ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 54312برلم       21101222فاٌك فهمى دمحم و شركاه  تجدٌد الرهن لصالح مصرف ابو ظبى االسالمى ، تارٌخ :  -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فاٌك فهمى دمحم و شركاه  تدوٌن بتعدٌل اسم البنن من البنن الوطنى للتنمٌة الى مصرف ابوظبى االسالمى ، تارٌخ :  -  2

 54312برلم       21101222

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


