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عن اتٌلٌه مالبس  23511برلم  25105155 ، لٌد فى 51555.555اٌمان حامد دمحم الطوخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 جاهزة ، بجهة : مٌت بره ملن : خالد ابراهٌم ٌسن

عن ورشة  23505برلم  25105156، لٌد فى  55555.555مبرون دمحم مبرون الجابري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 مودٌدوي لتصنٌع الكرتون "الخام الغٌر مطبوع" ، بجهة : بمسا ملن سنٌه دمحم مح

عن بمــاله ، بجهة :  23623برلم  25105111، لٌد فى  15555.555مرٌم سعٌد احمد لمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 شبرا بخـوم ملن : صفاء دمحم بدر جبر

، عن بٌع مجمدات  23665برلم  25105126، لٌد فى  55555.555هبه عبد الغنً دمحم بدوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ش/ مصطفً كامل ملن وجٌه السٌد رزق -بجهة : لوٌسنا 

عن مكتب  15334برلم  25105122، لٌد فى  55555.555جابر ابراهٌم احمد غزاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ش عطا هللا ملن /احسان محمود دمحم بدر الدٌن -تورٌدات مواد بناء واسمنت ، بجهة : بركه السبع 

عن حظٌرة مواشى  23503برلم  25105156، لٌد فى  255555.555سعد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ٌمن انور -  6

 حالبه ، بجهة : كفر هورٌن ملن : صابر دمحم صبرى

عن بمالـــــــــه ، بجهة  23652برلم  25105157، لٌد فى  55555.555دعاء السٌد احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 : لوٌسنا ش/ الصباحً ملن السٌد احمد سالم

عن مخبز بلدى آلى  22252برلم  25105157، لٌد فى  15555.555دمحم متولى دمحم حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش/ النصر خلف المطافى ملن : متولى دمحم حجاج-كامل ، بجهة : بركه السبع شرق 

عن  10415برلم  25105111، لٌد فى  15555.555على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم على عبدالخالك ابراهٌم  -  0

 مصنع دش وخلط وتعبئة اعالف ، بجهة : طوخ طنبشا بملن / على عبد الخالك ابراهٌم على

عن بٌع  23664برلم  25105126، لٌد فى  12555.555امٌره صابر ابو الغٌط عبد المادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 دواجن حٌه ، بجهة : كفور الرمل بملن / نجاة عبد هللا ابراهٌم زاٌد

عن توزٌع االدوٌه  15134رلم ب 25105121، لٌد فى  55555.555وائل دمحم حسن البلشً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

لدى المستشفٌات والصٌدلٌات ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌه واالعشاب الطبٌه والمطهرات والمنظفات الصناعٌه 

 ملن /دمحم حسن البلشً -شارع مختار-والكٌماوٌات والتصنٌع لدى الغٌر ولحساب الغٌر ، بجهة : بركه السبع شرق 

عن مكتب  23566برلم  25105151، لٌد فى  12555.555ود المشاش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دعاء صالح محم -  12

 مماوالت ، بجهة : لوٌسنا ش/ احمد حسنى بملن / صالح محمود على

عن تلوٌن  23575برلم  25105151، لٌد فى  26555.555احمد حمدى مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 ش/ عوده شرق  ملن : حمدى امٌن احمد-بجهة : بركه السبع  الكتروستانن ،

عن حظٌرة  23576برلم  25105154، لٌد فى  55555.555اسراء سمٌر احمد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 مواشى ، بجهة : طه شبرا ملن : محمود سمٌر احمد بدوى

 12744برلم  25105121، لٌد فى  55555.555د ، رأس ماله ،  شٌرٌن احمد فوزى عبدالرحمن الدربالى  ، تاجر فر -  15

 عن حظٌرة مواشـــــــً ، بجهة : شبرا لباله ملن ابراهٌم دمحم عبد العلٌم
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عن مكتب  23504برلم  25105156، لٌد فى  55555.555دمحم عبده عبد الوهاب الجٌار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 ٌرم بملن /دمحم السٌد سلٌمانمماوالت عامه ، بجهة : بج

عن  23616برلم  25105115، لٌد فى  55555.555احمد توفٌك عبد الرحمن محمود حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 شارع امتداد عبد المنعم رٌاض ملن / بسنت فوزى الحنفى-شرق  -تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌه ، بجهة : بركه السبع 

عن ورشه  23624برلم  25105111، لٌد فى  51555.555ود السٌد عبد البالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صالح محم -  11

 نجارة موبٌلٌا ، بجهة : شنتنا الحجر ملن : طارق عبد الحمٌد العشماوى

وخلط وتعبئه عن تصنٌع  23545برلم  25105120، لٌد فى  15555.555دمحم علً صمر بده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 اعالف ، بجهة : هورٌن ملن /حسٌن محمود دمحم

عن بٌع خضار  23571برلم  25105154، لٌد فى  15555.555نورا رفعت على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 وفاكهه ، بجهة : دمهوج بملن / حسن عبده حسن

عن ورشة  23633برلم  25105110، لٌد فى  55555.555  ٌاسر حسنى ابو الٌزٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  21

 سمكرى سٌارات ، بجهة : بركة السبع غرب ش/ ابو شرٌفه بملن / اشرف السٌد حسٌن

عن بٌـــــع  10375برلم  25105125، لٌد فى  15555.555عكاشه ابو ضٌف احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ا ملن فاطمه عبد هللا علً شاهٌنادوات منزلٌه ، بجهة : طنبش

عن تعبئه وتغلٌف المواد  23507برلم  25105156، لٌد فى  5555.555دعاء دمحم سالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 الغذائٌه ، بجهة : العجاٌزه ملن /كمال سالم احمد

عن مكتبه و  23651برلم  25105151، لٌد فى  2555.555نجوي عبد هللا محمود عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ش/ جواد حسنً ملن دمحم امٌن ٌوسف رمضان -خردوات ، بجهة : بركه السبع 

عن مخبز  23675برلم  25105127، لٌد فى  25555.555شبل العزب شبل السٌد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 هالل سلٌمانسٌاحى ، بجهة : كفر هالل ملن /مهٌب عبد السالم 

عن مكتب نمل  23675برلم  25105120، لٌد فى  15555.555احمد السٌد العفٌفً بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 وتورٌدات فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : هورٌن ملن /دمحم السٌد العفٌفً بٌومى

عن  23562برلم  25105151، لٌد فى  555555.555له ،  اٌهاب عبد هللا عبد الخالك لنصوة  ، تاجر فرد ، رأس ما -  27

شارع الجمهورٌه ملن : باسم  34 -" ، بجهة : لوٌسنا  6من المجموعه  36والفمرة  10مكتب استٌراد وتصدٌر " ماعدا المجموعه 

 توفٌك عبد المادر

عن مخبز  23515برلم  25105155 ، لٌد فى 15555.555حمدي عبد العزٌز عطٌه تاٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 سٌاحــً ، بجهة : طوخ طنبشا ملن مستوره محفوظ عبد الحمٌد سالم

عن حظٌرة  23626برلم  25105111، لٌد فى  145555.555شبل ابراهٌم السٌد بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 مواشى ، بجهة : طه شبرا بملن / نادر ابراهٌم السٌد

عن  23640برلم  25105122، لٌد فى  5555.555نً عصام الدٌن عبدالغنً موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالغ -  35

 بماله ، بجهة : طه شبرا ملن /اصالح مصٌلحى السٌد سالمه

عن محل  23510برلم  25105156، لٌد فى  15555.555اٌمن دمحم نجٌب لطفى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش/ عبد الصبور البهنسى ملن : ورثه دمحم نجٌب لطفى-وتماوى ومخصبات زراعٌه ، بجهة : بركه السبع شرق  مبٌدات

عن  23625برلم  25105115، لٌد فى  15555.555مصطفى عبد الستار مصطفى حوٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 مصنع نسٌج ، بجهة : كفر هورٌن ملن : اٌمن عبد الستار مصطفى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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عن بماله ، بجهة :  23667برلم  25105126، لٌد فى  25555.555سعد سمٌر سعد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 هورٌن بملن / احمد جاد خفاجى

عن بماله ،  23560برلم  25105151، لٌد فى  15555.555صباح عبد الرؤف دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 ملن / عبد السالم ابراهٌم عبد السالمبجهة : اشلٌم ب

عن  23571برلم  25105154، لٌد فى  1555555.555محمود ابراهٌم محمود الزغبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 مكتب مماوالت عامه والصٌانه العامه وتورٌدات عامه فٌما عدا النت ، بجهة : طوخ طنبشا بملن / زٌنب عبد الرحمن المهدى

عن  23631برلم  25105125، لٌد فى  15555.555مصطفى رضوان دمحم احمد رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 منشٌه عبد المنعم رٌاض ملن : ابراهٌم رضوان دمحم احمد -مكتب مماوالت ، بجهة : لوٌسنا 

عن بٌع احذٌه  23645برلم  25105125، لٌد فى  55555.555احمد زكرٌا مغاورى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 وخردوات ، بجهة : لوٌسنا شارع الجٌش ملن : محمود زكرٌا مغاورى دمحم

عن سجاد  23655برلم  25105122، لٌد فى  25555.555سكٌنه دمحم سٌد احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 الفتوحومفروشات ، بجهة : كفر ابو الحسن ملن /سعٌد فرج فرج ابو 

عن تصنٌع مواد  23651برلم  25105122، لٌد فى  155555.555احمد عمر السٌد العفٌفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 ش/الجٌش ملن /مجدى كامل دمحم -التعبئه ، بجهة : لوٌسنا 

عن ممله لب و  23575برلم  25105154، لٌد فى  25555.555ابراهٌم لطفً ابراهٌم نوفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 لوازم السبوع ، بجهة : مٌت ام صالح ملن دمحم ابراهٌم لطفً

عن مواد عذائٌه  23621برلم  25105111، لٌد فى  555555.555دمحم فؤاد علً شاطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ، بجهة : شبرا بخوم ملن /وفاء صبحى الدٌساوى 6المجموعه  36والفمره  10واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

عن  23643برلم  25105121، لٌد فى  1555555.555وائل فوزى النعمانى ابراهٌم لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 الرحله الثانٌه ملن /شركة سامى عبدهللا 321المنطمه الصناعٌه لطعه رلم  -بجهة : لوٌسنا  حمن بالستٌن واالدوات الصحٌه ،

عن حظٌرة  23615برلم  25105151، لٌد فى  55555.555دمحم مختار لندٌل ابراهٌم الرخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 مواشى حالبه ، بجهة : طوخ طنبشا بملن / عبد الرحمن لبٌب فرج

عن ورشة  23613برلم  25105151، لٌد فى  55555.555عبد الرحمن دمحم موسى مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ش الشباسى بملن /عبدالرحمن دمحم موسى مرعى-اصالح سٌارات ، بجهة : لوٌسنا 

عن بماله ، بجهة :  23661رلم ب 25105126، لٌد فى  55555.555اٌناس سعٌد دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 لوٌسنا ش/ السوٌس بملن / اٌهاب عبد الرازق سٌد احمد

عن  23660برلم  25105122، لٌد فى  1555555.555ابراهٌم مصطفى ابراهٌم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 مصنع كرتون خام غٌر مطبوع ، بجهة : كفر هورٌن بملن / احمد دمحم عبد العظٌم

عن جــــزارة ،  23672برلم  25105127، لٌد فى  15555.555دمحم احمد دمحم شرف الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 بجهة : جنزور ملن عبد الحمٌد امٌن ادرٌس

عن  23564برلم  25105151، لٌد فى  51555.555سماح دمحم عبدالرحمن ابراهٌم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ٌرة مواشى ، بجهة : طوخ طنبشا ملن/سلٌم الغنٌمى دمحمحظ

عن بٌع  23632برلم  25105110، لٌد فى  1555.555نجالء عبد الحمٌد سالم هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 منظفات ، بجهة : جنزور بملن  / وسام مصطفى صالح

عن مستلزمات  23502برلم  25105156، لٌد فى  5555.555،   عبد العزٌز احمد السٌد فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  55

 طرٌك بركه السبع زفتى امام مسجد سٌدى سالم ملن : نوال غاندى حسٌن غٌث -حاسب آلى " فٌما عدا االنترنت " ، بجهة : هورٌن 
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عن مطعم مشوٌات ،  23651برلم  25105157، لٌد فى  15555.555اٌمن دمحم دمحم نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بجهة : هورٌن بملن /دعاء عاطف دمحم

عن  23610برلم  25105115، لٌد فى  25555.555اٌمان جمال ابراهٌم حسن سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 طرٌك جنزور بركه السبع ملن : مجدى البرعى جمعه عبد الداٌم -صٌدلٌه ، بجهة : بركه السبع 

عن مصنع  15063برلم  25105115، لٌد فى  15555.555لٌمان سٌد احمد حمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامة س -  53

 نسٌج وخٌوط شانلٌا ، بجهة : كفر هالل بملن / شرٌف سلٌمان سٌد احمد

بجهة :  عن بماله ، 23665برلم  25105126، لٌد فى  5555.555رشا صالح احمد دالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لوٌسنا ش/ الصٌارف بملن / اسامه فرحات عبد الجواد الجندى

عن مكتب تورٌدات  25707برلم  25105126، لٌد فى  15555.555اسامه دمحم دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 اهٌمش/ نجم الدٌن ملن صالح حنفً صالح ابر -عمومٌه "ما عدا خدمات االنترنت" ، بجهة : لوٌسنا 

عن مركز  23561برلم  25105151، لٌد فى  12555.555اسراء احمد على حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

محروس امام معمل البان اوالد  -ش-مخاطبة )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول علً التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : بركة السبع 

 جابر بملن/ثناء عبدالعزٌز عبدالحمٌد

عن  23574برلم  25105154، لٌد فى  15555.555مروه عبد العزٌز عبد الحفٌظ تركى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 محل بٌع منظفات صناعٌه ، بجهة : هورٌن بملن / عزه فتحى احمد الخولى

عن  23635برلم  25105125، لٌد فى  255555.555محمود صبحى عبد النبى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 تنظٌف عوادم تنجٌد ، بجهة : بنى غرٌان ملن : صبحى عبد النبى سلٌمان

عن محل  23646برلم  25105121، لٌد فى  15555.555دمحم نبٌل محمود السٌد حجازي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 صٌانه موباٌالت ، بجهة : مٌت فارس ملن سٌد حنفً دمحم علً

عن تجارة مواد  23655برلم  25105125، لٌد فى  55555.555 حماد ابو طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم -  65

 غذائٌــــه ، بجهة : جنزور ملن رامً دمحم حماد السٌد طاحون

عن  23506برلم  25105156، لٌد فى  55555.555مصطفً دمحم مصطفً حماد بدوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 تجارة اسمنت و حداٌد و بوٌات ، بجهة : كفر ابو الحسن ملن محاسن سلٌمان دمحم

عن  23611برلم  25105115، لٌد فى  25555.555فاطمه مسعد عبد الغنى دمحم الجبرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 بٌع ادوات صحٌه ، بجهة : شنتنا الحجر ملن /ماهر سعٌد السٌد ابو جاهٌن

عن ورشة حداده ،  23663برلم  25105126، لٌد فى  1555.555على دمحم السعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رضا -  63

 بجهة : كفر االكرم بملن / سمر عبد العزٌز دمحم

عن  23513برلم  25105155، لٌد فى  25555.555سحر عبد العاطى عبد الحلٌم بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 نظفات ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : طه شبرا ملن : اسماء حمدى محمود حسنٌنبٌع م

عن بٌع  23514برلم  25105155، لٌد فى  51555.555عبد الحلٌم احمد عبد الحلٌم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 صباحى ملن : زكرٌا عبد الفتاح سعدشارع ال 77 -اجهزة كمبٌوتر ورٌسٌفر " فٌما عدا خدمات االنترنت " ، بجهة : لوٌسنا 

عن مكتب  23634برلم  25105110، لٌد فى  15555.555نهى شحاته عبد هللا شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ش/ خلف هندسه الرى ملن : دمحم سعٌد السٌد لمر-توزٌع اسمنت ، بجهة : لوٌسنا 

عن بماله ، بجهة  23645برلم  25105121، لٌد فى  51555.555له ،  نصره دمحم ٌوسف ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ما -  67

 : طه شبرا ملن اٌهاب عبد الفتاح موسً على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  3654برلم  25105122، لٌد فى  25555.555مصطفى عبدالعال عبدالحمٌد ابو زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 تجارة ادوات منزلٌه وكهربائٌه ، بجهة : جنزور ملن /هانى شعبان برعى سالم

عن مكتب  23677برلم  25105120ى ، لٌد ف 155555.555ولٌد دمحم دمحم المرسى االعصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 هندسى ومماوالت ، بجهة : طوخ طنبشا ملن /احمد دمحم دمحم المرسى

عن مكتب تجارة  23516برلم  25105155، لٌد فى  155555.555على دمحم على العزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 اسمان ، بجهة : طنبشا بملن /دمحم على العزب

عن تجارة ادوات  23617برلم  25105115، لٌد فى  25555.555 العدسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نادٌه فتحى دمحم -  71

 منزلٌه وكهربائٌه ، بجهة : جنزور ملن : توفٌك عبد الفتاح دمحم

 16307برلم  25105126، لٌد فى  255555.555مصطفى محمود عباس محمود حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 ش/ راغب ملن سامح محمود عباس -نع مالبس جاهزه ، بجهة : بركه السبع شرق عن مص

 23671برلم  25105120، لٌد فى  15555.555احمد عبد السالم عبد الجواد عبد السمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 د السمٌعش/ صدلى بملن / رجب عبد الجواد عب 27عن تجارة جمٌع انواع الخرده ، بجهة : لوٌسنا 

عن مكتب  23577برلم  25105154، لٌد فى  25555.555دمحم رضا زكً دمحم عواض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 مماوالت ، بجهة : شنتنا الحجر ملن رضا زكً عواض

بمـاله ،  عن 23515برلم  25105155، لٌد فى  1555.555سعاد دمحم بحٌرى دمحم بحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 بجهة : مٌت بره ملن : دمحم عامر السٌد حفنى

عن تجارة  21321برلم  25105121، لٌد فى  55555.555احمد حمدي لبٌب ابراهٌم الرخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 اسمنت و مواد بناء ، بجهة : طوخ طنبشا ملن حمدي لبٌب ابراهٌم

عن مزرعة  23652برلم  25105122، لٌد فى  55555.555فرد ، رأس ماله ،   فتحٌه علٌمى مرشدى علٌمى  ، تاجر -  77

 مواشى تسمٌن ، بجهة : ابو مشهور ملن/ حمدى دمحم عامر

عن تجارة  23563برلم  25105151، لٌد فى  15555.555عوض سالم معروف محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ملن / نجوى عبد الرحمن دمحم محموداغنام وماعز ، بجهة : منشاة ابو زكرى ب

برلم  25105121، لٌد فى  15555.555بالل عبدالمجٌد عبدالمجٌد عبدالغنً الشاعر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

 عن مشاتل ورد بلدى وشجر زٌنه ، بجهة : مٌت المصرى ملن/ ابراهٌم شعبان عبد الفتاح 23647

عن مكتب  23517برلم  25105155، لٌد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم السٌد حواش عبدالبالً   -  15

 تركٌب واصالح مصاعد كهربائٌه ، بجهة : كفر الشٌخ ابراهٌم بملن /فوزٌه عطٌوى دمحم

شة عن ور 23565برلم  25105151، لٌد فى  5555.555طاهر وجٌه عبد الحلٌم دمحم عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 حداده و لحـــام ، بجهة : كفر بنً غرٌان ملن كرٌمه دمحم رشاد دمحم عالم

عن مكتب  23622برلم  25105111، لٌد فى  15555.555احمد دمحم عبد العزٌز الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

المستشفى المركزى بملن / ٌاسر عبد الوهاب  صٌانة االجهزه الطبٌه والتورٌدات العامه فٌما عدا النت ، بجهة : بركة السبع امام

 خلٌل

عن  23650برلم  25105125، لٌد فى  51555.555حسناء عبد الجواد حسنً عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 مكتب مماوالت عامه و تورٌدات "ما عدا خدمات االنترنت" ، بجهة : بنً غرٌان ملن احمد وفٌك دمحم

عن  23673برلم  25105121، لٌد فى  155555.555د النبً ابراهٌم عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عب -  14

 حظٌرة مواشـــــً ، بجهة : شرانٌس ملن طلعت ابراهٌم عبد الحمٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 14632م برل 25105155، لٌد فى  55555.555محمود عبد المنعم شحاته على الدربالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 عن مصنع اعالف و مسحوق اللحمه ، بجهة : شرانٌس ملن : عبد المنعم شحاته على الدربالى

عن  23505برلم  25105156، لٌد فى  125555.555عبد الهادى احمد عبد البالى الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

ش/ دمحم فرٌد ملن عاطف احمد عبد البالى الماضى ونشاطه -نا كان له محل رئٌسى بناحٌه لوٌس -1مكتب مماوالت عامه ، بجهة : 

 بركه السبع 5056ولٌد برلم  2550/51/11واغلك فً  2551/51/12مكتب مماوالت متكامله افتتح فً 

عن  23505برلم  25105156، لٌد فى  125555.555عبد الهادى احمد عبد البالى الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 ش/ دمحم فرٌد تماطع الجمهورٌه ملن : عبد الهادى احمد عبد البالى-مماوالت عامه ، بجهة : لوٌسنا  مكتب

عن مخبز  23500برلم  25105156، لٌد فى  15555.555عنتر العربى مصٌلحى عربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 طبالى ، بجهة : ابنهس بملن / عنتر العربى مصٌلحى العربى

عن بٌــــع  23657برلم  25105151، لٌد فى  51555.555عاطف عبد الغنى احمد الذهبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 اعالف ، بجهة : لوٌسنا البلد ملن : لبٌب عاطف عبد الغنى

مكتب  عن 23614برلم  25105115، لٌد فى  555555.555صالح سامى ملٌجى خلف هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 استٌراد وتصدٌر وتجارة لطع غٌار السٌارات ، بجهة : منشاه الرافعى ملن / مصطفً دمحم عطٌه

عن بٌع  23661برلم  25105126، لٌد فى  5555.555عبد السالم ابراهٌم عبد السالم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 اعالف ، بجهة : اشلٌم ملن : رندا عبد الرازق شفٌك بدوى

عن مماوالت  23620برلم  25105110، لٌد فى  155555.555رضا عبده عفٌفً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 انشاء و هدم و اصالح و اساسات ، بجهة : دمهوج ملن حماده عادل عبده

عن كساره  23630م برل 25105125، لٌد فى  25555.555مصطفى دمحم مصطفى عطوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 بالستٌن وخط غسٌل واعاده تدوٌر البالستٌن ، بجهة : طنبشا ملن : هانى دمحم مصطفى

عن كساره  23630برلم  25105125، لٌد فى  25555.555مصطفى دمحم مصطفى عطوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

حل رئٌسى بناحٌه طنبشا مركز بركه السبع ونشاطه مكتب كان له م -1بالستٌن وخط غسٌل واعاده تدوٌر البالستٌن ، بجهة : 

 بركه السبع 15470ولٌد برلم  2516/11/20واغلك فً  2514/55/11تورٌدات عمومٌه لمخلفات المصانع افتتح فً 

عن حظٌرة  23641برلم  25105122، لٌد فى  55555.555ولٌد شولى سٌداحمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 ، بجهة : كفر ابو الحسن ملن دمحم شولى سٌداحمد علىمواشى 

عن تجارة  23512برلم  25105155، لٌد فى  155555.555نبٌل هاشم احمد الشٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 مفروشات ، بجهة : مٌت بره بملن / سكٌنه ابراهٌم عبد المادر

عن مصنع  23501برلم  25105156، لٌد فى  15555.555عماد عبد البالً بٌومً عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  07

 تكرٌر و تجهٌز ملح الطعام ، بجهة : مٌت بره ملن دمحم فتحً امٌن زاٌد

عن بماله ،  23655برلم  25105157، لٌد فى  15555.555احمد عبد المعطى عباس على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 بجهة : لوٌسنا ش/ الصالٌبه ) محمود سٌبوٌه ( بملن / صالح حسن سٌد دمحم

عن تجارة ادوات  23611برلم  25105151، لٌد فى  51555.555احمد دمحم دمحم ابو هٌكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 منزلٌه ، بجهة : كفر هورٌن ملن : موسى عبد الفتاح هٌكل

عن تجارة ادوات  23611برلم  25105151، لٌد فى  51555.555احمد دمحم دمحم ابو هٌكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

كان له محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر هورٌن مركزبركه السبع ملن : موسى عبد الفتاح هٌكل ونشاطه تجارة  -1منزلٌه ، بجهة : 

 بركه السبع 13557ولٌد برلم  2510/51/51غلك فً وا 2511/55/11ادوات منزلٌه افتتح فً 

عن  23612برلم  25105151، لٌد فى  15555.555اشرف دمحم عبد الرحمن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : كفر هالل ملن : معتمد كمال مصطفى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن جزارة ،  23621برلم  25105115، لٌد فى  155555.555له ،  اٌمن احمد جمال خفاجى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  152

 بجهة : هورٌن ملن : جمال احمد خفاجى

عن اكسسوار  23671برلم  25105127، لٌد فى  5555.555كامل سعٌد ابراهٌم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 محمول ، بجهة : هورٌن ملن : صابر ابو المعاطى  عٌطه

عن مكتب  23674برلم  25105120، لٌد فى  25555.555مٌره محمود حسن سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  154

 تورٌدات فٌما عدا النت ، بجهة : طه شبرا بملن / اٌهاب عبد السمٌع على مصطفى

عن بماله و  23567برلم  25105151، لٌد فى  55555.555صبحً مصلحً دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ش/ عبد المنعم رٌاض ملن دمحم سٌد علً ابراهٌم-تجاره زٌوت بالتجزئه ، بجهة : بركه السبع 

عن  23572برلم  25105154، لٌد فى  1555.555نجالء احمد ابراهٌم العزب ذره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 راشدورشــــة لحام ، بجهة : كفر هالل ملن صابر عبد الرؤف 

برلم  25105154، لٌد فى  255555.555سعد عبد المرضى سعد عبد الحمٌد عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 ش/ الطرٌك السرٌع )مصر اسكندرٌه( ملن حلمً عبد الرازق عبد العزٌز 50 -عن مركز خدمه سٌارات ، بجهة : لوٌسنا  23573

عن مكتب  23637برلم  25105125، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهٌم رضوان دمحم احمد  ، -  151

 مماوالت ، بجهة : لوٌسنا منشٌة عبد المنعم رٌاض بملن / اسماعٌل دمحم احمد

عن  23641برلم  25105125، لٌد فى  55555.555احمد توفٌك محمود حسن عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 جمٌل ، بجهة : بركه السبع شرق شارع البرماوى ملن /زٌنب دمحم احمد عبد هللاتجارة ادوات ت

عن تجارة اسمده  23653برلم  25105122، لٌد فى  25555.555دمحم صبرى دمحم الحفنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ومبٌدات ومغذٌات زراعٌه ، بجهة : مٌت المصرى ملن/دمحم عبد الوهاب صمر احمد

عن مالبس  23656برلم  25105125، لٌد فى  55555.555هانى شاكر لبٌب حسن غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 جاهزة واكسسوارات ، بجهة : طوخ طنبشا ملن : شاكر دمحم سامى سعد

عن مكتب نمل  23657برلم  25105125، لٌد فى  35555.555اٌمن فاروق دمحم دمحم بلح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 وتورٌدات " فٌما عدا خدمات االنترنت " ، بجهة : هورٌن ملن : شرٌف فاروق دمحم دمحم

عن ورشه لحام ،  23627برلم  25105111، لٌد فى  15555.555احمد جوده دمحم عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 بجهة : بجٌرم ملن/ مجدى فرج مصطفً

 22575برلم  25105125، لٌد فى  55555.555د الرسول عبد اللطٌف موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم عب -  114

 عن مخبز بلدي ، بجهة : الحالمشه ملن عبد الرحمن عبد الصمد مصطفً بدر الدٌن

 22575برلم  25105125، لٌد فى  55555.555ابراهٌم عبد الرسول عبد اللطٌف موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

بركه السبع ملن تركٌه عبد الرسول عبد اللطٌف و نشاطه تجاره  -له محل رئٌسً بناحٌه الحالمشه  -1عن مخبز بلدي ، بجهة : 

 بركه السبع 22575و لٌد برلم  2511/15/22اعالف. افتتح فً 

عن حظٌرة  23417برلم  25105122، لٌد فى  55555.555صبرى سعٌد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 مواشى ، بجهة : طه شبرا ملن/سعٌد دمحم مصطفى ندا

عن تجاره مالبس ،  23654برلم  25105157، لٌد فى  55555.555ماهر ٌونس دمحم ثابت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 بجهة : منشاة ابو زكرى ملن /ٌونس دمحم ثابت

عن مكتب  23655برلم  25105157، لٌد فى  5555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   ادهم جمال سلٌمان جمعه  ، -  111

ش / عبد المحسن الصباحى مع ابو عوف ملن : ولٌد غنٌمى ابو -تورٌدات عامه " فٌما عدا خدمات االنترنت " ، بجهة : لوٌسنا 

 المحاسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 0 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن سوبر ماركت  23615برلم  25105115ٌد فى ، ل 25555.555سعد سعٌد سعد هندٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 ، بجهة : جنزور ملن /سعد دمحم مصطفى لندٌل

عن  23625برلم  25105111، لٌد فى  555555.555سامً ملٌجً عبد النبً خلف هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

تجاره لطع الغٌار و المواتٌر المستعمله ، بجهة :  " و6من المجموعه  36و الماده  10مكتب استٌراد و تصدٌر "ما عدا المجموعه 

 منشأه الرافعً ملن سالطٌن شبل حجازي

عن مكتب  23662برلم  25105126، لٌد فى  1555.555عفاف فكري عبد العظٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 رحالت داخلٌــــه ، بجهة : الرمالً ملن خالد دمحم محمود الفمً

عن المشة  23676برلم  25105120، لٌد فى  55555.555احمد خلٌل احمد الحسٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 بملن /احمد صبحى عباس-عباس الشٌن -تنجٌد ، بجهة : ش

عن مصنع  23570برلم  25105155، لٌد فى  55555.555سامح محمود عباس محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 ملن /مصطفً محمود عباس-شارع اوالد راغب -شرق -جاهزه ، بجهة : بركه السبع  مالبس

عن سوبر  23511برلم  25105155، لٌد فى  55555.555عالء الدٌن ٌحٌى احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ماركت ، بجهة : منشأة ابو زكرى ملن : دمحم ٌحٌى احمد

عن منظفات ،  23635برلم  25105110، لٌد فى  5555.555ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مفٌده دمحم فرحات شعبا -  125

 بجهة : هورٌن ملن : اٌمن عزت عبد الوهاب رمضان

 23631برلم  25105110، لٌد فى  155555.555الشافعً شعبان الشافعً دمحم عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 عن تورٌدات تجارٌه "ما عدا خدمات االنترنت" ، بجهة : اجهور الرمل ملن عمرو احمد ابراهٌم

عن مصنع  23642برلم  25105125، لٌد فى  15555.555احمد صالح سالم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 نسٌــــــج ، بجهة : كفر هالل ملن احمد صالح سالم سٌد احمد

عن تجارة سجاٌر  16011برلم  25105121، لٌد فى  5555.555على سلمى على زٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لغنٌمًجمله و لطاعً ، بجهة : بمسا ملن دمحم سٌد احمد دمحم ا

عن  25445برلم  25105151، لٌد فى  555555.555احمد ماهر عبدالوهاب الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 " ، بجهة : شنتنا الحجر ملن ماهر عبدالوهاب الدسولى6من المجموعه  36و الماده  10استٌراد و تصدٌر "ما عدا المجموعه 

عن مكتب  23636برلم  25105125، لٌد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم جوده طه عزب النمر   -  135

 نمل وتورٌدات فٌما عدا النت ، بجهة : مٌت بره بملن / حسن عبد هللا حسن سٌد احمد

عن بماله ،  23501برلم  25105156، لٌد فى  55555.555محمود سعٌد خطاب ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 بجهة : مٌت ام صالح ملن /سامى عبد الحمٌد فرج

عن  23653برلم  25105157، لٌد فى  1555.555اٌمان حمدى ابو المعاطى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 الطرٌك السرٌع بجوار لٌادة المرور بملن /احمد السٌد دمحم حلمى-بماله ، بجهة : لوٌسنا 

عن مزرعه  23656برلم  25105151، لٌد فى  255555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم دمحم هاشم حوٌت -  133

 مواشى حالبه ، بجهة : كفر هالل ملن : عصام دمحم هاشم

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

شركة  ،  اداره وتشغٌل المطاعم والكافٌهات والحفالت      شركه / عبد الحمٌد فتحى المغاورى عبد الحمٌد شوشه وشرٌكه -  1

، عن اداره وتشغٌل المطاعم والكافٌهات والحفالت ، بجهة :  23651برلم  25105125،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها   

 بركه السبع شرق ملن : دمحم عبد الخالك محمود دمحم غانم

حمن و شرٌكه اسامه دمحم لطب   شركة  ،  االستثمار العمـــاري  ،رأس مالها   شركه / معتز دمحم سالمان موسً عبد الر -  2

طرٌك النصر ملن  -، عن االستثمار العمـــاري ، بجهة : بركه السبع شرق  23644برلم  25105121،لٌدت فى  15555.555

 اسامه دمحم الشرلاوي

لتورٌدات العمومٌه " فٌما عدا خدمات االنترنت "   ،رأس مالها   شركه / احمد صالح زاٌد وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت وا -  3

، عن المماوالت والتورٌدات العمومٌه " فٌما عدا خدمات االنترنت " ،  23666برلم  25105126،لٌدت فى  155555.555

 بجهة : شبرا لباله ملن : جمال ابراهٌم دمحم

المماوالت العامومٌه وتورٌدات مواد بناء ودهانات   ،رأس مالها     شركه / محى حامد احمد سالمه وشرٌكه   شركة  ، -  4

، عن المماوالت العامومٌه وتورٌدات مواد بناء ودهانات ، بجهة : الشهٌد  23650برلم  25105151،لٌدت فى  155555.555

 فكرى ملن : اٌناس عبد الحمٌد احمد عشماوى

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجارى أفراد  تعدٌالت السجل ال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    15165جمال صبحً اسماعٌل حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 ٌاالسجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائ

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    10557امل سعٌد عبد المحسن علً جراده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  تم محو المٌد وذلن لترن النشاط نهائٌا

محو/شطب السجل  تم تم    25105151، وفى تارٌخ    3514كرٌمه دمحم رشاد دمحم عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105154، وفى تارٌخ    15116اسامة دمحم عادل عباس السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25105155، وفى تارٌخ    11177:  صالح عبدالمجٌد على الفارس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 5

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25105155، وفى تارٌخ    10026ابتسام عبدالمرضى عبدالغنى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  تم محو المٌد و ذلن العتزال التجاره نهائٌـــــــــا  

تم محو/شطب السجل     25105156، وفى تارٌخ    16212والء عنتر العربى مصٌلحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تم محو/شطب السجل    25105156، وفى تارٌخ    0124اشرف عبدالهادي متولً عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 تم محو المٌد و ذلن العتزال التجاره نهائٌـــــــا  

تم محو/شطب    25105156، وفى تارٌخ    17157جهاد عصام السٌد ابو راضً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105156، وفى تارٌخ    10113: ٌاسمٌن جمال علً عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 15

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105156، وفى تارٌخ    1556نبٌل عبدالحمٌد خلٌل مشهور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 تم الغاء المحل الرئٌسى االخر لالستغناء عنه

تم    25105156، وفى تارٌخ    11406عبدالعظٌم دمحم البربرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عمرو مجدى   - 12

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25105156، وفى تارٌخ    10322عبٌر احمد دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 ٌد لترن النشاط نهائٌا  محو الم

تم محو/شطب    25105157، وفى تارٌخ    0361حنان دمحم المرسً احمد شعت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  تم محو المٌد و ذلن العتزال التجاره نهائٌـــــا  

تم محو/شطب    25105157، وفى تارٌخ    23256 عبد الخالك عماد دمحم عبد الخالك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 15

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25105157، وفى تارٌخ    13331رضا السٌد دمحم حلمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25105157، وفى تارٌخ    21760زٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : امال الدسولى عبد السمٌع ال   - 17

 السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105157، وفى تارٌخ    22066فوزي رشاد سلٌمان عزب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 ائٌاتم محو المٌد لترن النشاط نه

تم محو/شطب السجل  تم    25105151، وفى تارٌخ    13557احمد دمحم دمحم ابو هٌكل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

ل  تم تم محو/شطب السج   25105115، وفى تارٌخ    2156احمد جمال احمد خفاجً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 محو المٌد لترن لتجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25105115، وفى تارٌخ    12753حنان كامل على عطوة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105111رٌخ ، وفى تا   1662سعٌد عبدالفتاح فرٌد العزب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 تم محو المٌد و ذلن العتزال التجاره نهائٌـــــــا  

تم محو/شطب السجل  تم    25105111، وفى تارٌخ    4011دمحم السٌد عزب علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم    25105111، وفى تارٌخ    22213،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   مصطفى كامل رزق مرسى ابراهٌم   - 24

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

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    15570حسٌن محمود دمحم عبدالعظٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 لمحل الرئٌسً اآلخر و ذلن لالستغناء عنه نهائٌـــــــا  السجل  تم إلغاء ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل  تم    25105125، وفى تارٌخ    11511حسام دمحم دمحم زاٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    22304رلم : دمحم فهٌم السٌد احمد سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 27

 تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25105121، وفى تارٌخ    10053رجب على سعد متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم    25105122، وفى تارٌخ    22025د الجواد حلٌمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد الجواد اسماعٌل عب   - 20

 محو/شطب السجل  تم الغاء المحل الرئٌسى االخر لترن النشاط نهائٌا

تم   تم محو/شطب السجل   25105122، وفى تارٌخ    4073عالء دمحم عبد الجلٌل نجم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم    25105122، وفى تارٌخ    22025عبد الجواد اسماعٌل عبد الجواد حلٌمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  تم الغاء المحل الرئٌسى االخر لترن النشاط نهائٌا

تم    25105122، وفى تارٌخ    25165د  ،  سبك لٌده برلم : محمود رضا مرجان اللٌثى الحبٌشى  ،  تاجر فر   - 32

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    15451كرٌم معوض دمحم ابراهٌم رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    17107عماد عبد المادر امٌن عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    25411امانى جاد عبد الشافى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

 تم محو/شطب   25105125، وفى تارٌخ    3451كرم سٌد احمد دمحم عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25105126، وفى تارٌخ    0623عاطف منٌر عوض هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 محو المٌد و ذلن العتزال التجاره نهائٌــــــــا  

تم محو/شطب السجل  تم    25105126، وفى تارٌخ    5422م : ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل  5رندا عبدالرازق شفٌك    - 31

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    3326سحر عبدالعزٌز دمحم الزتحري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    25675دالداٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود محسن سالم عب   - 45

 السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    25105127، وفى تارٌخ    14223سهٌر ابراهٌم دمحم جاد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 تجاره نهائٌـــا  محو المٌد العتزال ال

تم    25105127، وفى تارٌخ    13635دمحم عبدالعظٌم عبدالرحمن سالم حبٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

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

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    16051 حنان دمحم عبدالسالم سٌداحمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 43

 السجل  تم محو المٌد و ذلن العتزال التجاره نهائٌـــــا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    22515السٌد حلمى دمحم بدر الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 ا  تم محو المٌد و ذلن العتزال التجاره نهائٌـــ

تم    25105121، وفى تارٌخ    6161لطفً الدسولً عبدالعظٌم نصرالدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

السجل  تم  تم محو/شطب   25105121، وفى تارٌخ    4421ورده توفٌك ابوالعنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 محو المٌد لترن النشاط نهائٌا  

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    25621ندا امٌن عبد اللطٌف الساعً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 السجل  تم محو المٌد و ذلن العتزال التجاره نهائٌـــــا  

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    11631سبك لٌده برلم :  حمادة دمحم التهامى جاب هللا  ،  تاجر فرد  ،    - 41

 تم محو المٌد لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    22546رشا صالح دمحم دمحم صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 40

 تم محو المٌد لترن النشاط نهائٌا

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   25105151وفً تارٌخ ،   11150ٌاسر مصطفى ابراهٌم الهوارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

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

  11150لٌصبح : ٌاسر مصطفى ابراهٌم الهوارى ) اورانج الهوارى (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  تم تعدٌل االسم التجارى -  2

 جنٌه   45555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25105151وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105151وفً تارٌخ ،   23551شٌماء عواد سعٌد العرالً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105155وفً تارٌخ ،   21757ابراهٌم فتحى عبدالمجٌد سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   51555.555ح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال ,   25105155وفً تارٌخ ،   25574باسم كمال عبد السمٌع مرجان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105156وفً تارٌخ ،   21171لم عمرو دمحم المطب دمحم دغش  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  6

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105156وفً تارٌخ ،   11406عمرو مجدى عبدالعظٌم دمحم البربرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105156وفً تارٌخ ،   15112السٌد دمحم ابراهٌم ابراهٌم عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105156وفً تارٌخ ،   1556فرد ،، سبك لٌده برلم نبٌل عبدالحمٌد خلٌل مشهور  تاجر  -  0

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس   25105156وفً تارٌخ ،   11406عمرو مجدى عبدالعظٌم دمحم البربرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   15555.555لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف ا

تم تعدٌل رأس   25105156وفً تارٌخ ،   11406عمرو مجدى عبدالعظٌم دمحم البربرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105156وفً تارٌخ ،   22004عبٌر السٌد دمحم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   1555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصف  تم تعدٌل  25105157وفً تارٌخ ،   25055اٌمن نبٌل احمد مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   40555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105157وفً تارٌخ ،   23136دمحم صبحً صبري عمره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     25105157وفً تارٌخ ،   4356لسٌد دمحم خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم ا -  15

 جنٌه   555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصف تم تعدٌل رأس ا  25105151وفً تارٌخ ،   23171بكر عبد الجواد بكر عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105125وفً تارٌخ ،   15626امٌرة صبحى شعبان على السعداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   12555.555, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105121وفً تارٌخ ،   21564ده فوزى دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ور -  11

 جنٌه   35555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصف تم تعدٌل رأس   25105121وفً تارٌخ ،   23213على شعبان على عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   1555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   23572نجالء احمد ابراهٌم العزب ذره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   5555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105121وفً تارٌخ ،   23421لطفً حسٌن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سٌد  -  21

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

س المال , وصف تم تعدٌل رأ  25105121وفً تارٌخ ،   25576احمد ابراهٌم دمحم عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105122وفً تارٌخ ،   21501دمحم دمحم دمحم مرجان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   15555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105125وفً تارٌخ ،   11063السٌد عبدالكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم نبٌل سعد  -  24

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصف تم تعدٌل رأس ا  25105126وفً تارٌخ ،   0654ٌاسر شبل دمحم عبدالعاطً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105126وفً تارٌخ ،   25253تٌسٌر ابراهٌم السٌد عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   21555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25105126وفً تارٌخ ،   11372 شحاته رمضان ماضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم -  27

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

س المال , وصف تم تعدٌل رأ  25105127وفً تارٌخ ،   22353دمحم رافت دمحم مصطفً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   40555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   13540عادل عبدالملن دمحم نور الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   755555.555وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل االسم التجارى لٌصبح : عادل عبدالملن دمحم نور الدٌن ) ابو مازن لتجارة االدوات الصحٌه واالستٌراد والتصدٌر (   -  35

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال   25105121وفً تارٌخ ،   13540تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   755555.555لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   15304عبد المرضى دمحم المصرى شرٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105120وفً تارٌخ ،   23334عادل دمحم عطٌه عبد ربه الفمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25105151وفً تارٌخ  25445احمد ماهر عبدالوهاب الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، شنتنا الحجر ملن ماهر عبدالوهاب الدسولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  25445احمد ماهر عبدالوهاب الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

ملن ماهر عبدالوهاب الدسولى و نشاطه استٌراد و افتتح محل رئٌسً آخر بناحٌه شنتنا الحجر مركز بركه السبع  -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 25445و لٌد برلم تابع  2510/51/51فً  2713تصدٌر. اودع برلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  23561اسراء احمد على حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 امام معمل البان اوالد جابر بملن/ثناء عبدالعزٌز عبدالحمٌد محروس  -ش-الـتأشٌر:   ، بركة السبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  23567صبحً مصلحً دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ش/ عبد المنعم رٌاض ملن دمحم سٌد علً ابراهٌم-الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  23564سماح دمحم عبدالرحمن ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 وصف الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا ملن/سلٌم الغنٌمى دمحم 

دٌل العنوان , وصف تم تع 25105151وفً تارٌخ  23560صباح عبد الرؤف دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الـتأشٌر:   ، اشلٌم بملن / عبد السالم ابراهٌم عبد السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  10056شنوده سمٌر سلٌمان عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ملن /دمحم دمحم حسن سعٌد العنانً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  11252عالء عبد المنعم سعد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح : ملن دمحم عبد المنعم سعد شحاته

تم تعدٌل العنوان ,  25105151ٌخ وفً تار 23562اٌهاب عبد هللا عبد الخالك لنصوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 شارع الجمهورٌه ملن : باسم توفٌك عبد المادر  34 -وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  23563عوض سالم معروف محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الرحمن دمحم محمود الـتأشٌر:   ، منشاة ابو زكرى بملن / نجوى عبد 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  23565طاهر وجٌه عبد الحلٌم دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر بنً غرٌان ملن كرٌمه دمحم رشاد دمحم عالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  23575احمد حمدى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ش/ عوده شرق  ملن : حمدى امٌن احمد -الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  23566دعاء صالح محمود المشاش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 ح محمود على الـتأشٌر:   ، لوٌسنا ش/ احمد حسنى بملن / صال

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  23576اسراء سمٌر احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، طه شبرا ملن : محمود سمٌر احمد بدوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  23571محمود ابراهٌم محمود الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا بملن / زٌنب عبد الرحمن المهدى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  23575ابراهٌم لطفً ابراهٌم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، مٌت ام صالح ملن دمحم ابراهٌم لطفً

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105154وفً تارٌخ  23571لى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نورا رفعت ع -  17

 الـتأشٌر:   ، دمهوج بملن / حسن عبده حسن 

تم تعدٌل  25105154وفً تارٌخ  23573سعد عبد المرضى سعد عبد الحمٌد عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش/ الطرٌك السرٌع )مصر اسكندرٌه( ملن حلمً عبد الرازق عبد العزٌز 50 -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا  العنوان , وصف

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  23572نجالء احمد ابراهٌم العزب ذره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن صابر عبد الرؤف راشد

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  23574مروه عبد العزٌز عبد الحفٌظ تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 وصف الـتأشٌر:   ، هورٌن بملن / عزه فتحى احمد الخولى 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25105154وفً تارٌخ  23577دمحم رضا زكً دمحم عواض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، شنتنا الحجر ملن رضا زكً عواض

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  11517ٌوسف عبدهللا ٌوسف دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

ملن : ٌوسف عبد هللا ٌوسف ش/ دمحم محفوظ من شارع جمال عبد الناصر -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : بركه السبع 

 دمحم حجازى

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  23570سامح محمود عباس محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ملن /مصطفً محمود عباس -شارع اوالد راغب -شرق -الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  23511،  سبك لٌده برلم    عالء الدٌن ٌحٌى احمد حسن ، تاجر فرد  -  24

 الـتأشٌر:   ، منشأة ابو زكرى ملن : دمحم ٌحٌى احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  23515سعاد دمحم بحٌرى دمحم بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 : دمحم عامر السٌد حفنى  الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105155وفً تارٌخ  23516على دمحم على العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 ، طنبشا بملن /دمحم على العزب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

م تعدٌل العنوان , وصف ت 25105155وفً تارٌخ  23512نبٌل هاشم احمد الشٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 الـتأشٌر:   ، مٌت بره بملن / سكٌنه ابراهٌم عبد المادر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  14115عادل ابراهٌم احمد ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : عزة دمحم السٌد 

م تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عادل ابراهٌم احمد ابو العال ) ابو العال للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ت -  20

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : عزة دمحم السٌد  25105155وفً تارٌخ  14115

تم تعدٌل العنوان  25105155وفً تارٌخ  14632الى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبد المنعم شحاته على الدرب -  35

افتتح محل رئٌسى اخر بناحٌه شرانٌس مركز لوٌسنا ملن : شحاته على الدربالى ونشاطه مصنع اعالف  -1, وصف الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع  14632ولٌد برلم تابع  2510/51/55فً  2125ومسحوق اللحمه لٌد باالٌداع رلم 

تعدٌل االسم التجاري لٌصبح : باسم دمحم عبد الحمٌد عبد الموى المراكبى )المراكبً للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : الروضه مركز بركه السبع ملن  25105155وفً تارٌخ  23131

 عبد السمٌع محمود الفرارجًاشرف 

تم تعدٌل  25105155وفً تارٌخ  23131باسم دمحم عبد الحمٌد عبد الموى المراكبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : الروضه مركز بركه السبع ملن اشرف عبد السمٌع محمود الفرارجً

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  23511اٌمان حامد دمحم الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن : خالد ابراهٌم ٌسن 

ل العنوان , تم تعدٌ 25105155وفً تارٌخ  23513سحر عبد العاطى عبد الحلٌم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 وصف الـتأشٌر:   ، طه شبرا ملن : اسماء حمدى محمود حسنٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105155وفً تارٌخ  23514عبد الحلٌم احمد عبد الحلٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 شارع الصباحى ملن : زكرٌا عبد الفتاح سعد  77 -وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  21757ابراهٌم فتحى عبدالمجٌد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / خالد ابراهٌم ٌسن دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155خ وفً تارٌ 23517دمحم السٌد حواش عبدالبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 الـتأشٌر:   ، كفر الشٌخ ابراهٌم بملن /فوزٌه عطٌوى دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105155وفً تارٌخ  23515حمدي عبد العزٌز عطٌه تاٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 مالـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا ملن مستوره محفوظ عبد الحمٌد سال

تم تعدٌل العنوان  25105155وفً تارٌخ  14632محمود عبد المنعم شحاته على الدربالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 , وصف الـتأشٌر:   ، شرانٌس ملن : عبد المنعم شحاته على الدربالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156خ وفً تارٌ 23500عنتر العربى مصٌلحى عربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، ابنهس بملن / عنتر العربى مصٌلحى العربى

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  23505عبد الهادى احمد عبد البالى الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ملن : عبد الهادى احمد عبد البالى  ش/ دمحم فرٌد تماطع الجمهورٌه-وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  23505عبد الهادى احمد عبد البالى الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

كتب ش/ دمحم فرٌد ملن عاطف احمد عبد البالى الماضى ونشاطه م-كان له محل رئٌسى بناحٌه لوٌسنا  -1وصف الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع  5056ولٌد برلم  2550/51/11واغلك فً  2551/51/12مماوالت متكامله افتتح فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105156وفً تارٌخ  23507دعاء دمحم سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ، العجاٌزه ملن /كمال سالم احمد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  11406لعظٌم دمحم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو مجدى عبدا -  44

 ش/ مصطفى كامل بملن / شولى عبد الرحمن مصٌلحى  116وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح  بركة السبع غرب 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  11406لٌده برلم     عمرو مجدى عبدالعظٌم دمحم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك -  45

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / بركة السبع طرٌك شبٌن الكوم بملن ابو النجا عبد الغنى احمد 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25105156وفً تارٌخ  23503ٌمن انور سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الـتأشٌر:   ، كفر هورٌن ملن : صابر دمحم صبرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  23505مبرون دمحم مبرون الجابري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 الـتأشٌر:   ، بمسا ملن سنٌه دمحم محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  1556ده برلم    نبٌل عبدالحمٌد خلٌل مشهور ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  41

الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط انتاج وتجارة بذور التماوى والحاصالت الزراعٌه والتصدٌر للخارج 

 لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156ً تارٌخ وف 1556نبٌل عبدالحمٌد خلٌل مشهور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : بركه السبع شرق شارع دمحم ٌونس متفرع من شارع عبد السالم عارف ملن : نبٌل عبد الحمٌد 

 خلٌل مشهور

م تعدٌل العنوان , وصف ت 25105156وفً تارٌخ  23510اٌمن دمحم نجٌب لطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ش/ عبد الصبور البهنسى ملن : ورثه دمحم نجٌب لطفى -الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  23502عبد العزٌز احمد السٌد فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 امام مسجد سٌدى سالم ملن : نوال غاندى حسٌن غٌث طرٌك بركه السبع زفتى  -الـتأشٌر:   ، هورٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  23504دمحم عبده عبد الوهاب الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، بجٌرم بملن /دمحم السٌد سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  23501لٌده برلم    عماد عبد البالً بٌومً عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك  -  53

 الـتأشٌر:   ، مٌت بره ملن دمحم فتحً امٌن زاٌد

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  23506مصطفً دمحم مصطفً حماد بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 سلٌمان دمحم وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابو الحسن ملن محاسن

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  11406عمرو مجدى عبدالعظٌم دمحم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بركة السبع طرٌك شبٌن الكوم بملن / ابو النجا عبد الغنى احمد  والخاص بنشاط / 

 خلٌه  ومتعهد نمل عمال والغائه لالستغناء عنه نهائٌامكتب رحالت دا

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  11406عمرو مجدى عبدالعظٌم دمحم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الرحمن مصٌلحى  ش/ مصطفى كامل بملن / شولى عبد 116وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / بركة السبع غرب 

تم تعدٌل  25105156وفً تارٌخ  22306سمٌر عبد الحمٌد مصطفً مرسً الرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / محمود حسنى فهمى عبد الغنى نصار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105156وفً تارٌخ  23501سبك لٌده برلم     محمود سعٌد خطاب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  -  51

 الـتأشٌر:   ، مٌت ام صالح ملن /سامى عبد الحمٌد فرج 

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  23653اٌمان حمدى ابو المعاطى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 طرٌك السرٌع بجوار لٌادة المرور بملن /احمد السٌد دمحم حلمى ال-وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105157وفً تارٌخ  23654ماهر ٌونس دمحم ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ، منشاة ابو زكرى ملن /ٌونس دمحم ثابت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105157وفً تارٌخ  23655سبك لٌده برلم    ادهم جمال سلٌمان جمعه ، تاجر فرد ،   -  61

 ش / عبد المحسن الصباحى مع ابو عوف ملن : ولٌد غنٌمى ابو المحاسن -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105157وفً تارٌخ  23655احمد عبد المعطى عباس على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، لوٌسنا ش/ الصالٌبه ) محمود سٌبوٌه ( بملن / صالح حسن سٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105157ٌخ وفً تار 23651اٌمن دمحم دمحم نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ، هورٌن بملن /دعاء عاطف دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105157وفً تارٌخ  4356دمحم السٌد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 مصطفً سعٌد ش/ بورسعٌد ملن دالٌا سمٌر -تعدٌل العنوان لٌصبح : بركه الشبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105157وفً تارٌخ  17513محرم عبد الحلٌم عطٌه حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ش/ الً حوٌت ملن عبد الوهاب عبد الحلٌم عطٌه حمود -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : كفر هالل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105157وفً تارٌخ  22252،  سبك لٌده برلم    دمحم متولى دمحم حجاج ، تاجر فرد  -  66

ش/ النصر خلف المطافى ملن : متولى دمحم حجاج ونشاطه مخبز بلدى آلى -افتتح محل رئٌسى اخر بناحٌه بركه السبع شرق  -1، 

 كه السبع بر 22252ولٌد برلم تابع  2510/51/57فً  2167كامل لٌد باالٌداع رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105157وفً تارٌخ  22252دمحم متولى دمحم حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 ش/ النصر خلف المطافى ملن : متولى دمحم حجاج -، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105157ً تارٌخ وف 23652دعاء السٌد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، لوٌسنا ش/ الصباحً ملن السٌد احمد سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  23651نجوي عبد هللا محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 وسف رمضانش/ جواد حسنً ملن دمحم امٌن ٌ -الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  23657عاطف عبد الغنى احمد الذهبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا البلد ملن : لبٌب عاطف عبد الغنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151ٌخ وفً تار 23615دمحم مختار لندٌل ابراهٌم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا بملن / عبد الرحمن لبٌب فرج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  23613عبد الرحمن دمحم موسى مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 مرعى   ش الشباسى بملن /عبدالرحمن دمحم موسى-الـتأشٌر:   ،  لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  23611احمد دمحم دمحم ابو هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 الـتأشٌر:   ، كفر هورٌن ملن : موسى عبد الفتاح هٌكل 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 25105151وفً تارٌخ  23611احمد دمحم دمحم ابو هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

كان له محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر هورٌن مركزبركه السبع ملن : موسى عبد الفتاح هٌكل ونشاطه تجارة ادوات  -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع  13557ولٌد برلم  2510/51/51واغلك فً  2511/55/11منزلٌه افتتح فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105151وفً تارٌخ  23612،  سبك لٌده برلم    اشرف دمحم عبد الرحمن احمد ، تاجر فرد  -  75

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن : معتمد كمال مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105151وفً تارٌخ  23656دمحم دمحم هاشم حوٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

  هاشم ، كفر هالل ملن : عصام دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105115وفً تارٌخ  23615سعد سعٌد سعد هندٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 ، جنزور ملن /سعد دمحم مصطفى لندٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25105115وفً تارٌخ  23617نادٌه فتحى دمحم العدسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، جنزور ملن : توفٌك عبد الفتاح دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  23621اٌمن احمد جمال خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  70

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن : جمال احمد خفاجى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  15063سبك لٌده برلم     اسامة سلٌمان سٌد احمد حمود ، تاجر فرد ،  -  15

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر هالل بملن / شرٌف سلٌمان سٌد احمد ونشاطه مصنع نسٌج وخٌوط شانلٌا اودع 

 بركة السبع  15063وفٌد برلم تابع         2057برلم

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  23611نى دمحم الجبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه مسعد عبد الغ -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، شنتنا الحجر ملن /ماهر سعٌد السٌد ابو جاهٌن 

وان , تم تعدٌل العن 25105115وفً تارٌخ  23610اٌمان جمال ابراهٌم حسن سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 طرٌك جنزور بركه السبع ملن : مجدى البرعى جمعه عبد الداٌم  -وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  15063اسامة سلٌمان سٌد احمد حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  الـتأشٌر:   ، كفر هالل بملن / شرٌف سلٌمان سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  23616احمد توفٌك عبد الرحمن محمود حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 شارع امتداد عبد المنعم رٌاض ملن / بسنت فوزى الحنفى -شرق  -وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  23625لٌده برلم    مصطفى عبد الستار مصطفى حوٌت ، تاجر فرد ،  سبك  -  15

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هورٌن ملن : اٌمن عبد الستار مصطفى  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105115وفً تارٌخ  23614صالح سامى ملٌجى خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 / مصطفً دمحم عطٌه  الـتأشٌر:   ، منشاه الرافعى ملن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  23626شبل ابراهٌم السٌد بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 الـتأشٌر:   ، طه شبرا بملن / نادر ابراهٌم السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  10415ابراهٌم على عبدالخالك ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا بملن / على عبد الخالك ابراهٌم على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  15126دمحم لطفى ابراهٌم توحٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 مركز بركه السبع ملن : عالء مغاورى ابراهٌم الدسولى الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : طوخ طنبشا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  23622احمد دمحم عبد العزٌز الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 الـتأشٌر:   ، بركة السبع امام المستشفى المركزى بملن / ٌاسر عبد الوهاب خلٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105111وفً تارٌخ  23621دمحم فؤاد علً شاطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 ، شبرا بخوم ملن /وفاء صبحى الدٌساوى 

ٌل العنوان , تم تعد 25105111وفً تارٌخ  10415ابراهٌم على عبدالخالك ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة طوخ طنبشا مركز بركة السبع بملن / على عبد الخالك ابراهٌم على ونشاطه 

 بركة السبع  10415ولٌد برلم تابع  2510/1/11فى  2013مصنع دش وخلط وتعبئة اعالف اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105111وفً تارٌخ  23623بك لٌده برلم    مرٌم سعٌد احمد لمر ، تاجر فرد ،  س -  03

 ، شبرا بخـوم ملن : صفاء دمحم بدر جبر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111وفً تارٌخ  23624صالح محمود السٌد عبد البالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 : طارق عبد الحمٌد العشماوى  الـتأشٌر:   ، شنتنا الحجر ملن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  16245دمحم رضا عبدالشافى واصل عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

ه منطمه مبارن الصناعٌه ) المرحله االولى ( ملن : رأفت شحات -كفور الرمل  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : لوٌسنا 

 غرٌب ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  23625سامً ملٌجً عبد النبً خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 وصف الـتأشٌر:   ، منشأه الرافعً ملن سالطٌن شبل حجازي

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105111 وفً تارٌخ 23627احمد جوده دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  07

 الـتأشٌر:   ، بجٌرم ملن/ مجدى فرج مصطفً 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  16245دمحم رضا عبدالشافى واصل عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

منطمه مبارن الصناعٌه ) المرحله االولى  -الرمل كفور  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى االخر لٌصبح : لوٌسنا 

 ( ملن : رأفت شحاته غرٌب ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105110وفً تارٌخ  23635مفٌده دمحم فرحات شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن : اٌمن عزت عبد الوهاب رمضان 

تم تعدٌل العنوان  25105110وفً تارٌخ  23631عبان الشافعً دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الشافعً ش -  155

 , وصف الـتأشٌر:   ، اجهور الرمل ملن عمرو احمد ابراهٌم

وان , وصف تم تعدٌل العن 25105110وفً تارٌخ  23633ٌاسر حسنى ابو الٌزٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، بركة السبع غرب ش/ ابو شرٌفه بملن / اشرف السٌد حسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105110وفً تارٌخ  23632نجالء عبد الحمٌد سالم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، جنزور بملن  / وسام مصطفى صالح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105110وفً تارٌخ  23634 شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نهى شحاته عبد هللا -  153

 ش/ خلف هندسه الرى ملن : دمحم سعٌد السٌد لمر -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25105110وفً تارٌخ  23620رضا عبده عفٌفً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الـتأشٌر:   ، دمهوج ملن حماده عادل عبده

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  23630مصطفى دمحم مصطفى عطوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الـتأشٌر:   ، طنبشا ملن : هانى دمحم مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  23630    مصطفى دمحم مصطفى عطوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  156

كان له محل رئٌسى بناحٌه طنبشا مركز بركه السبع ونشاطه مكتب تورٌدات عمومٌه لمخلفات المصانع افتتح فً  -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع  15470ولٌد برلم  2516/11/20واغلك فً  2514/55/11

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  15570ٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن محمود دمحم عبدالعظ -  157

ش/ انور السادات و ذلن  -بناحٌه لوٌسنا  2513/56/56فً  020تم إلغاء المحل الرئٌسً اآلخر المودع برلم  -4الـتأشٌر:   ، 

 لالستغناء عنه نهائٌـــــــا  

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  23631وان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى رضوان دمحم احمد رض -  151

 منشٌه عبد المنعم رٌاض ملن : ابراهٌم رضوان دمحم احمد  -وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25105125وفً تارٌخ  23645احمد زكرٌا مغاورى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 الـتأشٌر:   ، لوٌسنا شارع الجٌش ملن : محمود زكرٌا مغاورى دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  15570حسٌن محمود دمحم عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

ش/ انور السادات و ذلن  -بناحٌه لوٌسنا  2513/56/56فً  020تم إلغاء المحل الرئٌسً اآلخر المودع برلم  -4الـتأشٌر:   ، 

 لالستغناء عنه نهائٌـــــــا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  15570حسٌن محمود دمحم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

ش/ انور السادات و  -بناحٌه لوٌسنا  2513/56/56فً  020تم إلغاء المحل الرئٌسً اآلخر المودع برلم  -4وصف الـتأشٌر:   ، 

 ذلن لالستغناء عنه نهائٌـــــــا  

 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  23635محمود صبحى عبد النبى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، بنى غرٌان ملن : صبحى عبد النبى سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان  25105125وفً تارٌخ  13512لصاوى عبدالحمٌد شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الهام ا -  113

 , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن  : دمحم شكرى دمحم السٌد النجار 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125خ وفً تارٌ 23641احمد توفٌك محمود حسن عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق شارع البرماوى ملن /زٌنب دمحم احمد عبد هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  23637ابراهٌم رضوان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ٌاض بملن / اسماعٌل دمحم احمد الـتأشٌر:   ، لوٌسنا منشٌة عبد المنعم ر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  23642احمد صالح سالم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن احمد صالح سالم سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  23636ابراهٌم جوده طه عزب النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بره بملن / حسن عبد هللا حسن سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  25351دمحم رضا عبد السالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

امتداد المنطمه الصناعٌه الرابعه لغرض تصنٌع  1بلون  4المطعه  -ه برج العرب وصف الـتأشٌر:   ، افتتح محل رئٌسى اخر بناحٌ

برج  1533ولٌد برلم  2510/51/54فً  1124واعاده تدوٌر مخلفات البالستٌن واسترجاع حبٌبات البالستٌن لٌد باالٌداع رلم 

 العرب

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  22575رلم    ابراهٌم عبد الرسول عبد اللطٌف موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  110

افتتاح محل رئٌسً آخر بناحٌه الحالمشه مركز بركه السبع ملن عبد الرحمن عبد الصمد  -1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 22575و لٌد برلم تابع  2510/51/25فً  2055مصطفً بدر الدٌن و نشاطه مخبز . اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  21427عالء دمحم على عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم المالن لٌصبح ملن : عالء دمحم على عبد الحافظ 

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  22575ابراهٌم عبد الرسول عبد اللطٌف موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

بركه السبع ملن تركٌه عبد الرسول عبد اللطٌف و نشاطه  -له محل رئٌسً بناحٌه الحالمشه  -1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 22575و لٌد برلم  2511/15/22تجاره اعالف. افتتح فً 

تم تعدٌل  25105125وفً تارٌخ  22575،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم عبد الرسول عبد اللطٌف موسى ، تاجر فرد -  122

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الحالمشه ملن عبد الرحمن عبد الصمد مصطفً بدر الدٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  21321احمد حمدي لبٌب ابراهٌم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 ، طوخ طنبشا ملن حمدي لبٌب ابراهٌم    وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  16011على سلمى على زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الـتأشٌر:   ، بمسا ملن دمحم سٌد احمد دمحم الغنٌمً

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  23646   دمحم نبٌل محمود السٌد حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  125

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت فارس ملن سٌد حنفً دمحم علً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  25576احمد ابراهٌم دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 العزٌز على  الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ملن/عمر عبد

 23643تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : الجسر العربى لصناعه وتجمٌع االدوات الصحٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

الرحله الثانٌه ملن  321المنطمه الصناعٌه لطعه رلم  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا  25105121وفً تارٌخ 

 هللا /شركة سامى عبد

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  16011علً سلمً علً زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

تم افتتاح محل رئٌسً آخر بناحٌه بمسا مركز لوٌسنا ملن دمحم سٌد احمد دمحم الغنٌمً تجارة سجاٌر جمله و لطاعً.  -الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 16011م تابع و لٌد برل 2015اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  23643وائل فوزى النعمانى ابراهٌم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 الرحله الثانٌه ملن /شركة سامى عبدهللا  321المنطمه الصناعٌه لطعه رلم  -وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  16011اده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على سلمى على زٌ -  135

تم افتتاح محل رئٌسً آخر بناحٌه بمسا مركز لوٌسنا ملن دمحم سٌد احمد دمحم الغنٌمً تجارة سجاٌر جمله و لطاعً.  -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 16011و لٌد برلم تابع  2015اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  23645نصره دمحم ٌوسف ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، طه شبرا ملن اٌهاب عبد الفتاح موسً على 

تعدٌل  تم 25105121وفً تارٌخ  12744شٌرٌن احمد فوزى عبدالرحمن الدربالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

افتتاح محل رئٌسً آخر بناحٌه شبرا لباله مركز لوٌسنا ملن ابراهٌم دمحم عبد العلٌم و نشاطه  -1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 12744و لٌد برلم تابع  2510/51/21فً  2014حظٌرة مواشً. اودع برلم 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  23647رد ،  سبك لٌده برلم    بالل عبدالمجٌد عبدالمجٌد عبدالغنً الشاعر ، تاجر ف -  133

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت المصرى ملن/ ابراهٌم شعبان عبد الفتاح 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  12744شٌرٌن احمد فوزى عبدالرحمن الدربالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 :   ، شبرا لباله ملن ابراهٌم دمحم عبد العلٌمالعنوان , وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  21321احمد حمدي لبٌب ابراهٌم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

اطه تجارة بركه السبع ملن حمدي لبٌب ابراهٌم و نش -تم افتتاح محل رئٌسً آخر بناحٌه طوخ طنبشا  -1وصف الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 21321و لٌد برلم  2510/51/21فً  2072اسمنت و مواد بناء. اودع برلم 

تم  25105121وفً تارٌخ  10134اٌمن جمال دمحم الكٌالنى ) الكٌالنى لحٌد التسلٌح ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 ملن اٌمن جمال دمحم الكٌالنى تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح :

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  23417صبرى سعٌد دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

فى 3553الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة طه شبرا بملن / سعٌد دمحم مصطفى ندا ونشاطه حظٌرة مواشى اودع برلم 

 بركة السبع  23471ولٌد برلم تابع  2510/1/22

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  23641ولٌد شولى سٌداحمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، كفر ابو الحسن ملن دمحم شولى سٌداحمد على

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  23640سبك لٌده برلم    عبدالغنً عصام الدٌن عبدالغنً موسى ، تاجر فرد ،   -  130

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طه شبرا ملن /اصالح مصٌلحى السٌد سالمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  15334جابر ابراهٌم احمد غزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 عطا هللا ملن /احسان محمود دمحم بدر الدٌن  ش -الـتأشٌر:   ، بركه السبع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  3654مصطفى عبدالعال عبدالحمٌد ابو زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 وصف الـتأشٌر:   ، جنزور ملن /هانى شعبان برعى سالم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  23660سبك لٌده برلم     ابراهٌم مصطفى ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  -  142

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر هورٌن بملن / احمد دمحم عبد العظٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  15334جابرابراهٌم احمد غزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

رئٌسى اخر بناحٌة بركة السبع ش/ عطا هللا بملن / احسان محمود دمحم بدر الدٌن ونشاطه / مكتب الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل 

 بركة السبع  15334ولٌد برلم تابع  2510/1/22فى  3557تورٌدات مواد بناء واسمنت اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  23655سكٌنه دمحم سٌد احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابو الحسن ملن /سعٌد فرج فرج ابو الفتوح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  23651احمد عمر السٌد العفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ش/الجٌش ملن /مجدى كامل دمحم  -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  23653دمحم صبرى دمحم الحفنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الـتأشٌر:   ، مٌت المصرى ملن/دمحم عبد الوهاب صمر احمد 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25105122وفً تارٌخ  23652فتحٌه علٌمى مرشدى علٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 الـتأشٌر:   ، ابو مشهور ملن/ حمدى دمحم عامر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105122وفً تارٌخ  23417صبرى سعٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، طه شبرا ملن/سعٌد دمحم مصطفى ندا 

تم تعدٌل العنوان  25105122وفً تارٌخ  22025عبد الجواد اسماعٌل عبدالجواد حلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 لترن النشاط نهائٌا   2510/5/15فى  1150و 1151, وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحلٌن المودعٌن برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  10375سبك لٌده برلم     عكاشه ابو ضٌف احمد السٌد ، تاجر فرد ،  -  155

تم افتتاح محل رئٌسً آخر بناحٌه طنبشا مركز بركه السبع ملن فاطمه عبد هللا علً شاهٌن و نشاطه بٌع ادوات  -1الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 10375و لٌد برلم تابع  2510/51/25فً  3515منزلٌه. اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  23656هانى شاكر لبٌب حسن غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا ملن : شاكر دمحم سامى سعد 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25105125وفً تارٌخ  23657اٌمن فاروق دمحم دمحم بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن : شرٌف فاروق دمحم دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  23655احمد دمحم حماد ابو طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، جنزور ملن رامً دمحم حماد السٌد طاحون

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105125وفً تارٌخ  10375تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عكاشه ابو ضٌف احمد السٌد ،  -  154

 الـتأشٌر:   ، طنبشا ملن فاطمه عبد هللا علً شاهٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  23650حسناء عبد الجواد حسنً عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ، بنً غرٌان ملن احمد وفٌك دمحم وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  23664امٌره صابر ابو الغٌط عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 وصف الـتأشٌر:   ، كفور الرمل بملن / نجاة عبد هللا ابراهٌم زاٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  23661اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد السالم ابراهٌم عبد السالم السٌد ، ت -  157

 وصف الـتأشٌر:   ، اشلٌم ملن : رندا عبد الرازق شفٌك بدوى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105126وفً تارٌخ  25707اسامه دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

ش/ نجم الدٌن ملن صالح حنفً صالح ابراهٌم و نشاطه مكتب تورٌدات عمومٌه "ما  -تتاح محل رئٌسً آخر بناحٌه لوٌسنا اف -1، 

 بركه السبع 25707و لٌد برلم تابع  2510/51/26فً  3541عدا اخدمات االنترنت". اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126تارٌخ  وفً 23667سعد سمٌر سعد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 الـتأشٌر:   ، هورٌن بملن / احمد جاد خفاجى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  21401رفاعى كامل ابراهٌم امام عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

  منصور وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / انس دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  23661اٌناس سعٌد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الـتأشٌر:   ، لوٌسنا ش/ السوٌس بملن / اٌهاب عبد الرازق سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126تارٌخ  وفً 7010احمد سامً سالم احمد العلٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة لوٌسنا شارع نجم الدٌن تماطع سعد زغلول بملن /االمٌر ودمحم فاروق النمر 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 25105126وفً تارٌخ  11555ممدوح صادق ابراهٌم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 حاره بدوى من شارع الجٌش ملن : زكٌه الملٌجى على  -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  23665هبه عبد الغنً دمحم بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 ش/ مصطفً كامل ملن وجٌه السٌد رزق -الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  11555صادق ابراهٌم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ممدوح -  165

الـتأشٌر:   ، افتتح فرع بناحٌه لوٌسنا حاره بدوى من شارع الجٌش ملن زكٌه الملٌجى على ونشاطه مطبخ لتجهٌز الكشرى لٌد 

 بركه السبع  11555ع ولٌد برلم تاب 2510/51/26فً  3551باالٌداع رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  23665رشا صالح احمد دالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 الـتأشٌر:   ، لوٌسنا ش/ الصٌارف بملن / اسامه فرحات عبد الجواد الجندى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105126وفً تارٌخ  25707اسامه دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 ش/ نجم الدٌن ملن صالح حنفً صالح ابراهٌم -، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان  25105126وفً تارٌخ  16307مصطفى محمود عباس محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

ش/ راغب ملن سامح محمود عباس و نشاطه  -ئٌسً آخر بناحٌه بركه السبع شرق تم افتتاح محل ر -1, وصف الـتأشٌر:   ، 

 بركه السبع 16307و لٌد برلم تابع  3554مصنع مالبس جاهزه. اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  23663رضا على دمحم السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 كفر االكرم بملن / سمر عبد العزٌز دمحم  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان  25105126وفً تارٌخ  16307مصطفى محمود عباس محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 ش/ راغب ملن سامح محمود عباس -, وصف الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  23662فرد ،  سبك لٌده برلم    عفاف فكري عبد العظٌم ابراهٌم ، تاجر  -  171

 وصف الـتأشٌر:   ، الرمالً ملن خالد دمحم محمود الفمً

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105126وفً تارٌخ  25136رشدى حامد ابراهٌم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 الن لٌصبح ملن : عاطف عالم عثمان الـتأشٌر:   ، تعدٌل اسم الم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105127وفً تارٌخ  23671كامل سعٌد ابراهٌم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن : صابر ابو المعاطى  عٌطه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105127وفً تارٌخ  23672دمحم احمد دمحم شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 الـتأشٌر:   ، جنزور ملن عبد الحمٌد امٌن ادرٌس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  23675شبل العزب شبل السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 ٌمانوصف الـتأشٌر:   ، كفر هالل ملن /مهٌب عبد السالم هالل سل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  15134وائل دمحم حسن البلشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 ملن /دمحم حسن البلشً  -شارع مختار-الـتأشٌر:   ، بركه السبع شرق 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121ً تارٌخ وف 23673احمد عبد النبً ابراهٌم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 وصف الـتأشٌر:   ، شرانٌس ملن طلعت ابراهٌم عبد الحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105121وفً تارٌخ  22716دمحم حامد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ش/ مسجد التوبه ملن هاله حامد حسٌن دمحم17 -، تعدٌل العنوان لٌصبح : لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  11372دمحم شحاته رمضان ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  170

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن/دمحم شحاته رمضان ماضى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105121وفً تارٌخ  15134وائل دمحم حسن البلشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

شارع مختار بملن /دمحم حسن البلشى ونشاطه توزٌع االدوٌه لدى -شرق -حٌة بركه السبع الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بنا

 15134ولٌد برلم تابع  2510/1/21فى  3515المستشفٌات والصٌدلٌات ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌه اودع برلم 

 بركة ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  23676احمد خلٌل احمد الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن /احمد صبحى عباس -عباس الشٌن -الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105120وفً تارٌخ  23545دمحم علً صمر بده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

فى  3501/ حسٌن محمود دمحم ونشاطه تصنٌع وخلط وتعبئة اعالف اودع برلم ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة هورٌن بملن 

 بركة السبع  23545ولٌد برلم تابع  2510/1/20

تم تعدٌل  25105120وفً تارٌخ  23671احمد عبد السالم عبد الجواد عبد السمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش/ صدلى بملن / رجب عبد الجواد عبد السمٌع  27العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، لوٌسنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    25105120وفً تارٌخ  23545دمحم علً صمر بده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ، هورٌن ملن /حسٌن محمود دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  23674امٌره محمود حسن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، طه شبرا بملن / اٌهاب عبد السمٌع على مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25105120وفً تارٌخ  23675احمد السٌد العفٌفً بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 بٌومى الـتأشٌر:   ، هورٌن ملن /دمحم السٌد العفٌفً 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  23677ولٌد دمحم دمحم المرسى االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 وصف الـتأشٌر:   ، طوخ طنبشا ملن /احمد دمحم دمحم المرسى 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105151وفً تارٌخ  11252منعم سعد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء عبد ال -  1

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مصنع لتصنٌع خامات االسنان وتجارة وتوزٌع وتصنٌع لدى الغٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105154وفً تارٌخ  16014كوثر عباس مصٌلحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح : مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105155وفً تارٌخ  25775اشرف الجٌوشى دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 ء والهٌاكل المعدنٌه وتشكٌل المعادنتم تعدٌل النشاط لٌصبح المماوالت والتورٌدات العامة وتشٌٌد البنا

تم تعدٌل السم التجارى لٌصبح الهاللى للمماوالت والتورٌدات العامة وتشٌٌد البناء والهٌاكل المعدنٌه وتشكٌل المعادن )اشرف  -  4

شٌر:  تم تعدٌل تم تعدٌل النشاط , وصف التأ25105155وفً تارٌخ  25775الجٌوشى دمحم هالل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 النشاط لٌصبح المماوالت والتورٌدات العامة وتشٌٌد البناء والهٌاكل المعدنٌه وتشكٌل المعادن

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105155وفً تارٌخ  14534دمحم عبدالعظٌم دمحم فرج حوٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 ه وزٌوت وخدمات بترولٌهالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد مٌا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105155وفً تارٌخ  21757ابراهٌم فتحى عبدالمجٌد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مصنع للمالبس الجاهزه

تم تعدٌل النشاط , 25105156وفً تارٌخ  11406عمرو مجدى عبدالعظٌم دمحم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , 25105156وفً تارٌخ  11406عمرو مجدى عبدالعظٌم دمحم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 ومتعهد نمل عمالوصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحالت داخلٌه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105156وفً تارٌخ  13077عبدالرازق دمحم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة مالبس جاهزه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25105157وفً تارٌخ  23560ولٌد دمحم دمحم الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تعدٌل النشاط لٌصبح ماكٌنه رواتر لٌزر علً الخشب

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105157وفً تارٌخ  23136دمحم صبحً صبري عمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح خامات اسمف معلمه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105121وفً تارٌخ  25576دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابراهٌم  -  12

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح كافٌترٌا

تم تعدٌل النشاط , 25105122وفً تارٌخ  22025عبد الجواد اسماعٌل عبدالجواد حلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة مواشى  وصف التأشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105126وفً تارٌخ  22414امانً عبد المادر حامد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط صٌانة اجهزة تكٌٌف وتبرٌد وتورٌدات عامه فٌما عدا النت الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105126وفً تارٌخ  23500تر العربى مصٌلحى عربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عن -  15

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مخبز سٌاحى

تم 25105126وفً تارٌخ  21371عبدهللا سامى سٌد احمد منصور المحمودى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  25105126وفً تارٌخ  0654ٌاسر شبل دمحم عبدالعاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 تم اضافة نشاط تورٌدات عمومٌه فٌما عدا النت الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 25105121وفً تارٌخ  22716دمحم حامد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

صحف و المجالت و خدمات االنترنت بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه "( اضافه نشاط )دعاٌه و اعالن "فٌما عدا اصدار ال

 الً النشاط االصلً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 25105121وفً تارٌخ  23635محمود صبحى عبد النبى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح : فرم وتنسٌل المشه وخٌوط

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  23563عوض سالم معروف محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  23570سامح محمود عباس محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  23506مصطفً دمحم مصطفً حماد بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف تم 25105151وفً تارٌخ  23611احمد دمحم دمحم ابو هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  23626شبل ابراهٌم السٌد بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا25105125وفً تارٌخ  23642احمد صالح سالم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  23653دمحم صبرى دمحم الحفنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  23667سعد سمٌر سعد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  23560صباح عبد الرؤف دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105154وفً تارٌخ  23575ابراهٌم لطفً ابراهٌم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  23502عبد العزٌز احمد السٌد فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  23615سعد سعٌد سعد هندٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105110وفً تارٌخ  23631شعبان الشافعً دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الشافعً  -  13

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105125وفً تارٌخ  23631مصطفى رضوان دمحم احمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  23652تحٌه علٌمى مرشدى علٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ف -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  11555ممدوح صادق ابراهٌم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  23571ٌم محمود الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ابراه -  17

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  23572نجالء احمد ابراهٌم العزب ذره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105155وفً تارٌخ  14632نعم شحاته على الدربالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبد الم -  10

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  23611فاطمه مسعد عبد الغنى دمحم الجبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105110وفً تارٌخ  23634ى شحاته عبد هللا شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نه -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  23635محمود صبحى عبد النبى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  23641ولٌد شولى سٌداحمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105127وفً تارٌخ  23672دمحم احمد دمحم شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  23511حامد دمحم الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105156وفً تارٌخ  23503ٌمن انور سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  23614هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح سامى ملٌجى خلف -  27

 وصف التأشٌر: خاص

 23643تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : الجسر العربى لصناعه وتجمٌع االدوات الصحٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  23643وائل فوزى النعمانى ابراهٌم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  16011على سلمى على زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  23651احمد عمر السٌد العفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  23660ابراهٌم مصطفى ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105120وفً تارٌخ  23675احمد السٌد العفٌفً بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  23505مبرون دمحم مبرون الجابري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105157وفً تارٌخ  23651دمحم دمحم نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن -  35

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  23565طاهر وجٌه عبد الحلٌم دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105125وفً تارٌخ  22575الرسول عبد اللطٌف موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عبد -  37

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  23645نصره دمحم ٌوسف ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  23655احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سكٌنه دمحم سٌد -  30

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105120وفً تارٌخ  23676احمد خلٌل احمد الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105154وفً تارٌخ  23573د الحمٌد عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعد عبد المرضى سعد عب -  41

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105154وفً تارٌخ  23574مروه عبد العزٌز عبد الحفٌظ تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  23517لسٌد حواش عبدالبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ا -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  23621اٌمن احمد جمال خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105115وفً تارٌخ  23625مصطفى حوٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عبد الستار  -  45

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  23633ٌاسر حسنى ابو الٌزٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105125وفً تارٌخ  23650عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسناء عبد الجواد حسنً  -  47

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  23675شبل العزب شبل السٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  23561 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسراء احمد على حسب هللا -  40

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  23515حمدي عبد العزٌز عطٌه تاٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  23511عالء الدٌن ٌحٌى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  23504دمحم عبده عبد الوهاب الجٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  23612اشرف دمحم عبد الرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  23625سامً ملٌجً عبد النبً خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  23627حمد جوده دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  23417صبرى سعٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  25707 السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه دمحم دمحم -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  23677ولٌد دمحم دمحم المرسى االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  23566ش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دعاء صالح محمود المشا -  50

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  23512نبٌل هاشم احمد الشٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  23501فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد عبد البالً بٌومً عطٌه ، تاجر  -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  23613عبد الرحمن دمحم موسى مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105111وفً تارٌخ  10415ر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم على عبدالخالك ابراهٌم على ، تاج -  63

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  23621دمحم فؤاد علً شاطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  23645ده برلم   احمد زكرٌا مغاورى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  23665هبه عبد الغنً دمحم بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105120فً تارٌخ و 23545دمحم علً صمر بده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  25445احمد ماهر عبدالوهاب الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105154 وفً تارٌخ 23571نورا رفعت على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105157وفً تارٌخ  23652دعاء السٌد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت25105110وفً تارٌخ  23632نجالء عبد الحمٌد سالم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  23637ابراهٌم رضوان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة  تم25105122وفً تارٌخ  3654مصطفى عبدالعال عبدالحمٌد ابو زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105126وفً تارٌخ  23661عبد السالم ابراهٌم عبد السالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105151 وفً تارٌخ 23564سماح دمحم عبدالرحمن ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105155وفً تارٌخ  23513سحر عبد العاطى عبد الحلٌم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 25105156وفً تارٌخ  23507دعاء دمحم سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  23615دمحم مختار لندٌل ابراهٌم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  23641احمد توفٌك محمود حسن عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  70

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105120وفً تارٌخ  23671احمد عبد السالم عبد الجواد عبد السمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105156وفً تارٌخ  23510اٌمن دمحم نجٌب لطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105157وفً تارٌخ  23654ماهر ٌونس دمحم ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105157وفً تارٌخ  22252لى دمحم حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم متو -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105151وفً تارٌخ  23656دمحم دمحم هاشم حوٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  23610مه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان جمال ابراهٌم حسن سال -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105122وفً تارٌخ  23640عبدالغنً عصام الدٌن عبدالغنً موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  23656نٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى شاكر لبٌب حسن غ -  17

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105125وفً تارٌخ  23657اٌمن فاروق دمحم دمحم بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105127وفً تارٌخ  23671ر فرد ،  سبك لٌده برلم   كامل سعٌد ابراهٌم شعبان ، تاج -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  23562اٌهاب عبد هللا عبد الخالك لنصوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  23515جر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعاد دمحم بحٌرى دمحم بحٌرى ، تا -  01

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  23501محمود سعٌد خطاب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105115وفً تارٌخ  23616ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد توفٌك عبد الرحمن محمود حفنى ، تاج -  03

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  23622احمد دمحم عبد العزٌز الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  23624فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح محمود السٌد عبد البالى ، تاجر  -  05

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105126وفً تارٌخ  16307مصطفى محمود عباس محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105121وفً تارٌخ  15134ك لٌده برلم   وائل دمحم حسن البلشً ، تاجر فرد ،  سب -  07

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105155وفً تارٌخ  23516على دمحم على العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  23500عنتر العربى مصٌلحى عربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  23651نجوي عبد هللا محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  15063اسامة سلٌمان سٌد احمد حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  21321احمد حمدي لبٌب ابراهٌم الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  23646دمحم نبٌل محمود السٌد حجازي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105122وفً تارٌخ  15334جابر ابراهٌم احمد غزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  23665رشا صالح احمد دالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  23664امٌره صابر ابو الغٌط عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  23674امٌره محمود حسن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105156وفً تارٌخ  23505عبد الهادى احمد عبد البالى الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105157وفً تارٌخ  23653اٌمان حمدى ابو المعاطى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105157وفً تارٌخ  23655ادهم جمال سلٌمان جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  23636ابراهٌم جوده طه عزب النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105121وفً تارٌخ  12744شٌرٌن احمد فوزى عبدالرحمن الدربالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105121وفً تارٌخ  23647بالل عبدالمجٌد عبدالمجٌد عبدالغنً الشاعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105121وفً تارٌخ  23673احمد عبد النبً ابراهٌم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  23567صبحً مصلحً دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105154وفً تارٌخ  23576اسراء سمٌر احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  23655احمد عبد المعطى عباس على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  23657عاطف عبد الغنى احمد الذهبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105110وفً تارٌخ  23635مفٌده دمحم فرحات شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  23630مصطفى دمحم مصطفى عطوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  10375ه ابو ضٌف احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عكاش -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  23663رضا على دمحم السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  23575فى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حمدى مصط -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  23577دمحم رضا زكً دمحم عواض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105155وفً تارٌخ  23514م ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الحلٌم احمد عبد الحلٌ -  125

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105115وفً تارٌخ  23617نادٌه فتحى دمحم العدسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105111وفً تارٌخ  23623فرد ،  سبك لٌده برلم   مرٌم سعٌد احمد لمر ، تاجر  -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105110وفً تارٌخ  23620رضا عبده عفٌفً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  23655بك لٌده برلم   احمد دمحم حماد ابو طاحون ، تاجر فرد ،  س -  120

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  23662عفاف فكري عبد العظٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25105126وفً تارٌخ  23661ده برلم   اٌناس سعٌد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  131

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح ال ٌوجد   10056تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  1

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكتب  16014تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105154،  فى تارٌخ :   -  2

 الكوثر للرحالت  

الى: تم تعدٌل السم التجارى لٌصبح الهاللى  25775تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105155،  فى تارٌخ :   -  3

 للمماوالت والتورٌدات العامة وتشٌٌد البناء والهٌاكل المعدنٌه وتشكٌل المعادن )اشرف الجٌوشى دمحم هالل(  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكتب  6111ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش25105155ٌ،  فى تارٌخ :   -  4

 توشكا للرحالت الداخلٌه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /  14534تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105155،  فى تارٌخ :   -  5

 الٌوجد  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكتب  14051لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا25105155،  فى تارٌخ :   -  6

 البطل للرحالت الداخلٌه  

الى: تم تعدٌل السم التجارٌه لتصبح : والٌة  11345تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105156،  فى تارٌخ :   -  7

   MUSCLES STATEGYMالعضالت 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكتب  22611تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105157،  فى تارٌخ :   -  1

 الهدي للرحالت و نمل العمال  

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب 16250تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  0

 النور للرحالت الداخلٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الهدهد  17601تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  15

 للرحالت الداخلٌه  

السم التجاري لٌصبح صالح الى: تم تعدٌل ا 12150تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  11

 السٌد فرج الحبٌشى )مكتب الملن للرحالت الداخلٌه (  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مطعم  25602تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  12

 وكافٌه  واحه البرنس  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : النور  16245عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت25105111،  فى تارٌخ :   -  13

 كوٌن لالسمده والمخصبات الزراعٌه والمبٌدات واالستٌراد  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح / عادل  14115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  14

 احمد ابو العال ) ابو العال للرحالت (  ابراهٌم 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح /  21055تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105111،  فى تارٌخ :   -  15

 مكتب الزٌاد للرحالت  

تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح :  الى: 14104تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105110،  فى تارٌخ :   -  16

 الخلٌجى للمفروشات  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكه  23456تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105110،  فى تارٌخ :   -  17

 للتورٌدات الكهربائٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : التموى  25411لم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر25105121،  فى تارٌخ :   -  11

 للرحالت  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح : مكتب  25136تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105125،  فى تارٌخ :   -  10

 الحمد للرحالت الداخلٌه  

الى: تعدٌل االسم التجارى لتصبح : عماد  22154كة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر25105126،  فى تارٌخ :   -  25

 السٌد بشاى ٌوسف ) مملكه السجاد الشرلى (  

الى: تعدٌل االسم التجاري لٌصبح : دمحم  16173تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105127،  فى تارٌخ :   -  21

 ه(  صالح محمود الشٌخ )الشٌخ للرحالت الداخلٌ

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح مكتب  10523تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105120،  فى تارٌخ :   -  22

 الرٌم للرحالت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    5071شركه هانم رزق صالح وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 ج بركه السبع022السجل  بموجب عمد حل مصدق على تولٌعاته برلم 

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    5071شركه هانم رزق صالح وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  تم حل الشركه وتصفٌه اعملها نهائٌا  واستلم كل شرٌن حموله

تم    25105151، وفى تارٌخ    16412شركة / احمد دمحم دمحم سالم وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 ى الشركهمحو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌة اعمالها واستلم كل شرٌن كافة حموله ف

تم    25105151، وفى تارٌخ    16412شركة / احمد دمحم دمحم سالم وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

شركات محكمة شبٌن الكوم  2510/1/4فى  361محو/شطب السجل  بموجب عمد حل للشركه مسجل ملخصه ومشهر عنه برلم 

 االبتدائٌه

، وفى تارٌخ    2015ٌكها/ شركه ابوعمار لصناعه الحلوي  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركه ناهد دمحم حسن وشر   - 5

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركه وتصفٌة اعمالها نهائٌا واستلم كل شرٌن كافة حموله فى الشركه   25105122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، وفى تارٌخ    2015من  سبك لٌدها برلم : شركه ناهد دمحم حسن وشرٌكها/ شركه ابوعمار لصناعه الحلوي  ، شركة تضا   - 6

شهر عمارى  2516ا لسنة  3152تم محو/شطب السجل  بموجب عمد حل للشركه مصدق على تولٌعاته برلم    25105122

 لوٌسنا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ    11013عبدالسمٌع وشرٌكه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة/ حٌدر جروب للدواجن ) حاتم مجدى  -  1

 جنٌه   1555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105111،

تم  25105110،   وفً تارٌخ 14300شركة /مرسى ابو الحسن مرسى ابراهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   75555555.555تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25105110وفً تارٌخ   ، 14300شركة /مرسى ابو الحسن مرسى ابراهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   75555555.555ل لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم  25105122وفً تارٌخ   ، 21131شركة / اسامه دمحم فؤاد الحسٌنى احمد وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

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

تم  25105122وفً تارٌخ   ، 21131شركة / اسامه دمحم فؤاد الحسٌنى احمد وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  25105151وفً تارٌخ  16002ال ٌوجــــــــد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 ش/ مصطفً كامل ملن عماد دمحم عمر بسٌون22ً -تعدٌل العنوان لٌصبح : لوٌسنا 

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  16002ك لٌدها برلم    شركه/ اٌهاب حسام سلٌمان السٌد و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سب -  2

 ش/ مصطفً كامل ملن عماد دمحم عمر بسٌون22ً -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح : لوٌسنا 

عدٌل تم ت 25105151وفً تارٌخ  16002شركة / اٌهاب حسام سلٌمان السٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 ش/ مصطفً كامل ملن عماد دمحم عمر بسٌون32ً -تعدٌل العنوان لٌصبح : لوٌسنا  -2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــ  ــــــــ  

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  25105122وفً تارٌخ  21131شركة / اسامه دمحم فؤاد الحسٌنى احمد وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  1

 , وصف التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

دمحم السٌد العلٌمً دمحم  توصٌة بسٌطة  خروج شرٌن موصى مذكور بالعمد  انضمام شرٌن موصى وخروج شرٌن موصى اخر  -  1

    25105115شركات شبٌن الكوم االبتدائٌه ، تارٌخ :  2510لسنة  371بموجب عمد تعدٌل مسجل ملخصه ومشهر عنه برلم 

 23256برلم   

توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  انضمام شرٌن موصى وخروج شرٌن موصى اخر بموجب عمد السٌد حسٌن حلمى السٌد   -  2

 23256برلم       25105115شركات شبٌن الكوم االبتدائٌه ، تارٌخ :  2510لسنة  371تعدٌل مسجل ملخصه ومشهر عنه برلم 

داره و التولٌع لٌصبح : له حك االداره و حاتم مجدى عبدالسمٌع ابراهٌم حٌدر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند اال -  3

التولٌع منفردا  عن الشركه فً كل ما ٌتعلك بشئون الشركه و التعامل مع البنون بالسحب و االٌداع و تتم الحسابات باسم الشركه و 

 11013برلم       25105111االلتراض و الرهن. ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

    25105122شركة / اسامه دمحم فؤاد الحسٌنى احمد وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

 21131برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    25105122شركة / اسامه دمحم فؤاد الحسٌنى احمد وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  مسجل و مشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 21131برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 15225برلم       25105151، تارٌخ :  2760  2524/52/52عمرو دمحم بشٌر الدسولً  سارى حتى  -  1

 15165برلم       25105151، تارٌخ :  2770  2517/1/12-جمال صبحً اسماعٌل حسٌن  ج -  2

 14221برلم       25105151، تارٌخ :  2767  2522/11/12نجوى السٌد محمود دمحم  سارى حتى  -  3

 6570برلم       25105151، تارٌخ :  2711  2521/15/26عبدالرحمن عبدالجواد اسماعٌل  سارى حتى  -  4

 15265برلم       25105151، تارٌخ :  2711  2524/52/17الصادق العٌسوى العزب عٌسوى  ســـارى حتى  -  5

 3514برلم       25105151، تارٌخ :  2772  2550/3/10 -كرٌمه دمحم رشاد دمحم عالم  ج -  6

 3514برلم       25105151، تارٌخ :  2773  2514/3/10 -كرٌمه دمحم رشاد دمحم عالم  ج -  7

 3514برلم       25105151، تارٌخ :  2774  2510/3/10 -كرٌمه دمحم رشاد دمحم عالم  ج -  1

 15116برلم       25105154، تارٌخ :  2705  2510/1/14 -اسامة دمحم عادل عباس السٌد  ج -  0

 11413برلم       25105154ٌخ : ، تار 2710  2524/56/25هبة عبدهللا احمد عبدالحمٌد  ســـارى حتى  -  15

 11553برلم       25105154، تارٌخ :  2155  2524/51/52ولٌد على شتٌوى اسماعٌل  ساري حتى  -  11

 11517برلم       25105154، تارٌخ :  2701  2524/51/11ٌوسف عبدهللا ٌوسف دمحم حجازى  ســـارى حتى  -  12

 11401برلم       25105156، تارٌخ :  2145  2524/51/51هشام كمال بكرى اسماعٌل  ساري حتى  -  13

 14415برلم       25105156، تارٌخ :  2120  2524/51/27امٌرة طه دمحم طه عمار  ساري حتى  -  14

 1556برلم       25105156، تارٌخ :  2142  2524/57/14نبٌل عبدالحمٌد خلٌل مشهور  ســـارى حتى  -  15

 0124برلم       25105156، تارٌخ :  2137  2516/53/14 -اشرف عبدالهادي متولً عبده  ج  -  16

 4707برلم       25105156، تارٌخ :  2147  2525/51/20الفت الحفنً نصار  ســـارى حتى  -  17

 13077برلم       25105156، تارٌخ :  2123  2522/57/35عبدالرازق دمحم محمود ابراهٌم  ساري حتى  -  11

 0361برلم       25105157، تارٌخ :  2157  2511/56/20 -حنان دمحم المرسً احمد شعت  ج  -  10



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالطب التعديل أو النشز أو إعادة منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 0361برلم       25105157، تارٌخ :  2151  2516/56/20 -حنان دمحم المرسً احمد شعت  ج  -  25

 3127برلم       25105157، تارٌخ :  2161  2524/4/7اٌمان سعٌد عطٌه صوان  سارى حتى  -  21

 15016برلم       25105157، تارٌخ :  2141  2523/15/10رضا عبدالجواد ٌوسف سٌد احمد  ســـارى حتى  -  22

 4356برلم       25105157، تارٌخ :  2152  2555/54/12 -دمحم السٌد دمحم خلٌل  ج  -  23

 4356برلم       25105157، تارٌخ :  2153  2515/54/12 -دمحم السٌد دمحم خلٌل  ج  -  24

 4356برلم       25105157، تارٌخ :  2154  2525/54/11دمحم السٌد دمحم خلٌل  ساري حتى  -  25

 13331برلم       25105157، تارٌخ :  2163  2516/15/22 -رضا السٌد دمحم حلمى  ج -  26

 15622برلم       25105151، تارٌخ :  2115  2524/57/13رى حتً دمحم احمد دمحم ابو المجد  سا -  27

 15721برلم       25105151، تارٌخ :  2174  2513/56/23-محمود عبدالرازق السٌد عبدالمجٌد  ج -  21

 15721برلم       25105151، تارٌخ :  2175  2523/56/22محمود عبدالرازق السٌد عبدالمجٌد  سارى حتً  -  20

 11532برلم       25105151، تارٌخ :  2112  2513/12/22-ٌوسف حسن ٌوسف سلٌمان  ج -  35

 11532برلم       25105151، تارٌخ :  2113  2523/12/21ٌوسف حسن ٌوسف سلٌمان  سارى حتً  -  31

 2156برلم       25105115، تارٌخ :  2051  2551/53/20-احمد جمال احمد خفاجً  ج -  32

 2156برلم       25105115، تارٌخ :  2052  2513/53/20مد جمال احمد خفاجً  جاح -  33

 2156برلم       25105115، تارٌخ :  2053  2511/53/20-احمد جمال احمد خفاجً  ج -  34

 12753برلم       25105115، تارٌخ :  2101  2516/1/1 -حنان كامل على عطوة  ج -  35

 14170برلم       25105111، تارٌخ :  2021  2522/15/16مصطفى الحفناوى  سارى حتى محمود مصطفى محمود  -  36

 7015برلم       25105111، تارٌخ :  2025  2524/6/26دمحم عبدالمرضً شعبان علً  سارى حتى  -  37
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