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لصناعة وسائل النمل الثمٌل والخفٌف ومشتمالتها ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة دراجٌل بملن السٌد احمد الصاوى الكفورى 

 77723والممٌد برلم  2215/1/21ات والمفتتح بغرض لطع غٌار سٌار

عن مصنع  77723برلم  22191227، لٌد فى  522220222دمحم على ابوالعٌنٌن الشٌ   ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

ل بغرض لصناعة وسائل النمل الثمٌل والخفٌف ومشتمالتها ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة كفرداود بملن ٌاسر دمحم بدوى لندٌ

 منوف 23629والممٌد برلم  2219/8/18مكتب رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال والمفتتح بتارٌ  

عن مصنع  77723برلم  22191227، لٌد فى  522220222دمحم على ابوالعٌنٌن الشٌ   ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

محل رئٌسى اخر بناحٌة دراجٌل بملن عاطف نبوى دمحم دٌاب  لصناعة وسائل النمل الثمٌل والخفٌف ومشتمالتها ، بجهة : كان له

والممٌد برلم تابع  2216/6/28واغلك بتارٌ   2215/3/12بغرض مكتب شراء وبٌع سٌارات جدٌدة ومستعملة والمفتتح بتارٌ  
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عن مصنع  77723رلم ب 22191227، لٌد فى  522220222دمحم على ابوالعٌنٌن الشٌ   ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

لصناعة وسائل النمل الثمٌل والخفٌف ومشتمالتها ، بجهة : كان له محل رئٌسى اخر بناحٌة دراجٌل بملن فرٌدة ٌاسٌن عبده السنباطى 

 77723والممٌد برلم تابع  2219/8/15واغلك بتارٌ   2219/5/21بغرض حظٌرة مواشى حالبة والمفتتح بتارٌ  

عن مصنع  77723برلم  22191227، لٌد فى  522220222نٌن الشٌ   ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم على ابوالعٌ -  55

لصناعة وسائل النمل الثمٌل والخفٌف ومشتمالتها ، بجهة : كان له محل بناحٌة كفرداود بغرض مصنع صنادٌك سٌارات نمل ثمٌل 

 اء عنهوذلن لالستغن 3795والمودع برلم  23629وخفٌف والممٌد برلم تابع 

عن مكتب نمل عمال  94329برلم  22191215، لٌد فى  122220222عادل عثمان على عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ، بجهة : شارع جمال عبدالناصر بملن ضٌاء دمحم حسن

عن حظٌرة مواشى  94486برلم  22191231، لٌد فى  122220222دمحم السٌد دمحم عبدالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 تسمٌن ، بجهة : كفر العلوى بملن دمحم السٌد دمحم عبدالحى

عن بٌع طرح  94219برلم  22191223، لٌد فى  522220222محمود السٌد ابراهٌم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 شارع الجالء البحري بملن / حسام فتحً السٌد نصار 478وبدٌهات ، بجهة : 

عن بمالة ، بجهة  94228برلم  22191223، لٌد فى  212220222شٌرٌن شنوده فتحى ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 : البتانون بملن عاطف فؤاد ابراهٌم مٌخائٌل

عن مكتب  94251برلم  22191228، لٌد فى  122220222خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عمرو حسٌن صالح -  62

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شبرا بتوش بملن نبٌله محمود عطٌه

عن مالبس  94293برلم  22191212، لٌد فى  1522220222طارق احمد احمد حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ، بجهة : شارع احمد عرابى بملن حماده ابراهٌم احمد حمودهجاهزة 

عن حظٌرة مواشى  94327برلم  22191213، لٌد فى  522220222فؤاد السٌد فؤاد مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 حالبة ، بجهة : كوم مازن بملن السٌد فؤاد السٌد مدكور

عن بٌع  94359برلم  22191217، لٌد فى  52220222تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامى سعٌد ابراهٌم احمد سٌد احمد  ،  -  63

 حبوب وأعالف ، بجهة : طنبدى بملن عاطف عبدالموى عنتر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع اعالف  94297برلم  22191213، لٌد فى  222220222منال جرجس سلٌمان عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 حنا سعد، بجهة : البتانون بملن سعد عطٌه 

عن بٌع وتركٌب  94189برلم  22191221، لٌد فى  52220222دمحم حسنى النبوى شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 كامٌرات مرالبة ، بجهة : البر الشرلى شارع دمحم فرٌد بملن ماجدة احمد توفٌك على

عن مطعم ،  94221برلم  22191221، لٌد فى  72222.000دمحم متولى عبدالستار لرموط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 امام الساحة الشعبٌة بملن عبده عبدالحمٌد ابو مٌره 1بجهة : عمار رلم 

عن حضانه ،  94223برلم  22191223، لٌد فى  122220222اسماء سعٌد السٌد الكفوري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 نبجهة : عمروس بملن / احمد نجٌب عبده محس

عن بٌع  94425برلم  22191222، لٌد فى  122220222نحمدة خضرى عمارة عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 سجاد ، بجهة : اصطبارى بملن جمال دمحم على

عن  94462برلم  22191228، لٌد فى  122220222انور عبدالعاطى مصطفى السملٌهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 ة االدوات الصحٌة ولوازمها ، بجهة : مٌت خالان بملن عبدالناصر عبدالعاطى السملٌهىتجار

عن بٌع  94494برلم  22191231، لٌد فى  522220222ابراهٌم شولى السباعى الغزالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 موتوسٌكالت ، بجهة : مٌت شهاله بملن نوال دمحم عباس العبد

عن تجارة  94238برلم  22191227، لٌد فى  252220222ظ مصٌلحى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حافظ حاف -  71

 معدات ثمٌله ولطع غٌارها ، بجهة : كفر المصٌلحه بملن احمد عبدهللا فرج هللا ابوالفضل

عن بٌع لحوم مجمدة ،  94248برلم  22191228، لٌد فى  222220222اسامة لٌس دمحم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 بجهة : بخاتى بملن وائل صبحى العسالى

عن تجارة  94274برلم  22191229، لٌد فى  222220222منى مصطفى ٌوسف عمرٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 حبوب واعالف ، بجهة : جروان بملن فرحات عبدالعاطى دمحم الدوٌن

عن حداٌد  94278برلم  22191229، لٌد فى  72220222جر فرد ، رأس ماله ،  محمود عبدالجلٌل دمحم رزق  ، تا -  74

 وتشطٌبات ، بجهة : كفر سمالٌج بملن عماد زكى عبدالممصود

عن ورشة  94286برلم  22191212، لٌد فى  52220222احمد فتحى جبرى احمد مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 خلفون بملن فتحى جبرى احمد مرزوقنجارة مٌكانٌكٌة ، بجهة : شبرا 

عن  94366برلم  22191222، لٌد فى  5222220222مها محمود الحسٌنى محمود حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 وذلن وفما للوائح والموانٌن المنظمة لذلن( وتورٌدات )فٌما 6من المجموعة  36والفمرة  19مكتب استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمرة 

 عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : كفر الباجور بملن عزه دمحم عبدالمحسن حسن

عن تورٌد  94429برلم  22191224، لٌد فى  122220222دمحم سعٌد فضل على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 ٌم على على جاد هللاوصٌانة اجهزة طبٌة وتورٌدات )فٌماعدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : ش/االمٌن بملن ابراه

عن حظٌرة  94443برلم  22191227، لٌد فى  3222220222ممدوح صبحى السٌد زهو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 مواش حالبة ، بجهة : دنشواى بملن صبحى السٌد زهو

عن حظٌرة  94228لم بر 22191222، لٌد فى  1222220222دمحم بٌومى احمد ابو سمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 مواش حالبة ، بجهة : طوخ دلكة عزبة لاسم بملن بٌومى احمد بٌومى ابو سمن

عن ورشة خراطة  94216برلم  22191222، لٌد فى  122220222حلمى حلٌم سٌدهم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ولحام معادن ، بجهة : شارع راغب البحرى بملن حلمى حلٌم سٌدهم عوض
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عن محل  94332برلم  22191215، لٌد فى  12220222ثروت سعٌد عبدالعزٌز همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 اكسسوار سٌارات ، بجهة : المماطع بملن سعٌد عبدالعزٌز همام

غٌار  عن لطع 94392برلم  22191221، لٌد فى  122220222احمد محمود حسٌن عزام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 موتوسٌكالت ، بجهة : شارع بور سعٌد بملن شكرى محمود دمحم

عن بٌع مالبس  94292برلم  22191212، لٌد فى  212220222دمحم حافظ دمحم عطوه الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 جاهزة ، بجهة : مٌت خالان بملن فوزٌة احمد خلٌفه

عن صالون  94225برلم  22191221، لٌد فى  422220222فرد ، رأس ماله ،   احمد سعٌد السٌد ابوذكرى  ، تاجر -  84

 حاللة ، بجهة : كفر المصٌلحة بملن سعٌد السٌد النبوى ابوذكرى

عن تدوٌر  78978برلم  22191227، لٌد فى  5222220222دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 : شارع مصطفى النجاربملن مجدى هجرس شحاته بدوىمخلفات بالستٌن ، بجهة 

عن تدوٌر  78978برلم  22191227، لٌد فى  5222220222دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

مخلفات بالستٌن ، بجهة : كان له محل بناحٌة البر الشرلى شارع حسنى مبارن بملن دمحم مصطفى دمحم عمر بنشاط محل ادارى 

 78978ولٌد برلم تابع  2219/8/1واغلك فى  2229/2/15لتصنٌع البالستٌن تم افتتاح فى 

عن تدوٌر  78978برلم  22191227، لٌد فى  5222220222دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

وتصدٌر مخلفات بالستٌن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة شارع حسنى مبارن البر الشرلى نشاط تجارة استثمار عمارى واستٌراد 

 78978والممٌد برلم  2215/6/17ومماوالت برج االجٌاد والمفتتح فى 

عن تدوٌر  78978برلم  22191227، لٌد فى  5222220222دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

انٌة شارع العزبه بمنطمة مبارن الصناعٌة المرحلة الث 2مخلفات بالستٌن ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة لوٌسنا المطعة رلم 
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امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة بنشاط تصنٌع  8بلون  4ل رئٌسى اخر بناحٌة برج العرب لطعة مخلفات بالستٌن ، بجهة : له مح
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عن وحده  88268برلم  22191222، لٌد فى  122220222جمال عبدالفتاح محمود الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92
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عن  94482برلم  22191232، لٌد فى  1222220222الء عبدالواحد رمضان الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  95
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تدوٌر  78978برلم  22191227، لٌد فى  5222220222دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96
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 2219/2/4فى  78978برلم تابع 
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عن  72286برلم  22191222، لٌد فى  32222220222عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد الشلٌبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

بملن بالل فتحى محمود حجازى وذلن لخدمات  -مصنع اكٌاس بالستٌن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة شارع الجالء البحرى 

 72286ولٌد برلم  2211/3/29افتتح فى  كمبٌوتر وانترنت

عن تربٌة  94253برلم  22191228، لٌد فى  2522220222اشرف عبدالرحمن على الشٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 مواشى ، بجهة : صفط جدام بملن عالء عبدالرحمن على الشٌن

عن  94261برلم  22191228، لٌد فى  1222220222حاتم صبحى عبدالموجود نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 مصنع تصنٌع وتجهٌز وتعبئة وتجمٌد المواد الغذائٌة ، بجهة : طرٌك كفر الباجور فٌشا الصغرى بملن عاٌدة دمحم على

عن بٌع  94347برلم  22191216، لٌد فى  622220222دمحم انور عبدالعزٌز الشرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 البس جاهزة ، بجهة : شارع جادهللا بجوار باسٌلى بملن انور عبدالعزٌز بٌومى الشرٌفم

عن ورشة دوكو  94355برلم  22191217، لٌد فى  222220222دمحم عبدالحلٌم دمحم المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 دالرحمنسٌارات ، بجهة : شارع طعٌمة من شارع المرور بملن عبدالحمٌد مصطفى عب

عن مكتبة ،  94367برلم  22191222، لٌد فى  222220222وائل فتحى عبدالسالم ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 بجهة : طنبدى بملن اشرف رفعت حسان عبدالهادى

عن ورشة عفشة  94372برلم  22191222، لٌد فى  252220222عبده دمحم عبدالعزٌز عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 سٌارات ، بجهة : شارعى الجٌش بحرى السكة الحدٌد بملن عبدالمادر ابراهٌم احمد

عن مكتب هندسى  94432برلم  22191224، لٌد فى  122220222وفاء مجدى شعبان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 ، بجهة : شارع سٌدى صالح بملن دمحم عبدالسمٌع دسولى حٌدر

عن مصوغات  94435برلم  22191227، لٌد فى  122220222شرف ندى كامل اسحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  129

 ذهبٌة ، بجهة : سبن الضحان بملن ورثة الحاج فوزى عبدالفتاح شعالن وهم دمحم فوزى شعالن

عن  94482برلم  22191232فى ، لٌد  1222220222عالء عبدالواحد رمضان الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 مكتب مماوالت عامة ، بجهة : ش/ابو سعده بملن مصطفى عبدالواحد رمضان الكٌالنى

عن مصنع  94318برلم  22191214، لٌد فى  2522220222مسعد مجدى مسعد حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مالبس ، بجهة : طوخ دلكة بملن فادى ابراهٌم محفوظ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  94198برلم  22191221، لٌد فى  5222220222ارس فتحى اسماعٌل دمحم زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ف -  112

 تصنٌع اعالف واضافات اعالف ، بجهة : البتانون بملن فتحٌة ابراهٌم مصطفى

عن  94322برلم  22191214، لٌد فى  222220222احمد عبدالحلٌم عبدالواحد عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 بماله ، بجهة : كفر الخضرة بملن عبدالحلٌم عبدالواحد عبدالحلٌم

عن بمالة ،  94223برلم  22191221، لٌد فى  522220222عناٌات عبدالموى دمحم محسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بجهة : كوم مازن بملن صالح سرور دمحم الخولى

عن تجارة  94396برلم  22191222، لٌد فى  522220222دمحم عبدهللا الصاوى ابوعبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 اعالف ، بجهة : طوخ دلكة بملن هبه عبدهللا دمحم الصعٌدى

عن  94424برلم  22191222، لٌد فى  5222220222وجدى عبدالبارى حافظ عبدالبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

وذلن وفماً للوائح والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : كفر بتبس  6من المجموعة  36والفمرة  19مكتب استٌراد وتصدٌر ماعدا الفمرة 

 بملن اسراء كمال عبدالممصود

عن  94413لم بر 22191223، لٌد فى  522220222احمد سامى اسماعٌل على اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 بماله ، بجهة : ش/ الزهراء من ش / صبرى ابو علم بجوار عمارات حمدى لندٌل بملن طلعت حامد ابراهٌم ٌحٌى

، لٌد فى  522220222حسام دمحم دمحم الدالً) الدالً لالستشارت الهندسٌه واالستثمار العماري(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

تب استشارات هندسٌه واستثمار عماري فٌما عدا خدمات االنترنت بعدالحصول علً التراخٌص عن مك 94227برلم  22191223

 حاره حتحوت من شارع احمد عرابً بملن / دمحم دمحم الدال13ًالالزمه ، بجهة : 

ع عن بٌ 94282برلم  22191212، لٌد فى  122220222رانى مالن شكرى عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 زٌوت سٌارات ، بجهة : شارع عبدالمنعم حمزة بملن سعٌد ناروز نوما

عن بٌع وشراء محمول  94425برلم  22191224، لٌد فى  52220222دمحم صالح دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ، بجهة : العرالٌة بملن شعبان محمود عبدربة

عن  94427برلم  22191224، لٌد فى  1522220222فرد ، رأس ماله ،  اشرف عبدالممصود دمحم طاٌل  ، تاجر  -  121

 مزرعة مواشى حالبة وتسمٌن ، بجهة : كفر ربٌع بملن عاصم عبدالممصود دمحم طاٌل

عن مكتبة ،  94447برلم  22191227، لٌد فى  522220222مسعوده عبدهللا على عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ملن دمحم عبدالعزٌز بسٌونى غراببجهة : عمروس ب

عن بمالة ، بجهة :  94475برلم  22191232، لٌد فى  122220222اٌمن بدوى على الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 بملن نادٌة حسن عبد هللا الغزالى -مٌت شهالة 

عن مكتب  94481برلم  22191232لٌد فى  ، 1222220222كمال عبدالمؤمن جاد صوفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 تورٌدات )فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : اسطنها بملن كمال عبدالمؤمن جاد صوفان

عن انارة افراح  94479برلم  22191232، لٌد فى  122220222نصر حامد حسن ابوعمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 عبدالجواد سلٌط ، بجهة : العرالٌه بملن دمحم دمحم

عن حظٌرة مواشى  94193برلم  22191221، لٌد فى  512220222سامى دمحم عٌد طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 حالبة ، بجهة : الكوم االخضر بملن رمضان دمحم عٌد طه

عن تجارة وتربٌه  94244برلم  22191227، لٌد فى  452220222ملكه حامد شبل صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 مواشى ، بجهة : ش/ الجمهورٌه بملن ٌاسر مصطفى ابو الٌزٌد
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن حظٌرة  94262برلم  22191228، لٌد فى  622220222رئٌسة احمد حسنٌن الباجورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 مواشى حالبة ، بجهة : كفر محمود بملن سعٌد عبدالستار دمحم

عن مكتب  94352برلم  22191217، لٌد فى  1222220222حسن عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   تامر سعٌد -  129

 تشطٌبات ، بجهة : دكما بملن سعٌد حسن عماره

عن تجارة ادوٌة ،  94378برلم  22191221، لٌد فى  522220222دمحم خالد جابر الشٌ   ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 وى المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بحرى بملن دمحم دمحم محمود المٌتبجهة : شارع الطنبدا

عن تورٌد  94412برلم  22191223، لٌد فى  1522220222سمٌر دمحم احمد ابونصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 نباتات وصٌانة ، بجهة : شارع مدرسة الزراعة ابراج الجوهرة بملن منى على السٌد السروى

عن سنترال وخدمات  94492برلم  22191231، لٌد فى  522220222دمحم سعٌد دمحم الفاضٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 محمول ، بجهة : كفر ربٌع بملن دمحم عبدالمعتد دمحم غنٌم

عن مكتب  94317برلم  22191214، لٌد فى  122220222هالة حمدى رشاد البرلسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : ش/عبدالغفار بملن عبدالمنعم جمال عبدالمنعم

عن صالون حاللة  94196برلم  22191221، لٌد فى  52220222امنه لطب عطٌه بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ، بجهة : ملٌج بملن سامح عبدالشاكر عبدهللا الجحش

عن بمالة ،  94222برلم  22191221، لٌد فى  222220222تاح شحاته حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالف -  135

 بملن ٌسرى عبدهللا العشماوى-شارع عاصم حما-بجهة : كفر المصٌلحة

م مجمدة ، عن بٌع لحو 94227برلم  22191222، لٌد فى  122220222امانى دمحم دمحم الشٌ   ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 بجهة : مٌت شهاله مٌدان العزب ابو نوح بملن ابراهٌم ودمحم عبدالفتاح الشٌ 

عن ورشة نجارة  94468برلم  22191229، لٌد فى  522220222احمد بدٌر عوض محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 شارع عبدالعزٌز سٌدى الشٌن بملن فتح هللا مصطفى المحراث 25، بجهة : 

عن مكتب  92171برلم  22191232، لٌد فى  22222220222اسامه احمد محسن احمد طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 تورٌدات)فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : شارع جمال عبد الناصر البحرى بملن/ محمود دمحم السٌد

عن مكتب  92171برلم  22191232، لٌد فى  22222220222اسامه احمد محسن احمد طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

(له محل رئٌسى بناحٌة ش بنزٌنة التعاون بملن/احمد محسن احمد طه لغرض/بٌع 1تورٌدات)فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : 

 2218/9/27فى92171زٌوت شحوم لٌد برلم

عن مطعم ،  94375برلم  22191222، لٌد فى  122220222هناء على سٌد على عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 بجهة : شارع زكى شبانة البر الشرلى بملن ٌاسر عبدالعزٌز عبدالرحمن

عن ورشه نجارة  94422برلم  22191222، لٌد فى  122220222مرٌم ابراهٌم حنا مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 رومانى غطاس مٌخائٌلمٌكانٌكٌه ، بجهة : البتانون بملن 

عن  83685برلم  22191222، لٌد فى  122220222رامى نبٌل سعد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 تجهٌزمشروبات بارده وساخنه ، بجهة : شبٌن الكوم شارع مجمع الكلٌات الجدٌد بملن منى محمود خلٌل دمحم

عن  83685برلم  22191222، لٌد فى  122220222ماله ،  رامى نبٌل سعد محمود  ، تاجر فرد ، رأس  -  143

بملن 1محل رلم 33تجهٌزمشروبات بارده وساخنه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم شارع مساكن االولاف عمارة رلم 

ولٌد برلم  2216/11/22منى محمود خلٌل دمحم ونشاطه مكتب مماوالت ) عامة و خاصة ( وتورٌدات فٌما عدا االنترنت افتتح فى 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه  94446برلم  22191227، لٌد فى  252220222دمحم مرضى عبدالرازق عبدالال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 الومٌتال ، بجهة : طرق مٌت خالان امام مستشفى درة بملن احمد سعٌد الجندى

عن بٌع مواد  94474برلم  22191232، لٌد فى  1222220222هدى ابو العز دمحم شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 بملن/ دمحم طارق دمحم-بناء ، بجهة : كفر الخضره

عام ، بجهة عن جراج  94471برلم  22191229، لٌد فى  522220222دمحم صابر السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 : ش/ ممتاز عجور بملن سامى عبدالمنعم عمر

عن مكتب  92171برلم  22191232، لٌد فى  22222220222اسامه احمد محسن احمد طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

بد المنعم (له محل رئٌسى اخر بناحٌة ابراج المضاه بملن/ باسم دمحم ع2تورٌدات)فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : 

 2219/2/5فى  92171لغرض/مشروبات سرٌعه لٌد برلم تابع

عن بمالة ،  94194برلم  22191221، لٌد فى  2222220222فاتن ابراهٌم محمود حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 بجهة : بٌر شمس بملن عثمان دمحم فتح الباب

عن تجارة احذٌه  94245برلم  22191227، لٌد فى  12220222رأس ماله ،   هانى شعبان ابراهٌم الحنفى  ، تاجر فرد ، -  149

 رٌاضٌه ، بجهة : شارع سلٌمه متفرع من شارع احمد عرابى بملن/ مدٌحه على السٌد

عن جزارة ،  94264برلم  22191229، لٌد فى  22220222مبارن دمحم ابوالٌزٌد سلطح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 بملن عبدالعزٌز دمحم ابوشوشة-دناصور-رٌك الشهداءبجهة : ط

عن بٌع  94282برلم  22191229، لٌد فى  252220222دمحم سعٌد عبدالعزٌز الزنبٌطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 اسمده زراعٌة ، بجهة : المصٌلحة بملن اٌمان ربٌع دمحم

عن تجارة  94294برلم  22191212، لٌد فى  122220222ماله ،  صبرى احمد عطوه ابوالخٌر  ، تاجر فرد ، رأس  -  152

 رخام ، بجهة : اصطبارى بملن ابراهٌم دمحم منتصر

عن تجارة  94333برلم  22191216، لٌد فى  12220222ماجدة دمحم عبد الرحمن سكٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 بملن لدرى صبحى غرٌب -شارع الشؤن مواد غذائٌة ، بجهة : شارع جمال عبد الناصر لبلى 

عن مطعم  94341برلم  22191216، لٌد فى  12220222ٌاسر احمد على دمحم صبح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 مشوٌات ، بجهة : المٌدان شارع بورسعٌد بملن فوزٌة ابراهٌم دمحم كشن

عن منشار  94385برلم  22191221، لٌد فى  322220222 مصطفى عصام سالم الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  155

 خشب ، بجهة : شارعى السوق الكبٌر بملن مصطفى عصام سالم الجوهرى

عن ورشه  94379برلم  22191221، لٌد فى  122220222دمحم سالمان السٌد عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 لن ورثه المرحوم مجدى السٌد امٌن نصارنجارة ٌدوى ، بجهة : كفر سنجلف الجدٌد بم

عن بمالة  94392برلم  22191221، لٌد فى  422220222اسماء عبدالعزٌز عبدهللا الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 ، بجهة : بشتامى بملن ابراهٌم محمود ابراهٌم عٌد

عن لطع غٌار  94452برلم  22191228، لٌد فى  12222.000حسٌن سامى حسٌن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 اجهزة كهربائٌة ، بجهة : شارع الجٌش بحرى السكة الحدٌد بملن ابراهٌم حسٌن السٌد

عن تجارة  94492برلم  22191231، لٌد فى  52220222عبدالعزٌز امل عبدالعزٌز حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 فٌما عدا مجاالت االنترنت ، بجهة : ش/ الجالء البحرى بملن محمود عبدالرحمن النحالادوات كهربائٌه وتورٌدات 

عن بٌع  94322برلم  22191213، لٌد فى  122220222ابتسام دمحم رفعت عبدالعال صفا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 أحذٌة وشنط ، بجهة : مٌت موسى بملن فاطمه على حسن الصعٌدى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن لطع غٌار  94312برلم  22191214، لٌد فى  12220222عبدالرحمن دمحم كشر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فتحى  -  161

 سٌارات وتورٌدات حكومٌة ، بجهة : شارع دمحم فرٌد البرالشرلى بملن عبدالرحمن دمحم ابوزٌد

عن حظٌرة  94463برلم  22191229 ، لٌد فى 1222220222دمحم سامى اسماعٌل حسٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 مواشى ، بجهة : ابشٌش بملن دمحم حسن دمحم السٌد

عن حداٌد  94421برلم  22191222، لٌد فى  1222220222مصطفى احمد عبدالغنى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 وبوٌات وادوات صحٌة ، بجهة : مناوهلة بملن سالمه بٌومى ٌوسف

عن مكتب  94422برلم  22191222، لٌد فى  12220222 عبدالرحمن الحصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم دمحم -  164

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ملٌج بملن عماد دمحم شولى

عن  94465برلم  22191229، لٌد فى  1222220222دمحم عبدالغنى عبدالرازق غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 مزرعة مواشى تسمٌن ، بجهة : نادر بملن عزه محمود حامد سلطان

عن تجارة اعالف  94469برلم  22191229، لٌد فى  122220222حماده حسن عزب بلطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 ، بجهة : مٌت شهاله بملن دروٌش حسن عزب بلطى

عن بٌع  94287برلم  22191212، لٌد فى  1222220222رأس ماله ،  عبدالرحمن احمد دمحم شلبى  ، تاجر فرد ،  -  167

 مالبس جاهزة ، بجهة : شارع محمود فهمى النمراشى بملن دمحم دمحم احمد الشازلى

عن ادوات صحٌة ،  94288برلم  22191212، لٌد فى  252220222هبه جمال دمحم بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 بملن وردة رٌاض فهٌمبجهة : دناصور 

عن  94363برلم  22191222، لٌد فى  52220222عبدالفتاح عبدالمرضى عبدالونٌس زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 مكتب مماوالت عمومٌه ، بجهة : شنوفه بملن فوزى دمحم دمحم سلٌمان

عن مخزن  94412برلم  22191223، لٌد فى  522220222رمضان عبدالرازق عبدهللا سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 لتجارة الخردة ، بجهة : اصطبارى بملن حنان الرفاعى عبدالفتاح

عن مطعم  88295برلم  22191217، لٌد فى  522220222حسن سٌد أحمد جالل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 كفر الباجور بملن اٌمان صالح دمحم دمحم عفٌفىتمدٌم المأكوالت والمشوٌات الباردة والساخنة ، بجهة : 

عن مطعم  88295برلم  22191217، لٌد فى  522220222حسن سٌد أحمد جالل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

ت تمدٌم المأكوالت والمشوٌات الباردة والساخنة ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة الغنامٌة بغرض صٌانة كمبٌوتر ماعدا مجاال

 88295ولٌد برلم  2218/2/12االنترنت افتتح 

 

عن بماله  94432برلم  22191224، لٌد فى  12220222اٌهاب مبرون عبدالعزٌز لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 وتموٌن ، بجهة : نادر بملن محمود دمحم عبدالمنعم رمضان

عن بمالة ،  94449برلم  22191227، لٌد فى  12220222سهام عبدالفتاح السٌد ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 بجهة : الراهب بملن نرمٌن فكرى السٌد

 عن جزارة 94197برلم  22191221، لٌد فى  32220222اٌمان الصاوى عبدالسالم حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 ، بجهة : زاوٌة الناعورة بملن حسنى عبدالعزٌز دمحم

عن مكتب رحالت  94212برلم  22191222، لٌد فى  122220222مجدى دمحم عطٌه لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : الشٌ  فؤاد بملن سعد عطٌه سٌد أحمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  94226برلم  22191223، لٌد فى  512220222ر شلتوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم عبدالشافً عبدالماد -  177

 محل بٌع مبٌدات واسمده وبذور ، بجهة : صفط جدام بملن / اٌهاب عبدالشافً شلتوت

ركت عن سوبر ما 94225برلم  22191223، لٌد فى  512220222خالد دمحم حسٌن البربري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 ، بجهة : طلعت حرب عماره الصفا بملن / دمحم عبد الوارث سلٌمان

عن بمالة ، بجهة  94256برلم  22191228، لٌد فى  2222220222ولٌد اٌمن عبدالجٌد امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 : كفر سنجلف الجدٌد بملن ابتسام جمال عبدالجٌد امام

عن تجارة  94296برلم  22191213، لٌد فى  212220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سالى مصطفى على الماضى  -  182

 شارع عثمان بن عفان تمسٌم التجار البر الشرلى بملن فرٌد شعبان رضوان الغرابلى 6مواد غذائٌه ، بجهة : 

عن عطارة  94332برلم  22191215، لٌد فى  722220222دمحم عبداللطٌف احمد الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 ، بجهة : سالمون لبلى بملن رسمٌة محروس مبرون الكومى

 94342برلم  22191216، لٌد فى  122220222شرٌف سرحان صابر مصطفى الدجوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 عن مكتب مماوالت عامة ، بجهة : شنوان بملن احمد كمال الدٌن مخلوف

عن مكتب  94381برلم  22191221، لٌد فى  522220222 شكر الخراشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عطاهللا -  183

 مماوالت عمومٌة ، بجهة : بشتامى بملن ولٌد عبدالحمٌد عبدهللا

 عن 94395برلم  22191222، لٌد فى  122220222دمحم محمود زٌن العابدٌن عبدالعظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 مكوجى ، بجهة : شارع شحات من شارع طلعت حرب الكومسٌون الطبى بملن سمٌر دمحم نبوى ابوالنباٌل

عن حظٌرة  94491برلم  22191231، لٌد فى  1222220222حسن دمحم نجٌب حسن بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 مواشى حالبة ، بجهة : الخضرة بملن دمحم نجٌب حسن بدوى

عن  94298برلم  22191213، لٌد فى  222220222دالعظٌم احمد عبدالعظٌم عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عب -  186

 تجمٌع خردة ، بجهة : سبن الضحان بملن مصطفى صابر دمحم خلٌل

 94323برلم  22191213، لٌد فى  5222220222صالح عبدالنبى عبدالستار على صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 عن مكتب استٌراد وتصدٌر لطع غٌار سٌارات ، بجهة : شارع البٌئة النموزجى بملن جمال عبدالنبى عبدالستار على صالح

عن ورشة  94316برلم  22191214، لٌد فى  252220222باسم صالح عبدالرحمن جبرٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 دمحم بسٌونى دٌابحدادة ولحام ، بجهة : شبرا باص بملن رجب 

، لٌد فى  5222220222ابراهٌم عبدالناصر زكرٌا محروس هٌكل ) هٌكل لالستٌراد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

وذلن وفماَ للوائح والموانٌن المنظمة  6من المجموعة  36والفمرة  19عن استٌراد ) فٌما عدا المجموعة  94365برلم  22191222

 ات الثمٌلة ، بجهة : سمان بملن على عوض عبدالسالملذلن ( وبٌع المعد

عن مكتب  94398برلم  22191222، لٌد فى  522220222دمحم فتحى عبدالرحمن ابوالعنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : طرٌك مٌت خالان البر الشرلى بملن دمحم دمحم مصطفى الخولى

عن تجارة  94399برلم  22191222، لٌد فى  52220222احمد دمحم رمضان بكر عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 نجف وسجاد ، بجهة : كفر طنبدى بملن احمد عبدالمنعم عبٌدة المصاص الماصر بوالٌة والدة

عن مكتب  94451برلم  22191228، لٌد فى  1222220222منٌر عبدالمنعم دمحم الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 مماوالت وتورٌدات )فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : شارع بور سعٌد بملن سعاد ابراهٌم عثمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  94243برلم  22191227، لٌد فى  122220222دمحم محمود صالح الدٌن حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : برج اللؤلؤة شارع ٌس عبدالغفار بجوار مستشفى  ادارة مشروعات رٌاضٌه

 الجامعه بملن دمحم مغاورى مصطفى

عن نمل  94239برلم  22191227، لٌد فى  5222220222دمحم كامل احمد المظالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 بملن/ احمد كامل احمد المظالى -سمالٌج  وتورٌدات ماعدا االنترنت ، بجهة :

عن بماله ، بجهة  94284برلم  22191212، لٌد فى  22220222جورج فاٌز جرجس باسٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 : البتانون بملن عاطف سعد فرج البغدادى

عن تجارة  94275برلم  22191229لٌد فى ،  52220222اٌهاب سعودى ابراهٌم شامٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 سٌارات ، بجهة : كفر طنبدى بملن شادٌة رمضان ابراهٌم شامٌه

عن  94352برلم  22191217، لٌد فى  522220222حماده دمحم دمحم مصطفى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 دهللاانتاج شتالت فاكهة ، بجهة : السكرٌة بملن جادهللا السٌد جا

عن تأجٌر معدات  94354برلم  22191217، لٌد فى  522220222وجٌه زكى حسنٌن مكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 ، بجهة : البرالشرلى شارع دمحم فرٌد برج عمر بن الخطاب بملن احمد وجٌه زكى حسانٌن مكى

عن  94346برلم  22191216، لٌد فى  1222220222  السٌد مصطفى عبدالفتاح المطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  199

 تصنٌع وتصلٌح أحذٌة ، بجهة : البتانون بملن عاطف سعٌد أحمد عٌسى

عن مكتب  94428برلم  22191224، لٌد فى  1222220222كامل حامد على على سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 ملن وحٌد سوٌلم ابو المجد علىمماوالت وتركٌبات كهربائٌة ، بجهة : مناوهله ب

عن  94217برلم  22191222، لٌد فى  512220222عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : مٌت البٌضا بملن السٌد مصطفى عبدالرحمن على

عن بٌع منظفات ،  94334برلم  22191216، لٌد فى  252220222مرٌم نصر كرم الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 بملن هالة دمحم ربٌع -بجهة : سبن الضحان 

 22191213، لٌد فى  522220222احمد عادل ابراهٌم الفرماوى دمحم الماصر بوالٌه والده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 عن تنمٌة بشرٌة فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة : شارع طلعت حرب بملن سعٌد دمحم ابراهٌم ناجى 94325برلم 

عن بٌع لطع  94224برلم  22191223، لٌد فى  122220222امٌره عبدالغنً منٌر خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ع احمد الدٌبغٌار سٌارات ، بجهة : كمشٌش بملن / هشام ربٌ

عن محل لطع  94234برلم  22191227، لٌد فى  452220222السٌد ابوالٌزٌد مرسى عبٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 غٌار سٌارات ، بجهة : بروى بملن عبدالعزٌز فتح هللا عبدالعزٌز

عن مكتب  94414برلم  22191223لٌد فى ،  12220222مجدى ابراهٌم عبدالمعٌن ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : كفر الغنامٌة بملن على سعدى مسعد حسب هللا

عن زٌوت سٌارات  94454برلم  22191228، لٌد فى  522220222سامح دمحم توفٌك عمارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 لعت حرب بملن عمر دمحم توفٌك، بجهة : شارع احمد شفٌك من شارع ط

عن  94461برلم  22191229، لٌد فى  122220222انتصار السٌد عبد الغنى عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 بملن دسولى سعٌد السٌد -مكتب تورٌدات ) فٌما عدا مجاالت االنترنت ( ، بجهة : مٌت خلف 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  94461برلم  22191229، لٌد فى  122220222عزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  انتصار السٌد عبد الغنى عبد ال -  229

مكتب تورٌدات ) فٌما عدا مجاالت االنترنت ( ، بجهة : كان له محل رئٌسى بناحٌة مٌت خلف بملن ابراهٌم غرٌب عٌسوى وذلن 

 2217/5/7واغلك فى  2214/3/9لغرض بمالة افتتح فى 

عن تصنٌع شربات ،  94229برلم  22191223، لٌد فى  252220222ر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  االء دمحم حسن ناص -  212

 بجهة : شارع جمال شاهٌن من شارع مصر الباجور بملن حسن على مصطفى

عن بٌع  94258برلم  22191228، لٌد فى  12220222سمٌر عبدالعظٌم احمد المٌضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ة المحمول ، بجهة : شارع جمال عبدالناصر لبلى بملن على ممتاز على طٌر البروصٌان

عن بٌع اكٌاس  94321برلم  22191214، لٌد فى  252220222دمحم سمٌر حامد مصلحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 بالستٌن ، بجهة : ملٌج بملن سمٌر حامد مصلحى

عن بٌع  94331برلم  22191215، لٌد فى  512220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود مسعد عبدالكرٌم الفمى   -  213

 مالبس حرٌمً ، بجهة : شارع الجٌش بملن مسعد عبدالكرٌم دمحم الفمى

عن مزرعة  94351برلم  22191217، لٌد فى  42220222على غرٌب عبدالستار اللحلح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 لبتانون بملن على غرٌب عبدالستار اللحلحدواجن ، بجهة : ا

عن تجارة  94338برلم  22191216، لٌد فى  242220222منه هللا مصطفى على المناخلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 مالبس جاهزة حرٌمى ، بجهة : شارع عاطف السادات بجوار كافتٌرٌا الواحة بملن عمرو عبدالعزٌز عبدالحمٌد عمرو

عن مكتب  94384برلم  22191221، لٌد فى  122220222عصام دمحم عبدالمنعم البدرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 هندسى ، بجهة : شارع البتانونٌة الشرلى بملن عائشة دمحم احمد عٌسوى

عن بٌع  94382م برل 22191221، لٌد فى  322220222سامح رافت عبدالعزٌز حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 مستحضرات تجمٌل ، بجهة : شارع الجالء بملن جمال المنشاوى فرج عطاهللا

عن بماله ،  94428برلم  22191222، لٌد فى  122220222سوسن بحٌرى دمحم عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 بجهة : سلكا بملن كرٌمه عبدالسالم الدسولى

عن مكتب  94422برلم  22191223، لٌد فى  222220222هد زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  راضى عبدالحلٌم مجا -  219

 نمل بضائع ، بجهة : لشطوخ بملن محمود عبدالحلٌم مجاهد زهران

عن  94416برلم  22191223، لٌد فى  5222220222مجدى فتحى عبدالمجٌد خضٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

وذلن وفما للوائح والموانٌن المنظمة لذلن( ، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  19واتٌر واستٌراد )ماعدا الفمرة تجاره سٌارات وم

 البتانون بملن صباح عطٌه عبدالفتاح هالل

اشى عن تربٌة مو 94423برلم  22191224، لٌد فى  522220222دمحم عبدالمادر دمحم االشمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ، بجهة : شنوان بملن حمدٌه صبحى عمر االشمر

عن حظٌرة  94436برلم  22191227، لٌد فى  1222220222مجدى البدوى محمود شاكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 مواشى حالبة ، بجهة : زاوٌة البملى بملن سامى البدوى محمود شاكر

عن مكتب  94442برلم  22191227، لٌد فى  122220222، رأس ماله ،  عبٌر ٌحٌى اسماعٌل سرحان  ، تاجر فرد  -  223

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : صفط جدام بملن سعٌد عبدالرازق الدٌب

عن ورشة لحام  94459برلم  22191228، لٌد فى  12220222محمود عبدهللا احمد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 لبرانمة بملن محمود عبدهللا احمد عبدهللاوحدادة ، بجهة : ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بمالة ،  94249برلم  22191228، لٌد فى  222220222مها وجدى احمد عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 بجهة : شارع عفٌفى الشاعر بملن ورثة صابرٌن كامل الشاعر

عن حظٌرة  94262برلم  22191228، لٌد فى  622220222سمر سعد ابوالفضل شعٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 مواشى حالبة ، بجهة : كفر الدوار بملن عمر دمحم عمر الباجورى

عن مكتب  86386برلم  22191213، لٌد فى  122220222فؤاد زكرٌا صالح بعضشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

  فؤاد بملن مصطفى عبد الفتاح زٌانمماوالت وتجارة عمارات ، بجهة : تال شارع الشٌ  دمحم

عن بٌع اعالف ،  94357برلم  22191217، لٌد فى  1222220222مروه حافظ دمحم حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 بجهة : مٌت مسعود بملن رضا عبدالسالم جمال غانم

عن  94362برلم  22191217، لٌد فى  522220222،   عمادالدٌن عبدالجواد السٌد جمال الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  229

 مكتب تورٌدات )فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : الحى الغربى شارع الزهار بملن اسماء صبحى السٌد بكر

عن تجارة اعالف ،  94362برلم  22191217، لٌد فى  212220222فاطمه على ٌس خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 : مٌت خالان بملن مصطفى عبده محمود ناصف بجهة

عن مخبوزات ،  94339برلم  22191216، لٌد فى  122220222عبدالمؤمن دمحم بدوى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 بجهة : شارع المركز المدٌم بملن بشٌر كامل السٌد دمحم حسانٌن

عن  94393برلم  22191221، لٌد فى  522220222محمود عبدالوهاب مالكى على الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 تورٌدات عمومٌه ) فٌما عدا االنرنت ( ، بجهة : شارع ابوالخٌر بملن ان الحسٌنى ابراهٌم ممار

عن  94281برلم  22191229، لٌد فى  522220222منصور مٌخائٌل مسعود منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 ورشة تصنٌع اثاث معدنً ومنشار خشب ) كراسى ( ، بجهة : العرالٌة بملن عاشور على احمد

عن ثالجة حفظ  94229برلم  22191222، لٌد فى  122220222جمال الصاوى حسن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 اوٌة بمم بملن ابراهٌم محمود الصاوى حسنوتبرٌد خضروات ، بجهة : طرٌك ز

عن مكتب  94222برلم  22191223، لٌد فى  522220222احمد عبدالعظٌم علً سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 مماوالت عمومٌه ، بجهة : جزٌره الحجر بملن / سامً عبدالعظٌم علً سعد

عن متعهد نمل  94265برلم  22191229، لٌد فى  12220222أس ماله ،  وائل دمحم احمد دمحم لندٌل  ، تاجر فرد ، ر -  236

 عمال ، بجهة : ش/جبانة االلباط بملن احسان عبدهللا سلٌمة

عن  94273برلم  22191229، لٌد فى  5222220222عمرو فتحى مصطفى السٌد الشباسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

وذلن وفما للوائح والموانٌن المنظمة لذلن( ، بجهة  6من المجموعه  36والفمرة  19دا الفمرة مكتب عمارات واستٌراد وتصدٌر )ما ع

 : شارع الجالء البحرى بملن طارق فتحى مصطفى الشباسى

عن مكتب  86386برلم  22191213، لٌد فى  122220222فؤاد زكرٌا صالح بعضشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

رات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه تال شارع الشٌ  دمحم فؤاد بملن مصطفى عبد الفتاح احمد ونشاطه مكتب مماوالت وتجارة عما

 86386ولٌد برلم  2217/8/15استٌراد وتصدٌر افتتح فى 

 عن تجارة فضة 94326برلم  22191215، لٌد فى  1222220222دمحم طلعت ربٌع دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 وكسر ذهب ، بجهة : شارع محمود فهمى النمراشى بملن احمد على دمحم شاهٌن

عن مخبز  94368برلم  22191222، لٌد فى  122220222حماد حسنى حماد دمحم السمدونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 افرنجى ، بجهة : شارع الجٌش بملن ماجد السٌد عبدالبالى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع مالبس  94373برلم  22191222، لٌد فى  522220222السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   باتعه دمحم ابراهٌم -  241

 واحذٌة ، بجهة : العسالتة بملن دمحم عبدالعزٌز فهمى السبع

عن كوافٌر  94484برلم  22191231، لٌد فى  52220222اسماء عادل مبارن الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 هة : مٌت خالان بملن عبدالحلٌم حسانٌن زناتىحرٌمى ، بج

عن حظٌرة  94321برلم  22191213، لٌد فى  2222220222شرٌف دمحم السٌد المحالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 مواشى تسمٌن ، بجهة : طوخ دلكة بملن دمحم السٌد مصطفى فهٌم

عن بٌع لطع غٌار  94226برلم  22191221، لٌد فى  1222220222،  احمد دمحم احمد بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  244

 سٌارات مستعملة ، بجهة : شارع فتحى غرٌب متفرع من شارع دنشواى بملن صباح احمد دمحم بكر

عن مكتب  94315برلم  22191214، لٌد فى  122220222امٌرة شعبان دمحم فوزى شعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 ت عمومٌة حفر ، بجهة : اول طرٌك دنشواى بملن نعٌمة حامد دمحممماوال

عن اعالف  94222برلم  22191223، لٌد فى  122220222سعٌد احمد عبدالمادر عٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 واسمده ، بجهة : ابو كلس بملن / تهانً شاكر السٌد الخولً

عن ورشة  94232برلم  22191223، لٌد فى  522220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم ابو المجد دمحم البسطوٌسى -  247

 بملن ابو المجد دمحم عبد هللا البسطوٌسى -حارة البسطوٌسى  -نجارة مٌكانٌكٌة ، بجهة : شارع اسكاروس 

عن  94233برلم  22191227، لٌد فى  1222220222ابراهٌم سمٌر ابراهٌم دمحم راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 صناعه الموبٌلٌات من الخشب ، بجهة : المنشاة الجدٌدة بملن سمٌر ابراهٌم دمحم راشد

عن تمدٌم  94466برلم  22191229، لٌد فى  522220222دمحم عفٌفى امام عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 ن بدر دمحم محمود سالمانمشروبات باردة وساخنة ، بجهة : كفر سنجلف الجدٌد بمل

عن مكتب هندسً  94279برلم  22191229، لٌد فى  52220222دمحم مصطفى على سعدون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 ومماوالت عامة ، بجهة : شارع سٌدى اللمعى بملن طارق عبدالوهاب حلمى مصطفى

عن اعالف وبمالة ،  94285برلم  22191212، لٌد فى  522220222 دمحم سٌد احمد حامد ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  251

 بجهة : شنوان بملن دمحم متولى محى الحكٌم

عن تجارة  94322برلم  22191214، لٌد فى  522220222دمحم شبل حسن الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 صة بملن سبل حسن الشرلاوىش/المرط امام مدرسة عرفة الخا 12مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

برلم  22191222، لٌد فى  12220222مرٌم عماد حنا مٌنا حنا الماصرة بوالٌة والدها  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 عن مكتب رحالت الداخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : مٌت عفٌف بملن عماد حنا مٌنا حنا 94429

عن للى  94417برلم  22191223، لٌد فى  122220222اجر فرد ، رأس ماله ،  طارق فتحى حسانٌن السٌسى  ، ت -  254

 وشوى لحموم ، بجهة : شارع بور سعٌد بملن السٌد عبدالفتاح شبل

عن تجارة  94434برلم  22191227، لٌد فى  52220222نعمه عبدالحمٌد السٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 عت حرب البر الشرلى بملن فوزٌه احمد خلٌفهسٌارات ، بجهة : شارع طل

256  - (A&I Brand  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ) لٌد فى  1222220222( اسالم حلمى دمحم محسن )اٌه اند اى براند ،

 عن اكسسوار حرٌمى ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : شارع بورسعٌد بملن منال طلعت زكى عوض 94442برلم  22191227

عن تجارة بطاطس  94489برلم  22191231، لٌد فى  122220222حمدى حسن مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عماد -  257

 ، بجهة : مٌت شهالة بملن حمدى حسن دمحم مراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  94192برلم  22191221، لٌد فى  122220222شرٌن عبدهللا عبدالعال عبدهللا علوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 ت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : صفط جدام بملن عزت عبدالرازق الدٌب الدٌبمكتب رحال

عن مخبز  94218برلم  22191223، لٌد فى  122220222حسن انور فرج على الهبٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 افرنجى ، بجهة : مناوهله بملن وحٌد عبدالغنى زاٌد العاصى

عن  94237برلم  22191227، لٌد فى  222220222رضا سولاير حنا سولاير نصرهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 بملن/ دمحم السٌد متولى -تجاره الومٌتال شبان ومطب  ، بجهة : ملٌج

عن  94241برلم  22191227، لٌد فى  122220222ماهر مسٌحه سٌدهم مسٌحه بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 بملن /لبٌب سلٌمان ابراهٌم-تاجٌر معدات لحساب الغٌر ، بجهة : ملٌج 

عن مزرعة دواجن ،  94247برلم  22191228، لٌد فى  2522220222دمحم احمد دمحم جلٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 بجهة : صفط جدام بملن السٌد مصطفى ابراهٌم

عن بمالة ، بجهة :  94255برلم  22191228، لٌد فى  522220222ونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ٌسرى دمحم ٌ -  263

 كفر سنجلف الجدٌد بملن فكرى عبداللطٌف عبدالحمٌد نصار

عن تمدٌم مشروبات  94267برلم  22191229، لٌد فى  222220222حلمى دمحم حلمى بكٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 ارض المشاط من شارع طلعت حرب بملن بالل سعد على عابدٌن 4 ، بجهة :

عن تمدٌم مشروبات  94267برلم  22191229، لٌد فى  222220222حلمى دمحم حلمى بكٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 ارض المشاط من شارع طلعت حرب بملن بالل سعد على عابدٌن 4، بجهة : 

 94349برلم  22191217، لٌد فى  622220222ابراهٌم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سلوى عرالى عبدالرحٌم -  266

 عن نجف وتحف ، بجهة : العسالتة بملن عبدالرحمن عبدالحلٌم شاهٌن

عن  94356برلم  22191217، لٌد فى  122220222عبدالفتاح مخلوف عبدالفتاح مخلوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 مكافحة وتطهٌر الحشرات والموارض ، بجهة : تلوانة بملن سلمان دمحم منصور الغرابمكتب 

عن  94386برلم  22191221، لٌد فى  1222220222انس دمحم مغاورى عفٌفى حمٌدة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 سعفان بملن دمحم مغاورى عفٌفى حمٌدة شارع دمحم 7مكتب مماوالت عمومٌة وتورٌدات )فٌما عدا مجاالت االنترنت( ، بجهة : 

برلم  22191228، لٌد فى  252220222عبدالستار ٌحٌى عبدالستار عبدالرحمن العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 عن بٌع االحذٌة ، بجهة : بٌر شمس بملن صبحى ابراهٌم كشن 94452

عن بٌع  94292برلم  22191212، لٌد فى  22220222ماله ،  احمد رشاد عبدالممصود علوان  ، تاجر فرد ، رأس  -  272

 اعالف ، بجهة : شارع البحر بملن فاطمه احمد مصطفى علوان

عن مكتب  94195برلم  22191221، لٌد فى  1122220222السٌد سعٌد معوض بحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 ء عبدالعزٌز فهمىمماوالت عامة ، بجهة : طرٌك مٌت خالان بملن حسنا

عن مكتب رحالت  94476برلم  22191232، لٌد فى  122220222اسالم احمد السٌد حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : البر الشرلى شارع المصرى بملن احمد السٌد حامد حماده

عن بٌع اطارات  86899برلم  22191221، لٌد فى  522220222رأس ماله ،   دمحم حمدى دمحم دمحم الجزار  ، تاجر فرد ، -  273

 شبٌن الكوم بملن الظاهر محمود برسٌم 2وكاوتش وبطارٌات وشحنها ، بجهة : شنوان م

عن بٌع اطارات  86899برلم  22191221، لٌد فى  522220222دمحم حمدى دمحم دمحم الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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وذلن فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ، بجهة : شارع  6من المجموعه 36والفمره  19استٌراد وتصدٌر ماعدا المجموعه 

 اسكاروس بملن/ دمحم مصطفى عبدهللا
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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ولٌد 2216/2/1شبٌن الكوم ملن عبد العزٌز دمحم شرشرونشاطه بٌع لطع غٌار موتوسٌكالت افتتح فى  2رئٌسى بناحبٌه المصٌلحه م

 82742برلم 

عن مكتب  82742برلم  22191221، لٌد فى  5222220222سامى دمحم محمود نصرة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

وذلن وفما للوائح والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : كان له  6من المجموعة  36والفمرة  19عدا المجموعة استٌراد وتصدٌر فٌما 
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 82742تابع والممٌد برلم  2219/12/21واغلك بتارٌ   2218/4/15
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 مواشى حالبة ، بجهة : شنوفة بملن سمٌر ابوبكر عبدالحمٌد دراز

عن  63768برلم  22191229، لٌد فى  322220222عزت دمحم الحداد المرسى السٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 بملن دمحم الحداد المرسى السٌسى -حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : دنشواى 

عن  63768برلم  22191229، لٌد فى  322220222عزت دمحم الحداد المرسى السٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

شواى بملن دمحم الحداد السٌسى وذلن لغرض اعالف وحبوب افتتح فى حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة دن

 63768ولٌد برلم  2227/11/1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع مالبس  76277برلم  22191223، لٌد فى  12220222أحمد ابوالمجد أحمد الحنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 عبدهللا حامد عمارجاهزة حرٌمى واطفال واحذٌة ، بجهة : ش عاطف السادات بملن صالح 

عن  94345برلم  22191216، لٌد فى  1522220222هشام زٌن العابدٌن ابراهٌم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 تصنٌع أحذٌة ، بجهة : البتانون بملن ابراهٌم زٌن العابدٌن ابراهٌم رضوان

عن تجارة  94387برلم  22191221، لٌد فى  122220222دمحم شولى عبدالفتاح عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 مالبس اطفال ، بجهة : مٌدان شرف برج الفٌروز بملن دمحم رجب عبدالعزٌز بكٌر

عن تطرٌز  94391برلم  22191221، لٌد فى  1222220222رافع مصطفى محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

 فى على عبدهللاوسرفلة ، بجهة : ملٌج بملن صباح مصط

عن جزارة ، بجهة :  94322برلم  22191213، لٌد فى  52220222احمد سعٌد كامل الفتات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  328

 ٌولٌو بملن سعٌد كامل لطب 23شارع 

عن  94224برلم  22191221، لٌد فى  2522220222دمحم عبدالملن موسى اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  329

 مزرعة مواشى حالبة ، بجهة : زاوٌة جروان بملن عبدالملن موسى اسماعٌل

عن خدمات  94313برلم  22191214، لٌد فى  52220222جمال فتحى على الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 دمحم عادل عبدالحفٌظكمبٌوتر ماعدا مجاالت االنترنت بعد الحصول على التراخٌص االزمة ، بجهة : اسطنها بملن 

عن حظٌرة مواشى  94211برلم  22191222، لٌد فى  5122220222فاٌزة سٌد دمحم شحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 حالبة ، بجهة : منشأة سٌف بملن حاتم محمود عبدالفضٌل

عن  94419برلم  22191223ٌد فى ، ل 252220222اٌمان سٌف الدٌن سلٌم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 حظٌرة مواشى ، بجهة : مٌت الموز بملن سٌف الدٌن سلٌم عبدالحمٌد

عن توزٌع وصٌانه  63262برلم  22191232، لٌد فى  522220222دمحم سعٌد أمٌن المرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 دمحم اجهزة تكٌٌف ، بجهة : شارع محمود شاهٌن بملن نجاه عبدالفتاح

عن توزٌع وصٌانه  63262برلم  22191232، لٌد فى  522220222دمحم سعٌد أمٌن المرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

اجهزة تكٌٌف ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة شارع محمود شاهٌن بملن نجاة عبدالفتاح دمحم النفٌلى بغرض مكتب تجارة مستلزمات 

 2227/5/6فى  63262ٌر والممٌد برلم طبٌه ومستحضرات تجمٌل وتصد

عن مكتب  94252برلم  22191228، لٌد فى  5222220222دمحم غرٌب حسٌن الطنبداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

وذلن وفماً للوائح والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : شارع طلعت  6من المجموعة  36والفمرة  19استٌراد وتصدٌر ماعدا الفمرة 

 حرب بملن غرٌب حسٌن ابراهٌم

عن بٌع  94252برلم  22191228، لٌد فى  1222220222صابر احمد مصطفى االسمٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 مالبس جاهزة ، بجهة : شارع الجمهورٌة بملن مصطفى احمد مصطفى احمد

عن حظرة  94295برلم  22191212، لٌد فى  1222220222فاٌزة فتحى عوض هللا الحرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

 مواشى حالبه ، بجهة : بشتامى بملن رفعت ابوعوف عوض هللا

عن  94337برلم  22191216، لٌد فى  122220222احمد مجدى عبدالفتاح دمحم الشعار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 بملن فولٌه رمضان شرف سالم 2ب محل رلم 12نٌات عمار رلم تحضٌر مشروبات ساخنة وباردة ، بجهة : مساكن التعاو

عن بٌع  94361برلم  22191217، لٌد فى  222220222معاذ هشام عبدة السٌد سعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  339

 شارع سٌدى الشٌن بملن هشام عبدة السٌد سعفان 3مالبس جاهزة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشة  94343برلم  22191216، لٌد فى  422220222نور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود سعٌد ابراهٌم المص -  342

 لحام ، بجهة : عشما بملن دمحم احمد عبدالسالم شرف

عن مكتبه ترجمه )  94457برلم  22191228، لٌد فى  122220222عماد سٌد دمحم الصٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 د الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : شارع الحرٌه عمارة الشبكه بملن جهاد فؤاد الشبكهفٌما عدا االنترنت وبع

عن صالون  94488برلم  22191231، لٌد فى  522220222اشرف سعد ابراهٌم حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 حاللة ، بجهة : شارع عاطف السادات بملن احمد دمحم شعبان الصاوى

عن تعبئه  89686برلم  22191222، لٌد فى  522220222احمد حسن اسماعٌل مطهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 شارع الجندى بملن ناصر موسى ابراهٌم 8وتغلٌف دواجن ، بجهة : شبٌن الكوم 

عن تعبئه  89686م برل 22191222، لٌد فى  522220222احمد حسن اسماعٌل مطهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

مٌت خالان بملن حسن اسماعٌل مطهرونشاطه تعبئة وتغلٌف لحوم  -وتغلٌف دواجن ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم 

 89686ولٌد برلم  2218/8/8ودواجن افتتح فى 

عن تجمٌع  94221لم بر 22191223، لٌد فى  422220222احمد حسن محمود حسن خشاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 احذٌه ، بجهة : اصطباري بملن / جمال دمحم السٌد جمعان

عن تجارة  94263برلم  22191229، لٌد فى  522220222دمحم السٌد عٌسوى احمد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 بدر اجهزة وادوات منزلٌه ، بجهة : شارع المركز _ شارع طلعت حرب _ بملن مجدى دمحم دمحم

عن معمل  94266برلم  22191229، لٌد فى  322220222جهاد نشأت عبدهللا موسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  347

 تحالٌل طبٌة ، بجهة : شارع الجعار متفرع من شارع الجٌش بملن دمحم دمحم حواش ابو دسولى

عن  94388برلم  22191221، لٌد فى  122220222دمحم جمال جابر السٌد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  348

 مستحضرات تجمٌل ، بجهة : شارع الشبان المسلمٌن ابن الفارض بملن ام دمحم مصطفى الطٌب

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه / مصطفى أحمد مصطفى جندٌه وشرٌكه   شركة  ،  مكتب مماوالت عامه وحكومٌه واألنشاء والتعمٌر واستثمار  -  1

، عن مكتب مماوالت عامه وحكومٌه واألنشاء  94336برلم  22191216،لٌدت فى  1222220222عمارى  ،رأس مالها   

 علم برج عباد الرحمن ملن أحمد مصطفى سلٌمانوالتعمٌر واستثمار عمارى ، بجهة : شبٌن الكوم ش صبرى أبو 

شركة ٌوسف مؤمن دمحم عبد الرحمن وشركاه   شركة  ،  انشاء المبانى و الطرق وتشغٌلها واداراتها وصانتها و المماوالت  -  2

شاء المبانى و ، عن ان 94418برلم  22191223،لٌدت فى  1222220222العامة وتجارة مواد البناء وتورٌداتها   ،رأس مالها   

شارع سعد زغلول بجوار  13الطرق وتشغٌلها واداراتها وصانتها و المماوالت العامة وتجارة مواد البناء وتورٌداتها ، بجهة : 

 بملن ٌونس ابراهٌم السٌد على -مسجد سٌدى خمٌس 

وجبن بكافه أنواعها وخضار مجمد  شركه / رشاد صبحى دمحم سالم وشركاه   شركة  ،  تصنٌع وتعبئه وتوزٌع لحوم ومصنعات -  3

،لٌدت فى  2222220222بجمٌع أنواعه وجالش ومعجنات وجمٌع المود الغذائٌه داخل جمهورٌه مصر العربٌه  ،رأس مالها   

، عن تصنٌع وتعبئه وتوزٌع لحوم ومصنعات وجبن بكافه أنواعها وخضار مجمد بجمٌع أنواعه وجالش  94344برلم  22191216

 ٌع المود الغذائٌه داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : شلرع محمود سلطان مطر بملن وحٌد فهمى دمحم زاٌدومعجنات وجم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  22191213،لٌدت فى  422220222شركه سلوى سعٌد السٌد عرف وشركاها   شركة  ،  بماله وتموٌن   ،رأس مالها    -  4

 حارة الهلباوى بملن اسامه رجب عبدالموى -، عن بماله وتموٌن ، بجهة : كفر البتانون  94299

شركه / تامر عبد السالم دمحم الشناوى وشرٌكه   شركة  ،   مطعم تحضٌر وبٌع مأكوالت الكرٌب والبٌتزا وغٌرها من  -  5

فى ،لٌدت  222220222المأكوالت والمشروبات والمنالصات الحكومٌه والتورٌدات فٌما عدا مجاالت االنترنت   ،رأس مالها   

، عن مطعم تحضٌر وبٌع مأكوالت الكرٌب والبٌتزا وغٌرها من المأكوالت والمشروبات والمنالصات  94371برلم  22191222

الحكومٌه والتورٌدات فٌما عدا مجاالت االنترنت ، بجهة : شبٌن الكوم برج جوهره المهندسٌن شارع صبرى ابوعلم ملن موسى 

 السٌد السٌد لشوة

،لٌدت فى  52220222امى الطباخ وشركاه   شركة  ،    انتاج خبز بلدى نصف ألى  ،رأس مالها   شركه / أحمد س -  6

 شبٌن الكوم بملن ناهد محمود عبده الماضى 2، عن انتاج خبز بلدى نصف ألى ، بجهة : شنوان م 94372برلم  22191222

ات ودٌكورات داخلٌه وخارجٌه  ،رأس مالها   شركه محمود فوزى زكى على وشرٌكته   شركة  ،  تنفٌذ اعمال تشطٌب -  7

، عن تنفٌذ اعمال تشطٌبات ودٌكورات داخلٌه وخارجٌه ، بجهة : الباجور  94277برلم  22191229،لٌدت فى  2222220222

 شارع مدبولى زهٌر بملن / نادٌه السٌد عبد البالى جبرٌل13

برلم  22191213،لٌدت فى  522220222،  بماله  ،رأس مالها    شركه هبه جابر دمحم دمحم ابوغالٌة وشرٌكتها   شركة  -  8

 ، عن بماله ، بجهة : كفر المصٌلحة بملن فٌروز عبدالعزٌز السٌد عمر 94324

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

  الشطب  -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     22191222، وفى تارٌ     53785أحمد صبحى عبد المادر دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191223، وفى تارٌ     47297امال دمحم عبد الرؤف خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191223، وفى تارٌ     93537محمود شعبان جوده االشمونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     22191228، وفى تارٌ     31958علٌه على ابراهٌم سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

حو/شطب السجل  تم م   22191228، وفى تارٌ     71251محمود دمحم عبد السمٌع زوبع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم    22191229، وفى تارٌ     62286سمٌحه عبد الشافى عبد الصادق نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 محو/شطب السجل  شطبت صحفٌه المٌد بأمر محو وذلن للوفاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     22191229، وفى تارٌ     56585رد  ،  سبك لٌده برلم : فتحى جبرى احمد مرزوق  ،  تاجر ف   - 7

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     22191229، وفى تارٌ     72375هبه احمد فوزى المصرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن لترن تجاره نهائٌا

تم    22191229، وفى تارٌ     67177منصور دمحم دمحم أبو غزالة)أبوغزالة الكترونٌن(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن لترن تجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22191229، وفى تارٌ     61149احمد دمحم المغاوري عبد الحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191212، وفى تارٌ     88562،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : هدى دمحم جاد الحجرى     - 11

 شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22191212، وفى تارٌ     58875أحمد سمٌح دمحم الجارٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 مر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌاشطبت صحٌفة المٌد بأ

تم محو/شطب السجل     22191212، وفى تارٌ     78594اٌمن احمد فرج الحبٌبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    22191213، وفى تارٌ     55252لم : هناء عبد الممصود عفٌفى الهضٌبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 14

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم    22191213، وفى تارٌ     92522عبد المعبود جوده عبد المعبود ضباشه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

ً محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إل  عتزال التجارة نهائٌا

تم    22191214، وفى تارٌ     86312اسالم عبدالمعطى احمد عبدالمعطى حجازى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

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

تم محو/شطب    22191214، وفى تارٌ     72778م : سامى عبد الستار احمد الطباخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 17

 السجل  شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن للوفاه

تم محو/شطب    22191214، وفى تارٌ     92726دمحم حمدى ابراهٌم شرف ابوالعنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 ة نهائٌاالسجل  شطبت صحٌفه المٌد بأمر محو وذلن العتزال التجار

تم محو/شطب    22191215، وفى تارٌ     51966وائل ابوالفتح محمود البرهٌمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     22191216، وفى تارٌ     47241مدبولى دمحم شرف الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191216، وفى تارٌ     92332حسام محروس عبد العزٌز الدوٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     22191216، وفى تارٌ     49161برٌمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عصام على ال   - 22

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191216، وفى تارٌ     77923رٌهام حمدى السٌد بدر عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 ٌفة المٌد بأمر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌاالسجل  شطبت صح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     22191216، وفى تارٌ     91696هبة على مصلحً فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم    22191216، وفى تارٌ     76228سبك لٌده برلم :   عبدالممصود لطب عبدالواحد المنشاوى  ،  تاجر فرد  ،   - 25

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22191217، وفى تارٌ     75372نجالء صبحى عبده دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 وذلن لالستغناء عنه 2214/3/12فى 1219شطب الفرع المودع برلم 

تم محو/شطب السجل     22191217، وفى تارٌ     53747شافعٌة على حامد عبد ربه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    22191217، وفى تارٌ     62289عزٌزة اسماعٌل على شهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 السجل  شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  الغاء    22191217، وفى تارٌ     69178احمد فخرى سعد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 هائٌاالمحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه ن

تم محو/شطب السجل     22191222، وفى تارٌ     37369خلف نجٌب عبد هللا حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191222، وفى تارٌ     89544عزه ابراهٌم محمود بدٌوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191222، وفى تارٌ     89315اٌمن السٌد جابر الشوٌ   ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191222، وفى تارٌ     46158هو  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عصام عبد العزٌز ابراهٌم ز   - 33

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     22191222، وفى تارٌ     68192عبدهللا سالم عوض جمٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

ًً شطبت صحٌفة الم َ  ٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191221، وفى تارٌ     82331هناء  ابراهٌم رزق منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22191221، وفى تارٌ     82742سامى دمحم محمود نصرة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 شطب الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     22191221، وفى تارٌ     89344دمحم عبد الستار على بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم    22191222، وفى تارٌ     72566حسٌن الجٌوشى مرسى شحاتة زعربان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 محو/شطب السجل  تم شطب الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب    22191222، وفى تارٌ     52436أدرى شحات وهبة البتانونى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 السجل  شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191222، وفى تارٌ     45291صالح توفٌك شعبان بدٌوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    22191223، وفى تارٌ     87269 شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اسماء احمد السٌد دمحم   - 41

 السجل  شطب سجل وذلن لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191224، وفى تارٌ     64422نبوٌة عبد الحلٌم حمد راشد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

ً شطبت صحٌفة المٌد و  ذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191224، وفى تارٌ     79492اٌمن دمحم حداد عبد اللطٌف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191224، وفى تارٌ     58328ابراهٌم دمحم احمد موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 شطبت صحٌفه المٌد بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم    22191227، وفى تارٌ     78182شرٌف عبد الهادى سٌد احمد حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 همحو/شطب السجل  تم شطب الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عن

تم محو/شطب السجل     22191228، وفى تارٌ     81889دمحم عبد الرازق عبد هللا دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 شطبت صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم    22191228تارٌ  ، وفى    91924عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد عوض هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 ً  محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191228، وفى تارٌ     71481عادل فتحى البكرى البربرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجارة نهاٌئا

تم محو/شطب السجل     22191228، وفى تارٌ     54228دمحم عسٌلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عٌسى جابر   - 49

 شطبت صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191229، وفى تارٌ     83743صبحى سعد عطٌه سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 المٌد بامر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا شطبت صحٌفه

تم    22191229، وفى تارٌ     75926تامر الدسولى عبد الممصود الحملى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 ً  محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191229، وفى تارٌ     78722د  ،  سبك لٌده برلم : اٌمان عبد الموى دمحم مصطفى  ،  تاجر فر   - 52

 ًَ ً  السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم    22191229، وفى تارٌ     52241صابر عبد الفتاح دمحم اسماعٌل دغٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 د وذلن العتزال التجارة نهائٌامحو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌ

تم محو/شطب السجل     22191229، وفى تارٌ     91221سعد جابر ابراهٌم شحاتة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22191229، وفى تارٌ     76912: وجدى عبد العظٌم حسنٌن المنوفً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 55

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     22191232، وفى تارٌ     57777خضرة سعٌد سالم مرسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191232، وفى تارٌ     92837اٌهاب دمحم عبدة فرج عالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محو/شطب  تم   22191232، وفى تارٌ     68558أشرف عبد السمٌع أحمد عماره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 58

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    22191231، وفى تارٌ     68122دمحم محمود دمحم كامل الهٌبرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    22191231، وفى تارٌ     79275،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  اٌمن سعٌد مصطفى ابو عامر    - 62

 السجل  شطبت صحٌفت المٌد وذلن لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22191231، وفى تارٌ     85213دمحم شولى عبد الرازق دهب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 ذلن لترن التجاره نهائٌاالسجل  شطبت صحٌفه المٌد و

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191221وفً تارٌ  ،   94228عطٌه عادل حامد الشناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   552220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصف ت  22191221وفً تارٌ  ،   67362فتحى دمحم دمحم فتحى عطوة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   452220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191221وفً تارٌ  ،   92838تسنٌم اٌمن دمحم حداد عبد اللطٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191221وفً تارٌ  ،   94163سحر على دمحم سرحان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   122220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف تم   22191222وفً تارٌ  ،   89513سعاد صبحى عفٌفى مسلم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   252220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191222وفً تارٌ  ،   79427صفاء ابو السعود عبد الحمٌد ٌونس األعصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   55222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222وفً تارٌ  ،   91173حسام صالح دمحم عبد الحمٌد لوطه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   3222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191222رٌ  ، وفً تا  89686احمد حسن اسماعٌل مطهر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   2522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     22191222وفً تارٌ  ،   87884دمحم عٌد بٌومى حشاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   52222.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222وفً تارٌ  ،   64787طارق حمدى ذكى الفرماوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   212220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191223ً تارٌ  ، وف  93254احمد عبد الحمٌد احمد عبد الحكٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   322220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191223وفً تارٌ  ،   85643همت مصطفى كامل عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   252220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191227وفً تارٌ  ،   66412ابراهٌم سعٌد ابراهٌم دٌاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   22222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191227رٌ  ، وفً تا  71231مصطفى أحمد حسن المط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   22222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191228وفً تارٌ  ،   94116راندا جمٌل زهدى عفٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191228وفً تارٌ  ،   66944سعٌد شحاته حسن حشكٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191228ارٌ  ، وفً ت  94113سعٌده صالح ابراهٌم الصباغ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191228وفً تارٌ  ،   92161دمحم عبدالحمٌد دمحم بر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   2222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191228وفً تارٌ  ،   69649مجدى صالح دمحم زعزع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191228وفً تارٌ  ،   64442دمحم فوزى عبد الوارث شهاب الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191229وفً تارٌ  ،   57448عبد العظٌم ابراهٌم عبد العظٌم نصر الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1222220222المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191229وفً تارٌ  ،   93468نها فوزى سلٌمان دمحم عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22191229وفً تارٌ  ،   93785والده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  كرٌم رضا حسٌن دمحم عامر الماصر بوالٌة -  23

 جنٌه   52220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , تم تعدٌل رأس ال  22191229وفً تارٌ  ،   73662بدرٌة ابراهٌم عبد الهادى األلرع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191212وفً تارٌ  ،   92979دمحم صبحى محمود عمرٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191212وفً تارٌ  ،   64296عبد العزٌز دمحم بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبد الفتاح  -  26

 جنٌه   5222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22191212وفً تارٌ  ،   89895اسماء عبد الفتاح فتح هللا ابو النصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   252220222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191212وفً تارٌ  ،   62639السٌد عبد العزٌز دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   452220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191212وفً تارٌ  ،   72119مها دمحم عبدالعزٌز سرور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   122220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191213وفً تارٌ  ،   77232صباح عبد الفتاح دمحم دمحم دٌاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   212220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191213وفً تارٌ  ،   86386فؤاد زكرٌا صالح بعضشى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191213وفً تارٌ  ،   92351شلبٌة ربٌع ابراهٌم الدسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191213وفً تارٌ  ،   82998نرمٌن بشرى حنا سمعان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   552220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191214وفً تارٌ  ،   84156عالء السٌد محمود رلعة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191214وفً تارٌ  ،   73262عماد على دمحم نصار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

  جنٌه  1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191215وفً تارٌ  ،   91823دمحم صالح عبدالجبار برٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   252220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191215وفً تارٌ  ،   69222عصام فتحى احمد سلٌمان راشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   252220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191215وفً تارٌ  ،   47927دمحم كمال محمود سٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 ٌه جن  5222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  47927مصنع سٌف للبالستٌن (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تم تعدٌل االسم التجارى بجعله )دمحم كمال محمود سٌف  -  39

 جنٌه   5222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22191215وفً تارٌ  ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191215وفً تارٌ  ،   93793ل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌمان السٌد عبدالعزٌز خلٌ -  42

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل رأس المال , وصف  22191215وفً تارٌ  ،   82134سعٌد دمحم عبد الحمٌد جعفر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   3222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191216وفً تارٌ  ،   61223كمال حمدى عبد الجواد زهٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   12220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191216وفً تارٌ  ،   79527رازق شرشر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سمٌر عاطف عبد ال -  43

 جنٌه   2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ال , تم تعدٌل رأس الم  22191216وفً تارٌ  ،   74618خالد محمود ابراهٌم شمدوفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   52220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191216وفً تارٌ  ،   92687نادر نصرالدٌن عبدالغفار لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191217وفً تارٌ  ،   93251عبدالفتاح دمحم مبارن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم زكرٌا  -  46

 جنٌه   6222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , تم   22191217وفً تارٌ  ،   81267احمد رمضان ابو الٌزٌد شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191217وفً تارٌ  ،   85737احمد سمٌر على خلف هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191217وفً تارٌ  ،   77226أٌمن سامى عفٌفى عفٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   212220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصف تم ت  22191217وفً تارٌ  ،   72262ثناء دمحم ابوالحسن ناصف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191217وفً تارٌ  ،   89667محمود حمدى عباس عبد المنعم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   492220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191217وفً تارٌ  ،   56976سهام عوض عبده عوض السما  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191222وفً تارٌ  ،   94212اسالم دمحم حسٌن الزغبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22191222وفً تارٌ  ،   82991أمٌر عبدالرشٌد فوزى ابراهٌم عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   522220222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191221وفً تارٌ  ،   85367محمود حمٌده محمود عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191221وفً تارٌ  ،   82742سامى دمحم محمود نصرة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   122220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191221وفً تارٌ  ،   73527منصور على محمود عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 نٌه ج  62222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191221وفً تارٌ  ،   73527منصور على محمود عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   62222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191221وفً تارٌ  ،   77862والء دمحمى منٌر ندا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف تم   22191222وفً تارٌ  ،   93727احمد صابر دمحم دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222وفً تارٌ  ،   92922عرفه عبد المحسن ٌونس السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   512220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191222وفً تارٌ  ،   72566حسٌن  الجٌوش مرسى شحاتة زعربان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   452220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191222وفً تارٌ  ،   93447شرٌن رمضان محمود طه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   1522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191222وفً تارٌ  ،   82438ماجد عبد الحمٌد السٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   512220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191222وفً تارٌ  ،   92479احمد دمحم فهمى نبوى الحبٌبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   5222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191223وفً تارٌ  ،   71924دمحم محمود دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191224وفً تارٌ  ،   69929اسماعٌل فهمى اسماعٌل دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   5222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191224وفً تارٌ  ،   94372عبده دمحم عبدالعزٌز عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   1522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191224  ، وفً تارٌ  65362أحمد على المطب الحوشى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191224وفً تارٌ  ،   93526دمحم مندوة دمحم سلٌم السبكى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   12222220222،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال ,   22191224وفً تارٌ  ،   92272اخالص عطوه رزق هللا عطوه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   512220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191224تارٌ  ،  وفً  72465حسام فتحى السٌد نصار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191224وفً تارٌ  ،   71269سامى حسن عبدالمعطى الغرباوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   522220222ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

  82416تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح طه ابو بكر سلٌمان لابل ) مكة لالعالف و الحبوب (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   12222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22191224وفً تارٌ  ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191224وفً تارٌ  ،   82416ه ابو بكر سلٌمان لابل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ط -  75

 جنٌه   12222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , تم تع  22191227وفً تارٌ  ،   68623بٌشوى مٌالد صبحى سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22191227وفً تارٌ  ،   78182شرٌف عبد الهادى سٌد أحمد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

  جنٌه  512220222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191227وفً تارٌ  ،   71437لنعان عبد الرحٌم مصطفى شكل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   2222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191228،  وفً تارٌ   88612ساره دمحم عبدالرحمن دمحم عبٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   12222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191228وفً تارٌ  ،   83552محمود دمحم نبوى دمحم لشوة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   1522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191228وفً تارٌ  ،   66223رجاء عبد السمٌع ٌوسف علٌمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   32222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191228وفً تارٌ  ،   75452احمد دمحم دمحم عصران مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   212220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191229وفً تارٌ  ،   88521عالء صبرى عبدالغنى موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   1222220222أس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال ,   22191229وفً تارٌ  ،   72114هشام محمود حسنٌن خلف هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   1222220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191229وفً تارٌ  ،   66291برلم  دمحم عبدالنبى سالم على موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  85

 جنٌه   122220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191229وفً تارٌ  ،   67262دمحم توفٌك حسن بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   512220222بح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس   22191229وفً تارٌ  ،   69697ثروت عبدالفتاح عبدالنبى شحاته الفخرانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   1222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191232وفً تارٌ  ،   89123جاد محمود جاد البكرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   1222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصف تم ت  22191232وفً تارٌ  ،   84319عماد محمود  دمحم صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   522220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22191232وفً تارٌ  ،   93523اٌمن سعد حسنٌن عمرٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   2222220222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191232وفً تارٌ  ،   71529ربٌع ٌسرى عبد المنجى الحمصى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   322220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191232وفً تارٌ  ،   64517فاطمه ابراهٌم عبد الفتاح عبدة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   1522220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191232وفً تارٌ  ،   88992السٌد محمود السٌد ابو العنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   172222.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191231وفً تارٌ  ،   94464عبدالعزٌز طارق عبدالعزٌز النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   52220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  22191231وفً تارٌ  ،   77968رد ،، سبك لٌده برلم مجدى عبد الغنى عطٌة النجار ) االندلس لبٌع الومٌتال (  تاجر ف -  95

 جنٌه   522220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191231وفً تارٌ  ،   77968مجدى عبد الغنى عطٌة النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

 جنٌه   522220222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   وصف التأشٌر:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94189دمحم حسنى النبوى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 دمحم فرٌد بملن ماجدة احمد توفٌك على الـتأشٌر:   ، البر الشرلى شارع

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94222دمحم معوض عبدالمحسن شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن عاطف وطارق عبدالرازق عبدالواحد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94225ه برلم    احمد سعٌد السٌد ابوذكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  3

 الـتأشٌر:   ، كفر المصٌلحة بملن سعٌد السٌد النبوى ابوذكرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94196امنه لطب عطٌه بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 كر عبدهللا الجحش الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن سامح عبدالشا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94224دمحم عبدالملن موسى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، زاوٌة جروان بملن عبدالملن موسى اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221ً تارٌ  وف 94198فارس فتحى اسماعٌل دمحم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن فتحٌة ابراهٌم مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94197اٌمان الصاوى عبدالسالم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 الـتأشٌر:   ، زاوٌة الناعورة بملن حسنى عبدالعزٌز دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   85373دمحم محمود ابراهٌم الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 الـتأشٌر:   ، زرلان بملن احمد صبحى عبدالحمٌد كسبر

ن , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا 22191221وفً تارٌ   94226احمد دمحم احمد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 شارع فتحى غرٌب متفرع من شارع دنشواى بملن صباح احمد دمحم بكر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   93599دمحم المدبولى عبدالممصود مزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 جمال منشاوى فرج عطا هللا  بملن -شارع الجالء  85الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94194فاتن ابراهٌم محمود حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، بٌر شمس بملن عثمان دمحم فتح الباب 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌ   94191عمرو دمحم نور عبد السمٌع رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 المناطر بملن مباركة دمحم عبد الحمٌد زهران  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر سنجلف المدٌم طرٌك الباجور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   85373دمحم محمود ابراهٌم الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة زرلان بملن/رانٌا صبحى عبد الحمٌد كسبر لغرض/حظٌرة مواشى حالبه اودع   الـتأشٌر: 

 2219/12/1فى85373ولٌد برلم تابع7224برلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94222احمد عبدالفتاح شحاته حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 بملن ٌسرى عبدهللا العشماوى -شارع عاصم حما-شٌر:   ، كفر المصٌلحةالـتأ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94221دمحم متولى عبدالستار لرموط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 امام الساحة الشعبٌة بملن عبده عبدالحمٌد ابو مٌره  1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌ   94192شرٌن عبدهللا عبدالعال عبدهللا علوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 وصف الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن عزت عبدالرازق الدٌب الدٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22191221وفً تارٌ   94193سامى دمحم عٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 الكوم االخضر بملن رمضان دمحم عٌد طه 

لعنوان , تم تعدٌل ا 22191221وفً تارٌ   94199نبٌل زٌنهم الحسٌنى ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 وصف الـتأشٌر:   ، اسطنها بملن احمد عبدالرازق محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94223عناٌات عبدالموى دمحم محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 الـتأشٌر:   ، كوم مازن بملن صالح سرور دمحم الخولى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191221وفً تارٌ   94192فرد ،  سبك لٌده برلم    منال على دمحم البٌاع ، تاجر  -  22

 ، ملٌج بملن سعٌد عبدالعزٌز مصطفى االكول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94195السٌد سعٌد معوض بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الان بملن حسناء عبدالعزٌز فهمىالـتأشٌر:   ، طرٌك مٌت خ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94228دمحم بٌومى احمد ابو سمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، طوخ دلكة عزبة لاسم بملن بٌومى احمد بٌومى ابو سمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94212رلم    اسالم دمحم حسٌن الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  23

 الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن انور غباشى عرفه الفمى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94212مجدى دمحم عطٌه لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، الشٌ  فؤاد بملن سعد عطٌه سٌد أحمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94214حاتم اشرف مختار عبدالجابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، مساكن التعاونٌات من شارع الجالء البحرى بملن مصطفى دمحم نبٌه دمحم حسنٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   66964فتحى مصطفى سالم شمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 كفر الغنامٌة  -فتحى مصطفى سالم  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن الطالب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   89686احمد حسن اسماعٌل مطهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

شارع الجندى بملن ناصر موسى ابراهٌم ونشاطه تعبئه وتغلٌف  8-افتتاح محل رئٌسى أخربناحٌه شبٌن الكوم  الـتأشٌر:   ، تم

 89686ولٌد برلم تابع  2219/12/2فى 7232دواجن اودع برلم 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   94215هانى ابراهٌم دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 الـتأشٌر:   ، كمشٌش بملن ابراهٌم دمحم حموده

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94215هانى ابراهٌم دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 2218/6/28وتم غلمه فً  2218/3/21الـتأشٌر:   ، كان له محل بناحٌة كمشٌش بملن ابراهٌم دمحم محمود وافتتح فً 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191222وفً تارٌ   94211فاٌزة سٌد دمحم شحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ، منشأة سٌف بملن حاتم محمود عبدالفضٌل 

ان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنو 22191222وفً تارٌ   42677هدى دمحم جاد البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع عبدة حمزة بملن عباس ابراهٌم الدوٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   72286عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد الشلٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

بملن الوحدة المحلٌة بشبٌن  -ضى الكائن بور الحرفٌن بشبرا باص بالدور األر 12و  7وصف الـتأشٌر:   ، شبرا باص محل رلم 

 الكوم

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   72286عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد الشلٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

محمود حجازى وذلن لخدمات كمبٌوتر بملن بالل فتحى  -وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة شارع الجالء البحرى 

 72286ولٌد برلم  2211/3/29وانترنت افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191222وفً تارٌ   94227امانى دمحم دمحم الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 لشٌ  ، مٌت شهاله مٌدان العزب ابو نوح بملن ابراهٌم ودمحم عبدالفتاح ا

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   72286عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد الشلٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

بالدور االرضى الكائن بورش الحرفٌن بملن  12و  7وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شبرا باص محل رلم 

 2219/12/2فى  72286ولٌد برلم تابع  7231لكوم ونوع تجارتة مصنع اكٌاس بالستٌن ادوع برلم الوحدة المحلٌة بشبٌن ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191222وفً تارٌ   71821عبدة صابر عبده متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

شبٌن الكوم شارع بندارى متفرع من جمال عبد الناصر بملن دمحم دمحم لٌصبح بناحٌه  3461، تم تعدٌل العنوان الفرع المودع برلم 

 محمود المٌت والغاؤه لالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94229جمال الصاوى حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 حسن  الـتأشٌر:   ، طرٌك زاوٌة بمم بملن ابراهٌم محمود الصاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191222وفً تارٌ   71821عبدة صابر عبده متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كفر المصٌلحه بندر شبٌن الكوم بملن عماد عبد الستار عبدة

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191222وفً تارٌ   71821  عبدة صابر عبده متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  39

 ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شبٌن الكوم ش البندارى متفرع من ش جمال عبد الناصر بملن دمحم دمحم محمود المٌت

نوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل الع 22191222وفً تارٌ   71821عبدة صابر عبده متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 وذلن لالستغناء عنه 71821والممٌد برلم تابع  3461، تم االغاء الفرع المودع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   89686احمد حسن اسماعٌل مطهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ابراهٌم شارع الجندى بملن ناصر موسى 8الـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   89686احمد حسن اسماعٌل مطهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

مٌت خالان بملن حسن اسماعٌل مطهرونشاطه تعبئة وتغلٌف لحوم ودواجن افتتح  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم 

 89686ولٌد برلم  2218/8/8فى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   94213نهاد حسن دمحم عبدالعزٌز الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا باص بملن حسن دمحم عبدالعزٌز حسن الكٌالنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191222وفً تارٌ   71821عبدة صابر عبده متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كفر المصٌلحه البر الشرلى بندر شبٌن الكوم مان عماد عبد الستار عبده

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191222وفً تارٌ   71821عبدة صابر عبده متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

عدٌل عنوان الفرع لٌصبح بناحٌه شبٌن الكوم ش البندارى متفرع من جمال عبد الناصر بملن دمحم دمحم محمود المٌت المودع ، تم ت

 وذلن لالستغناء عنه 3461برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94216حلمى حلٌم سٌدهم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الـتأشٌر:   ، شارع راغب البحرى بملن حلمى حلٌم سٌدهم عوض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل العنوان , تم  22191222وفً تارٌ   94217عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت البٌضا بملن السٌد مصطفى عبدالرحمن على

وفً تارٌ   94227حسام دمحم دمحم الدالً) الدالً لالستشارت الهندسٌه واالستثمار العماري( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 من شارع احمد عرابً بملن / دمحم دمحم الدالً حاره حتحوت13تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22191223

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191223وفً تارٌ   94222احمد عبدالعظٌم علً سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 الـتأشٌر:   ، جزٌره الحجر بملن / سامً عبدالعظٌم علً سعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191223وفً تارٌ   94225ٌده برلم    خالد دمحم حسٌن البربري ، تاجر فرد ،  سبك ل -  52

 الـتأشٌر:   ، طلعت حرب عماره الصفا بملن / دمحم عبد الوارث سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌ   94221احمد حسن محمود حسن خشاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بملن / جمال دمحم السٌد جمعانوصف الـتأشٌر:   ، اصطباري 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191223وفً تارٌ   94232دمحم ابو المجد دمحم البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 بملن ابو المجد دمحم عبد هللا البسطوٌسى  -حارة البسطوٌسى  -الـتأشٌر:   ، شارع اسكاروس 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌ   94226دالمادر شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عبدالشافً عب -  53

 وصف الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن / اٌهاب عبدالشافً شلتوت

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191223وفً تارٌ   94223اسماء سعٌد السٌد الكفوري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لـتأشٌر:   ، عمروس بملن / احمد نجٌب عبده محسنا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191223وفً تارٌ   72851تامر طلعت دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 ، شبٌن الكوم امام المحكمه برج حجازي الدور االول

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191223وفً تارٌ   94228بك لٌده برلم    شٌرٌن شنوده فتحى ٌعموب ، تاجر فرد ،  س -  56

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن عاطف فؤاد ابراهٌم مٌخائٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌ   94231اٌناس دمحم عبد الحمٌد محمود طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 بملن سامى كامل الحسٌنى شتات  -سعد زغلول وصف الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191223وفً تارٌ   94224امٌره عبدالغنً منٌر خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الـتأشٌر:   ، كمشٌش بملن / هشام ربٌع احمد الدٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191223وفً تارٌ   94222لم    سعٌد احمد عبدالمادر عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  59

 الـتأشٌر:   ، ابو كلس بملن / تهانً شاكر السٌد الخولً

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191223وفً تارٌ   45626فادى لوٌس جورجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ده عطٌه بمطر، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملم مجدى جو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191223وفً تارٌ   94229االء دمحم حسن ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ، شارع جمال شاهٌن من شارع مصر الباجور بملن حسن على مصطفى 

وفً تارٌ   45626،  سبك لٌده برلم     تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح فادى لوٌس جورجى مٌخائٌل ، تاجر فرد -  62

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملم مجدى جوده عطٌه بمطر 22191223

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191223وفً تارٌ   94219محمود السٌد ابراهٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 شارع الجالء البحري بملن / حسام فتحً السٌد نصار 478الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كامل احمد المظالى ) المظالى للنمل و التورٌدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 حمد المظالى بملن/ احمد كامل ا -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سمالٌج  22191227وفً تارٌ   94239

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   91741دمحم عبدالعظٌم عبدربة شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة ابخاص بملن دمحم عبدالعظٌم عبدربة شحاته بغرض حظٌرة مواشى حالبة بنفس المدٌر ولٌد برلم 

  2219/12/7فى  7322دع برلم واو 91741تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94239دمحم كامل احمد المظالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 بملن/ احمد كامل احمد المظالى  -الـتأشٌر:   ، سمالٌج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227تارٌ  وفً  91323ماهر عزب دروٌش العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح مٌت شهاله بملن ماهر عزب دروٌش العبد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   77723دمحم على ابو العنٌن الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

بناحٌة دراجٌل بملن اسماء فتح هللا السٌد لغرض مصنع لصناعة وسائل النمل الثمٌل والخفٌف الـتأشٌر:   ، التتاح محل رئٌسى اخر 

  77723ولٌد برلم تابع  7295ومشتمالتها اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   77723دمحم على ابو العنٌن الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الكائن بناحٌة كفرداود ونشاطه مصنع لصنادٌك سٌارات نمل ثمٌل وخفٌف والممٌد برلم  الـتأشٌر:   ،

 منوف وذلن لالستغناء عنه  23629تابع 

صف تم تعدٌل العنوان , و 22191227وفً تارٌ   94233ابراهٌم سمٌر ابراهٌم دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 الـتأشٌر:   ، المنشاة الجدٌدة بملن سمٌر ابراهٌم دمحم راشد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94236حسام احمد عبدالستار عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، شارع عمر بن عبدالعزٌز طرٌك مٌت خالان بملن عالء توفٌك مصٌلحى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   94237سولاير حنا سولاير نصرهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رضا -  72

 بملن/ دمحم السٌد متولى  -وصف الـتأشٌر:   ، ملٌج

ـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف ال 22191227وفً تارٌ   94244ملكه حامد شبل صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 ، ش/ الجمهورٌه بملن ٌاسر مصطفى ابو الٌزٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94245هانى شعبان ابراهٌم الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 الـتأشٌر:   ، شارع سلٌمه متفرع من شارع احمد عرابى بملن/ مدٌحه على السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   86315ابراهٌم دمحم احمد االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 تال تعدٌل المالن لٌصبح بملن على شعبان  ماضى الطبالوى 2الـتأشٌر:   ، صفط جدام م

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227تارٌ   وفً 77295نسٌم منصور سعد بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح البتانون بملن/منٌره ٌوسف حنا وسامح ٌوسف مٌنا ومٌنا ٌوسف مٌنا

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   94242اسماء دمحم عبد السالم ٌوسف منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 بملن/عبد الفتاح حفنى مرشدى-شٌر:   ، اصطبارىوصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   77723دمحم على ابوالعٌنٌن الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن اسماء فتح هللا السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   77723برلم     دمحم على ابوالعٌنٌن الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  79

 2215/1/21الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة دراجٌل بملن السٌد احمد الصاوى الكفورى بغرض لطع غٌار سٌارات والمفتتح 

 77723والممٌد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   77723دمحم على ابوالعٌنٌن الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة كفرداود بملن ٌاسر دمحم بدوى لندٌل بغرض مكتب رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال 

 منوف 23629والممٌد برلم  2219/8/18والمفتتح بتارٌ  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   77723ده برلم    دمحم على ابوالعٌنٌن الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  81

الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى اخر بناحٌة دراجٌل بملن عاطف نبوى دمحم دٌاب بغرض مكتب شراء وبٌع سٌارات جدٌدة 

 77723والممٌد برلم تابع  2216/6/28واغلك بتارٌ   2215/3/12ومستعملة والمفتتح بتارٌ  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   77723 على ابوالعٌنٌن الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  82

الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى اخر بناحٌة دراجٌل بملن فرٌدة ٌاسٌن عبده السنباطى بغرض حظٌرة مواشى حالبة والمفتتح 

  77723الممٌد برلم تابع و 2219/8/15واغلك بتارٌ   2219/5/21بتارٌ  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   77723دمحم على ابوالعٌنٌن الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

والمودع برلم  23629الـتأشٌر:   ، كان له محل بناحٌة كفرداود بغرض مصنع صنادٌك سٌارات نمل ثمٌل وخفٌف والممٌد برلم تابع 

 وذلن لالستغناء عنه  3795

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94243دمحم محمود صالح الدٌن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الـتأشٌر:   ، برج اللؤلؤة شارع ٌس عبدالغفار بجوار مستشفى الجامعه بملن دمحم مغاورى مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   77924رد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب صالح سعد رمضان ، تاجر ف -  85

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح كفر السوالمٌه بملن باسم سعد دمحم موسى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   94241ماهر مسٌحه سٌدهم مسٌحه بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 بملن /لبٌب سلٌمان ابراهٌم -صف الـتأشٌر:   ، ملٌج و

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94235امانى انور عبد اللطٌف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 بملن/ حسن عزب ابراهٌم شتا -الـتأشٌر:   ، مٌت شهاله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94242،  سبك لٌده برلم     على ربٌع على ابو عجٌزه ، تاجر فرد -  88

 الـتأشٌر:   ، شارع اسكاروس بملن/ دمحم مصطفى عبدهللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   91741دمحم عبدالعظٌم عبدربه شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 ملن دمحم عبدالعظٌم عبدربة شحاتهالـتأشٌر:   ، ابخاص ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94234السٌد ابوالٌزٌد مرسى عبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 الـتأشٌر:   ، بروى بملن عبدالعزٌز فتح هللا عبدالعزٌز 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191227وفً تارٌ   94232دمحم فؤاد ابراهٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 بملن/احمد حلمى عطٌه السٌد -، كفر مصٌلحه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   91652دمحم احمد عبدالفتاح الشراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لن دمحم عبدالعزٌز شعبانالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح الماى بم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191227وفً تارٌ   82637طه السٌد احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 ، تم تعدٌل المالن لٌصبح سرسنا بملن السٌد احمد حسن عطٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94238حافظ حافظ مصٌلحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 الـتأشٌر:   ، كفر المصٌلحه بملن احمد عبدهللا فرج هللا ابوالفضل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   94256ولٌد اٌمن عبدالجٌد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 بتسام جمال عبدالجٌد امامالـتأشٌر:   ، كفر سنجلف الجدٌد بملن ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   94257دمحم حمدى ابراهٌم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 الـتأشٌر:   ، مٌت الكرام بملن حمدى ابراهٌم العبد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191228وفً تارٌ   94248اسامة لٌس دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 ، بخاتى بملن وائل صبحى العسالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   94249مها وجدى احمد عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 الـتأشٌر:   ، شارع عفٌفى الشاعر بملن ورثة صابرٌن كامل الشاعر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   69649صالح دمحم زعزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى  -  99

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح شبٌن الكوم بملن مجدى صالح دمحم زعزع 

م تعدٌل العنوان , ت 22191228وفً تارٌ   94252صابر احمد مصطفى االسمٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌة بملن مصطفى احمد مصطفى احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌ   94258سمٌر عبدالعظٌم احمد المٌضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بر وصف الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبدالناصر لبلى بملن على ممتاز على طٌر ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   94262سمر سعد ابوالفضل شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، كفر الدوار بملن عمر دمحم عمر الباجورى 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 22191228وفً تارٌ   94262رئٌسة احمد حسنٌن الباجورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، كفر محمود بملن سعٌد عبدالستار دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌ   94253اشرف عبدالرحمن على الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 وصف الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن عالء عبدالرحمن على الشٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191228وفً تارٌ   94247دمحم احمد دمحم جلٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ، صفط جدام بملن السٌد مصطفى ابراهٌم 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 22191228وفً تارٌ   68137عمرو احمد عبدهللا سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح مٌت عفٌف بملن الشحات دمحم دمحم عبدالبر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   94252دمحم غرٌب حسٌن الطنبداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 الـتأشٌر:   ، شارع طلعت حرب بملن غرٌب حسٌن ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌ   94261م صبحى عبدالموجود نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حات -  128

 وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك كفر الباجور فٌشا الصغرى بملن عاٌدة دمحم على

ل العنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌ 22191228وفً تارٌ   94254دمحم السٌد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 ، شارع ابوٌوسف خلف لصر الثمافة بملن احمد السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   94259اسالم ممدوح ابوالفضل والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، كفر الشرفا الغربى بملن سوزان ابراهٌم احمد 

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم غرٌب حسٌن الطنبداوى ) الطنبداوى لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  111

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع طلعت حرب بملن غرٌب حسٌن ابراهٌم 22191228وفً تارٌ   94252برلم    

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   94251سبك لٌده برلم      عمرو حسٌن صالح خضر ، تاجر فرد ، -  112

 الـتأشٌر:   ، شبرا بتوش بملن نبٌله محمود عطٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   92192سامٌة سعٌد عبدالحلٌم شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لٌصبح كفر الباجور بملن فوزٌه عبدالحمٌد السٌد بسٌونى  الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   94255احمد ٌسرى دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، كفر سنجلف الجدٌد بملن فكرى عبداللطٌف عبدالحمٌد نصار

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   77279، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه جمال سعد غرس الدٌن  -  115

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بهناى بملن مها سعٌد عبدالموجود شبانه 

صف تم تعدٌل العنوان , و 22191228وفً تارٌ   94246احمد دمحم شبل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، شارع ترعة الغزالٌة بملن عثمان دمحم عبدالعزٌز عثمان 

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌ   94281منصور مٌخائٌل مسعود منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 وصف الـتأشٌر:   ، العرالٌة بملن عاشور على احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94263ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد عٌسوى احمد عبد -  118

 الـتأشٌر:   ، شارع المركز _ شارع طلعت حرب _ بملن مجدى دمحم دمحم بدر 

, وصف تم تعدٌل العنوان  22191229وفً تارٌ   94275اٌهاب سعودى ابراهٌم شامٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الـتأشٌر:   ، كفر طنبدى بملن شادٌة رمضان ابراهٌم شامٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94272صبرى السٌد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، كفر شبرازانجى بملن صبرى السٌد دمحم اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌ   94273د الشباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو فتحى مصطفى السٌ -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجالء البحرى بملن طارق فتحى مصطفى الشباسى 

صف تم تعدٌل العنوان , و 22191229وفً تارٌ   84536دمحم محسوب دمحم عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح البر الشرلى برج ابن الخطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   84536دمحم محسوب دمحم عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سمالٌج بملن مصطفى محسوب دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94274فى ٌوسف عمرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى مصط -  124

 الـتأشٌر:   ، جروان بملن فرحات عبدالعاطى دمحم الدوٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   79722دمحم دمحم ابراهٌم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح شبٌن الكوم بملن دمحم دمحم ابراهٌم عطٌه ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94268عبدهللا صمر السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن دمحم صمر السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94279ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مصطفى على سعدو -  127

 الـتأشٌر:   ، شارع سٌدى اللمعى بملن طارق عبدالوهاب حلمى مصطفى

ف تم تعدٌل العنوان , وص 22191229وفً تارٌ   94282دمحم سعٌد عبدالعزٌز الزنبٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 الـتأشٌر:   ، المصٌلحة بملن اٌمان ربٌع دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94267حلمى دمحم حلمى بكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 ارض المشاط من شارع طلعت حرب بملن بالل سعد على عابدٌن 4الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94272فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ماجد دمحم شلتوت ، تاجر  -  132

 الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن دمحم لطفً دمحم موسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   84536دمحم محسوب دمحم عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

لصٌبح فرع بناحٌة البر الشرلى برج بن  2217/2/9فى  998ن فى المحل الرئٌسى المودع برلم الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا

 الخطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94266جهاد نشأت عبدهللا موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 دمحم حواش ابو دسولىالـتأشٌر:   ، شارع الجعار متفرع من شارع الجٌش بملن دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94278محمود عبدالجلٌل دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، كفر سمالٌج بملن عماد زكى عبدالممصود

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌ   94269دمحم مصطفى عبدالسمٌع دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 وصف الـتأشٌر:   ، ابخاص بملن مصطفى عبدالسمٌع دمحم لندٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94265وائل دمحم احمد دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتأشٌر:   ، ش/جبانة االلباط بملن احسان عبدهللا سلٌمة

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94264مبارن دمحم ابوالٌزٌد سلطح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 بملن عبدالعزٌز دمحم ابوشوشة -دناصور-الـتأشٌر:   ، طرٌك الشهداء

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191229وفً تارٌ   94271دمحم لطفى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 ، صفط جدام بملن دمحم ماجد دمحم شلتوت

صف تم تعدٌل العنوان , و 22191229وفً تارٌ   94276هانى امٌن شبل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 الـتأشٌر:   ، كفر حمام بملن رفعت البندارى سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191212وفً تارٌ   94292دمحم حافظ دمحم عطوه الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 الـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن فوزٌة احمد خلٌفه

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌ   75226اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسنى عبد الداٌم حسن دمحم الشونى ، ت -  142

 كفر المصٌلحه بملن / عزت كامل مصلحى -وصف الـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌ   75226حسنى عبد الداٌم حسن دمحم الشونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

بملن حمزة كامل حمزة ونشاطه  مكتب لتجارة  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه  شبٌن الكوم شارع خالد بن الولٌد وصف 

اضافات اعالف و اسمدة زراعٌة و مستخلصات وتصدٌر  فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن والتوكٌالت التجارٌه افتتح فى 

 و 2214/2/18

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌ   75226م حسن دمحم الشونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسنى عبد الداٌ -  142

 75226وصف الـتأشٌر:   ، ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191212وفً تارٌ   94282رانى مالن شكرى عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 عبدالمنعم حمزة بملن سعٌد ناروز نوما  الـتأشٌر:   ، شارع

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌ   94286احمد فتحى جبرى احمد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا خلفون بملن فتحى جبرى احمد مرزوق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191212وفً تارٌ   76619ه برلم    شولى عبدالغفارالسٌد شوٌتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  145

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح زاوٌة بمم بنلن الطالب )شولى عبدالغفار السٌد شوٌته(
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ل تم تعدٌ 22191212وفً تارٌ   94283شٌماء عبدالعزٌز عبدالمنعم فرج ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجعار بملن هٌثم مرتضى عبدالعاطى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191212وفً تارٌ   94284جورج فاٌز جرجس باسٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن عاطف سعد فرج البغدادى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191212وفً تارٌ   94288بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه جمال دمحم  -  148

 الـتأشٌر:   ، دناصور بملن وردة رٌاض فهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191212وفً تارٌ   62639السٌد عبد العزٌز دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 تعدٌل العنوان لٌصبح بملن السٌد عبدالعزٌز دمحم حسن  الـتأشٌر:   ، تم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191212وفً تارٌ   94285دمحم سٌد احمد حامد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن دمحم متولى محى الحكٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌ   94289بك لٌده برلم    مصطفى دمحم مصطفى الرفاعى ، تاجر فرد ،  س -  151

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع صبرى ابوعلم امام عمارات حمدى لندٌل بملن صبحى دمحم عبدالعزٌز ابوالعنٌن

وصف تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌ   94293طارق احمد احمد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، شارع احمد عرابى بملن حماده ابراهٌم احمد حموده

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191212وفً تارٌ   94295فاٌزة فتحى عوض هللا الحرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن رفعت ابوعوف عوض هللا

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌ   94292ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد رشاد عبدالممصود علوا -  154

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع البحر بملن فاطمه احمد مصطفى علوان 

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌ   94291صباح عبدالسمٌع بدوى لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ، تلوانة بملن دمحم عبدالنبى عبدالسمٌع   وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191212وفً تارٌ   94287عبدالرحمن احمد دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، شارع محمود فهمى النمراشى بملن دمحم دمحم احمد الشازلى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191212وفً تارٌ   75226نى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسنى عبد الداٌم حسن دمحم الشو -  157

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر المصٌلحة بملن عزت كامل مصٌلحى وذلن الستغالل نشاط مستخلصات 

  75226ولٌد برلم تابع  2219/12/12زٌوت طبٌعٌة وكٌماوٌات افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191212وفً تارٌ   94294صبرى احمد عطوه ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 الـتأشٌر:   ، اصطبارى بملن ابراهٌم دمحم منتصر 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 22191211وفً تارٌ   93986عفاف سعٌد احمد ابو العطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن دمحم سعد دمحم الجزار

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191213وفً تارٌ   86386فؤاد زكرٌا صالح بعضشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ، تال شارع الشٌ  دمحم فؤاد بملن مصطفى عبد الفتاح زٌان

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191213وفً تارٌ   86386ح بعضشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فؤاد زكرٌا صال -  161

الـتأشٌر:   ،   له محل رئٌسى بناحٌه تال شارع الشٌ  دمحم فؤاد بملن مصطفى عبد الفتاح احمد ونشاطه مكتب استٌراد وتصدٌر افتتح 

  86386ولٌد برلم  2217/8/15فى 
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 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن سعد عطٌه حنا سعد 
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 وتجارة عمارات
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22191213وفً تارٌ   94326مصطفى دمحم محٌى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

  بملن دمحم مصطفى عبدالسالم الـتأشٌر:   ، شارع الصهالٌج بجوار المتوكل على هللا

تم تعدٌل العنوان ,  22191213وفً تارٌ   94298عبدالعظٌم احمد عبدالعظٌم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166
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تم تعدٌل العنوان  22191213وفً تارٌ   94323لٌده برلم     صالح عبدالنبى عبدالستار على صالح ، تاجر فرد ،  سبك -  167
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22191213وفً تارٌ   94327فؤاد السٌد فؤاد مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 ، كوم مازن بملن السٌد فؤاد السٌد مدكورالـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191213وفً تارٌ   94296سالى مصطفى على الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22191213وفً تارٌ   94328دمحم ابو عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف دمحم  -  172

 الـتأشٌر:   ، شارع محمود فهمى النمراشى بملن انتصار بدوى ابراهٌم 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22191213وفً تارٌ   94322احمد سعٌد كامل الفتات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22191214وفً تارٌ   94313جمال فتحى على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176
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 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شبرا خلفون بملن فتحى عبدة ابراهٌم احمد 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22191214وفً تارٌ   94311عمرو محمود عثمان برسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 ى حسن الـتأشٌر:   ، شارع سعفان بملن حمدى زك

تم تعدٌل العنوان ,  22191214وفً تارٌ   94312عماد عبدالرسول عبدالحفٌظ عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 وصف الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن عبدالرسول عبدالحفٌظ دمحم عمار

تم تعدٌل العنوان ,  22191214ارٌ  وفً ت 94316باسم صالح عبدالرحمن جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا باص بملن رجب دمحم بسٌونى دٌاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191214وفً تارٌ   94317هالة حمدى رشاد البرلسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 الـتأشٌر:   ، ش/عبدالغفار بملن عبدالمنعم جمال عبدالمنعم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191215وفً تارٌ   94331محمود مسعد عبدالكرٌم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بملن مسعد عبدالكرٌم دمحم الفمى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191215وفً تارٌ   94332ثروت سعٌد عبدالعزٌز همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 الـتأشٌر:   ، المماطع بملن سعٌد عبدالعزٌز همام

العنوان , وصف تم تعدٌل  22191215وفً تارٌ   82134سعٌد دمحم عبد الحمٌد جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 الشهداء بملن / ابراهٌم عبد المولى عبد العال 2الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه نادر م

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191215وفً تارٌ   94326دمحم طلعت ربٌع دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 شى بملن احمد على دمحم شاهٌن الـتأشٌر:   ، شارع محمود فهمى النمرا

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌ   94323هشام عبدالحمٌد عبدالهادى الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 وصف الـتأشٌر:   ، ش/ الجالء البحرى بملن دمحم خمٌس احمد المهدى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191215وفً تارٌ   94332سبك لٌده برلم    دمحم عبداللطٌف احمد الرفاعى ، تاجر فرد ،   -  195

 الـتأشٌر:   ، سالمون لبلى بملن رسمٌة محروس مبرون الكومى
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22191215وفً تارٌ   94325دمحم عزٌز ابراهٌم عمٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 لبحرى بملن احمد عزت بدوى ٌونسالـتأشٌر:   ، كفر العرب ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191215وفً تارٌ   94329عادل عثمان على عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبدالناصر بملن ضٌاء دمحم حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191215وفً تارٌ   74618خالد محمود ابراهٌم شمدوفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

فى  7561بملن احمد عبدالفتاح ابو الغٌط بنشاط مكتب ادارى واودع برلم -المصٌلحة-الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة شبٌن الكوم

  74618ولٌد برلم تابع  2219/12/13

تم تعدٌل العنوان ,  22191215وفً تارٌ   89228ك لٌده برلم    دمحم عبد الفتاح فتوح عٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سب -  199

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح سبن الضحان بملن ابو الفتوح عٌد سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191215وفً تارٌ   94327احمد سعٌد زكى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 :   ، شنوفة بملن سمٌر ابوبكر عبدالحمٌد درازالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191215وفً تارٌ   94328فاٌزة لطفى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، كفر العلوى بملن سمٌح السٌد حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191215وفً تارٌ   64141   وائل على محمود المناوهلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  222

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر شنوان بملن احمد دمحم عبد السمٌع  وذلن الستغالل تعبئة مواد غذائٌة بنفس 

  2219/12/15فى  64141ولٌد برلم  7541المدٌر لٌد برلم تابع اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191215وفً تارٌ   64141ود المناوهلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل على محم -  223

 بملن احمد دمحم عبد السمٌع  -الـتأشٌر:   ، كفر شنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191215وفً تارٌ   64141وائل على محمود المناوهلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

الـتأشٌر:   ، له محل ئٌسى بناحٌة شنوان بملن اشرف على عبد الفتاح مروان وذلن الستغالل مصنع مالبس و استٌراد وتصدٌر فٌما 

 ( وذلن وفماً للوائح و الموانٌن المنظمة لذلن 6( من المجموعة )36( و الفمرة )19عدا المجموعة )

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191216وفً تارٌ   65642لٌده برلم    اشرف سعٌد دمحم العباسى ، تاجر فرد ،  سبك  -  225

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن محمود ابراهٌم موسى . مٌت شهالة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌ   94346السٌد مصطفى عبدالفتاح المطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ـتأشٌر:   ، البتانون بملن عاطف سعٌد أحمد عٌسى وصف ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191216وفً تارٌ   94347دمحم انور عبدالعزٌز الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 الـتأشٌر:   ، شارع جادهللا بجوار باسٌلى بملن انور عبدالعزٌز بٌومى الشرٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191216وفً تارٌ   94335تر دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا دمحم عن -  228

 الـتأشٌر:   ، شارع المرط العزبة الغربٌة بملن شبل عبدالعزٌز جندٌه

عدٌل العنوان , تم ت 22191216وفً تارٌ   94345هشام زٌن العابدٌن ابراهٌم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 وصف الـتأشٌر:   ، البتانون بملن ابراهٌم زٌن العابدٌن ابراهٌم رضوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191216وفً تارٌ   94342مصطفى ناصر حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، شارع سٌدي فاٌد بملن ٌاسر احمد عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌ   94338 مصطفى على المناخلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منه هللا -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع عاطف السادات بجوار كافتٌرٌا الواحة بملن عمرو عبدالعزٌز عبدالحمٌد عمرو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌ   87468   السٌد دمحم السٌد السباعى خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  212

لٌصبح  2219/8/18فى  3696بركه السبع والمودع برلم  26885وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل النشاط بالنسبه للفرع  الممٌد برلم 

 مشتل فواكه

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌ   94343محمود سعٌد ابراهٌم المصنور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 وصف الـتأشٌر:   ، عشما بملن دمحم احمد عبدالسالم شرف

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌ   94337احمد مجدى عبدالفتاح دمحم الشعار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ه رمضان شرف سالم بملن فولٌ 2ب محل رلم 12وصف الـتأشٌر:   ، مساكن التعاونٌات عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191216وفً تارٌ   94334مرٌم نصر كرم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 بملن هالة دمحم ربٌع  -الـتأشٌر:   ، سبن الضحان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191216وفً تارٌ   94333ماجدة دمحم عبد الرحمن سكٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 بملن لدرى صبحى غرٌب  -الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبد الناصر لبلى شارع الشؤن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191216وفً تارٌ   84577دمحم فؤاد منجد على زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 وذلن لالستغناء عنه 84577و الممٌد برلم تابع  2869ماى المودع برلم الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة ال

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم فؤاد منجد على زٌد ) مؤسسة دمحم فؤاد لبٌع سٌرامٌن و بورسلٌن و ادوات صحٌة ( ،  -  218

صف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن تم تعدٌل العنوان , و 22191216وفً تارٌ   84577تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 وذلن لالستغناء عنه 84577و الممٌد برلم تابع  2869بناحٌة الماى المودع برلم 

 22191216وفً تارٌ   84577تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم فؤاد منجد على زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

وذلن  84577و الممٌد برلم تابع  2869شٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة الماى المودع برلم تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأ

 لالستغناء عنه

 22191216وفً تارٌ   84577تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح دمحم فؤاد منجد على زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

وذلن  84577و الممٌد برلم تابع  2869تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة الماى المودع برلم 

 لالستغناء عنه

م تعدٌل االسم  التجارى لتصبح دمحم فؤاد منجد على زٌد ) مؤسسة دمحم فؤاد لبٌع سٌرامٌن و بورسلٌن و ادوات صحٌة ( ، ت -  221

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن  22191216وفً تارٌ   84577تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 وذلن لالستغناء عنه 84577لممٌد برلم تابع و ا 2869بناحٌة الماى المودع برلم 

تم تعدٌل  22191216وفً تارٌ   94342شرٌف سرحان صابر مصطفى الدجوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شنوان بملن احمد كمال الدٌن مخلوف 

تم تعدٌل العنوان ,  22191216وفً تارٌ   94348سبك لٌده برلم     عبد الحمٌد دمحم الملٌجى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  -  223

 بملن عبد الظاهر ابراهٌم على سالمة -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الموز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191216وفً تارٌ   94341ٌاسر احمد على دمحم صبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 شارع بورسعٌد بملن فوزٌة ابراهٌم دمحم كشن الـتأشٌر:   ، المٌدان

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191216وفً تارٌ   94339عبدالمؤمن دمحم بدوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، شارع المركز المدٌم بملن بشٌر كامل السٌد دمحم حسانٌن

تم تعدٌل العنوان ,  22191217وفً تارٌ   68592س ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه صبحى احمد عبد الحمٌد ٌون -  226

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح مٌشرف بملن/ صبحى احمد عبد الحمٌد ٌونس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ن , تم تعدٌل العنوا 22191217وفً تارٌ   89229روحٌة السٌد مصطفى ابومسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح ملٌج بملن روحٌة السٌد مصطفى ابو مسلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   88295حسن سٌد أحمد جالل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 الـتأشٌر:   ، كفر الباجور بملن اٌمان صالح دمحم دمحم عفٌفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   88295حسن سٌد أحمد جالل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 88295ولٌد برلم  2218/2/12الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة الغنامٌة بغرض صٌانة كمبٌوتر ماعدا مجاالت االنترنت افتتح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   94352سبك لٌده برلم      تامر سعٌد حسن عماره ، تاجر فرد ، -  232

 الـتأشٌر:   ، دكما بملن سعٌد حسن عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   94355دمحم عبدالحلٌم دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 رور بملن عبدالحمٌد مصطفى عبدالرحمنالـتأشٌر:   ، شارع طعٌمة من شارع الم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   77226أٌمن سامى عفٌفى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

م ولٌد برل 7663الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة مسجد الخضرة م الباجور بغرض صالة العاب رٌاضٌة اودع برلم 

  2219/12/17فى  77226تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  22191217وفً تارٌ   94359سامى سعٌد ابراهٌم احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 وصف الـتأشٌر:   ، طنبدى بملن عاطف عبدالموى عنتر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   93251زكرٌا عبدالفتاح دمحم مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 بملن اٌمن و عبد الظاهر عبد هللا عبد الظاهر -الـتأشٌر:   ،  تعدٌل العنوان وذلن لٌصح الراهب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   93251زكرٌا عبدالفتاح دمحم مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 أشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى األخروذلن لالستغناء عنهالـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   94351على غرٌب عبدالستار اللحلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن على غرٌب عبدالستار اللحلح

تم تعدٌل العنوان  22191217وفً تارٌ   94353طاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام عبدالصمد عبدهللا منصور خ -  237

 , وصف الـتأشٌر:   ، مناوهلة بملن عبدهللا عبدالصمد عبدهللا خطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   94358روحٌه دمحمى السٌد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 ٌر:   ، مٌت موسى بملن احمد دمحم شحاته الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   94362فاطمه على ٌس خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 الـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن مصطفى عبده محمود ناصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   94361   معاذ هشام عبدة السٌد سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  242

 شارع سٌدى الشٌن بملن هشام عبدة السٌد سعفان  3الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   69178أحمد فخرى سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 بملن/ فوزى دمحم زٌد-تال طنوبالـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح طرٌك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   69178أحمد فخرى سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 وذلن لالستغناء عنه نهائٌا311الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   72895رد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم محمود عبد النبى فراج ، تاجر ف -  243

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شارع المللى بملن/ فاطمه عبد العزٌزحما
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   88295حسن سٌد احمد جالل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

شٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى آخر بناحٌة كفر الباجور لغرض مطعم تمدٌم المأكوالت و المشروبات الباردة والساخنة اودع الـتأ

 2219/12/17فى  88295ولٌد برلم تابع  7662برلم 

عدٌل العنوان , تم ت 22191217وفً تارٌ   94356عبدالفتاح مخلوف عبدالفتاح مخلوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 وصف الـتأشٌر:   ، تلوانة بملن سلمان دمحم منصور الغراب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   75372نجالء صبحى عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 ٌعبملن عصام دمحم عبد السم -الباجور  2الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح ابخاص م

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   75372نجالء صبحى عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 الـتأشٌر:   ، تم شطب الفرع وذلن للالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان  22191217وفً تارٌ   94362عمادالدٌن عبدالجواد السٌد جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 , وصف الـتأشٌر:   ، الحى الغربى شارع الزهار بملن اسماء صبحى السٌد بكر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   94357مروه حافظ دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود بملن رضا عبدالسالم جمال غانم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   85737احمد سمٌر على خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن أحمد سمٌر على خلف هللا

م تعدٌل العنوان , وصف ت 22191217وفً تارٌ   94354وجٌه زكى حسنٌن مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 الـتأشٌر:   ، البرالشرلى شارع دمحم فرٌد برج عمر بن الخطاب بملن احمد وجٌه زكى حسانٌن مكى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191217وفً تارٌ   94234السٌد ابوالٌزٌد مرسى عبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 صبح شارع جامع الشبكه بملن ابو الٌزٌد ابوالٌزٌد مرسى الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22191217وفً تارٌ   94352حماده دمحم دمحم مصطفى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 وصف الـتأشٌر:   ، السكرٌة بملن جادهللا السٌد جادهللا 

تم تعدٌل  22191217وفً تارٌ   94349الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سلوى عرالى عبدالرحٌم ابراهٌم -  254

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العسالتة بملن عبدالرحمن عبدالحلٌم شاهٌن 

ان تم تعدٌل العنو 22191222وفً تارٌ   94363عبدالفتاح عبدالمرضى عبدالونٌس زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 , وصف الـتأشٌر:   ، شنوفه بملن فوزى دمحم دمحم سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94373باتعه دمحم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 الـتأشٌر:   ، العسالتة بملن دمحم عبدالعزٌز فهمى السبع

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   93722جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد فكرى احمد العٌسوى ، تا -  257

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح كفر الشرفا الغربى بملن فكرى احمد العٌسوى

نوان , وصف تم تعدٌل الع 22191222وفً تارٌ   76392ٌاسر عبدهللا عبدالفتاح عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 بتشامى -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن الشاطر امام دمحم الصاوى ابو احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   88947سناء عبدالمنعم عطٌة الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 صطفى عٌسوى بكر الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح بملن/ دمحم م

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94369احمد سعٌد عبدالحمٌد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 الـتأشٌر:   ، كوم مازن بملن موسى عبدهللا عبدالمجٌد 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222ٌ  وفً تار 94375هناء على سٌد على عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الـتأشٌر:   ، شارع زكى شبانة البر الشرلى بملن ٌاسر عبدالعزٌز عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94364سامى دمحم صادق موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 مالـتأشٌر:   ، شنوان بملن انتصار على حسن كرسو

وفً تارٌ   94365ابراهٌم عبدالناصر زكرٌا محروس هٌكل ) هٌكل لالستٌراد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سمان بملن على عوض عبدالسالم 22191222

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   94368حماد حسنى حماد دمحم السمدونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بملن ماجد السٌد عبدالبالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94372عبده دمحم عبدالعزٌز عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 بدالمادر ابراهٌم احمدالـتأشٌر:   ، شارعى الجٌش بحرى السكة الحدٌد بملن ع

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   83446احمد شحاتة احمد عكاشة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح بهناى بملن/ شحاته احمد عكاشه سعده

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   94374برلم    باسم سامح عبدالظاهر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  267

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجدٌد بملن مصطفى دمحم السٌد 

تم  22191222وفً تارٌ   94376عبدالعزٌز عبدالممصود عبدالعزٌز عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 ش الجدٌد بملن وائل دمحم زكى البدرىتعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   93723حنان صبحى اسماعٌل عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 كفر الشرفا الغربى  -وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن فكرى احمد العٌسوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   94366ى محمود حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مها محمود الحسٌن -  272

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الباجور بملن عزه دمحم عبدالمحسن حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   89229روحٌة السٌد مصطفى ابومسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 بملن روحٌة مصطفى السٌد سالم -صف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح مٌت عافٌة و

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94367وائل فتحى عبدالسالم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 الـتأشٌر:   ، طنبدى بملن اشرف رفعت حسان عبدالهادى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94383الحمٌد عبدربه جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد -  273

 الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن مصطفى دمحم محمود ابراهٌم 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 22191221وفً تارٌ   94388دمحم جمال جابر السٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 الـتأشٌر:   ، شارع الشبان المسلمٌن ابن الفارض بملن ام دمحم مصطفى الطٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94387دمحم شولى عبدالفتاح عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 ٌر الـتأشٌر:   ، مٌدان شرف برج الفٌروز بملن دمحم رجب عبدالعزٌز بك

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   61991وجدى دمحم عباس  حشٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

ورش المنطمة الصناعٌة السادسة بملن اشرف احمد  6222الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة السادات لطعة رلم 

 /  منوف 2219/12وبتارٌ   24267ولٌد برلم  4566ائٌة اودع برلم عبداللطٌف دمحم لغرض تعبئة مواد غذ

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌ   94392اسماء عبدالعزٌز عبدهللا الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 وصف الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن ابراهٌم محمود ابراهٌم عٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   82742سامى دمحم محمود نصرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 شبٌن الكوم بملن اٌهاب عبد هللا فرج هللا أبو الفضل 2الـتأشٌر:   ، مٌت خلف م

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221 وفً تارٌ  82742سامى دمحم محمود نصرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

شبٌن الكوم ملن عبد العزٌز دمحم شرشرونشاطه بٌع لطع غٌار موتوسٌكالت افتتح  2الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحبٌه المصٌلحه م

  82742ولٌد برلم 2216/2/1فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   82742سامى دمحم محمود نصرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى اخر بناحٌة مٌت خلف بملن اٌهاب عبدهللا فرج هللا بغرض موتوسٌكالت وتروسٌكالت ولطع 

  82742والممٌد برلم تابع  2219/12/21واغلك بتارٌ   2218/4/15غٌارها والمفتتح بتارٌ  

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌ   94393الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبدالوهاب مالكى على  -  281

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع ابوالخٌر بملن ان الحسٌنى ابراهٌم ممار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94381احمد عطاهللا شكر الخراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 لـتأشٌر:   ، بشتامى بملن ولٌد عبدالحمٌد عبدهللاا

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌ   94385مصطفى عصام سالم الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 وصف الـتأشٌر:   ، شارعى السوق الكبٌر بملن مصطفى عصام سالم الجوهرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   82742فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى دمحم محمود نصرة ، تاجر  -  284

الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة مٌت خلف بملن اٌهاب عبدهللا ابوالفضل بغرض مكتب استٌراد وتصدٌر فٌماعدا 

فى  7729واودع برلم  82742ن ولٌد برلم تابع وذلن وفماللوائح والموانٌن المنظمه لذل 6من المجموعة  36والفمرة 19المجموعة 

2219/12  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   82742سامى دمحم محمود نصرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 ستغناء عنه الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط بٌع موتوسٌكالت وتروسٌكالت ولطع غٌارها وذلن لال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   82742سامى دمحم محمود نصرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة مٌت خلف بملن اٌهاب عبدهللا فرج هللا ابوالفضل بغرض مكتب استٌراد وتصدٌرفٌماعدا 

فى 82742ولٌد برلم تابع 7729وفماللوائح والموانٌن المنظمه لذلن واودع برلم 6من المجموعة  36 والفمرة19المجموعة 

2219/12  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94392احمد محمود حسٌن عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 الـتأشٌر:   ، شارع بور سعٌد بملن شكرى محمود دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94377محمود جالل محمود زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 الـتأشٌر:   ، شارع طلعت حرب بملن سامٌة دمحم عبده

العنوان , تم تعدٌل  22191221وفً تارٌ   94386انس دمحم مغاورى عفٌفى حمٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 شارع دمحم سعفان بملن دمحم مغاورى عفٌفى حمٌدة 7وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94382نبٌل دمحم خلٌل شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 الـتأشٌر:   ، شارع السنترال الحكومى بملن سامح رمضان شعٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌ   81227عبد الحمٌد احمد مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد الحكٌم -  291

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح زوٌر بملن دمحم عبدالحكٌم عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94391رافع مصطفى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن صباح مصطفى على عبدهللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌ   94389نارٌمان عصمت دمحم نبٌه الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن احمد عبد الفضٌل فوزى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191221وفً تارٌ   94378جابر الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم خالد -  294

 ، شارع الطنبداوى المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بحرى بملن دمحم دمحم محمود المٌت

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221ً تارٌ  وف 94379دمحم سالمان السٌد عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 الـتأشٌر:   ، كفر سنجلف الجدٌد بملن ورثه المرحوم مجدى السٌد امٌن نصار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   86899دمحم حمدى دمحم دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 م بملن الظاهر محمود برسٌمشبٌن الكو 2الـتأشٌر:   ، شنوان م

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   86899دمحم حمدى دمحم دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

شبٌن الكوم بملن حمدى دمحم الجزار ونشاطه لطع غٌار سٌارات افتتح فى  2الـتأشٌر:   ،  له محل رئٌسى بناحٌه شنوان  م

   86899ولٌد برلم 2217/12/12

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   86899دمحم حمدى دمحم دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

شبٌن الكوم بملن الظاهر محمود برسٌم ونشاطه بٌع اطارات وكاوتش  2الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه شنوان م

  2219/12/22فى  7742واودع برلم  86899وشحنها ولٌد برلم تابع  وبطارٌات

تم تعدٌل العنوان ,  22191221وفً تارٌ   94382سامح رافت عبدالعزٌز حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجالء بملن جمال المنشاوى فرج عطاهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191221وفً تارٌ   94384البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام دمحم عبدالمنعم  -  322

 الـتأشٌر:   ، شارع البتانونٌة الشرلى بملن عائشة دمحم احمد عٌسوى

وان , تم تعدٌل العن 22191222وفً تارٌ   94398دمحم فتحى عبدالرحمن ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك مٌت خالان البر الشرلى بملن دمحم دمحم مصطفى الخولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94423دمحم عبدالمنعم السٌد ابوعبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 الـتأشٌر:   ، البندارٌة بملن سعٌد عبدالحمٌد احمد زهران 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   83685رامى نبٌل سعد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 الـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم شارع مجمع الكلٌات الجدٌد بملن منى محمود خلٌل دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   83685رامى نبٌل سعد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

بملن منى محمود خلٌل دمحم 1محل رلم 33الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم شارع مساكن االولاف عمارة رلم 

  83685ولٌد برلم  2216/11/22ونشاطه مكتب مماوالت ) عامة و خاصة ( وتورٌدات فٌما عدا االنترنت افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   88268محمود الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جمال عبدالفتاح -  325

 تال بملن شعبان عبدالفتاح محمود الماضى 2وصف الـتأشٌر:   ، كفر العلوى م

ٌل العنوان , تم تعد 22191222وفً تارٌ   88268جمال عبدالفتاح محمود الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

تال بملن شعبان عبدالفتاح محمود ونشاطه مزرعه مواشى افتتح فى 2وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى أخر بناحٌه صفط جدام م

 88286ولٌد برلم  2218/2/8

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   94251هانى عبدالحمٌد عبدالموى لولح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة العرالٌة بملن لبنى محروس دمحم وذلن لغرض مخزن لتجارة حداٌد وبوٌات افتتح فى 

  7771واودع برلم  2219/12/22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   94138جمال محمود عبدالمجٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 بملن نجالء دمحم عبد السالم  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر الخضرة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   94138جمال محمود عبدالمجٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة كفر الخضرة بملن نجالء دمحم عبد السالم حسن وذلن لغرض ورشة تنجٌد سٌارات افتتح 

  94138ولٌد برلم  2219/9/25فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94394حسام دمحم صالح توفٌك عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن نسٌم عبدالعزٌز عبدالحمٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94426احمد دمحم فتٌان الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، عمروس بملن مصطفى دمحم فتٌان

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94427الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى دمحم فتٌان  -  312

 الـتأشٌر:   ، عمروس بملن احمد دمحم فتٌان الصٌاد

تم تعدٌل العنوان  22191222وفً تارٌ   72566حسٌن  الجٌوش مرسى شحاتة زعربان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 بملن خالد نعٌم عواد  -شٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع الشونة المتفرع من شارع السلطان حسٌن , وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان  22191222وفً تارٌ   72566حسٌن  الجٌوش مرسى شحاتة زعربان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

حارة الروص من شارع سٌدى خمٌس بملن مصطفى صادق ممشط  8االخر , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى 

 وتعدٌل النشاط   لٌصبح بٌع طرح و اكسسوار حرٌمى

تم تعدٌل العنوان  22191222وفً تارٌ   72566حسٌن  الجٌوش مرسى شحاتة زعربان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 ى االخر وذلن لالستغناء عنه , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌس

تم تعدٌل  22191222وفً تارٌ   94429مرٌم عماد حنا مٌنا حنا الماصرة بوالٌة والدها ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عفٌف بملن عماد حنا مٌنا حنا 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   94425ك لٌده برلم    نحمدة خضرى عمارة عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سب -  317

 وصف الـتأشٌر:   ، اصطبارى بملن جمال دمحم على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94396دمحم عبدهللا الصاوى ابوعبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 دهللا دمحم الصعٌدىالـتأشٌر:   ، طوخ دلكة بملن هبه عب

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94421مصطفى احمد عبدالغنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 الـتأشٌر:   ، مناوهلة بملن سالمه بٌومى ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94422مرٌم ابراهٌم حنا مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن رومانى غطاس مٌخائٌل 

تم تعدٌل العنوان  22191222وفً تارٌ   72566حسٌن الجٌوشى مرسى شحاتة زعربان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 ى خمٌس بملن مصطفى صادق ممشط حارة الروص من شارع سٌد 8, وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان  22191222وفً تارٌ   72566حسٌن الجٌوشى مرسى شحاتة زعربان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

, وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى لٌصبح شارع الشونة متفرع من شارع السلطان حسٌن بملن خالد نعٌم عواد 

 تعدٌل النشاط لٌصبح مالبس جاهزة  مع

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   75366أحمد دمحم على البهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 زوٌر  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن محمود شحاتة دمحم ٌسن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   83685سبك لٌده برلم    رامى نبٌل سعد محمود ، تاجر فرد ،   -  324

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع مجمع الكلٌات الجدٌده بملن منى محمود خلٌل دمحم ونشاطه 

 83685ولٌد برلم تابع  2219/12/22فى  7754تجهٌزمشروبات بارده وساخنه اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   94399احمد دمحم رمضان بكر عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر طنبدى بملن احمد عبدالمنعم عبٌدة المصاص الماصر بوالٌة والدة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   94424م    وجدى عبدالبارى حافظ عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  326

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر بتبس بملن اسراء كمال عبدالممصود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94428سوسن بحٌرى دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 دسولى الـتأشٌر:   ، سلكا بملن كرٌمه عبدالسالم ال

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   94138جمال محمود عبدالمجٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر الخضرة بملن نجالء دمحم عبد السالم وذلن لغرض مكتب رحالت داخلٌة 

  94138ولٌد برلم تابع  2219/12/22فى  7775برلم ومتعهد نمل عمال اودع 

تم تعدٌل العنوان ,  22191222وفً تارٌ   94395دمحم محمود زٌن العابدٌن عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع شحات من شارع طلعت حرب الكومسٌون الطبى بملن سمٌر دمحم نبوى ابوالنباٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191222وفً تارٌ   94422دمحم دمحم عبدالرحمن الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن عماد دمحم شولى 

لعنوان , تم تعدٌل ا 22191222وفً تارٌ   94251هانى عبد الحمٌد عبد الموى لولح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 بملن لبنى محروس دمحم  -وصف الـتأشٌر:   ، العرالٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌ   94414مجدى ابراهٌم عبدالمعٌن ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الغنامٌة بملن على سعدى مسعد حسب هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191223وفً تارٌ   94417السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق فتحى حسانٌن  -  333

 الـتأشٌر:   ، شارع بور سعٌد بملن السٌد عبدالفتاح شبل 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌ   94422راضى عبدالحلٌم مجاهد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 تأشٌر:   ، لشطوخ بملن محمود عبدالحلٌم مجاهد زهران وصف الـ

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌ   94413احمد سامى اسماعٌل على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 ٌم ٌحٌىوصف الـتأشٌر:   ، ش/ الزهراء من ش / صبرى ابو علم بجوار عمارات حمدى لندٌل بملن طلعت حامد ابراه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191223وفً تارٌ   76277أحمد ابوالمجد أحمد الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى بناحٌة شارع عاطف السادات بملن صالح عبد هللا حامد عمار وذلن لنشاط بٌع مالبس جاهزة 

  76277ولٌد برلم تابع  2219/12/23فى  7825لم حرٌمى و اطفال و احذٌة اودع بر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191223وفً تارٌ   94411دمحم طه مصطفى ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن سماح محسن عبدربه ابولوره 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌ   94416ه برلم    مجدى فتحى عبدالمجٌد خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  338

 وصف الـتأشٌر:   ، البتانون بملن صباح عطٌه عبدالفتاح هالل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191223وفً تارٌ   76277أحمد ابوالمجد أحمد الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 صالح عبدهللا حامد عمار الـتأشٌر:   ، ش عاطف السادات بملن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191223وفً تارٌ   94412سمٌر دمحم احمد ابونصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 الـتأشٌر:   ، شارع مدرسة الزراعة ابراج الجوهرة بملن منى على السٌد السروى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌ   94419،  سبك لٌده برلم    اٌمان سٌف الدٌن سلٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد  -  341

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الموز بملن سٌف الدٌن سلٌم عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191223وفً تارٌ   94412رمضان عبدالرازق عبدهللا سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 ى بملن حنان الرفاعى عبدالفتاح وصف الـتأشٌر:   ، اصطبار

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191223وفً تارٌ   94415اٌهاب رجب اسماعٌل شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 الـتأشٌر:   ، كمشٌش بملن نبٌله عبدالمنعم جاب هللا علم الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191224وفً تارٌ   53769   حلمى حامد احمد حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  344

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح كفرالشرفا بملن احمد احمد ابو الفتوح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191224وفً تارٌ   94433ابراهٌم عابد عبدهللا صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 مال عبدالناصر بملن على فاٌد على الـتأشٌر:   ، شارع ج

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191224وفً تارٌ   94423دمحم عبدالمادر دمحم االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن حمدٌه صبحى عمر االشمر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191224وفً تارٌ   94428كامل حامد على على سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 الـتأشٌر:   ، مناوهله بملن وحٌد سوٌلم ابو المجد على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191224وفً تارٌ   94431لطفى عمر حمودة حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 الـتأشٌر:   ، شبرا باص بملن لطفى عمر حمودة حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191224وفً تارٌ   94422ماهر عٌسى خلٌل عجرمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن عٌسى خلٌل عٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191224وفً تارٌ   94426دمحم محمود سٌد احمد نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 الـتأشٌر:   ، سالمون لبلى بملن ابراهٌم السٌد ابراهٌم ابوالغٌط

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191224وفً تارٌ   94427اشرف عبدالممصود دمحم طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 الـتأشٌر:   ، كفر ربٌع بملن عاصم عبدالممصود دمحم طاٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191224وفً تارٌ   94425تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم صالح دمحم عمر ، -  352

 ، العرالٌة بملن شعبان محمود عبدربة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191224وفً تارٌ   94421دمحم دمحم مصطفى الفاضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 بملن دمحم دمحم مصطفى الفاضى -الـتأشٌر:   ، الخضرة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌ   94432اٌهاب مبرون عبدالعزٌز لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 وصف الـتأشٌر:   ، نادر بملن محمود دمحم عبدالمنعم رمضان 

تم تعدٌل العنوان ,  22191224وفً تارٌ   94424   نسرٌن شولى ابراهٌم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  355

 وصف الـتأشٌر:   ، اسطنها بملن احمد كمال احمد سعد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191224وفً تارٌ   94429دمحم سعٌد فضل على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

  الـتأشٌر:   ، ش/االمٌن بملن ابراهٌم على على جاد هللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191224وفً تارٌ   72465حسام فتحى السٌد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 بملن جمال الدٌن سعٌد دمحم -حارة النهضة من شارع الجالء البحرى  5الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191224وفً تارٌ   94432ك لٌده برلم    وفاء مجدى شعبان على ، تاجر فرد ،  سب -  358

 الـتأشٌر:   ، شارع سٌدى صالح بملن دمحم عبدالسمٌع دسولى حٌدر 

تم تعدٌل العنوان  22191227وفً تارٌ   94437عبدالرحمن شعبان عبدالرحمن الساٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 شبرا خلفون بملن دمحم شعبان عبدالرحمن دمحم الساٌس  , وصف الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   94446دمحم مرضى عبدالرازق عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 وصف الـتأشٌر:   ، طرق مٌت خالان امام مستشفى درة بملن احمد سعٌد الجندى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   78978م جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رضا عبد السال -  361

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع مصطفى النجار بملن مجدى هجرس شحاته بدوى لغرض تدوٌر 

 2219/12/27فى  78978ولٌد برلم تابع  7857مخلفات بالستٌن اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94436مجدى البدوى محمود شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 الـتأشٌر:   ، زاوٌة البملى بملن سامى البدوى محمود شاكر 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 22191227وفً تارٌ   94438دمحم جمال طلبه زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 الـتأشٌر:   ، كفر ربٌع بملن فاطمة ابراهٌم احمد الشوربجى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94445وائل دمحم محمود الربٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 الـتأشٌر:   ، شارع حضانة الفاروق البرالشرلى بملن حسنى جابر مرسى الشهدى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94448سعد دمحم سعد دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 الـتأشٌر:   ، شارع هاشم عٌد بملن سعد دمحم دروٌش

العنوان ,  تم تعدٌل 22191227وفً تارٌ   78978دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع مصطفى النجار بملن مجدى هجرس شحاته بدوى لغرض تدوٌر 

 2219/12/27فى  78978ولٌد برلم تابع  7857مخلفات بالستٌن اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227ارٌ  وفً ت 78978دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع مصطفى النجاربملن مجدى هجرس شحاته بدوى

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   78978دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

حسنى مبارن بملن دمحم مصطفى دمحم عمر بنشاط محل ادارى لتصنٌع وصف الـتأشٌر:   ، كان له محل بناحٌة البر الشرلى شارع 

  78978ولٌد برلم تابع  2219/8/1واغلك فى  2229/2/15البالستٌن تم افتتاح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   78978دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

، له محل رئٌسى بناحٌة شارع حسنى مبارن البر الشرلى نشاط تجارة استثمار عمارى واستٌراد وتصدٌر  وصف الـتأشٌر:  

 78978والممٌد برلم  2215/6/17ومماوالت برج االجٌاد والمفتتح فى 

نوان , تم تعدٌل الع 22191227وفً تارٌ   78978دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

المرحلة الثانٌة شارع العزبه بمنطمة مبارن الصناعٌة بنشاط  2وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة لوٌسنا المطعة رلم 

 2217/12/9فى  22351تصنٌع بالستٌن واعاده تدوٌر مخلفات بالستٌن والممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   78978برلم    دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  371

امتداد المنطمة الصناعٌة الرابعة بنشاط تصنٌع واعاده  8بلون  4وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة برج العرب لطعة 

 2219/8/4فى  8533تدوٌر مخلفات بالستٌن ولٌد برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   78978ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف ، تاج -  372

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بغرض مكتب تعالدات وحدات سكنٌة بناحٌة شبٌن الكوم شارع عاطف السادات والممٌد 

 2215/2/5فى  78978برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   78978بك لٌده برلم    دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  س -  373

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بنشاط مكتب مماوالت بناحٌة شبٌن الكوم شارع الجالء بملن اسماء حامد دمحم والممٌد برلم 

 2219/2/4فى  78978تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191227وفً تارٌ   94439   سامح دمحم حسن البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  374

 ، شارع سعد زغلول ممابل محطة السكة الحدٌد بملن فتحٌة دمحم عثمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94443ممدوح صبحى السٌد زهو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

 لن صبحى السٌد زهوالـتأشٌر:   ، دنشواى بم

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   78182شرٌف عبد الهادى سٌد أحمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح سبن الضحان بملن الطالب ) شرٌف عبدالهادى سٌد احمد حسٌن (

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   78182سٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف عبد الهادى سٌد أحمد ح -  377

 وصف الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستغناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94435اشرف ندى كامل اسحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  378

 :   ، سبن الضحان بملن ورثة الحاج فوزى عبدالفتاح شعالن وهم دمحم فوزى شعالنالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94447مسعوده عبدهللا على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  379

 الـتأشٌر:   ، عمروس بملن دمحم عبدالعزٌز بسٌونى غراب 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   77297بد العزٌز الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مصطفى ع -  382

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن فرٌد محمود موسى المحالوى . شارع الحرٌة 

381  - (A&I Brandتاجر فرد ،  س ، ) وفً تارٌ   94442بك لٌده برلم    ( اسالم حلمى دمحم محسن )اٌه اند اى براند

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن منال طلعت زكى عوض  22191227

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   78978دمحم رضا عبد السالم جاد ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

رئٌسى اخر بناحٌة شارع مصطفى النجار بملن مجدى هجرس شحاته بدوى لغرض تدوٌر  وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل

 2219/12/27فى  78978ولٌد برلم تابع  7857مخلفات بالستٌن اودع برلم 

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم رضا عبد السالم جاد ضٌف ) مؤسسة ضٌف لالستثمار العمارى واالستٌراد والتصدٌر  -  383

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى  22191227وفً تارٌ   78978تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ( ، 

ولٌد برلم  7857اخر بناحٌة شارع مصطفى النجار بملن مجدى هجرس شحاته بدوى لغرض تدوٌر مخلفات بالستٌن اودع برلم 

 2219/12/27فى  78978تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   94441 فوزى عبدالغفار عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم -  384

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن دمحم احمد دمحم سلٌم 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 22191227وفً تارٌ   94442عبٌر ٌحٌى اسماعٌل سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  385

 الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن سعٌد عبدالرازق الدٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191227وفً تارٌ   94434نعمه عبدالحمٌد السٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

 الـتأشٌر:   ، شارع طلعت حرب البر الشرلى بملن فوزٌه احمد خلٌفه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22191227وفً تارٌ   94449سٌد ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سهام عبدالفتاح ال -  387

 وصف الـتأشٌر:   ، الراهب بملن نرمٌن فكرى السٌد 

تم تعدٌل العنوان  22191227وفً تارٌ   94444اٌمن سامى عبدالسالم عبدالهادى بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  388

 ف الـتأشٌر:   ، اصطبارى بملن سامى عبدالسالم عبدالهادى, وص

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   94455مصطفى سعٌد احمد شوالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 الـتأشٌر:   ، عشما بملن سعٌد سالم دمحم بدر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191228وفً تارٌ   94453لم    اٌمن امام نٌاز بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  392

 ، عشما بملن عادل امام نٌاز بدر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   94452حسٌن سامى حسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 اهٌم حسٌن السٌدالـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بحرى السكة الحدٌد بملن ابر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   94456هدٌر اٌهاب فاضل ابو موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 الـتأشٌر:   ، الماى بملن الدكتور / اٌهاب فاضل سٌد احمد ابو موسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   94454سامح دمحم توفٌك عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  393

 الـتأشٌر:   ، شارع احمد شفٌك من شارع طلعت حرب بملن عمر دمحم توفٌك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   94458همت فوزى احمد العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  394

 الـتأشٌر:   ، شارع اللمعى بملن مدٌحه جوده دمحم خطاب 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 22191228وفً تارٌ   94451منٌر عبدالمنعم دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 الـتأشٌر:   ، شارع بور سعٌد بملن سعاد ابراهٌم عثمان 

تم تعدٌل العنوان ,  22191228وفً تارٌ   94462انور عبدالعاطى مصطفى السملٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن عبدالناصر عبدالعاطى السملٌهى 

تم  22191228وفً تارٌ   94452تار ٌحٌى عبدالستار عبدالرحمن العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالس -  397

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بٌر شمس بملن صبحى ابراهٌم كشن

وان , وصف تم تعدٌل العن 22191228وفً تارٌ   94457عماد سٌد دمحم الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  398

 الـتأشٌر:   ، شارع الحرٌه عمارة الشبكه بملن جهاد فؤاد الشبكه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191228وفً تارٌ   94459محمود عبدهللا احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

 الـتأشٌر:   ، البرانمة بملن محمود عبدهللا احمد عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌ   82338الدٌن عبده مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد صالح -  422

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة البر الشرلى شارع طلعت حرب امام المواساه بملن سمٌة عبد العزٌز دمحم ابو سالم وذلن 

  82338ولٌد برلم تابع   2219/12/29فى  7948لغرض تجارة مالبس اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94472دمحم مصطفى دمحم الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 الـتأشٌر:   ، شارع المدٌنة المنورة من شارع المدرسة الٌابانٌة بالبر الشرلى بملن مصطفى دمحم الخضرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94465لرازق غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالغنى عبدا -  422

 الـتأشٌر:   ، نادر بملن عزه محمود حامد سلطان 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191229وفً تارٌ   71125دمحم صابر فرج عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 ٌولٌو بملن دمحم صابر فرج عٌد 23رع تاج الدٌن من شارع ، شا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191229وفً تارٌ   94471دمحم صابر السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 ، ش/ ممتاز عجور بملن سامى عبدالمنعم عمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94463سبك لٌده برلم     دمحم سامى اسماعٌل حسٌنى ، تاجر فرد ،  -  425

 الـتأشٌر:   ، ابشٌش بملن دمحم حسن دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌ   82338احمد صالح الدٌن عبده مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 لعت حرب امام المواساه بملن سمٌة عبد العزٌز دمحم ابو سالم وصف الـتأشٌر:   ، البر الشرلى شارع ط

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌ   63768عزت دمحم الحداد المرسى السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

 بملن دمحم الحداد المرسى السٌسى  -وصف الـتأشٌر:   ، دنشواى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌ   63768سى السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزت دمحم الحداد المر -  428

 2227/11/1وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة دنشواى بملن دمحم الحداد السٌسى وذلن لغرض اعالف وحبوب افتتح فى 

 63768ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌ   94464فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالعزٌز طارق عبدالعزٌز النجار ، تاجر -  429

 وصف الـتأشٌر:   ، لطعة سبن بملن عبدالعزٌز السٌد بٌومى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94462فتحى عبدهللا منصور لابل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 التجارة بملن نادٌة ٌوسف على الـتأشٌر:   ، ش/مدرسة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94466دمحم عفٌفى امام عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 الـتأشٌر:   ، كفر سنجلف الجدٌد بملن بدر دمحم محمود سالمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94472م    محمود دمحم فتح هللا نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  412

 الـتأشٌر:   ، دنشواى بملن وفاء صالح المفل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94468احمد بدٌر عوض محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

  مصطفى المحراثشارع عبدالعزٌز سٌدى الشٌن بملن فتح هللا 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   67877مصطفى احمد نجم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة مٌت شهالة بملن امل احمد نجم زاٌد وذلن لغرض تجارة خراطٌم رى ومستلزمات 

  67877ولٌد برلم  7941الرى اودع برلم 

وفً تارٌ   71125مؤسسه أبوعمٌرة لتجارة األدوات الصحٌه ) دمحم صابر فرج عٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 بملن صالح بدوى الحداد -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش  22191229

وفً تارٌ   71125) دمحم صابر فرج عٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسه أبوعمٌرة لتجارة األدوات الصحٌه  -  416

ٌولٌو بملن دمحم صابر  23تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة شارع تاج الدٌن من شارع  22191229

 2219/12/29فى  7922فرج عٌد وذلن لغرض تجارة ادوات صحٌة وسٌرامٌن اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌ   94461انتصار السٌد عبد الغنى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 بملن دسولى سعٌد السٌد  -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت خلف 

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌ   94461انتصار السٌد عبد الغنى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 2214/3/9وصف الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى بناحٌة مٌت خلف بملن ابراهٌم غرٌب عٌسوى وذلن لغرض بمالة افتتح فى 

 2217/5/7واغلك فى 

العنوان ,  تم تعدٌل 22191229وفً تارٌ   94352حماده دمحم دمحم مصطفى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 وصف الـتأشٌر:   ،  تعدٌل العنوان لٌصبح حوض البواب السكرٌه بملن / جاد هللا السٌد جاد هللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   67877مصطفى احمد نجم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 الـتأشٌر:   ، مٌت شهالة بملن امل احمد نجم زاٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   67877مصطفى احمد نجم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة مٌت شهالة بملن امل احمد احمد نجم زاٌد وذلن لغرض استٌراد وتصدٌر فى حدود التعلٌمات 

  67877ولٌد برلم  2212/4/21افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191229وفً تارٌ   63768عزت دمحم الحداد المرسى السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة دنشواى بملن دمحم الحداد المرسى السٌسى وذلن لغرض حظٌرة مواشضى 

 2219/12/29فى  63768 ولٌد برلم تابع 7935حالبة اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   94469حماده حسن عزب بلطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 الـتأشٌر:   ، مٌت شهاله بملن دروٌش حسن عزب بلطى

تم تعدٌل  22191229وفً تارٌ   69697ثروت عبدالفتاح عبدالنبى شحاته الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

الكائن بناحٌة مٌت خلف 69697والممٌد برلم تابع8142العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم

 وذلن لالستغناء عنه نهائٌا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229وفً تارٌ   89982عماد دمحم محمود العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 سرسنا  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن احمد عبد هللا ابراهٌم الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191229فً تارٌ  و 94467دمحم عبدالرءوف حسن عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 الـتأشٌر:   ، شبرا بتوش بملن كامل حمزة خلٌفه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   92171اسامه احمد محسن احمد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

الناصر البحرى بملن/ محمود دمحم السٌد لغرض/مكتب تورٌدات  الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع /جمال عبد

 2219/12/32فى 92171ولٌدبرلم تابع7957)فٌما عدا مجاالت االنترنت(اودع برلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   94481كمال عبدالمؤمن جاد صوفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

 ها بملن كمال عبدالمؤمن جاد صوفان الـتأشٌر:   ، اسطن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   94474هدى ابو العز دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  429

 بملن/ دمحم طارق دمحم-الـتأشٌر:   ، كفر الخضره

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   88992 السٌد محمود السٌد ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع مٌدان عصمت بملن محمود السٌد عثمان ابوالعنٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   92171اسامه احمد محسن احمد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 ، شارع جمال عبد الناصر البحرى بملن/ محمود دمحم السٌد  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   92171اسامه احمد محسن احمد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

حوم لٌد (له محل رئٌسى بناحٌة ش بنزٌنة التعاون بملن/احمد محسن احمد طه لغرض/بٌع زٌوت ش1الـتأشٌر:   ، 

 2218/9/27فى92171برلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   92171اسامه احمد محسن احمد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 92171(له محل رئٌسى اخر بناحٌة ابراج المضاه بملن/ باسم دمحم عبد المنعم لغرض/مشروبات سرٌعه لٌد برلم تابع2الـتأشٌر:   ، 

 2219/2/5فى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌ   94478عبدالرحمن محمود عبدالرحمن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 وصف الـتأشٌر:   ، العرالٌة بملن دمحم سعٌد عالم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   94473همام دمحم همام ابراهٌم ذكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 بملن/دمحم عصام دمحم مامون-الـتأشٌر:   ، ابشٌش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191232وفً تارٌ   63262دمحم سعٌد أمٌن المرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 ، شارع محمود شاهٌن بملن نجاه عبدالفتاح دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22191232وفً تارٌ   63262أمٌن المرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم سعٌد -  437

، له محل رئٌسى بناحٌة شارع محمود شاهٌن بملن نجاة عبدالفتاح دمحم النفٌلى بغرض مكتب تجارة مستلزمات طبٌه ومستحضرات 

 2227/5/6فى  63262تجمٌل وتصدٌر والممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   94479نصر حامد حسن ابوعمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  438

 الـتأشٌر:   ، العرالٌه بملن دمحم دمحم عبدالجواد سلٌط

ٌل العنوان , وصف تم تعد 22191232وفً تارٌ   94483دمحم فتحى ملٌجى خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  439

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن منال مصطفى دمحم ابو ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌ   94286دمحم صالح احمد شحاته الدعبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 لدعبسوصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح كفر الغنامٌة بملن دمحم صالح احمد شحاته ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   92171اسامه احمد محسن احمد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع جمال عبد الناصر البحرى بملن/محمود دمحم السٌد لغرض/مكتب 

 2219/12/32فى92171ولٌدبرلم تابع7957ع برلمتورٌدات)فٌماعدا مجاالت االنترنت(اود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   94477اٌمان فوزى على شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 الـتأشٌر:   ، كفر الباجور بملن محمود عبدالسالم على شعبان

تم تعدٌل العنوان ,  22191232وفً تارٌ   94482سبك لٌده برلم    عالء عبدالواحد رمضان الكٌالنى ، تاجر فرد ،   -  443

 2216/4/18واغلك بتارٌ   72229ولٌد برلم  2251وصف الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى اودع برلم 

وان , تم تعدٌل العن 22191232وفً تارٌ   94482عالء عبدالواحد رمضان الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 وصف الـتأشٌر:   ، ش/ابو سعده بملن مصطفى عبدالواحد رمضان الكٌالنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   92539دمحم سامى سٌد احمد شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 ن سعٌد حسٌن الماحى الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ش جاد من ش جمال عدالناصر لبلى بملن حسٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   64689دمحم سعٌد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 لٌصبح بملن دمحم سعٌد دمحم رضوان 15267والممٌد برلم  1932الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن للمحل المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   64689، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سعٌد دمحم رضوان  -  447

 لٌصبح دمحم سعٌد دمحم رضوان  15267والممٌد برلم تابع  1299الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن للمحل المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232  وفً تارٌ 94476اسالم احمد السٌد حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  448

 الـتأشٌر:   ، البر الشرلى شارع المصرى بملن احمد السٌد حامد حماده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   94475اٌمن بدوى على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  449

 الغزالى  بملن نادٌة حسن عبد هللا -الـتأشٌر:   ، مٌت شهالة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191232وفً تارٌ   94482دمحم حلمى احمد االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن دمحم عبدالخالك عبدالمحسن 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191231وفً تارٌ   94484اسماء عادل مبارن الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 الـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن عبدالحلٌم حسانٌن زناتى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191231وفً تارٌ   94492دمحم سعٌد دمحم الفاضٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 الـتأشٌر:   ، كفر ربٌع بملن دمحم عبدالمعتد دمحم غنٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌ   94494ابراهٌم شولى السباعى الغزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت شهاله بملن نوال دمحم عباس العبد 

تعدٌل العنوان ,  تم 22191231وفً تارٌ   79112مصطفى مرسً السٌد ابو عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح البتانون بملن مصطفى مرسى السٌد ابوعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191231وفً تارٌ   94488اشرف سعد ابراهٌم حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 ان الصاوى الـتأشٌر:   ، شارع عاطف السادات بملن احمد دمحم شعب

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191231وفً تارٌ   94491حسن دمحم نجٌب حسن بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 الـتأشٌر:   ، الخضرة بملن دمحم نجٌب حسن بدوى

م تعدٌل العنوان , وصف ت 22191231وفً تارٌ   94495احمد السٌد ابراهٌم الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  457

 الـتأشٌر:   ، اسطنها بملن اٌمن لطب عبدالمجٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌ   84954على عبد الغفور عبد الوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  458

 لن اسامة حسان سٌد أحمدوصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع الجدٌد امام كافتٌرٌا العمدة بم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191231وفً تارٌ   88157وفاء محمود حسن المرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  459

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ملٌج بملن عماد فتحى مصٌلحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191231وفً تارٌ   94493   عبدهللا عربى عبدهللا الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  462

 الـتأشٌر:   ، مٌدان سٌدى شبل بملن شبل وحسن دمحم حسن الجزار 

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌ   94487احمد عبدالحلٌم سٌد احمد ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 لدٌنى بملن احمد عبدالحلٌم سٌد احمد ابوعامروصف الـتأشٌر:   ، شارع المعهد ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191231وفً تارٌ   94489عماد حمدى حسن مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 الـتأشٌر:   ، مٌت شهالة بملن حمدى حسن دمحم مراد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191231وفً تارٌ   94486   دمحم السٌد دمحم عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  463

 الـتأشٌر:   ، كفر العلوى بملن دمحم السٌد دمحم عبدالحى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌ   94485مصطفى عبدالحمٌد عبدالحافظ نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 دالعزٌز دمحموصف الـتأشٌر:   ، طبلوها بملن دمحم عب

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌ   93857عمرو رمضان صالح ابوحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح العرالٌة بملن فتحى شعبان دمحم الدعباس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191231وفً تارٌ   94497ٌاسر كامل حسٌن عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 الـتأشٌر:   ، جروان بملن ٌاسر كامل حسٌن عطٌة

تم تعدٌل العنوان , وصف  22191231وفً تارٌ   82422ٌاسر عادل حكٌم اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  467

 وار السنترال بملن احمد عبدالخالك على رندالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع شارع حتحوت بج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22191231وفً تارٌ   94492عبدالعزٌز امل عبدالعزٌز حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  468

 وصف الـتأشٌر:   ، ش/ الجالء البحرى بملن محمود عبدالرحمن النحال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191222وفً تارٌ   55527شرٌف احمد مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تجمٌع وتصنٌع لطع غٌار سٌارات

د مصطفى سالم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدٌل االسم التجارى لٌصبح سالم لتجارة لطع غٌار السٌارات )شرٌف احم -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تجمٌع وتصنٌع لطع غٌار سٌارات22191222وفً تارٌ   55527

:  تم تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر22191222وفً تارٌ   71821عبدة صابر عبده متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تعدٌل النشاط لٌصبج تجارة وتوزٌع األدوٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 22191222وفً تارٌ   71821عبدة صابر عبده متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تعدٌل النشاط مخزن لتجارة األدوٌه

تم تعدٌل النشاط 22191222وفً تارٌ   79427ده برلم   صفاء ابو السعود عبد الحمٌد ٌونس األعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  5

 , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة مواد غذائٌة جملة ولطاعى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191222وفً تارٌ   94186هانى شبل ابراهٌم احمد ابوالغار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 نشاط لٌصبح مزارع انتاج حٌوانىالتأشٌر:  تم تعدٌل مسمى ال

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191223وفً تارٌ   75425ٌوسف فكرى محمود شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح األلومٌتال وجمٌع أنواع األثاث

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 22191223وفً تارٌ   72851تامر طلعت دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 تعدٌل النشاط لٌصبح /تورٌدات ومماوالت عامه وتشطٌبات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22191227وفً تارٌ   52142اسامة دمحم محمود عضٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح ورشه تشغٌل اخشاب

وصف  تم تعدٌل النشاط ,22191227وفً تارٌ   63772صبرى نبوى سالم أبو ضالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191228وفً تارٌ   76619شولى عبدالغفارالسٌد شوٌتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مزرعة تربٌة ماشٌة ألبان

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22191228وفً تارٌ   94116لٌده برلم    راندا جمٌل زهدى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك -  12

 تعدٌل النشاط لٌصبح ورشه نجارة مٌكانٌكٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191228وفً تارٌ   92914شنوده بطرس حبشى بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تون بٌضالتأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح مصنع كر

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22191228وفً تارٌ   68137عمرو احمد عبدهللا سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح صالة جٌم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصف  تم تعدٌل النشاط ,22191229وفً تارٌ   93468نها فوزى سلٌمان دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط تجارة خامات مصانع البالستٌن الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191229وفً تارٌ   56221رشا صبحى جودة المرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع طحٌنه

تم تعدٌل 22191229وفً تارٌ   56221( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رشا صبحى جودة المرش ) سرجه المرش  -  17

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع طحٌنه

وفً  56221تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /رشا صبحى جوده المرش )مصنع طحٌنه المرش( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 شاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع طحٌنهتم تعدٌل الن22191229تارٌ  

تم تعدٌل النشاط , 22191229وفً تارٌ   83298عبد العاطى عبد الرؤف ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22191214وفً تارٌ   84156سبك لٌده برلم     عالء السٌد محمود رلعة ، تاجر فرد ، -  22

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تصدٌر وفما للوائح والموانٌن والمنظمه لذلن وتورٌدات ماعدا االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191215وفً تارٌ   72357دمحم فهمى فتحى أحمد أبو سلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع حداٌد

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم فهمى فتحى أحمد أبو سلٌمه ) بارنوما ابو سلٌمة للحداٌد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 لنشاط لٌصبح بٌع حداٌدتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل ا22191215وفً تارٌ   72357

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191215وفً تارٌ   72112محمود سعد بكرى عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط انظمة اتصاالت )فٌما عدا مجاالت االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة( الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191215وفً تارٌ   82134دمحم عبد الحمٌد جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد -  24

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تعبئه موادغذائٌه زٌت طعام

وصف التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط ,22191216وفً تارٌ   65642اشرف سعٌد دمحم العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تفصٌل وتطرٌز مالبس

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191217وفً تارٌ   94234السٌد ابوالٌزٌد مرسى عبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب رحالت داخلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22191217وفً تارٌ   94328سبك لٌده برلم     شرٌف دمحم دمحم ابو عطٌة ، تاجر فرد ، -  27

 تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت اخشاب الى نشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191217وفً تارٌ   93251زكرٌا عبدالفتاح دمحم مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 ٌصبح حظٌرة مواشى تربٌة وحالبة وتسمٌنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط ل

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191217وفً تارٌ   89229روحٌة السٌد مصطفى ابومسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مخبز بلدى نصف آلى

تم تعدٌل النشاط , 22191217وفً تارٌ   68592برلم   اسامه صبحى احمد عبد الحمٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  32

 وصف التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب مماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191222وفً تارٌ   75425ٌوسف فكرى محمود شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح ورشة الومٌتال
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تم تعدٌل النشاط , وصف 22191222وفً تارٌ   94321السٌد المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف دمحم -  32

 التأشٌر:  تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح حظٌره مواشى حالبه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191222وفً تارٌ   94379دمحم سالمان السٌد عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 أشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح ورشة نجارة مٌكانٌكٌةالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191222وفً تارٌ   93343اسماء لطب دمحم على عزوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تصدٌر مالبس جاهزه

تم تعدٌل النشاط , 22191222وفً تارٌ   72566فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن  الجٌوش مرسى شحاتة زعربان ، تاجر -  35

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مالبس جاهزة

تم تعدٌل النشاط , 22191222وفً تارٌ   72566حسٌن الجٌوشى مرسى شحاتة زعربان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 بح بٌع طرح و اكسسوار حرٌمىوصف التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌص

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191222وفً تارٌ   72162ماهر عبد المادر دمحم الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره سٌارات الى نشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 22191223وفً تارٌ   69861احمد رجب عبدالمولى حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط االنشاء والتطوٌر العمارى الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191223وفً تارٌ   93639احمد مصطفى موسى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح جزارة وتصنٌع لحوم وحواوشى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191224وفً تارٌ   72938وأئل ماهر عبد الباسط ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 تسالىالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تحمٌص وتعبئة وتجهٌز وتعبئة مكسرات و 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22191224وفً تارٌ   72465حسام فتحى السٌد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة اٌشاربات جملة

ل النشاط , وصف تم تعد22191224ٌوفً تارٌ   93526دمحم مندوة دمحم سلٌم السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

وذلن وفما للوائح والموانٌن المنظمة  6من المجموعة  36والفمرة  19التأشٌر:  تم اضافة نشاط استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا المجموعة 

 لذلن(

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22191224وفً تارٌ   53769حلمى حامد احمد حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة موتوسٌكالت تم

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22191228وفً تارٌ   62322ولٌد على بدر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 اضافة نشاط اتجار بذور وتماوى الحاصالت الزراعٌة للنشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 22191229وفً تارٌ   87541،  سبك لٌده برلم    مؤمن عبد الحمٌد فوزى ابراهٌم عمر ، تاجر فرد -  45

 وصف التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح تجارة وصٌانة اجهزة محمول

تم تعدٌل النشاط , وصف 22191231وفً تارٌ   79112مصطفى مرسً السٌد ابو عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 نشاط لٌصبح مكتب تورٌدات فٌما عدا مجاالت االنترنتالتأشٌر:  تم تعدٌل ال

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   94189دمحم حسنى النبوى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94468وض محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد بدٌر ع -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   94222دمحم معوض عبدالمحسن شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   94225تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سعٌد السٌد ابوذكرى ،  -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191228وفً تارٌ   94455مصطفى سعٌد احمد شوالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191224وفً تارٌ   94423سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمادر دمحم االشمر ، تاجر فرد ،  -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   83685رامى نبٌل سعد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191214وفً تارٌ   94313جمال فتحى على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191222وفً تارٌ   94363عبدالفتاح عبدالمرضى عبدالونٌس زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191215وفً تارٌ   94328فاٌزة لطفى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94276هانى امٌن شبل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   94382سامح رافت عبدالعزٌز حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   94196امنه لطب عطٌه بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصف تم تعدٌل نوع 22191229وفً تارٌ   94271دمحم لطفى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191227وفً تارٌ   94238حافظ حافظ مصٌلحى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   88268جمال عبدالفتاح محمود الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191212وفً تارٌ   94292دمحم حافظ دمحم عطوه الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94373باتعه دمحم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌ   94461انتصار السٌد عبد الغنى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌ   94322احمد عبدالحلٌم عبدالواحد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191232وفً تارٌ   92171اسامه احمد محسن احمد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94466دمحم عفٌفى امام عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌ   94235امانى انور عبد اللطٌف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   94391رافع مصطفى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94229جمال الصاوى حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌ   94419لدٌن سلٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان سٌف ا -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191232وفً تارٌ   94479نصر حامد حسن ابوعمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌ   94221خشاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حسن محمود حسن -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191213وفً تارٌ   94328شرٌف دمحم دمحم ابو عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191214وفً تارٌ   94329رد ،  سبك لٌده برلم   محمود بدر محمود بدر ، تاجر ف -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191224وفً تارٌ   94431لطفى عمر حمودة حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌ   94345بك لٌده برلم   هشام زٌن العابدٌن ابراهٌم رضوان ، تاجر فرد ،  س -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94426احمد دمحم فتٌان الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   94194لم   فاتن ابراهٌم محمود حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  34

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌ   94252صابر احمد مصطفى االسمٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94266جهاد نشأت عبدهللا موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191231وفً تارٌ   94493عبدهللا عربى عبدهللا الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191212وفً تارٌ   94283م   شٌماء عبدالعزٌز عبدالمنعم فرج ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  38

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94375هناء على سٌد على عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌ   94356   عبدالفتاح مخلوف عبدالفتاح مخلوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191213وفً تارٌ   94296سالى مصطفى على الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191214ارٌ  وفً ت 94322دمحم شبل حسن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌ   94262رئٌسة احمد حسنٌن الباجورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191231وفً تارٌ   94484اسماء عادل مبارن الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191211وفً تارٌ   93986عفاف سعٌد احمد ابو العطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191212وفً تارٌ   94293طارق احمد احمد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191232وفً تارٌ   94482دمحم حلمى احمد االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191213وفً تارٌ   86386ا صالح بعضشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فؤاد زكرٌ -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191224وفً تارٌ   94432وفاء مجدى شعبان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191227وفً تارٌ   94437الساٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن شعبان عبدالرحمن -  52

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191216وفً تارٌ   94339عبدالمؤمن دمحم بدوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   94422ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم عبدالرحمن الحصر -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94267حلمى دمحم حلمى بكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌ   94253،  سبك لٌده برلم   اشرف عبدالرحمن على الشٌن ، تاجر فرد  -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191232وفً تارٌ   94475اٌمن بدوى على الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22191228وفً تارٌ   94247   دمحم احمد دمحم جلٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  56

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191223وفً تارٌ   94223اسماء سعٌد السٌد الكفوري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191213تارٌ   وفً 94297منال جرجس سلٌمان عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191216وفً تارٌ   94341ٌاسر احمد على دمحم صبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222تارٌ  وفً  94395دمحم محمود زٌن العابدٌن عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   94191عمرو دمحم نور عبد السمٌع رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221  وفً تارٌ 94388دمحم جمال جابر السٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌ   94446دمحم مرضى عبدالرازق عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   94392احمد محمود حسٌن عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191231وفً تارٌ   94491حسن دمحم نجٌب حسن بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصف تم تعدٌل نو22191224وفً تارٌ   94421دمحم دمحم مصطفى الفاضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191232وفً تارٌ   94477اٌمان فوزى على شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تعدٌل تم 22191222وفً تارٌ   94429مرٌم عماد حنا مٌنا حنا الماصرة بوالٌة والدها ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌ   94294صبرى احمد عطوه ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 وصف التأشٌر: خاص

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا22191217وفً تارٌ   94358روحٌه دمحمى السٌد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191223وفً تارٌ   94219محمود السٌد ابراهٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

صف تم تعدٌل نوع الشركة , و22191229وفً تارٌ   94463دمحم سامى اسماعٌل حسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌ   94432اٌهاب مبرون عبدالعزٌز لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   94377محمود جالل محمود زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191227وفً تارٌ   94448سعد دمحم سعد دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191215وفً تارٌ   94325دمحم عزٌز ابراهٌم عمٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   94195السٌد سعٌد معوض بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94263دمحم السٌد عٌسوى احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94228 بٌومى احمد ابو سمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌ   94416مجدى فتحى عبدالمجٌد خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191228وفً تارٌ   94246ل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم شب -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌ   94281منصور مٌخائٌل مسعود منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌ   94343ور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود سعٌد ابراهٌم المصن -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94212اسالم دمحم حسٌن الزغبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191216وفً تارٌ   94335جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا دمحم عنتر دمحم بدوى ، تا -  85

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191227وفً تارٌ   94242على ربٌع على ابو عجٌزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌ   91741،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالعظٌم عبدربه شحاته ، تاجر فرد  -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22191228وفً تارٌ   94453اٌمن امام نٌاز بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191224وفً تارٌ   94422 ماهر عٌسى خلٌل عجرمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191232وفً تارٌ   94483دمحم فتحى ملٌجى خلف هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191217وفً تارٌ   94362لم   عمادالدٌن عبدالجواد السٌد جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  91

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   89686احمد حسن اسماعٌل مطهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

تم 22191213وفً تارٌ   94325د ،  سبك لٌده برلم   احمد عادل ابراهٌم الفرماوى دمحم الماصر بوالٌه والده ، تاجر فر -  93

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94278محمود عبدالجلٌل دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   94389سبك لٌده برلم     نارٌمان عصمت دمحم نبٌه الخولى ، تاجر فرد ، -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191215وفً تارٌ   94327احمد سعٌد زكى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌ   94269ك لٌده برلم   دمحم مصطفى عبدالسمٌع دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سب -  97

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94369احمد سعٌد عبدالحمٌد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94462رلم   فتحى عبدهللا منصور لابل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌ   94322ابتسام دمحم رفعت عبدالعال صفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   94394رلم   حسام دمحم صالح توفٌك عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   94213نهاد حسن دمحم عبدالعزٌز الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94471م   دمحم صابر السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94227امانى دمحم دمحم الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌ   94259اسالم ممدوح ابوالفضل والى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم غرٌب حسٌن الطنبداوى ) الطنبداوى لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  126

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22191228وفً تارٌ   94252برلم   

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌ   94292احمد رشاد عبدالممصود علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌ   94312عماد عبدالرسول عبدالحفٌظ عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌ   94436مجدى البدوى محمود شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222رٌ  وفً تا 94428سوسن بحٌرى دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌ   94252دمحم غرٌب حسٌن الطنبداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌ   94261حاتم صبحى عبدالموجود نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191228وفً تارٌ   94254دمحم السٌد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191231وفً تارٌ   94494ابراهٌم شولى السباعى الغزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   71125دمحم صابر فرج عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصف تم تعدٌل ن22191217وفً تارٌ   94355دمحم عبدالحلٌم دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191223وفً تارٌ   94224امٌره عبدالغنً منٌر خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

ع تم تعدٌل نو22191216وفً تارٌ   94342شرٌف سرحان صابر مصطفى الدجوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌ   94348عبد الحمٌد دمحم الملٌجى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال22191217وفً تارٌ   94352تامر سعٌد حسن عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   94387دمحم شولى عبدالفتاح عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف22191227وفً تارٌ   94438دمحم جمال طلبه زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191227وفً تارٌ   94445وائل دمحم محمود الربٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191227وفً تارٌ   94239دمحم كامل احمد المظالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191231وفً تارٌ   94488اشرف سعد ابراهٌم حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌ   94482عالء عبدالواحد رمضان الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191217وفً تارٌ   94362فاطمه على ٌس خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191213وفً تارٌ   94326مصطفى دمحم محٌى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191215وفً تارٌ   94329مان على عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل عث -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191224وفً تارٌ   94429دمحم سعٌد فضل على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌ   94275شامٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب سعودى ابراهٌم  -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌ   94338منه هللا مصطفى على المناخلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   94425نحمدة خضرى عمارة عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   94192منال على دمحم البٌاع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191228وفً تارٌ   94451نٌر عبدالمنعم دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم كامل احمد المظالى ) المظالى للنمل و التورٌدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22191227وفً تارٌ   94239
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94212مجدى دمحم عطٌه لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع22191224وفً تارٌ   94424نسرٌن شولى ابراهٌم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   94214حاتم اشرف مختار عبدالجابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصف التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصف تم تعدٌل ن22191222وفً تارٌ   94372عبده دمحم عبدالعزٌز عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191228وفً تارٌ   94462انور عبدالعاطى مصطفى السملٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 , وصف التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع22191213وفً تارٌ   94298عبدالعظٌم احمد عبدالعظٌم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   94396دمحم عبدهللا الصاوى ابوعبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع22191222وفً تارٌ   94421مصطفى احمد عبدالغنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌ   94337احمد مجدى عبدالفتاح دمحم الشعار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191221وفً تارٌ   94393محمود عبدالوهاب مالكى على الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌ   94291صباح عبدالسمٌع بدوى لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصف التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصف تم تع22191228وفً تارٌ   94452حسٌن سامى حسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191223وفً تارٌ   94413احمد سامى اسماعٌل على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   72286عبد الحمٌد دمحم عبد الحمٌد الشلٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌ   94311عمرو محمود عثمان برسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191229وفً تارٌ   94464عبدالعزٌز طارق عبدالعزٌز النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌ   94332دمحم عبداللطٌف احمد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التأشٌر: خاص
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عدٌل نوع الشركة , تم ت22191229وفً تارٌ   94274منى مصطفى ٌوسف عمرٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191227وفً تارٌ   94435اشرف ندى كامل اسحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش22191221وفً تارٌ   94381احمد عطاهللا شكر الخراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   94424وجدى عبدالبارى حافظ عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌ   94251عمرو حسٌن صالح خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 صف التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   94199نبٌل زٌنهم الحسٌنى ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 وصف التأشٌر: خاص

وصف تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌ   94268عبدهللا صمر السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌ   63768عزت دمحم الحداد المرسى السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌ   94233ابراهٌم سمٌر ابراهٌم دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌ   94456هدٌر اٌهاب فاضل ابو موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191217وفً تارٌ   94353هشام عبدالصمد عبدهللا منصور خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191231وفً تارٌ   94495احمد السٌد ابراهٌم الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94211فاٌزة سٌد دمحم شحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94469حماده حسن عزب بلطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   94224بدالملن موسى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ع -  168

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌ   94412رمضان عبدالرازق عبدهللا سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   94138مود عبدالمجٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال مح -  172

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191214وفً تارٌ   94312فتحى عبدالرحمن دمحم كشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   94378د جابر الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم خال -  172

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   94198فارس فتحى اسماعٌل دمحم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   94197بدالسالم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان الصاوى ع -  174

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌ   94234السٌد ابوالٌزٌد مرسى عبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191227وفً تارٌ   94232م صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فؤاد ابراهٌ -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191232وفً تارٌ   94474هدى ابو العز دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌ   94415اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب رجب اسماعٌل شهاب ، ت -  178

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌ   94282رانى مالن شكرى عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌ   94286رد ،  سبك لٌده برلم   احمد فتحى جبرى احمد مرزوق ، تاجر ف -  182

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191223وفً تارٌ   94225خالد دمحم حسٌن البربري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191217وفً تارٌ   94354برلم    وجٌه زكى حسنٌن مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  182

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191214وفً تارٌ   94321دمحم سمٌر حامد مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌ   94319 سهام احمد الزناتى عمر رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  184

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   94379دمحم سالمان السٌد عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191231ً تارٌ  وف 94497ٌاسر كامل حسٌن عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191227وفً تارٌ   94444اٌمن سامى عبدالسالم عبدالهادى بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229فً تارٌ  و 94472دمحم مصطفى دمحم الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191227وفً تارٌ   94244ملكه حامد شبل صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222ٌ  وفً تار 94251هانى عبد الحمٌد عبد الموى لولح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌ   94316باسم صالح عبدالرحمن جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191214وفً تارٌ   94317هالة حمدى رشاد البرلسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   94366مها محمود الحسٌنى محمود حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌ   94331محمود مسعد عبدالكرٌم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌ   94332ثروت سعٌد عبدالعزٌز همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94272حمد ماجد دمحم شلتوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  196

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   94222احمد عبدالفتاح شحاته حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   94221عبدالستار لرموط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم متولى -  198

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌ   94414مجدى ابراهٌم عبدالمعٌن ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌ   94245ن ابراهٌم الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى شعبا -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌ   88295حسن سٌد أحمد جالل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191223وفً تارٌ   94231حمٌد محمود طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌناس دمحم عبد ال -  222

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191212وفً تارٌ   94285دمحم سٌد احمد حامد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌ   94289الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم مصطفى  -  224

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌ   94228شٌرٌن شنوده فتحى ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   94367، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل فتحى عبدالسالم ٌونس  -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191228وفً تارٌ   94457عماد سٌد دمحم الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191228وفً تارٌ   94459رد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدهللا احمد عبدهللا ، تاجر ف -  228

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   94383دمحم عبدالحمٌد عبدربه جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌ   82338،  سبك لٌده برلم    احمد صالح الدٌن عبده مصطفى ، تاجر فرد -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   94223عناٌات عبدالموى دمحم محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191228وفً تارٌ   94454لٌده برلم   سامح دمحم توفٌك عمارة ، تاجر فرد ،  سبك  -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191228وفً تارٌ   94458همت فوزى احمد العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌ   94315   امٌرة شعبان دمحم فوزى شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191216وفً تارٌ   94334مرٌم نصر كرم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216فً تارٌ  و 94333ماجدة دمحم عبد الرحمن سكٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94272صبرى السٌد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191229تارٌ   وفً 94273عمرو فتحى مصطفى السٌد الشباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94422مرٌم ابراهٌم حنا مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191228وفً تارٌ   94255احمد ٌسرى دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191223وفً تارٌ   94411دمحم طه مصطفى ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94215ٌم دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى ابراه -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191212وفً تارٌ   94287عبدالرحمن احمد دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191223وفً تارٌ   94229ر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   االء دمحم حسن ناص -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   94399احمد دمحم رمضان بكر عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌ   94351ح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على غرٌب عبدالستار اللحل -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   94385مصطفى عصام سالم الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌ   78978اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رضا عبدالسالم جاد ضٌف ، ت -  228

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191227وفً تارٌ   94439سامح دمحم حسن البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191227وفً تارٌ   94443لٌده برلم   ممدوح صبحى السٌد زهو ، تاجر فرد ،  سبك  -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌ   94243دمحم محمود صالح الدٌن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   94226  احمد دمحم احمد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191231وفً تارٌ   94487احمد عبدالحلٌم سٌد احمد ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌ   94258لم   سمٌر عبدالعظٌم احمد المٌضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  234

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191214وفً تارٌ   94314سعٌد غرٌب عبدالممصود التراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94364سامى دمحم صادق موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌ   94365ابراهٌم عبدالناصر زكرٌا محروس هٌكل ) هٌكل لالستٌراد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22191222

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   94382بك لٌده برلم   نبٌل دمحم خلٌل شعٌب ، تاجر فرد ،  س -  238

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌ   94473همام دمحم همام ابراهٌم ذكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191223وفً تارٌ   94412ده برلم   سمٌر دمحم احمد ابونصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌ   94241ماهر مسٌحه سٌدهم مسٌحه بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191224وفً تارٌ   94426رلم   دمحم محمود سٌد احمد نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌ   94427اشرف عبدالممصود دمحم طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌ   94232رلم   دمحم ابو المجد دمحم البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  244

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191212وفً تارٌ   94288هبه جمال دمحم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191213وفً تارٌ   94323م   صالح عبدالنبى عبدالستار على صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  246

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191232وفً تارٌ   63262دمحم سعٌد أمٌن المرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 التأشٌر: خاص

248  - (A&I Brandتاجر ف ، ) وفً تارٌ   94442رد ،  سبك لٌده برلم   ( اسالم حلمى دمحم محسن )اٌه اند اى براند

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22191227

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191215وفً تارٌ   64141وائل على محمود المناوهلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191231وفً تارٌ   94485مصطفى عبدالحمٌد عبدالحافظ نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191228وفً تارٌ   94256ولٌد اٌمن عبدالجٌد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191231وفً تارٌ   94486دمحم السٌد دمحم عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191228وفً تارٌ   94257دمحم حمدى ابراهٌم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   67877طفى احمد نجم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مص -  254

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94216حلمى حلٌم سٌدهم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 22191222وفً تارٌ   94217دالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحمن مصطفى عب -  256

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191224وفً تارٌ   94428كامل حامد على على سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌ   94227ً) الدالً لالستشارت الهندسٌه واالستثمار العماري( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام دمحم دمحم الدال -  258

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص22191223

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191213وفً تارٌ   94322احمد سعٌد كامل الفتات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191213وفً تارٌ   94321شرٌف دمحم السٌد المحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191217وفً تارٌ   94352حماده دمحم دمحم مصطفى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 شٌر: خاص, وصف التأ

تم تعدٌل نوع 22191217وفً تارٌ   94349سلوى عرالى عبدالرحٌم ابراهٌم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك22191222وفً تارٌ   94398دمحم فتحى عبدالرحمن ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   94423دمحم عبدالمنعم السٌد ابوعبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصف التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك22191221وفً تارٌ   94384عصام دمحم عبدالمنعم البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌ   94441خالد دمحم فوزى عبدالغفار عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 وصف التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 22191227وفً تارٌ   94442عبٌر ٌحٌى اسماعٌل سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌ   94237رضا سولاير حنا سولاير نصرهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 وصف التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا22191221وفً تارٌ   94392اسماء عبدالعزٌز عبدهللا الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌ   94422راضى عبدالحلٌم مجاهد زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 وصف التأشٌر: خاص

وصف تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   82742سامى دمحم محمود نصرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191231وفً تارٌ   94492دمحم سعٌد دمحم الفاضٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌ   94417طارق فتحى حسانٌن السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌ   94295فاٌزة فتحى عوض هللا الحرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191217وفً تارٌ   94359سامى سعٌد ابراهٌم احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 تأشٌر: خاص, وصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌ   94465دمحم عبدالغنى عبدالرازق غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22191222وفً تارٌ   94376عبدالعزٌز عبدالممصود عبدالعزٌز عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 الشركة , وصف التأشٌر: خاصنوع 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94279دمحم مصطفى على سعدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191221وفً تارٌ   94192شرٌن عبدهللا عبدالعال عبدهللا علوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22191221وفً تارٌ   94193سامى دمحم عٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 خاص

تم تعدٌل 22191228وفً تارٌ   94452عبدالستار ٌحٌى عبدالستار عبدالرحمن العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191215وفً تارٌ   94326دمحم طلعت ربٌع دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌ   94236حسام احمد عبدالستار عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191232وفً تارٌ   94476اسالم احمد السٌد حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191215وفً تارٌ   94323هشام عبدالحمٌد عبدالهادى الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   94374باسم سامح عبدالظاهر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌ   94222سعٌد احمد عبدالمادر عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  287

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌ   94282دمحم سعٌد عبدالعزٌز الزنبٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191229وفً تارٌ   94467دمحم عبدالرءوف حسن عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  289

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191231وفً تارٌ   94492عبدالعزٌز امل عبدالعزٌز حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94264مبارن دمحم ابوالٌزٌد سلطح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌ   75226حسنى عبد الداٌم حسن دمحم الشونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191232وفً تارٌ   94481كمال عبدالمؤمن جاد صوفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191217وفً تارٌ   94357مروه حافظ دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191223وفً تارٌ   94222د عبدالعظٌم علً سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  295

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191224وفً تارٌ   94433ابراهٌم عابد عبدهللا صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191227وفً تارٌ   94434حمٌد السٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نعمه عبدال -  297

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌ   94346السٌد مصطفى عبدالفتاح المطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  298

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191221وفً تارٌ   86899دمحم دمحم الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حمدى  -  299

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94265وائل دمحم احمد دمحم لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191227وفً تارٌ   94449ح السٌد ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سهام عبدالفتا -  321

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191228وفً تارٌ   94248اسامة لٌس دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191228وفً تارٌ   94249عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مها وجدى احمد عبدال -  323

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌ   94347دمحم انور عبدالعزٌز الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   85373اوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود ابراهٌم الجٌز -  325

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191229وفً تارٌ   94472محمود دمحم فتح هللا نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 التأشٌر: خاص
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191227وفً تارٌ   77723دمحم على ابوالعٌنٌن الشٌ  ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  327

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191223وفً تارٌ   76277أحمد ابوالمجد أحمد الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  328

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191231وفً تارٌ   94489عماد حمدى حسن مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  329

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191222وفً تارٌ   94427مصطفى دمحم فتٌان الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191232وفً تارٌ   94478محمود عبدالرحمن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحمن  -  311

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191217وفً تارٌ   94361معاذ هشام عبدة السٌد سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191214وفً تارٌ   94318مسعد حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مسعد مجدى -  313

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191213وفً تارٌ   94327فؤاد السٌد فؤاد مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191228وفً تارٌ   94262تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمر سعد ابوالفضل شعٌب ،  -  315

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191227وفً تارٌ   94242اسماء دمحم عبد السالم ٌوسف منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191224وفً تارٌ   94425فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صالح دمحم عمر ، تاجر -  317

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191212وفً تارٌ   94284جورج فاٌز جرجس باسٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191223وفً تارٌ   94226فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عبدالشافً عبدالمادر شلتوت ، تاجر -  319

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191222وفً تارٌ   94368حماد حسنى حماد دمحم السمدونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191216وفً تارٌ   94342سبك لٌده برلم    مصطفى ناصر حسن احمد ، تاجر فرد ،  -  321

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191221وفً تارٌ   94386انس دمحم مغاورى عفٌفى حمٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22191227وفً تارٌ   94447لٌده برلم    مسعوده عبدهللا على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك -  323

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم اضافة السمة التجارٌة لتصبح  94163شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ22191221،  فى تارٌ  :   -  1

 صحارى للتورٌدات للتورٌدات العمومٌة  

شى  sheالى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  89322تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191221،  فى تارٌ  :   -  2

 مى  لبٌع األحذٌه والشنط الحرٌ

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الدلتا  55527تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌ  :   -  3

 لتجمٌع وتصنٌع لطع غٌار سٌارات  

صبح الدلتا الى: اضافه السمه التجارٌه لت 55527تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌ  :   -  4

 لتجمٌع وتصنٌع لطع غٌار سٌارات  

الى: اضافه السمه التجارٌه لتصبح اكوا لٌما  86294تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌ  :   -  5

 لتجاره فالتر المٌاه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح المصمم  75425تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191223،  فى تارٌ  :   -  6

 المحترف لأللومٌتال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح فٌجن  72851تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191223،  فى تارٌ  :   -  7

 رٌدات والمماوالت  للتو

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لجعلها الصادق  63772تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191227،  فى تارٌ  :   -  8

 لتجارة السٌارات  

ه لتصبح الفتح الى: تعدٌل السمه التجارٌ 81981تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191227،  فى تارٌ  :   -  9

 للرحالت الداخلٌه  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مؤسسة  66944تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191228،  فى تارٌ  :   -  12

 الصفا لبٌع البطارٌات و الكاوتش  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم  94239تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191228،  فى تارٌ  :   -  11

 كامل احمد المظالى ) المظالى للنمل و التورٌدات (  

 الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح ال ٌوجد   94239تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191228،  فى تارٌ  :   -  12

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  93468بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر 22191229،  فى تارٌ  :   -  13

 االلمانٌة لتجارة خامات مصانع البالستٌن  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح /رشا  56221تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191229،  فى تارٌ  :   -  14

 مرش(  صبحى جوده المرش )مصنع طحٌنه ال

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مكتب  83298تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191229،  فى تارٌ  :   -  15

 السندرٌال للرحالت الداخلٌة  

ى لٌصبح دمحم الى: تم تعدٌل االسم التجار 94252تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191212،  فى تارٌ  :   -  16

 غرٌب حسٌن الطنبداوى ) الطنبداوى لالستٌراد و التصدٌر (  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح بٌرى  93924تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191212،  فى تارٌ  :   -  17

 فرٌش لتورٌد الخضروات والفاكهه  

الى: تم اضافة السمة التجارٌة لتصبح مكة  94192ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش22191213ٌ،  فى تارٌ  :   -  18

 للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح العز  57974تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191215،  فى تارٌ  :   -  19

 لتجارة الدواجن  

 الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح ال ٌوجد   72357تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191215ٌ  : ،  فى تار  -  22

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم  72357تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191215،  فى تارٌ  :   -  21

 ابو سلٌمة للحداٌد (   فهمى فتحى أحمد أبو سلٌمه ) بارنوما

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح المعمار  75282تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191216،  فى تارٌ  :   -  22

 ٌوتن للبوٌات  

 ارٌه لتصبح الٌوجد  الى: الغاء السمه التج 93251تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191217،  فى تارٌ  :   -  23

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مؤسسة  94231تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌ  :   -  24

 آفاق لتجارة عسل النحل  

مة التجارٌة لتصبح مكتب الى: تم تعدٌل الس 76392تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌ  :   -  25

 الحبٌب للرحالت الداخلٌة ونمل العمال  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح المصمم  75425تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌ  :   -  26

   Professional Designer of Alumenalالمحترف لأللومٌتال 

 الى: لتصبح كرٌتال مصر   82991تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌ  :   -  27

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح العابد  82134تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌ  :   -  28

 لتعبئه المواد الغذائٌه )زٌت طعام(  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  94263تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191221،  فى تارٌ  :   -  29

 المستمبل للتدرٌب والتسوٌك  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح االمل  93343تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191222،  فى تارٌ  :   -  32

 لتصدٌر المالبس الجاهزه  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح احمد  88844تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191223،  فى تارٌ  :   -  31

 حسٌن نجٌب سرور ) تمٌز كون لالستثمار العمارى (  

 ه التجارٌه لتصبح الٌوجد  الى: تم تعدٌل السم 88844تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191223،  فى تارٌ  :   -  32



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح التعمٌر  69861تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191223،  فى تارٌ  :   -  33

 لالنشاء والتطوٌر العمارى  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح السخن  93639تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191227،  فى تارٌ  :   -  34

 لتصنٌع اللحوم  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الفاتح  93152تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191228،  فى تارٌ  :   -  35

 اجهزه الكمبٌوتر   لتجاره

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  94354تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191228،  فى تارٌ  :   -  36

 المصرٌة الهندسٌة للمعدات  

ارٌه لتصبح العابد الى: تعدٌل السمه التج 91326تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191228،  فى تارٌ  :   -  37

 للمماوالت واالنشاءات المتكامله  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح نٌو جرس  72897تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191232،  فى تارٌ  :   -  38

new grass   

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الهدى  88992تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191232،  فى تارٌ  :   -  39

 للمماوالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح االمانه  79112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191231،  فى تارٌ  :   -  42

 للتورٌدات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 طب  الش -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى تارٌ     88796شركه / هند عبد الجواد عبد الغفار ابراهٌم وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن لحل الشركه وتصفٌاتها نهائٌا   22191228

تم محو/شطب    22191217، وفى تارٌ     39792ركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركه حسن دمحم مطر وشرٌكته  ، ش   - 2

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن لحل الشركه وتصفٌاتها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  22191213وفً تارٌ    ، 77236شركه عاطف عطٌه دمحم الشبراوى وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1222220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22191228وفً تارٌ    ، 87782شركة صالح سالم على موسى و شركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   12222220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌ     87782تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة/ احمد ابراهٌم احمد ابو الخٌر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   12222220222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس  22191228،

تم تعدٌل  22191228وفً تارٌ    ، 87782شركة صالح سالم على موسى و شركاة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 ه جنٌ  12222220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌ     87782تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة/ احمد ابراهٌم احمد ابو الخٌر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   12222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22191228،

تم تعدٌل  22191232وفً تارٌ    ، 72661رٌكتة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة حسٌن محمود دمحم أبو سالم وش -  6

 جنٌه   1222220222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  72661تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركه احمد عبدالمنعم متولى ابوالغار وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   1222220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22191232تارٌ    ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22191231وفً تارٌ    ، 62233شركة عمردمحم حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   22122220222رأس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

وفً تارٌ     62233تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركه عمر دمحم حسن عرب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   22122220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22191231،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,  22191231وفً تارٌ    ، 62233وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، شركة عمردمحم حسن -  12

 جنٌه   22122220222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

رٌ    وفً تا 62233تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركه عمر دمحم حسن عرب وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   22122220222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22191231،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  22191213ً تارٌ  وف 77236شركه عاطف عطٌه دمحم الشبراوى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة العرالٌة بجوار مستودع الغاز بملن فتحٌة دمحم عبدالفتاح الجندى بنفس الغرض 

 2219/12/13فى  7512واودع برلم  77236والسمه والمدٌر ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل  22191228وفً تارٌ   87782سٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة صالح سالم على موسى و شركاة ، توصٌة ب -  2

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل المركز العام البر الشرلى متفرع من سعد سالمان بجوار اتو جعفر بملن/ احمد السٌد دعبس

وفً  87782طة ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة/ احمد ابراهٌم احمد ابو الخٌر وشركاه ، توصٌة بسٌ -  3

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل المركز العام البر الشرلى متفرع من سعد سالمان بجوار اتو  22191228تارٌ  

 جعفر بملن/ احمد السٌد دعبس

تم تعدٌل  22191228تارٌ  وفً  87782شركة صالح سالم على موسى و شركاة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل المركز العام البر الشرلى متفرع من سعد سالمان بجوار اتو جعفر بملن/ احمد السٌد دعبس

وفً  87782تعدٌل اسم الشركه لتصبح شركة/ احمد ابراهٌم احمد ابو الخٌر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل المركز العام البر الشرلى متفرع من سعد سالمان بجوار اتو  22191228رٌ  تا

 جعفر بملن/ احمد السٌد دعبس

تم تعدٌل  22191232وفً تارٌ   72661شركة حسٌن محمود دمحم أبو سالم وشرٌكتة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

, وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شارع زاٌده متفرع من شارع صبرى ابوعلم بملن احمد عبدالمنعم متولى  العنوان

 ابوالغار 

وفً  72661تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركه احمد عبدالمنعم متولى ابوالغار وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

وان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شارع زاٌده متفرع من شارع صبرى ابوعلم تم تعدٌل العن 22191232تارٌ  

 بملن احمد عبدالمنعم متولى ابوالغار 

وفً تارٌ   78972شركه/ على ثروت عبد الرؤف على مصطفى وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

، تعدٌل العنوان لٌصبح الدور االرضى برج االطباء شارع متفرع من شارع   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:  22191231

 عبدالحمن الشرلاوى بملن على ثروت عبدالرؤف على البرالشرلى 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركه حماده السٌد عبدالرحٌم الشاكرى وشركاه ، شركة تضامن  ٌضاف لغرض الشركه تجارة وانتاج تماوى الحاصالت  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22191229وفً تارٌ   82643الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

سٌد حسٌنى ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط التورٌدات ) فٌما عدا مجاالت شركة دمحم أحمد دمحم أحمد سالم وشرٌكة دمحم دمحم ال -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22191212وفً تارٌ   71261االنترنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

التورٌدات ) فٌما عدا  تعدٌل اسم الشركة لٌصبح شركة دمحم أحمد دمحم أحمد سالم وشرٌكة ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22191212وفً تارٌ   71261مجاالت االنترنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

شركة دمحم أحمد دمحم أحمد سالم وشرٌكة دمحم دمحم السٌد حسٌنى ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه نشاط التورٌدات ) فٌما عدا مجاالت  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22191212وفً تارٌ   71261( ،  سبك لٌدها برلم    االنترنت

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح شركة دمحم أحمد دمحم أحمد سالم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه نشاط التورٌدات ) فٌما عدا  -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22191212رٌ  وفً تا 71261مجاالت االنترنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

شركة دمحم أحمد دمحم أحمد سالم وشرٌكة دمحم دمحم السٌد حسٌنى ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه نشاط التورٌدات ) فٌما عدا مجاالت  -  6

 تأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف ال22191212وفً تارٌ   71261االنترنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل اسم الشركة لٌصبح شركة دمحم أحمد دمحم أحمد سالم وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  تم اضافه نشاط التورٌدات ) فٌما عدا  -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22191212وفً تارٌ   71261مجاالت االنترنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

عطٌه دمحم الشبراوى وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة األدوات المنزلٌه واالجهزة شركه عاطف  -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22191213وفً تارٌ   77236الكهربائٌة ،  سبك لٌدها برلم   

شاط لٌصبح تجارة سٌارات وكاوتش وبطارٌات ،  سبك شركة حسٌن محمود دمحم أبو سالم وشرٌكتة ، شركة تضامن  تعدٌل الن -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22191232وفً تارٌ   72661لٌدها برلم   

تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركه احمد عبدالمنعم متولى ابوالغار وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة  -  12

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 22191232وفً تارٌ   72661ات ،  سبك لٌدها برلم   سٌارات وكاوتش وبطارٌ

 تضامن

شركة احمد محمود عبد هللا وشركاه ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة االدوات المنزلٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 أشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف الت22191231وفً تارٌ   82142

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  64297توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191222: ،  فى تارٌ    -  1

 لتصبح شركة امٌن ابراهٌم امٌن حنوت وشركاة

الى: تعدٌل اسم الشركه  87782توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191228،  فى تارٌ  :   -  2

 ح شركة/ احمد ابراهٌم احمد ابو الخٌر وشركاهلتصب

الى: تعدٌل اسم الشركه  87782توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191228،  فى تارٌ  :   -  3

 لتصبح شركة/ احمد ابراهٌم احمد ابو الخٌر وشركاه

الى: تعدٌل اسم الشركه  72661بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر   22191232،  فى تارٌ  :   -  4

 لٌصبح شركه احمد عبدالمنعم متولى ابوالغار وشركاه

الى: تعدٌل اسم الشركه  62233توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191231،  فى تارٌ  :   -  5

 لٌصبح شركه عمر دمحم حسن عرب وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عبد الواحد عبد الفضٌل دمحم السواق  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  تولٌع ثانى على ان ٌحل كل منهما اآلخر ، تارٌ  :  -  1

 62557برلم       22191222

    22191222ونٌة  مدٌر مالى  تولٌع ثانى على ان ٌحل كل منهما اآلخر ، تارٌ  : عبد الناصر محمود دمحم ابو شنب  جمعٌة تعا -  2

 62557برلم   

طارق مسعد دمحم بدران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع و تمثٌل الشركة والتعامل بإسمها و التعامل  -  3

ٌع على الشٌكات و السحب و اإلٌداع وكافة المعامالت وعمود البٌع و الشراء مع البنون وحك التولٌع على اجراء العمود و التول

برلم       22191223للعمارات و المنموالت و السٌارات و التصرف فى كافة أصول الشركة والحك فى توكٌل الغٌر ، تارٌ  : 

84693 

الشرٌن بعد حصولة على كافة حمولة بالشركة ، ابراهٌم أمٌن عبد الحمٌد حنوت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج  -  4

 64297برلم       22191222تارٌ  : 

ابراهٌم أمٌن عبد الحمٌد حنوت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج الشرٌن بعد حصولة على كافة حمولة بالشركة ،  -  5

 64297برلم       22191222تارٌ  : 

ٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن بعد حصولة على كافة حمولة بالشركة ، تارٌ  : أمٌن ابراهٌم أمٌن حنوت  توصٌة بس -  6

 64297برلم       22191222

أمٌن ابراهٌم أمٌن حنوت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن بعد حصولة على كافة حمولة بالشركة ، تارٌ  :  -  7

 64297برلم       22191222



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبد الحمٌد حنوت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌن امٌن ابراهٌم  ابراهٌم أمٌن -  8

    22191222امٌن حنوت له حك التولٌع نٌابة عن الشركة و التعامل مع البنون واجراء المروض و الرهون وتوكٌل الغٌر ، تارٌ  : 

 64297برلم   

حمٌد حنوت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌن امٌن ابراهٌم ابراهٌم أمٌن عبد ال -  9

    22191222امٌن حنوت له حك التولٌع نٌابة عن الشركة و التعامل مع البنون واجراء المروض و الرهون وتوكٌل الغٌر ، تارٌ  : 

 64297برلم   

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌن امٌن ابراهٌم امٌن أمٌن ابراهٌم أمٌن حنوت  ت -  12

    22191222حنوت له حك التولٌع نٌابة عن الشركة و التعامل مع البنون واجراء المروض و الرهون وتوكٌل الغٌر ، تارٌ  : 

 64297برلم   

مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌن امٌن ابراهٌم امٌن أمٌن ابراهٌم أمٌن حنوت  توصٌة بسٌطة   -  11

    22191222حنوت له حك التولٌع نٌابة عن الشركة و التعامل مع البنون واجراء المروض و الرهون وتوكٌل الغٌر ، تارٌ  : 

 64297برلم   

    22191232شرٌن متضامن  انضم الى عضوٌة الشركه ، تارٌ  : احمد عبدالمنعم متولى ابوالغار  شركة تضامن  مدٌر و -  12

 72661برلم   

    22191232احمد عبدالمنعم متولى ابوالغار  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  انضم الى عضوٌة الشركه ، تارٌ  :  -  13

 72661برلم   

    22191232ن  انضم الى عضوٌة الشركه ، تارٌ  : اسامه عبدالحمٌد دمحم ربٌع  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضام -  14

 72661برلم   

    22191232اسامه عبدالحمٌد دمحم ربٌع  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  انضم الى عضوٌة الشركه ، تارٌ  :  -  15

 72661برلم   

    22191232وٌة الشركه ، تارٌ  : حسٌن محمود دمحم أبو سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  انضم الى عض -  16

 72661برلم   

    22191232حسٌن محمود دمحم أبو سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  انضم الى عضوٌة الشركه ، تارٌ  :  -  17

 72661برلم   

    22191232، تارٌ  :  احمد عبدالمنعم متولى ابوالغار  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  انضم الى عضوٌة الشركه -  18

 72661برلم   

    22191232احمد عبدالمنعم متولى ابوالغار  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  انضم الى عضوٌة الشركه ، تارٌ  :  -  19

 72661برلم   

    22191232 اسامه عبدالحمٌد دمحم ربٌع  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  انضم الى عضوٌة الشركه ، تارٌ  : -  22

 72661برلم   

    22191232اسامه عبدالحمٌد دمحم ربٌع  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  انضم الى عضوٌة الشركه ، تارٌ  :  -  21

 72661برلم   

    22191232حسٌن محمود دمحم أبو سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  انضم الى عضوٌة الشركه ، تارٌ  :  -  22

 72661رلم   ب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    22191232حسٌن محمود دمحم أبو سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  انضم الى عضوٌة الشركه ، تارٌ  :  -  23

 72661برلم   

احمد عبدالمنعم متولى ابوالغار  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من عضوٌة الشركه وذلن بعد حصوله على  -  24

 72661برلم       22191232حمولة ، تارٌ  : 

احمد عبدالمنعم متولى ابوالغار  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من عضوٌة الشركه وذلن بعد حصوله على  -  25

 72661برلم       22191232حمولة ، تارٌ  : 

اسامه عبدالحمٌد دمحم ربٌع  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من عضوٌة الشركه وذلن بعد حصوله على حمولة  -  26

 72661برلم       22191232، تارٌ  : 

اسامه عبدالحمٌد دمحم ربٌع  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج من عضوٌة الشركه وذلن بعد حصوله على حمولة  -  27

 72661برلم       22191232ارٌ  : ، ت

حسٌن محمود دمحم أبو سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من عضوٌة الشركه وذلن بعد حصوله على  -  28

 72661برلم       22191232حمولة ، تارٌ  : 

ركه وذلن بعد حصوله على حسٌن محمود دمحم أبو سالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج من عضوٌة الش -  29

 72661برلم       22191232حمولة ، تارٌ  : 

    22191231عبدالرحمن دمحم حسن دمحم عرب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  انضم الى عضوٌة الشركه ، تارٌ  :  -  32

 62233برلم   

    22191231نضم الى عضوٌة الشركه ، تارٌ  : عبدالرحمن دمحم حسن دمحم عرب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ا -  31

 62233برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       22191228شركة صالح سالم على موسى و شركاة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌ  :  -  1

87782 

ه لتصبح شركة/ احمد ابراهٌم احمد ابو الخٌر وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تعدٌل اسم الشرك -  2

 87782برلم       22191228تارٌ  : 

برلم       22191228شركة صالح سالم على موسى و شركاة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌ  :  -  3

87782 

ركه لتصبح شركة/ احمد ابراهٌم احمد ابو الخٌر وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تعدٌل اسم الش -  4

 87782برلم       22191228تارٌ  : 

برلم       22191231شركة احمد محمود عبد هللا وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌ  :  -  5

82142 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       22191231ود عبد هللا وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌ  : شركة احمد محم -  6

82142 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 76236برلم       22191221، تارٌ  :  7214  2219/6/5 -سالم  ج  امٌنة دمحم مصطفى -  1

 74827برلم       22191221، تارٌ  :  7212  2223/12/17طارق محمود دمحم على عنتر  سارى حتى  -  2

 66565برلم       22191221، تارٌ  :  7193  2224/7/12باسم رمزى حنا رزق  سارى حتى  -  3

 55372برلم       22191221، تارٌ  :  7196  2217/1/8 -ز دمحم مرسى الغرابلى  ج حسنى عبد العزٌ -  4

 44329برلم       22191221، تارٌ  :  7183  2224/9/21ٌاسر عبد المحسن دمحم سالم  سارى حتى  -  5

 48524برلم       22191222، تارٌ  :  7247  2213/7/22-محمود سالمة محمود حشٌش  ج -  6

 48524برلم       22191222، تارٌ  :  7248  2223/7/22محمود سالمة محمود حشٌش  سارى حتى  -  7

 66955برلم       22191222، تارٌ  :  7234  2224/12/22وائل الدٌن زكرٌا عبدالغنى ابراهٌم الشافعى  سارى حتى  -  8

، تارٌ   7237  2224/4/8مجمع الشرٌف للعطارة(  سارى حتى تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح محمود دمحم محمود الشرٌف) -  9

 75599برلم       22191222: 

 75599برلم       22191222، تارٌ  :  7237  2224/4/8محمود دمحم محمود الشرٌف  سارى حتى  -  12

 66979برلم       22191222، تارٌ  :  7223  2224/12/26حسنات عبدالحلٌم حداد  سارى حتى  -  11

 46285برلم       22191222، تارٌ  :  7222  2222/1/1سٌد مطاوع السٌد دعدوش  سارى حتى  -  12

 38445برلم       22191222، تارٌ  :  7226  2223/1/1دمحم عبد الغفار شاهٌن  سارى حتى  -  13

 76171  برلم     22191222، تارٌ  :  7245  2224/6/24-دمحم فتحى دمحم جاد هللا  ج -  14

 75898برلم       22191222، تارٌ  :  7241  2224/5/14احمد فتحى عبد الحمٌد الصباغ  سارى حتى  -  15
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