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عن بمالة ،  04702برلم  24101126، لٌد فى  14444.444امٌر احمد عاطؾ دمحم بعرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ابراهٌم ابراهٌمبملن دمحم  -بجهة : بى العرب 

عن ورلٌات  04710برلم  24101126، لٌد فى  14444.444احمد وجٌة عبدالحمٌد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ومنظفات ، بجهة : شارع األمٌن امام مسجد عرفة بملن عطا عبدهللا عبدالحى

عن بٌع مالبس  04514برلم  24101111، لٌد فى  25444.444زٌنب احمد صالح حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 جاهزة ، بجهة : جزٌرة الحجر بملن امٌن مصطفى امٌن

عن حظٌرة  04600برلم  24101110، لٌد فى  54444.444سهام سعٌد محمود ناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 مواشى حالبة ، بجهة : دناصور بملن وحٌد عبدالمنعم ابراهٌم

عن صٌدلٌة  04765برلم  24101125، لٌد فى  54444.444مان عبدالرحمن دمحم الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌ -  56

 متفرع من صبرى ابو علم تمسٌم بشاٌر الخٌر بملن دمحم عامر عبدالوهاب 2، بجهة : برج لضاة 

عن مخبز  04524برلم  24101144لٌد فى  ، 25444.444هنا مبرون عبدالموى السٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 نصؾ بلدى الى ، بجهة : زاوٌه الناعورة بملن عبدالمنعم عبدالممصود احمد احمد حسن

عن بٌع منظفات ،  04521برلم  24101144، لٌد فى  21444.444دمحم فوزى دمحم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 د ابراهٌمبجهة : مٌت شهالة بملن عبٌر ابو الٌزٌ

عن سرجة  04673برلم  24101111، لٌد فى  5444.444احسان احمد عبدالحمٌد ؼرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 مواد ؼذائٌة ، بجهة : شارع المحطة بملن اسامة ممدوح ابوحسن

عن ادوات  04743برلم  24101124، لٌد فى  144444.444دمحم هاشم عبدالفتاح خلٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 صحٌه ، بجهة : بشتامى بملن عمر فؤاد عبدة

عن مزرعه  04532برلم  24101145، لٌد فى  244444.444طارق مصطفى السٌد الفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بملن/ ابراهٌم مصطفى السٌد الفار-مواشى حالبه ، بجهة : بمم

عن ورشة  04541برلم  24101146، لٌد فى  54444.444تاجر فرد ، رأس ماله ،   شنودة جرجس بشارة الهوارنة  ، -  62

 نجارة مٌكانٌكٌة وحفر اخشاب ، بجهة : البتانون بملن اسامة ابراهٌم على الحاج على

عن مطعم  04500برلم  24101112، لٌد فى  12444.444دمحم ابراهٌم سٌد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 اكوالت ، بجهة : شارع الجالء بملن مصطفى دمحم حسنٌن صبرةم

عن ادوات  04644برلم  24101112، لٌد فى  54444.444جمال الجمل عبدالحمٌد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 صحٌه ، بجهة : بمم بملن دمحم فتحى محمود

عن تجهٌز مأكوالت  04763برلم  24101125، لٌد فى  14444.444عالء دمحم عٌسى عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 ، بجهة : شارع السرسى متفرع من كمال النجار بملن طلعت فتح دمحم السرسى

عن ورشة  04146برلم  24101127، لٌد فى  14444.444مصطفى محمود دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لن عبدهللا على حسٌنتمطٌع وبٌع رخام ، بجهة : جروان بم



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 بماله وتموٌن ،  04143برلم  24101127، لٌد فى  5444.444جابر عبده احمد البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 بملن/حماده دمحم النجار-بجهة : كفرشنوان 

عن حظٌرة  04124برلم  24101121، لٌد فى  54444.444عبد هللا دمحم عفٌفى دمحم حلمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 بملن على دمحم عفٌفى جوٌلى -مواشى حالبة ، بجهة : زاوٌة البملى 

عن مخبز  04513برلم  24101111، لٌد فى  5444.444احمد دمحم ابوٌوسؾ احمد المططى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 بلدى ، بجهة : مشٌرؾ بملن لٌلى عثمان عبدهللا السٌد

عن  04621برلم  24101113، لٌد فى  25444.444باللٌطى سلٌمان منصور سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خلٌل  -  74

 مستحضرات تجمٌل ومستلزمات طبٌه ، بجهة : البر الشرلى شارع كلٌه تربٌه بملن دمحم البدوى دمحم السٌد سلٌمان

عن  04622برلم  24101113، لٌد فى  14444.444،   ابراهٌم عوض ابراهٌم رزق السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  71

 تجارة موبٌلٌا ، بجهة : طوخ دلكة بملن عوض ابراهٌم رزق السما

عن تعبئة  04671برلم  24101111، لٌد فى  54444.444ولٌد دمحم فتحى احمد جرٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 وتوزٌع مواد ؼذائٌة ، بجهة : سبن الضحان بملن دمحم فتحى احمد جرٌش

عن  04737برلم  24101124، لٌد فى  64444.444اٌمن دمحم محٌى الدٌن أمٌن عمارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : مٌت خالان بملن احمد دمحم محٌى الدٌن امٌن عمارة

عن بٌع اكسسوار  04714برلم  24101120، لٌد فى  14444.444مٌنا صبحى صابر فام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 سٌارات ، بجهة : شارع بنها بملن مٌنا صبحى صابر فام

عن مصنع  04632برلم  24101113، لٌد فى  254444.444 احمد عبدالفتاح مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  75

 نشارة اخشاب ، بجهة : سنجلؾ االودن بملن ابوالفتوح دمحم المٌرؼنى حبلص

عن صٌانه تكٌٌؾ ،  74604برلم  24101111، لٌد فى  5444.444حمادة دمحم زهران أحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

ولٌد  2413/12/1بجهة : للتى الكبرى/ بملن أنؽام عبدالفتاح على حسن ونشاطه مكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عماال افتتح فى 

 74604برلم 

عن ورشة  04610برلم  24101110، لٌد فى  54444.444منال عبدالرحمن على الشٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 بجهة : صفط جدام بملن ابراهٌم احمد الصاوى نجارة ،

عن حظٌرة  04543برلم  24101143، لٌد فى  144444.444حنان حمدى دمحم فرٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 بملن دمحم بٌومى سٌد احمد عامر -مواشى حالبة ، بجهة : فٌشا الصؽرى 

عن ادوات صحٌة ،  04677برلم  24101111، لٌد فى  3444.444رأس ماله ،   احمد مجدى دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، -  70

 بجهة : البتانون بملن شرٌؾ ابراهٌم الكومى

عن مكتب  04676برلم  24101111، لٌد فى  54444.444مروه جمال ابراهٌم دمحم النشار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 نشواى بملن ماجده دمحم حمزهرحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : د

عن بمالة ، بجهة :  04604برلم  24101110، لٌد فى  14444.444سالمة زٌنهم السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 سلكا بملن زٌنهم السٌد على سالمه

عن تجارة االحذٌة ،  04564لم بر 24101146، لٌد فى  55444.444دمحم دمحم عبدالعال لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بجهة : دناصور بملن عارؾ دمحم عبدالسٌد عامر

عن ورشه كاوتش  04647برلم  24101112، لٌد فى  51444.444احمد دمحم على فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 وتجارة كاوتش ، بجهة : بمم بملن رضا عبدالرحمن السٌد



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تصنٌع  64345برلم  24101111، لٌد فى  144444.444، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم السٌد شبل سرور   -  14

 وخلط وتعبئه مستحضرات تجمٌل ، بجهة : مٌت خالان شارع مسجد نور الصالحٌن بملن ابراهٌم السٌد شبل سرور

عن تصنٌع  64345رلم ب 24101111، لٌد فى  144444.444ابراهٌم السٌد شبل سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

وخلط وتعبئه مستحضرات تجمٌل ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم  شارع د / ٌاسٌن عبد الؽفار المالصك لمستشفى 

 64345ولٌد برلم  2445/1/2الطوارق الجامعة ونشاطه صٌدلٌه افتتح فى 

عن بٌع  04721برلم  24101121، لٌد فى  54444.444محمود عبدالمحسن محمود عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 اكسسوار وصٌانة محمول ، بجهة : شارع بنها بملن خالد عبدالمنعم السبكى

عن مكتب  04112برلم  24101127، لٌد فى  54444.444دمحم خالد عبدالعزٌز البهجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 المرط بملن خالد عبدالعزٌز دمحممماوالت عامة ، بجهة : شارع النحتة من شارع 

عن بماله ، بجهة :  04125برلم  24101121، لٌد فى  21444.444سماح حافظ نصر ؼزال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بملن/ رافت دمحم دمحم صالح-نادر 

عن  04131برلم  24101121، لٌد فى  144444.444محمود ابراهٌم عبد الستار الردٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 بٌع زٌوت وشحوم ، بجهة : بمم بملن/ ابراهٌم عبد الستار عبد العزٌز الردٌنى

عن  04531برلم  24101145، لٌد فى  51444.444احمد دمحم مختار عبدالسمٌع عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

شارع الورش من شاع بنها بملن حسن  17النترنت ( ، بجهة : مكتب دعاٌا واعالن ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت وا

 مصطفى حسن

عن خلط وتعبئه  04400برلم  24101143، لٌد فى  44444.444دمحم احمد بخٌت حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 المركزى حاضنه األعمال بتال بالدور األرضى أمام المستشفى 142أسمدة ومخصبات زراعٌه واالتجار بها ، بجهة : تال وحدة رلم 

عن خلط وتعبئه  04400برلم  24101143، لٌد فى  44444.444دمحم احمد بخٌت حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

ولٌد  2441/11/12أسمدة ومخصبات زراعٌه واالتجار بها ، بجهة : له محل رئٌسى بؽرض مبٌدات زراعٌه وتماوى افتتح فى 

 اده البحٌرة / لرٌه المعركهكوم حم 7013برلم 

عن خلط وتعبئه  04400برلم  24101143، لٌد فى  44444.444دمحم احمد بخٌت حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 2411/6/14أسمدة ومخصبات زراعٌه واالتجار بها ، بجهة : له محل رئٌسى أخر بؽرض أسمده ومخصبات زراعٌه افتتح فى 

 كوم حماده فى لرٌه المعركه مركز بدر بحٌرة 7013ولٌد برلم تابع 

عن تجارة البمالة  04555برلم  24101146، لٌد فى  40444.444امٌنة حسن جوده بصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

 وتشمل الزٌوت بالتجزئة ، بجهة : مصطفى كامل البحرى بملن طارق محمود دمحم

عن طرح  04566برلم  24101147، لٌد فى  244444.444رد ، رأس ماله ،  نهال اشرؾ على سالمان  ، تاجر ف -  05

 واكسسوار حرٌمى ومالبس ، بجهة : شارع منصور من شارع حمام السباحة خلؾ كنتاكى بملن عائشة عبدالحمٌد اسماعٌل الجندى

عن حظٌرة  04641برلم  24101117، لٌد فى  154444.444دمحم طاٌل عبدالفتاح عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 مواشى حالبة ، بجهة : بشتامى بملن دمحم طاٌل عبدالفتاح عبدالمادر

عن مكتب  04657برلم  24101117، لٌد فى  14444.444فتحى اشرؾ فتحى عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  07

 رحالت داخلٌة ، بجهة : ش الشٌخ فؤاد بملن طارق دمحم شبل

عن صٌانه تكٌٌؾ ،  74604برلم  24101111، لٌد فى  5444.444حمادة دمحم زهران أحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 الباجور بملن / سٌد دمحم ذكى السٌد 4بجهة : للتى الكبرى م

عن  04667برلم  24101111، لٌد فى  12444.444نرمٌن مرلص نموال مرلص سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 بٌع مالبس جاهزة ، بجهة : حصة ملٌج بملن جورج فرج حنا هللا



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  04730برلم  24101124، لٌد فى  144444.444احمد نبٌل عبدالشافى دمحم ؼنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 مفروشات ، بجهة : شارع البحر بملن دمحم السٌد ابراهٌم على

عن مكتب  04756برلم  24101125، لٌد فى  40444.444سالمه حمزه سالمه االعصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : صفط جدام بملن حمزه سالمه حمزه االعصر

عن مصنع  04766برلم  24101125، لٌد فى  154444.444كرٌم شعبان حسن جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 البان ، بجهة : كفر الباجور بملن دمحم حسن حسن جمعه

عن بمالة ، بجهة  04772برلم  24101126، لٌد فى  1444.444وفاء فتحى دمحم دمحم الؽلبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 : شارع الملعة بجوار مسجد المبه بملن عبدالعزٌز عبدالحمٌد بدر

عن مخبز  04615برلم  24101110، لٌد فى  34444.444ٌاسر عباس حسٌن عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 افرنجى ، بجهة : شارع سعد زؼلول البر الشرلى بملن اشرؾ دمحم شولى

نة عن صٌا 04547برلم  24101143، لٌد فى  21444.444عزه كمال شندى نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

شارع مصطفى كامل بملن جمال 25طابعات كمبٌوتر فٌما عدا خدمات االنترنت وبعدالحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : 

 على على عمر

عن مكتب  04750برلم  24101125، لٌد فى  14444.444كرٌم حسن ابراهٌم سٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 البر الشرلى بملن احمد ابراهٌم حسن ابراهٌمهندسى ، بجهة : شارع احمد حشمت / 

عن ورشة  04522برلم  24101144، لٌد فى  14444.444مصطفى حلمى عبدالعلٌم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 نجارة ٌدوى ، بجهة : جروان بملن احمد حلمى عبدالعلٌم

عن بمالة  04527برلم  24101144، لٌد فى  24444.444،  دمحم عدلى الشحات شهاب الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  141

 ، بجهة : مٌت الوسطى بملن عدلى الشحات شهاب الدٌن

عن مواد  04121برلم  24101121، لٌد فى  25444.444دمحم احمد دمحم فرج السودانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

 ٌمان بٌومىبملن/ انتظار فهمى سل -ؼذائٌه جمله ، بجهة : الراهب

عن ورشه  04123برلم  24101121، لٌد فى  1444.444ٌسرٌه عبد الفتاح سعد دمحم حجر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بملن/ محمود حلمى سعد دمحم-موبلٌا ، بجهة : كفر جنزور 

عن تعبئة  04510برلم  24101111، لٌد فى  14444.444سمٌر ماجد رشاد محمود سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 وتوزٌع مواد ؼذائٌة ، بجهة : شارع عبدالعزٌز حبٌب بملن ماجد رشاد محمود سعد

عن  70214برلم  24101112، لٌد فى  14444.444دمحم عبد الحفٌظ دمحم عبد الموى عشٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 عمر جابر محمود الدماطى -ان بملن مكتب نمل ورحالت داخلٌة ، بجهة : شارع عثمان بن عف

عن  70214برلم  24101112، لٌد فى  14444.444دمحم عبد الحفٌظ دمحم عبد الموى عشٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

مكتب نمل ورحالت داخلٌة ، بجهة : لهل محل رئٌسى بناحٌة شارع عثمان بن عفان بملن الطالب وذلن لؽرض بٌع وتعبئة مواد 

 70214ولٌد برلم  2415/1/12ذائٌة افتتح فى ؼ

عن حظٌرة مواشى  04614برلم  24101113، لٌد فى  25444.444سعاد دمحم احمد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ، بجهة : زوٌر بملن سعاد عبدهللا على كوهٌه

عن تصنٌع  04625برلم  24101113، لٌد فى  144444.444ٌاسر احمد محمود عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ؼذائى ، بجهة : ش/ اسماعٌل فهمى بملن على محمود على عبدالفتاح

عن  04712برلم  24101124، لٌد فى  5444.444جهاد جمال الدٌن عبدالمنعم بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 من شارع كمال النجار بملن امل ابوالفتوح عبدالفتاح مكتب توكٌالت تجارٌه ، بجهة : شارع مسجد عبدالرحمن



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  51671برلم  24101127، لٌد فى  54444.444ابراهٌم مصطفى ابراهٌم السواح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 بملن ابراهٌم مصطفى ابراهٌم السواح -بمالة ، بجهة : شارع المركز المدٌم . بور سعٌد 

عن  51671برلم  24101127، لٌد فى  54444.444ابراهٌم السواح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم مصطفى  -  111

بمالة ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة شارع بور سعٌد بملن الطالب ابراهٌم مصطفى السواح وذلن لؽرض تجارة لحوم و اسمان 

 51671ولٌد برلم  2444/2/24مجمدة افتتح فى 

 

عن بٌع  04541برلم  24101145، لٌد فى  21444.444الداٌم التهامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امال صبحى عبد -  110

 مالبس جاهزة ، بجهة : مٌت خالان بملن الجمل دمحم مصطفى الجمل

عن مكتب مماوالت  04565برلم  24101147، لٌد فى  14444.444دمحم امٌن نصر مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 جهة : مٌت شهاله بملن نادٌه عبدالموى عبدالفتاح احمد مكى، ب

عن تجارة  04574برلم  24101147، لٌد فى  1444444.444دمحم سعٌد عبدالفتاح شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 وتورٌد مستلزمات مصانع ، بجهة : اصطبارى بملن سعٌد عبدالفتاح شعبان

عن اتٌلٌة  04561برلم  24101147، لٌد فى  14444.444بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طارق جمال عبدالعزٌز  -  122

 تفصٌل حرٌمى ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب بملن عطٌات سلٌمان على بدٌوى

عن جرش وخلط  74170برلم  24101113، لٌد فى  14444.444دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 تال بملن دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل 4عالؾ ، بجهة : كفر ربٌع مأ

عن جرش وخلط  74170برلم  24101113، لٌد فى  14444.444دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

وخضروات افتتح فى  أعالؾ ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه كفرربٌع ملن دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل ونشاطه ثالجة بطاطس

 74170ولٌد برلم  2412/1/4

عن جرش وخلط  74170برلم  24101113، لٌد فى  14444.444دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

ولٌد برلم  2410/4/15أعالؾ ، بجهة : له محل رئٌسى أخر بناحٌه كفرربٌع بملن دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل ونشاطه أعالؾ افتتح فى 

 74170تابع 

عن تجارة  04643برلم  24101117، لٌد فى  54444.444ممدوح شعبان دمحم حمادة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 اللحوم والجزارة ، بجهة : الماى بملن دمحم ناصر صادق

عن مخبز  04663برلم  24101117، لٌد فى  14444.444مروان احمد ابراهٌم شنٌشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 بلدى الى كامل ، بجهة : لشطوخ بملن مسٌرى احمد ابراهٌم شنٌشن

 04633برلم  24101113، لٌد فى  64444.444عبدالمنصؾ فرٌد عبدالمنصؾ شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 عن تربٌة مواشى حالبة ، بجهة : سمان بملن جمعة ربٌع مهدى

عن بٌع منظفات ،  04617برلم  24101110، لٌد فى  24444.444دمحم دمحم ممطؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌه  -  120

 بجهة : العرالٌة بملن دمحم دمحم فرج

عن بالى استٌشن  04605برلم  24101110، لٌد فى  1444.444صالح عادل مجد لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : الكوم االخضر بملن امٌن دمحم السٌد سوٌلم

عن بمالة  04614برلم  24101110، لٌد فى  51444.444، رأس ماله ،  رزله عبدالممصود عٌد دروٌش  ، تاجر فرد  -  131

 ، بجهة : حارة زكرٌا من شارع الملجا بملن عمرو سعٌد دمحم حجازى

عن  04744برلم  24101124، لٌد فى  54444.444مصطفى ابوالمعاطى رضوان الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 رع الشرٌؾ بملن اسامه دمحم محمود عمارةمكتب مماوالت عامه ، بجهة : شا



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 مركز  04720برلم  24101121، لٌد فى  14444.444هٌثم فؤاد ابراهٌم ابوالعٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

ملن تنمٌه بشرٌه وتدرٌب ) فٌما عدا خدمات االنرنت واالمن والحراسه(  بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : زنارة ب

 امٌر فؤاد ابراهٌم ابوالعٌله

عن  04734برلم  24101124، لٌد فى  254444.444سماح دمحم رأفت فهمى حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 تجهٌز اثاث مكتبى ومنزلى ، بجهة : شارع ماهر متفرع من طلعت حرب بملن عالء احمد مصطفى

عن مكتب  04517برلم  24101144، لٌد فى  25444.444فرد ، رأس ماله ،   دمحم عبدالمهٌمن ٌسرى ناصر  ، تاجر -  135

 مماوالت عمومٌة ، بجهة : ابشادى بملن وسام عبدالمهٌمن ٌسرى ناصر

عن بمالة ، بجهة  04643برلم  24101112، لٌد فى  244444.444ولٌد دمحم شحاته شرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 برج النٌل بالزا بملن ولٌد دمحم شحاته شرٌؾ 7البحرى محل رلم : شارع مصطفى كامل 

عن مكتب  04616برلم  24101113، لٌد فى  14444.444سمٌر اشرؾ ٌوسؾ خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : زاوٌه البملى بملن اشرؾ ٌوسؾ عبدالمادر خطاب

عن بمالة ، بجهة  04716برلم  24101121، لٌد فى  45444.444كساب المرش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مها دمحمى -  131

 : شارع حجازى بملن فتحى كامل دمحم عامر

عن تجارة  04755برلم  24101125، لٌد فى  14444.444فهمى رشدى فهمى عبدة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 ات بملن تامر سالم ناصؾمالبس ، بجهة : كفر الساد

عن  04770برلم  24101126، لٌد فى  54444.444حسٌن حلمى حسٌن عفٌفى السبكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 بملن فتحى احمد منٌر ٌوسؾ مصطفى -تمدٌم مشروبات باردة وساخنة ، بجهة : مشٌرؾ 

عن مكتب  04141برلم  24101127، لٌد فى  54444.444عماد شولى حنا جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 مماوالت وتورٌدات )فٌما عدا مجاالت االنترنت والكمبٌوتر( ، بجهة : حصة ملٌج بملن مارسٌل سمٌر رزق

برلم  24101121، لٌد فى  144444.444عبد العزٌز عبد المعطى عبد العزٌز عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 رة لطع ؼٌار  موتوسٌكالت ، بجهة : كفر الشٌخ شحاته بملن/ النبوى دمحم الكومىعن تجا 04133

عن معمل  04571برلم  24101147، لٌد فى  14444.444وجدى عزٌز رزق جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 اسنان ، بجهة : شارع ابو المكارم بملن نهله وجدى عزٌز

عن  04656برلم  24101117، لٌد فى  14444.444ن حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عبدالعزٌز تاج الدٌ -  144

 مكتب رحالت داخلٌه ، بجهة : شارع الشبكه بجوار بنن رجال اعمال بملن اسالم كمال ابواللٌزٌد باشا

عن مكتب رحالت  04640برلم  24101117، لٌد فى  5444.444باهى حمدى خالد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : بى العرب بملن دمحم عبدالسالم عفٌفى الدسولى

عن محل فراشه  04744برلم  24101124، لٌد فى  5444.444سامح طلبه ابراهٌم عدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 ، بجهة : كوم الضبع بملن سامح ومحمود  طلبه ابراهٌم عدس

عن منجد  04777برلم  24101126، لٌد فى  5444.444اسامه مصطفى دمحم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 افرنجى ، بجهة : العرالٌه بملن الشحات دمحم سالم

عن  04701برلم  24101126، لٌد فى  1444.444وهٌبه عبدالحمٌد سٌد احمد ابو على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 البماله وتشمل الزٌوت بالتجزئه ، بجهة : شارع المنشٌه الجدٌدة بملن عبدة السٌد احمد ابوعامر تجارة

عن سوبر  04145برلم  24101127، لٌد فى  54444.444رانٌا دمحم احمد شبل الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

 بملن سناء عباس دمحم فرج -ماركت ، بجهة : البتانون 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 04634برلم  24101113، لٌد فى  344444.444الممصود حمدى عبدالممصود عمارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد -  154

 عن جزارة ، بجهة : دراجٌل بملن عبدالممصود حمدى عبدالممصود عمارة

عن ورشة  04515برلم  24101144، لٌد فى  144444.444تامر سعٌد زكى حسن عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 نجارة ، بجهة : شنوفة بملن سعٌد زكى حسن عبدهللا

عن بذور  04721برلم  24101121، لٌد فى  5444.444تهانى عزت عبدالبارى عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ومخصبات زراعٌة ، بجهة : شنوان بملن تهانى عزت عبدالبارى عبدالفتاح

عن تمدٌم  04526برلم  24101144، لٌد فى  54444.444، تاجر فرد ، رأس ماله ،    على عصام على منصور -  153

 مشروبات باردة وساخنة ، بجهة : مٌت الموز بملن عصام على منصور

عن  04534برلم  24101144، لٌد فى  25444.444جمال عبدالمحسن عبدالسالم ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 ة ، بجهة : مٌت خالان بملن جمال عبدالمحسن عبدالسالم ؼنٌممكتب تورٌدات عام

عن تصلٌح ولطع  04516برلم  24101144، لٌد فى  54444.444دمحم السٌد شفٌك حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ؼٌار تون تون ، بجهة : زاوٌة الناعورة بملن السٌد بدر السنوسى احمد

عن  04120برلم  24101121، لٌد فى  54444.444د سعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  متولى عبد الرحمن السٌ -  156

 تجارة مواد بناء حدٌد واسمنت ، بجهة : شمٌاطس بملن/ اشرؾ عبد الرحمن السٌد سعفان

رة عن تجا 04536برلم  24101145، لٌد فى  14444.444احمد دمحم رضا احمد ناشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 الومنٌوم ، بجهة : شارع كمال الشاذلى بملن نزٌهه الحسٌنى محمود

عن بٌع  04530برلم  24101145، لٌد فى  5444.444فتحٌه عبد الحمٌد حسنٌن شلباٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بملن/ على على دمحم احمد-منظفات ، بجهة : منشاه عصام

عن تجارة اجهزة  04551برلم  24101146، لٌد فى  74444.444دمحم نبوى احمد مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

كهربائٌة ومنزلٌة ، بجهة : شارع صبرى ابو علم بجوار مستشفى اسر العاملٌن بملن النمابة العامة للعاملٌن بشركة مصر شبٌن 

 الكوم للؽزل والنسٌج

عن كافٌه والعاب بالى  04547برلم  24101146، لٌد فى  54444.444 دمحم سٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم دمحم -  164

ستٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : ش جمال عبدالناصر بحرى بجوار كلٌه الهندسه 

 بملن السٌد عبدالمجٌد دمحم

عن  04612برلم  24101113، لٌد فى  14444.444لظاهر منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سارة صابر عبدا -  161

 ورشه خٌاطه ، بجهة : سرسموس بملن ممدوح سعد نور الدٌن احمد شبل مرعى

عن ورشه نجارة ،  04641برلم  24101114، لٌد فى  5444.444دمحم خالد سلٌمان رمٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 جهة : شارع دنشواى بملن خالد سلٌمان رمٌحب

عن بمالة  04741برلم  24101124، لٌد فى  1444.444هدى حمدى عبدالعزٌز ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 وتموٌن ، بجهة : عزبة الكوم االحمر بملن حمدى عبدالعزٌز ابوزٌد

عن  04701برلم  24101127، لٌد فى  14444.444، رأس ماله ،  شٌماء رضا عبد اللطٌؾ سٌد احمد  ، تاجر فرد  -  164

 بملن/ السٌد على على ناصؾ -بٌع حداٌد واسمنت ، بجهة : زرلان

عن مطعم فول  04745برلم  24101124، لٌد فى  54444.444السٌد دمحم دمحم ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 لم دمحم صالح طحانوطعمٌة ، بجهة : شبرا باص بملن سا

عن مزرعة  04611برلم  24101113، لٌد فى  144444.444بدر على محمود الرمادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 بملن بدر على محمود الرمادى -مواشى حالبة ، بجهة : زرلان



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  04754برلم  24101125، لٌد فى  40444.444حمدى لطفى دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : صفط جدام بملن اعتماد عطٌه عمر لابل

عن مكتب  04760برلم  24101125، لٌد فى  74444.444احمد فتحى احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 هٌم مرسىمالبس جملة ولطاعى ، بجهة : مٌت الوسطى بملن جمال مرسى ابرا

عن مكتبة ،  04711برلم  24101126، لٌد فى  1444.444السٌد ممدوح السٌد ابودرٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 بجهة : شنوان بملن ممدوح السٌد عبده السٌد ابودرٌع

عن لطع  04616برلم  24101110، لٌد فى  14444.444منى سعٌد عبداللطٌؾ احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 ؼٌار موتوسٌكالت ، بجهة : شبرا خلفون بملن ولٌد صبحى سلٌم

عن  04711برلم  24101121، لٌد فى  1444.444عاطؾ عبدالعظٌم حسان سٌؾ الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 مبٌدات وبذور واسمدة ، بجهة : شبرا بتوش بملن حسن مبرون حسن

عن معمل  04122برلم  24101121، لٌد فى  24444.444الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عزت محمود دمحم عبد -  172

 بملن/ ورثه محمود دمحم عبد الجواد -تصنٌع البان ، بجهة : فٌشا الصؽرى

عن  04504برلم  24101111، لٌد فى  5444.444جمال عبدالعظٌم محروس محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 بجهة : الراهب بملن عطٌات ابراهٌم زؼلول بمالة ،

عن بٌع لطع  04507برلم  24101112، لٌد فى  5444.444محمود محمود عثمان برسٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 ؼٌار سٌارات موتوسٌكالت ، بجهة : شنوان بملن عمرو عبدالعزٌز الطباخ

عن مخبز  04642برلم  24101112، لٌد فى  14444.444رأس ماله ،   دمحم سمٌر عبدالرحمن بكرى  ، تاجر فرد ، -  175

 شارع بنى حسن بملن مصطفى لطفى عبدالرحمن بكرى 14افرنجى ، بجهة : 

عن تجارة  04117برلم  24101127، لٌد فى  134444.444معاذ خالد ابراهٌم السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 كفر طنبدى بملن خالد ابراهٌم السٌد احمدادوات منزلٌة ، بجهة : 

عن  04537برلم  24101145، لٌد فى  25444.444احمد سمٌر عبد السمٌع مؽٌث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 بملن/سعاد حلمى دروٌش-اكسسوار محمول ، بجهة : شارع بنها 

 02743برلم  24101112، لٌد فى  244444.444اله ،  عادل عبد العال كمال الدٌن الفرماوى  ، تاجر فرد ، رأس م -  171

 بملن فاطمة سعٌد ابراهٌم -عن مكتب تورٌدات ) فٌما عدا مجاالت االنترنت ( ، بجهة : مٌت شهالة 

 02743برلم  24101112، لٌد فى  244444.444عادل عبد العال كمال الدٌن الفرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  170

ٌدات ) فٌما عدا مجاالت االنترنت ( ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة خلؾ السكة الحدٌد  بملن احمد كرم على وذلن عن مكتب تور

 02743ولٌد برلم  2410/4/14لؽرض تجارة خامات منظفات افتتح فى 

عن حظٌرة  04615برلم  24101113، لٌد فى  54444.444نبٌله السٌد عٌسوى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 مواشى حالبة ، بجهة : الخضرة بملن حماده عبدالسمٌع ٌوسؾ

عن بٌع  04637برلم  24101114، لٌد فى  24444.444مصطفى ابراهٌم الحسٌنى الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ادوات منزلٌة ، بجهة : اسطنها بملن رٌهام احمد شولى عبدالوهاب

عن بٌع  04653برلم  24101117، لٌد فى  3444.444حمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هبه احمد ملٌجى ا -  112

 مالبس جاهزة ، بجهة : ملٌج بملن مصطفى دمحم دمحم

عن  04744برلم  24101124، لٌد فى  75444.444رجب السٌد عبدالحكٌم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ل عمال ، بجهة : بى العرب بملن دمحم رمضان دمحممكتب رحالت داخلٌة ومتعهد نم



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 ورشه  04751برلم  24101125، لٌد فى  344444.444مجدى عبدالستار دمحم تركى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 حدادة ولحام كهرباء ، بجهة : كفر عشما بملن مجدى عبدالستار دمحم تركى

عن بٌع زٌوت  04564برلم  24101147، لٌد فى  5444.444، رأس ماله ،  هشام رضا على فٌاض  ، تاجر فرد  -  115

 بملن /هدى دمحم على شما-بأنواعها ، بجهة : شارع بنها

عن مطبعة  04652برلم  24101117، لٌد فى  5444.444والء عبدالمنعم عبدالهادى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

ا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، فٌما عدا خدمات االنترنت فٌما عد

 بجهة : شارع عبداللطٌؾ زاٌد بملن صابرٌن محمود عفٌفى واسماء وصفاء وعبدهللا ومروه واحمد وامٌره اسماعٌل حامد

عن صٌانة  04745برلم  24101124ٌد فى ، ل 54444.444على كامل موسى عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 اجهزة طبٌة وتورٌدات ) ماعدا مجاالت االنترنت ( ، بجهة : الكوم األخضر بملن احمد على كامل موسى

عن تجهٌز  04762برلم  24101125، لٌد فى  14444.444دمحم محمود دمحم خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مأكوالت ، بجهة : شارع بورسعٌد بملن سمٌر ذكى محمود الخولى

عن  04716برلم  24101126، لٌد فى  144444.444دمحم عبدالرحمن ابراهٌم حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 سوبر ماركت ، بجهة : بمم بملن ابراهٌم عبدالرحمن ابراهٌم حبٌب

عن مزرعه مواشى  04706برلم  24101127، لٌد فى  55444.444سعٌد دمحم عباس سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 تربٌه حالبه وتسمٌن ، بجهة : البتانون بملن اشرؾ دمحم عباس سالم

عن حظٌرة  04705برلم  24101127، لٌد فى  54444.444ن الخٌاط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامح فرحات حس -  101

 مواشى ، بجهة : شنوان بملن فرحات حسن الخٌاط

عن مكتب نمل  04541برلم  24101143، لٌد فى  21444.444هانى سعٌد صلٌب حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 ٌج بملن هانى صلٌب حنا صلٌببضائع داخلى ، بجهة : حصة مل

عن بٌع  04511برلم  24101111، لٌد فى  144444.444هناء دمحم عبدالعزٌز فتٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 ادوات منزلٌة ، بجهة : العرالٌة بملن عاشور جالل عبدالعزٌز

عن  04602برلم  24101110، لٌد فى  5444.444احمد الدسولى دمحم ابراهٌم عسٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 مخبز افرنجى ، بجهة : المصٌلحة بملن دمحم عبدالرحمن شمرة

عن تورٌد  04601برلم  24101110، لٌد فى  54444.444محمود رزق احمد شرؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 اجهزة كهربائٌة ، بجهة : ش/ درب الضبع بملن احمد ابراهٌم مصطفى

عن مشؽل  04746برلم  24101124، لٌد فى  35444.444فاطمة ماهر كمال عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 مالبس ، بجهة : مٌت خلؾ بملن اشرؾ الدسولى عبدالمجٌد لاسم

مطعم ، عن  04742برلم  24101110، لٌد فى  54444.444عبدالرحمن شاذلى ٌسن سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  107

 بجهة : ش/الجالء البحرى بملن ابراهٌم محمود عبدالحكٌم شحاتة

 04771برلم  24101126، لٌد فى  54444.444طارق عبد المحسن سٌد احمد الشرابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 بملن احسان عبد المجٌد دمحم -عن بمالة تموٌنٌة ، بجهة : البتانون 

 04511برلم  24101143، لٌد فى  54444.444لرسول عبد الحفٌظ عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الحفٌظ عبدا -  100

 بملن / عبد الرسول عبد الحفٌظ دمحم عمار-عن مكتب مماوالت عمومٌه ، بجهة : صفط جدام

عن ترزى ،  04645برلم  24101112، لٌد فى  5444.444محمود على ابراهٌم مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 بجهة : طوخ دلكة بملن السٌد عبداللطٌؾ الطحان



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 بمالة ،  04665برلم  24101111، لٌد فى  25444.444امٌرة عبدالباسط دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 بجهة : العرالٌة بملن مرٌم عبدالعظٌم عمار

عن اعالؾ ،  04612برلم  24101110، لٌد فى  5444.444ماله ،   مها ٌوسؾ لسطندى جرجس  ، تاجر فرد ، رأس -  242

 بملن امال ابراهٌم برهومة -بجهة : العرالٌة 

عن ترزى ،  04710برلم  24101121، لٌد فى  14444.444عبدهللا لطفى عبدهللا طراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 بجهة : لشطوخ بملن ٌوسؾ امٌن اسماعٌل

عن مكتب تصدٌر  04717برلم  24101126، لٌد فى  25444.444على السٌد ؼالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  244

 وذلن وفماً للوائح والموانٌن المنظمة لذلن ، بجهة : شارع ؼالى بملن على السٌد على ؼالى

عن بمالة ، بجهة :  04147برلم  24101127، لٌد فى  6444.444مهاب منٌر عنتر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 مٌت خالان بملن دمحم صبحى لبٌب

عن تجارة  04114برلم  24101127، لٌد فى  34444.444طارق السٌد ملٌجى شومان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 النحته مالبس حرٌمى ، بجهة : متفرع من شارع عاطؾ السادات خلؾ الرى بملن عماد وفاطمه الزهراء عزت دمحم

عن مزرعه  04546برلم  24101145، لٌد فى  144444.444عطٌه كامل حسن زٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 مواشى حالبه وتسمٌن ، بجهة : كفر الشٌخ شحاته بملن عبدالعزٌز عبدالمعطى عبدالعزٌز

عن بمالة ،  04573برلم  24101147، لٌد فى  1444.444ماجد عبدالحمٌد ٌوسؾ عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 بجهة : كفر جنزور بملن نادٌة ابوالٌزٌد بٌومى عماره

عن تجارة  04735برلم  24101124، لٌد فى  144444.444محمود دمحم احمد دمحم عوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

 مالبس جاهزة ، بجهة : شمٌاطس بملن دمحم احمد عوده

عن تورٌدات  04753برلم  24101125، لٌد فى  51444.444ى السٌد مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شاد -  214

 )فٌما عدا مجاالت االنترنت والكمبٌوتر( ، بجهة : ملٌج بملن دمحم ابراهٌم ملٌجى

عن مطعم فول  04761برلم  24101125، لٌد فى  14444.444احمد بسٌونى دمحم الؽزالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 وطعمٌه ، بجهة : شارع جسر السمسمٌه بملن دمحم حسن مصطفى

عن مكتب نمل و  04111برلم  24101121، لٌد فى  25444.444على موسى دمحم الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 بملن موسى دمحم عبد المطلب -رسموس رحالت داخلٌة و تورٌدات فٌما عدا مجاالت الكمبٌوتر و االنترنت ، بجهة : س

عن مخبز  04127برلم  24101121، لٌد فى  24444.444طارق اسماعٌل خلٌل العبٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 وحلوى من عجٌن ، بجهة : برج المدٌنه المنوره شارع طلعت حرب البرالشرلى بملن/ اٌمن احمد دمحم عمر

عن مزرعه  04740برلم  24101125، لٌد فى  154444.444داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود دمحم شعبان -  214

 مواشى حالبه ، بجهة : طوخ دلكه بملن دمحم شعبان دمحم داود

عن مشؽل سرفلة ،  04517برلم  24101111، لٌد فى  21444.444هدى دمحم دمحم شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 هارون بملن ورثة الحاجة امٌنة دمحم ؼزال عنهم صالح دمحم ؼزال بجهة : شارع

 04623برلم  24101113، لٌد فى  124444.444محمود عبدالعزٌز عبدالجلٌل التحٌوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 حٌوىعن مكتب رحالت داخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شبرا زنجى بملن دمحم عبدالعزٌز عبدالجلٌل الت

عن  04524برلم  24101144، لٌد فى  144444.444والء عبدالعزٌز البسٌونى سلطح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 بٌع ادوات منزلٌة ، بجهة : شارع مدرسة عماره امام صٌدلٌة شعٌب بملن زٌنب دمحم مكى

عن ورشة  04674برلم  24101111، لٌد فى  144444.444طارق اٌمن عبدالجٌد امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 نشارة ، بجهة : كفر سنجلؾ الجدٌد بملن صبحى عبدهللا عبدالبالى



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 04743برلم  24101110، لٌد فى  544444.444ؼانم صالح عبدالعزٌز شدٌد السٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

وذلن وفما للوائح والموانٌن المنظمه لذلن ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمرة  10عن مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 طنبدى بملن صالح عبدالعزٌز شدٌد

عن حظٌرة مواشى  04742برلم  24101124، لٌد فى  24444.444دمحم احمد دمحم الشرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 حالبه ، بجهة : كفر السوالمٌه بملن عزة احمد دمحم الشرٌؾ

عن مكتب  04511برلم  24101144، لٌد فى  544444.444عبدهللا ابوبكر دمحم حمامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

الموانٌن المنظمة لذلن( ، بجهة : جزٌرة وذلن وفما للوائح و 6والمجموعة  36والفمرة  10استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا المجموعة 

 الحجر بملن شولى حسن دمحم الشٌخ احمد

عن  04535برلم  24101145، لٌد فى  5444.444سحر عبدالمجٌد عبد المعطى عاجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 بملن/دمحم شعبان حافظ جامع-بماله وحبوب ، بجهة : بمم

عن حظٌرة  04641برلم  24101112، لٌد فى  54444.444رهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عطٌه عبدالجٌد على خٌ -  223

 مواشى حالبة ، بجهة : دراجٌل بملن عبدالرحمن عبدالعزٌز عبدالرحمن

برلم  24101113، لٌد فى  144444.444شحات عبدالوهاب معوض دمحم الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 مواد ؼذائٌة بالجملة ، بجهة : تلوانة بملن اسالم احمد صبرى طه بٌومىعن بٌع  04613

عن صالون حاللة  04610برلم  24101113، لٌد فى  5444.444نسمة جمال عطٌة السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 بملن صالح عبد المنعم دمحم دٌاب -، بجهة : اسطنها 

عن كامٌرات  04654برلم  24101117، لٌد فى  54444.444جر فرد ، رأس ماله ،  احمد سمٌر لطفى العسال  ، تا -  226

مرالبة )ماعدا االمن والحراسة والكامٌرات الالسٌلكٌة وبعدالحصول على التراخٌص الالزمة( ، بجهة : شارع جمال عبدالناصر 

 برج الفٌروز بملن ابراهٌم عبدالؽفار دمحم

عن  04613برلم  24101110، لٌد فى  544444.444رى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم نبوى السٌد سالم الحص -  227

وذلن وفما للوائح والموانٌن المنظمة لذلن( ، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  10مكتب استٌراد وتصدٌر) فٌما عدا المجموعة 

 شبرا باص بملن صبرى عبدالهادى عبدالرحمن حماد

عن تجاره  04707برلم  24101127، لٌد فى  14444.444شكٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام عزت السٌد ح -  221

 بملن/ ماجده سلٌمان حسن سلٌمان-موتوسٌكالت وسٌارات ، بجهة : ملٌج

عن  04560برلم  24101147، لٌد فى  154444.444دمحم دمحم ابو فراج مصطفى الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

 ن ، بجهة : شارع بور سعٌد بملن محمود امٌن المنٌاوىمطحنه ب

عن  04553برلم  24101146، لٌد فى  2444.444عبدالحمٌد انور عبدالحمٌد فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 ادوات صحٌة وحداٌد ، بجهة : سالمون لبلى بملن عبدالحمٌد انور عبدالحمٌد فرحات

عن بٌع منظفات  04551برلم  24101146، لٌد فى  54444.444ٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم بسٌونى حب -  231

 ، بجهة : العرالٌه بملن سعٌد دمحم بسٌونى حبٌب

عن  04655برلم  24101117، لٌد فى  14444.444سمٌه ابراهٌم محمود مرسى عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 ، بجهة : شارع صبرى عٌسى امتداد مصطفى كامل خلؾ ادارة الجامعة بملن دمحم فوزى النحاس تجارة المالبس والمنسوجات

عن شى  04650برلم  24101117، لٌد فى  144444.444نعمه عبدالخالك على الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 اسمان وتصنٌع اسمان ، بجهة : البتانون بملن عبدالحكٌم معوض ابوزهرة

عن  04761برلم  24101125، لٌد فى  5444.444اسالم سعٌد عبدالفتاح الدلجمونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 مٌكانٌكى موتوسٌكالت ، بجهة : طرٌك تال طنوب بملن نعٌمه حسبو طه فراج



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 ورشة  04714برلم  24101126، لٌد فى  144444.444فاطمة فرج هللا دمحم الجعبرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 نجارة بٌع اخشاب بالكٌلو ، بجهة : شارع خلؾ مركزالشرطة بملن دمحم دمحم حواش

عن مكتب رحالت  04713برلم  24101126، لٌد فى  5444.444جابر جابر فرج عمدة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 رداخلٌة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شنوان بملن حسام جابر صاب

عن  04604برلم  24101110، لٌد فى  54444.444شرٌؾ عادل عبدالعال عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

مكتب دعاٌة واعالن )فٌما عدا خدمات االنترنت فٌما عدا أصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ( ، بجهة : 

 اصطبارى بملن اسماعٌل دمحم دمحم منتصر

عن  04747برلم  24101124، لٌد فى  3444.444سامح عبدالشاكر عبدهللا الجحش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 صالون حاللة ، بجهة : ملٌج بملن امنه لطب عطٌه بركات

عن  04601برلم  24101110، لٌد فى  14444.444الهام عصام دمحم السٌد عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

 تب رحالت داخلٌة ومتعهد نمل العمال ، بجهة : ابو سنٌطة بملن دمحم عبدالرازق سٌد أحمدمك

عن لطع  74736برلم  24101124، لٌد فى  4444444.444احمد سمٌر دمحم السمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 رثه عبد السالم دمحم ابراهٌمبملن و -البر الشرلى امتداد طلعت حرب  -ؼٌار سٌارات ، بجهة : شبٌن الكوم 

عن لطع  74736برلم  24101124، لٌد فى  4444444.444احمد سمٌر دمحم السمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

ؼٌار سٌارات ، بجهة : له محل رئٌسى بناجٌه شبٌن الكوم محل ا عمارة برج الزراعٌٌن امام كلٌه الهندسه بملن دمحم فؤاد نواره 

 74736ولٌد برلم  2411/1134تجارة لطع ؼٌار سٌارات جدٌدة ومعدات ثمٌله افتتح فى ونشاطه 

عن لطع  74736برلم  24101124، لٌد فى  4444444.444احمد سمٌر دمحم السمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

بحرى عمارة الزراعٌٌن بملن دمحم على فؤاد ؼٌار سٌارات ، بجهة : له محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع جمال عبدالناصر 

 74736ولٌد برلم تابع    2417/1/14ونشاطه بٌع لطع ؼٌار السٌارات والمعدات الثمٌله افتتح فى  

عن لطع  74736برلم  24101124، لٌد فى  4444444.444احمد سمٌر دمحم السمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

كفر هورٌن بملن / حسٌن عبد العظٌم ونشاطه مصنع لطع ؼٌار  -محل رئٌسى بناحٌه بركه السبع  ؼٌار سٌارات ، بجهة : له

 23420ولٌد برلم  2410/7/14سٌارات من الفاٌبر والبالستٌن افتتح فى 

عن  04550برلم  24101146، لٌد فى  24444.444عبدهللا محروس على ابوسودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 ادوات منزلٌه واجهزة كهربائٌه ، بجهة : زاوٌه بمم بملن عبدهللا محروس على ابوسودىتجارة 

عن مكتبة  04664برلم  24101111، لٌد فى  14444.444حاتم دمحم عبدالعزٌز فتح هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 وخردوات ، بجهة : منشاة بخاتى بملن اسامه عبدالبالى رسالن

عن بمالة ،  04671برلم  24101111، لٌد فى  24444.444احمد محمود احمد مرٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 بجهة : دراجٌل بملن زٌنب دمحم دمحم المط

عن تجارة  04713برلم  24101124، لٌد فى  544444.444دمحم سلٌمان دمحم كتان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 بجوار كوبرى بحر سٌؾ بملن سلٌمان دمحم سلٌمان كتان-وادوات صحٌة ، بجهة : الماىسٌرامٌن 

عن لطع  74736برلم  24101124، لٌد فى  4444444.444احمد سمٌر دمحم السمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

عبد السالم دمحم ابراهٌم ونشاطه منفذ بٌع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شبٌن الكوم البر الشرلى امتداد شارع طلعت حرب  بملن ورثه 

 74736ولٌد برلم تابع  2410/11/24لمطع الؽٌار فتتح فى 

عن لطع  74736برلم  24101124، لٌد فى  4444444.444احمد سمٌر دمحم السمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

شارع جمال عبد الناصر البر الؽربى ونشاطه تجارة سٌارات ؼٌار سٌارات ، بجهة : كان له محل رئٌسى اخر بناحٌه شبٌن الكوم 

 74736ولٌد برلم تابع 2411/1/3وأؼلك فى 2417/0/25افتتح فى 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 لطع  74736برلم  24101124، لٌد فى  4444444.444احمد سمٌر دمحم السمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

ناحٌه كفر المصٌلحه بملن دمحم دمحم احمد عبد النبى ونشاطه تجارة مواد بماله ؼٌار سٌارات ، بجهة : كان له محل رئٌسى أخر ب

 74736ولٌد برلم تابع  2411/0/25واؼلك فى 2411/2/1وجمله افتتح فى 

عن بٌع  04734برلم  24101121، لٌد فى  51444.444مصطفى دمحم دمحم محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

ت )فول وطعمٌة( ، بجهة : شارع مكى متفرع من شارع محمود شاهٌن امام مدرسة طة حسٌن االبتدائٌة بملن وتحضٌر مأكوال

 محروس شفٌك حمودة

عن  04545برلم  24101143، لٌد فى  154444.444حلمى دمحم عبد الرسول كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 دمحم عبد الرسول كشنبملن/ عصام -حظٌره مواشى حالبه ، بجهة : جروان

عن  04572برلم  24101147، لٌد فى  54444.444خالد حمدى خالد ابراهٌم الصٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 ٌولٌو بملن سعد ومسعد دمحم سعٌد على 23بمالة ، بجهة : شارع 

عن بٌع  04511برلم  24101111د فى ، لٌ 34444.444احالم عبدهللا السٌد كرورة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 وتجارة مالبس جاهزة ، بجهة : كفر الشٌخ خلٌل بملن عبدالمعطى عبدالمعطى دمحم

عن مكتبه  04577برلم  24101147، لٌد فى  14444.444سعٌد فهٌم فهٌم عجرمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 وخردوات ، بجهة : شنوان بملن سعٌد فهٌم فهٌم عجرمه

عن تصنٌع  04646برلم  24101112، لٌد فى  144444.444حامد السٌد شبل سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

وتجمٌع ادوات واجهزة ومستلزمات طبٌه ، بجهة : بجوار معهد الكبد طرٌك ملٌج بملن حامد السٌد شبل سرور وابراهٌم السٌد شبل 

 سرور

عن منفد بٌع  74736برلم  24101124، لٌد فى  4444444.444اجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سمٌر دمحم السمانى  ، ت -  257

 لمطع الؽٌار ، بجهة : شارع طلعت حرب بملن ورثة عبدالسالم دمحم ابراهٌم

عن منفد بٌع  74736برلم  24101124، لٌد فى  4444444.444احمد سمٌر دمحم السمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

( عمارة برج الزراعٌن امام كلٌه الهندسه بملن دمحم فؤاد نواره لتجارة لطع ؼٌار 1الؽٌار ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة ) لمطع

 2411/11/34فى  74736سٌارات جدٌده ومعدات والممٌد برلم 

عن حظٌرة مواشى ،  04757برلم  24101125، لٌد فى  54444.444دمحم شعبان دمحم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

 بجهة : الماى بملن شعبان دمحم بدر

 24101112، لٌد فى  144444.444ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابو خشٌم الماصر بوالٌة والده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 و خشٌمعن مبٌدات زراعٌة وتماوى واسمده ، بجهة : منشاة السالم بملن/ دمحم ابراهٌم دمحم اب 04644برلم 

عن حظٌرة  04110برلم  24101121، لٌد فى  154444.444نصر السٌد عٌد المرشدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 بملن عالء ابو الفتوح دمحم شاهٌن -مواشى حالبة ، بجهة : بشتامى 

عن تجارة  04510برلم  24101144، لٌد فى  24444.444دمحم انور زٌنهم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 الخردوات والمالبس بالتجزئة ، بجهة : سبن الضحان بملن دمحم عبدالؽنى عبدالؽفار عفٌفى

عن بمالة ، بجهة  04513برلم  24101143، لٌد فى  1444.444هٌام فتحى محمود سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 : كفر الباجور بملن سمٌر سعٌد عبدالواحد

عن  04631برلم  24101113، لٌد فى  144444.444عزه عبدالؽنى عبدالممصود النحاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 بمالة ، بجهة : شارع عباس البرعى بملن روحٌه العشرى عبدالعاطى

ن مكتب مماوالت ع 04767برلم  24101124، لٌد فى  54444.444اٌمن حسن دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 وتورٌدات حكومٌة ، بجهة : شارع العرٌان خلؾ استراحة مدٌر األمن بملن صباح محمود دمحم جعفر



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 الطنبداوى بملن عبدالحمٌد احمد الطنبداوى ومشروبات ، بجهة : شارع مصطفى النجار عمارة

عن  04672برلم  24101111، لٌد فى  544444.444عماد سعٌد صالح محمود شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

هة : وذلن وفما للوائح والموانٌن المنظمة لذلن( ، بج 6من المجموعة  36والفمرة  10مكتب استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا المجموعة 

 بٌر شمس بملن سعٌد صالح محمود

عن مكتبة ، بجهة  04714برلم  24101124، لٌد فى  11444.444مها احمد دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 : كوم الشٌخ عبٌد بملن عالء عبدالهادى سالم الشلبى

عن ورشة الومٌتال  04727برلم  24101121، لٌد فى  54444.444احمد دمحم احمد عرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 ، بجهة : شارع احمد عبدالعزٌز بملن حسن عبدالوهاب الجروانى

عن  03705برلم  24101124، لٌد فى  544444.444عالء فتحى محروس عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

شارع طلعت حرب بملن احمد عاصم محمود طاحون ونشاطه مركز مصنع مالبس ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم 

ولٌد  2410/4/14تدرٌب وادارة اعمال وتنمٌة بشرٌة فٌما عدا مجاالت االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه افتتح فى 

 03705برلم 

عن  04574برلم  24101147، لٌد فى  24444.444محمود احمد وجدى حسن بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 ورشة نجارة مٌكانٌكٌة ، بجهة : الخضرة بملن احمد وجدى حسن بدوى

عن بمالة ،  04567برلم  24101147، لٌد فى  14444.444احمد دمحم مصطفى صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 بجهة : شارع مصطفى كامل بملن سعاد محمود دمحم شاهٌن

عن  04647برلم  24101117، لٌد فى  10444.444نجاح عبدالمعبود عبدالعاطى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 صالون حالله ، بجهة : شارع صالح سالم بملن صابر فهمى محمود

عن  03705برلم  24101124، لٌد فى  54444.444عالء فتحى محروس عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

مصنع مالبس ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم شارع طلعت حرب بملن احمد عاصم محمود طاحون ونشاطه مركز 

ولٌد  2410/4/14تدرٌب وادارة اعمال وتنمٌة بشرٌة فٌما عدا مجاالت االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه افتتح فى 

 03705برلم 

عن  03705برلم  24101124، لٌد فى  544444.444وس عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء فتحى محر -  271

 شارع على سلٌمان بملن  زٌنب عبد الحى حسٌن دروٌش -مصنع مالبس ، بجهة : الباجور 

عن  03705برلم  24101124، لٌد فى  54444.444عالء فتحى محروس عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  270

 شارع على سلٌمان بملن  زٌنب عبد الحى حسٌن دروٌش -مصنع مالبس ، بجهة : الباجور 

عن  03705برلم  24101124، لٌد فى  544444.444عالء فتحى محروس عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

ن زٌنب عبد الحى حسٌن دروٌش ونشاطه شارع على سلٌمان بمل -مصنع مالبس ، بجهة : له محل رئٌسى أخر بناحٌه الباجور 

 03705ولٌد برلم تابع  2410/11/24مصنع مالبس افتتح فى 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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  03705برلم  24101124، لٌد فى  54444.444عالء فتحى محروس عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

بملن زٌنب عبد الحى حسٌن دروٌش ونشاطه  شارع على سلٌمان -مصنع مالبس ، بجهة : له محل رئٌسى أخر بناحٌه الباجور 

 03705ولٌد برلم تابع  2410/11/24مصنع مالبس افتتح فى 

عن بٌع  04741برلم  24101124، لٌد فى  5444.444عمرو عبدالرحمن شبل الؽنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 موتوسٌكالت ، بجهة : كفر الشبع بملن حمدى كمال عبدالممصود

عن سرجة ،  04774برلم  24101126، لٌد فى  24444.444بسمه بكرى ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 بجهة : مٌت الوسطى بملن حسن بٌومى حسن احمد

عن بٌع مالبس  04144برلم  24101127، لٌد فى  44444.444اٌمن معوض حامد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 ة : شبرا خلفون بملن معوض حامد ٌوسؾجاهزة ، بجه

عن منفد بٌع  74736برلم  24101124، لٌد فى  4444444.444احمد سمٌر دمحم السمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 لمطع الؽٌار ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع جمال عبدالناصر بحرى عمارة الزراعٌن بملن دمحم على فؤاد بؽرض بٌع

 2417/1/14بتارٌخ  74736لطع السٌارات والمعدات الثمٌله والممٌد برلم تابع 

عن منفد بٌع  74736برلم  24101124، لٌد فى  4444444.444احمد سمٌر دمحم السمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

دالعظٌم بؽرض مصنع لطع ؼٌار سٌارات من لمطع الؽٌار ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة هورٌٌن بملن حسٌن محمود دمحم عب

 2410/7/14فى  23420الفاٌبروالبالستٌن والممٌد برلم 

عن منفد بٌع  74736برلم  24101124، لٌد فى  4444444.444احمد سمٌر دمحم السمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

داد شارع طلعت حرب بملن ورثة عبدالسالم دمحم ابراهٌم بؽرض لمطع الؽٌار ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة البر الشرلى امت

 2410/11/24فى  74736لطع ؼٌار سٌارات والممٌد برلم تابع 

عن منفد بٌع  74736برلم  24101124، لٌد فى  4444444.444احمد سمٌر دمحم السمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

اخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع جمال عبد الناصر البر الؽربى ونشاطه تجارة سٌارات  لمطع الؽٌار ، بجهة : كان له محل رئٌسى

 74736والممٌد برلم تابع  2411/1/3وأؼلك فى 2417/0/25افتتح فى 

عن منفد بٌع  74736برلم  24101124، لٌد فى  4444444.444احمد سمٌر دمحم السمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

، بجهة : كان له محل رئٌسى أخر بناحٌه كفر المصٌلحه بملن دمحم دمحم احمد عبد النبى ونشاطه تجارة مواد بماله وجمله  لمطع الؽٌار

 74736ولٌد برلم تابع  2411/0/25واؼلك فى 2411/2/1افتتح فى 

عن  04773برلم  24101126، لٌد فى  144444.444دنٌا عزت احمد سلٌمان مندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  204

 معمل تحالٌل واشعه ، بجهة : شارع بورسعٌد بملن عزت احمد سلٌمان

عن بمالة ،  04704برلم  24101127، لٌد فى  5444.444صابرٌن مصطفى احمد رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 بملن عبد الرحمن عبد الرحمن زٌد -بجهة : الماى 

عن مكتب  04115برلم  24101127، لٌد فى  54444.444زوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عفت عبدالفتاح مر -  202

مماوالت وتجارة زٌوت وتورٌدات )فٌما عدا مجاالت االنترنت والكمبٌوتر( ، بجهة : شارع عفٌفى ابو رزق بملن احمد عفت 

 عبدالفتاح مرزوق

عن مالبس  04111برلم  24101127، لٌد فى  54444.444ه ،  منى عبدالعال عبدالؽنى فخر  ، تاجر فرد ، رأس مال -  203

 جاهزة ، بجهة : بشتامى بملن ابوالعٌنٌن عبدهللا ابو احمد

عن  04561برلم  24101147، لٌد فى  144444.444اٌة نشأت عبد العاطى كامل عجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  204

 بملن شرٌؾ حلمى دمحم حواش -حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : شارع النجٌلة 

عن  04502برلم  24101111، لٌد فى  1444444.444دمحم محمود عبدالرحمن عبدالال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

 لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع الشٌخ فؤاد بملن فاروق دمحم سٌد عثمان



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  10616برلم  24101114، لٌد فى  14444.444احمد حسن اسماعٌل مطهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  206

 شارع الجندى بملن / ناصر موسى ابراهٌم عبد الوهاب 1تورٌدات فٌما عدا االنترنت ، بجهة : 

عن مكتب  10616برلم  24101114، لٌد فى  14444.444احمد حسن اسماعٌل مطهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  207

، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم مٌت خالان بملن حسن اسماعٌل مطهرونشاطه تعبئه  تورٌدات فٌما عدا االنترنت

 10616ولٌد برلم  2411/1/1وتؽلٌؾ لحوم ودواجن افتتح فى 

عن بماله  04556برلم  24101146، لٌد فى  54444.444احمد سامى عثمان الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 : ش / ابوالعزم من ش/ الجٌش بملن عاٌدة محمود عبدالحلٌم وتموٌن ، بجهة

عن مكتب  10616برلم  24101114، لٌد فى  14444.444احمد حسن اسماعٌل مطهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  200

ابراهٌم ونشاطه  شارع الجندى بملن ناصر موسى 1-تورٌدات فٌما عدا االنترنت ، بجهة : له محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم 

 10616ولٌد برلم تابع  2410/14/2فى 7234تعبئه وتؽلٌؾ دواجن اودع برلم 

عن جزارة ،  04607برلم  24101110، لٌد فى  5444.444دمحم معوض شحاته البملى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 بجهة : بشتامى بملن عبدة اسماعٌل عبدة

عن  04764برلم  24101125، لٌد فى  144444.444الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد عبدالحمٌد علم  -  341

 تجارة األبواب والشبابٌن والساللم ، بجهة : شارع طلعت حرب البر الشرلى طرٌك لوٌسنا بملن احمد عبدالرحمن مصطفى

عن  04552برلم  24101146لٌد فى ،  1444.444سمر محمود عبدالرحمن محمود بشته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 بمالة ، بجهة : بابل بملن كرٌمه دمحم مصطفى شلبى

عن  04542برلم  24101145، لٌد فى  54444.444ضٌاء عاطؾ السٌد العٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 رنوبىمفروشات ومراتب ، بجهة : البر الشرلى شارع سعد زؼلول بملن احمد ومحمود ابراهٌم  الش

عن مكتب  04506برلم  24101112، لٌد فى  14444.444رجب دمحم السٌد الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 مماوالت ، بجهة : زرلان بملن صالح عبداللطٌؾ ٌوسؾ

عن حظٌرة  04614برلم  24101112، لٌد فى  144444.444ٌوسؾ رفعت محمود الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 مواشى حالبه ، بجهة : دراجٌل بملن رفعت محمود مصطفى

عن  04654برلم  24101117، لٌد فى  154444.444دمحم محمود السٌد ابراهٌم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 حظٌرة مواشى حالبه ، بجهة : مشٌرؾ بملن محمود السٌد ابراهٌم ٌوسؾ

عن  04717برلم  24101121، لٌد فى  154444.444ٌاسر سعدالدٌن دٌاب مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  347

 حظٌرة مواشى حالبة ، بجهة : فٌشا الصؽرى بملن ٌاسر سعدالدٌن دٌاب مدكور

عن مكتب  04726برلم  24101121، لٌد فى  54444.444من دمحم ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو عبدالرح -  341

 تورٌد خرسانة جاهزة ومماوالت ، بجهة : شارع دمحم فرٌد البر الشرلى بملن هوٌدا حسٌن دمحم زاهر

عن بماله ، بجهة  04746برلم  24101124، لٌد فى  5444.444دمحم فوزى دمحم الحداد طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  340

 : شارع عمارات راؼب بملن جمالت سعد على سبٌع

عن بٌع  04531برلم  24101145، لٌد فى  14444.444والء متولى عبدالعال النحاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 المشه ، بجهة : شارع بور سعٌد بملن فوزٌه لندٌل العبد

عن  04512برلم  24101111، لٌد فى  5444.444عبدالرسول البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم عبدالستار -  311

 صٌدلٌة ، بجهة : شنوان بملن ورثة صالح عوض حبشى

عن ورشه  04563برلم  24101147، لٌد فى  5444.444محمود دمحم فتحى السٌد زناتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 بملن/ دمحم عثمان عبد المنعم -مٌت خالان الومٌتال ، بجهة :



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  04576برلم  24101147، لٌد فى  5444.444سهٌله عادل عبدالرحٌم عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 هندسى ، بجهة : الدالتون بملن عادل عبدالرحٌم حسن عٌاد

عن  04631برلم  24101114، لٌد فى  1444.444ماله ،  اسالم ابراهٌم فوزى عبدالرحٌم جاد  ، تاجر فرد ، رأس  -  314

 بٌع ادوات كهربائٌة ، بجهة : البتانون بملن ابراهٌم فوزى عبدالرحٌم احمد جاد

عن تجارة وتوزٌع  04644برلم  24101117، لٌد فى  5444.444سامح سمٌر السٌد فتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 رج المهندسٌن بملن اٌمن دمحم مصطفى ابوشادىبن جملة ولطاعى ، بجهة : ب

عن مكتب  04662برلم  24101117، لٌد فى  144444.444احمد على دمحم ملٌجى زناتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

ة( ، استثمار عمارى ومماوالت عامة حكومٌة وتشطٌبات وتمسٌم اراضى )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزم

 شارع طلعت حرب بملن احمد سٌد دمحم البسٌونى 40بجهة : 

عن مخبز  04651برلم  24101117، لٌد فى  14444.444انتصار عبدالرحمن احمد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 ، بجهة : زنارة بملن عبدالحمٌد عبدالعال عبدالمجٌد شلبى

عن مطعم ، بجهة :  04661برلم  24101111، لٌد فى  1444.444رد ، رأس ماله ،  سعاد محمود عبده البنا  ، تاجر ف -  311

 شارع احمد عرابى بملن دمحم محمود احمد العلمامى

عن  04754برلم  24101125، لٌد فى  25444.444احمد عبد العزٌز فتح هللا السخاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  310

 شارع مصطفى كامل البحرى بملن/ رحاب دمحم ابراهٌم السٌدسوبر ماركت ، بجهة : برج اجٌاد 

عن  04704برلم  24101126، لٌد فى  54444.444صابرٌن عباس عبدة المراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 عطارة ، بجهة : زاوٌة البملى بملن السٌد عبدالعاطى البسٌونى

عن تعبئة  04542برلم  24101143، لٌد فى  14444.444رأس ماله ،   هٌثم مصطفى زكى عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، -  321

 وتجارة فحم ، بجهة : سبن الضحان بملن دمحم دمحم احمد عامر

عن بٌع  04621برلم  24101113، لٌد فى  2444.444هدى دمحم مؽاورى حسن الشطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 مى سٌد احمد عبدالجواد الساٌحالمشة ، بجهة : شارع الجالء بملن سا

عن  04624برلم  24101113، لٌد فى  154444.444محمود الحسٌنى سٌد احمد الربٌعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 مكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : شبرا زانجى بملن الحسٌنى سٌد احمد الربٌعى

،  344444.444والمماوالت ) احمد ماهر عبدالمادر الفٌومى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الفٌومى لخدمات النمل الداخلى  -  324

عن مكتب خدمات نمل داخلى ومماوالت ، بجهة : شارع البطل احمد عبدالعزٌز بملن سعٌد طه  04503برلم  24101111لٌد فى 

 دمحم ابوالمكارم

،  344444.444حمد ماهر عبدالمادر الفٌومى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الفٌومى لخدمات النمل الداخلى والمماوالت ) ا -  325

عن مكتب خدمات نمل داخلى ومماوالت ، بجهة : شارع البطل احمد عبدالعزٌز بملن سعٌد طه  04503برلم  24101111لٌد فى 

 دمحم ابوالمكارم

برلم  24101110، لٌد فى  5444.444، رأس ماله ،  اسامة دمحم عبدالنعٌم نجم الماصر بوالٌة والده  ، تاجر فرد  -  326

 عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ، بجهة : دنشواى بملن دمحم دمحم فتح هللا 04741

عن تجارة لطع  04775برلم  24101126، لٌد فى  14444.444دمحم محمود دمحم المنشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

 ، بجهة : الماى بملن نبٌل دمحم على عبدالفتاح ؼٌار ماكٌنات رى وسٌارات

عن بماله ،  04521برلم  24101144، لٌد فى  14444.444دمحم عماد الدٌن ابراهٌم شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 بجهة : ملٌج بملن احمد رؤوؾ ابراهٌم عطٌه



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 04444برلم  24101143، لٌد فى  25444.444ماله ،   اٌمن سامى عبدالسالم عبدالهادى بركه  ، تاجر فرد ، رأس -  320

عن ورشه لحام ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة اصطبارى بملن سامى عبدالسالم عبدالهادى بؽرض تجارة خرده افتتح فى 

 04444ولٌد برلم  2410/14/27

عن بٌع  04505برلم  24101112فى ، لٌد  44444.444دمحم شحاته عبدالجلٌل افندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 موبٌالت ، بجهة : بابل بملن شحاته عبدالجلٌل افندى

عن بمالة ، بجهة  04674برلم  24101111، لٌد فى  14444.444شٌماء لطب دمحم ابوعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 : شمٌاطس بملن صبرى عبدالجواد ابوالعزم عامر

عن  04660برلم  24101111، لٌد فى  54444.444دالمجٌد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالفتاح عب -  332

 مالبس رجالى ، بجهة : امتداد شارع الجالء البحرى بملن طارق ٌوسؾ زكرٌا

عن لطع ؼٌار  04725برلم  24101121، لٌد فى  54444.444رانٌا عامر دمحم جمٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 موبٌالت ، بجهة : بشتامى بملن عبدالستار ابراهٌم النجار

مركز  عن 04774برلم  24101126، لٌد فى  14444.444هبة هللا فؤاد عطٌة على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

تدرٌب لؽات وتنمٌة بشرٌة وحاسب الى وادارة )فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة( ، بجهة : شارع 

 طلعت حرب بملن احمد سٌد دمحم البسٌونى

عن  04142برلم  24101127، لٌد فى  144444.444حسام الشحات دمحم دمحم حسن داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 بملن/ عمرو الشحات دمحم محمود-حظٌره مواشى حالبه ، بجهة : مٌت مسعود

 04444برلم  24101143، لٌد فى  25444.444اٌمن سامى عبدالسالم عبدالهادى بركه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 شبٌن الكوم بملن سامى عبدالسالم عبدالهادى 4عن ورشه لحام ، بجهة : اصطبارى م

 04646برلم  24101117، لٌد فى  154444.444رجب دمحم رشاد عبدالعزٌز دمحم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

 بملن مصطفى حسن صالح-طرٌك مصر-شارع كمال الشاذلى 24عن تجارة أجهزة كهربائٌة ، بجهة : 

عن زٌت  04764برلم  24101125، لٌد فى  15444.444وائل عبدة السٌد احمد كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 وطحٌنه ، بجهة : مٌت خلؾ بملن على عبدة السٌد احمد

عن مكتب  04712برلم  24101126، لٌد فى  40444.444عبدالظاهر ابراهٌم على سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  330

 مماوالت عامه ، بجهة : مٌت الموز بملن اسماء عبدالحافظ عباس

عن بٌع خضار  04700برلم  24101127، لٌد فى  14444.444تامر دمحم احمد ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 وفاكهه ، بجهة : ملٌج بملن شعبان على على الفخرانى

س ماله ،  محٌى الدٌن خالد محٌى الدٌن احمد الجرؾ الماصر بوصاٌة عمه فٌصل محى الدٌن احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأ -  341

بملن خالد محٌى الدٌن احمد  -عن مخبز بلدى نصؾ آلى ، بجهة : تلوانة  04126برلم  24101121، لٌد فى  24444.444

 الجرؾ

عن  03705برلم  24101124، لٌد فى  54444.444عالء فتحى محروس عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

ئٌسى اخر بناحٌة شارع مدبولى زهٌر بملن احمد فتحى حسن السٌد وذلن لؽرض مصنع مصنع مالبس جاهزة ، بجهة : له محل ر

 2410/11/24فى  03705مالبس سجل برلم تابع 

عن محل فول  04562برلم  24101147، لٌد فى  55444.444احمد على توفٌك عشٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 فرجعلى توفٌك على -وطعمٌه ، بجهة : صفط جدام

عن  04626برلم  24101113، لٌد فى  5444.444عبدالعزٌز الدمحمى عبدالعزٌز خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 تجارة ادوات منزلٌة ، بجهة : شارع بور سعٌد بملن سعاد مرسى احمد لندٌل



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 مطعم  04611برلم  24101110، لٌد فى  1444.444شٌماء رجب حسٌن حامد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 ، بجهة : شارع جمال عبدالناصر بجوار صبحى ؼالى النجار بملن ربٌع عٌد عبدربه السعدنى

عن بوفٌه ، بجهة  04571برلم  24101147، لٌد فى  14444.444احمد مصطفى دمحم شتا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 : شارع المرور بملن دروٌش دمحم سلٌمه

عن مركز تنمٌه  04501برلم  24101111، لٌد فى  5444.444دمحم ابراهٌم دمحم السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  347

بشرٌه وتدرٌب ودورات تعلٌمٌه فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : كفر شنوان بملن سناء 

 دمحم حسن

عن استٌراد  04744برلم  24101110، لٌد فى  544444.444لاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم شبل دمحم الشر -  341

وذلن وفما للوائح والموانٌن المنظمة لذلن( ، بجهة : بخاتى بملن  6من المجموعة  36والفمرة  10وتصدٌر) فٌما عدا المجموعة 

 شعبان عبدالرحمن عبدالرحمن

عن صالون  04523برلم  24101144، لٌد فى  14444.444تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سلٌمان احمد عفٌفى  ،  -  340

 حاللة ، بجهة : شارع بورسعٌد بملن احمد صالح احمد زاٌد

عن بٌع  666666برلم  24101143، لٌد فى  14444.444نادٌه لطفى جابر الوكٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 بملن/نصر الدٌن دٌاب سٌد احمد حسن-د المنعم حمزه نظارات شمسٌه ، بجهة : شارع عب

عن  04512برلم  24101143، لٌد فى  14444.444صالح دمحم شفٌك محمود خفاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 بملن/ محمود على على االشمر-صٌدلٌه ، بجهة : شارع النمرشى

عن محل  04575برلم  24101147، لٌد فى  34444.444اله ،  مصطفى عبدهللا دمحم ماضى  ، تاجر فرد ، رأس م -  352

 حلوانى ، بجهة : الشٌخ فؤاد بملن دمحم مصطفى الطنوبى

عن بٌع  04570برلم  24101111، لٌد فى  14444.444مبرون عبد الفتاح على عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 ادل دمحم مصطفىبملن ع -وتوزٌع مواد ؼذائٌة ، بجهة : شارع باتا 

عن معمل  04670برلم  24101111، لٌد فى  14444.444مصطفى ابراهٌم النعمانى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 تفرٌػ ، بجهة : حصة ملٌج بملن دمحم حسانٌن دمحم خلؾ هللا

عن  03705برلم  24101124، لٌد فى  54444.444عالء فتحى محروس عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

شارع طلعت حرب بملن احمد عاصم دمحم طاحون وذلن لؽرض مركز  17مصنع مالبس جاهزة ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة 

 2410/4/14فى  73705تدرٌب و ادارة اعمال وتنمٌة بشرٌة لٌد برلم 

عن مكتب  04771برلم  24101126ٌد فى ، ل 144444.444حمزه السٌد دمحم بالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 تورٌدات )فٌما عدا مجاالت االنترنت والكمبٌوتر( ، بجهة : امام مستشفى شبٌن الكوم التعلٌمى الدور الثالث بملن حسنى صالح هلس

عن  04544برلم  24101143، لٌد فى  5444.444فؤاد دمحم شولى عبدهللا عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

 ورشة نجارة مٌكانٌكٌة ، بجهة : كفر مناوهلة بملن فؤاد دمحم شولى عبدهللا عبدالوهاب

عن حداٌد  04544برلم  24101145، لٌد فى  54444.444اٌمان دمحم عبد المجٌد لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 بملن تامر رمضان عبد الموى -وبوٌات ، بجهة : منشٌة السادات 

عن حظٌره  04545برلم  24101145، لٌد فى  144444.444شاهنده دروٌش احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  350

 مواشى حالبه ، بجهة : سبن الضحان بملن ماجد حفنى دمحم انس دمحم

عن مكتب  04641برلم  24101112، لٌد فى  12444.444هدٌر دمحم دمحم عزب ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : الكوم االخضر بملن محمود عبدالرحمن محمود مصطفى

عن تموٌن ،  04636برلم  24101114، لٌد فى  14444.444حماده فتحى بدرالدٌن بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 بجهة : طبلوها بملن فتحى بدرالدٌن بدر



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مشروبات  04661برلم  24101117، لٌد فى  154444.444دمحم عبدالموى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 ساخنة وباردة ، بجهة : طرٌك ملٌج امام معهد الكبد بملن مصطفى دمحم دمحم

 04666برلم  24101111، لٌد فى  144444.444عبدهللا محمود السٌد عبدالسالم الدهمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 عن تجمٌع خردة ، بجهة : سبن الضحان بملن امٌر عبدالرشٌد فوزى

عن ممله  04740برلم  24101124، لٌد فى  5444.444احمد دمحم رافت دمحم النعمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 دمحم النعمانى تسالى ) لب وسودانى ( ، بجهة : مٌت عافٌه بملن وسام دمحم رافت

عن بٌع  04714برلم  24101124، لٌد فى  54444.444سامى عاطؾ عبدالجابر حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 مالبس وادوات رٌاضٌة ، بجهة : شارع الجالء متفرع من شارع الشاذلى بملن حامد عبدالفتاح حامد ابوالركب

 04724برلم  24101121، لٌد فى  25444.444، تاجر فرد ، رأس ماله ،    محمود سعد محمود امٌن عالى ابوشادى -  366

 عن شبكات رى بالتنمٌط ، بجهة : كفر ربٌع بملن هدى عبدالرؤوؾ محمود الدٌب

عن مكتب  04722برلم  24101121، لٌد فى  5444.444احمد محمود سرحان الحاجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

 هد نمل عمال ، بجهة : كوم الضبع بملن محمود سرحان محمود الحاجهرحالت داخلٌه ومتع

عن  03705برلم  24101124، لٌد فى  54444.444عالء فتحى محروس عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 بملن زٌنب عبد الحى حسٌن دروٌش -مصنع مالبس جاهزة ، بجهة : شارع على سلٌمان 

عن بٌع  04703برلم  24101126، لٌد فى  544444.444 الحرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مازن صالح دمحم -  360

 بملن فاطمة عبد هللا دمحم حنفى -اعمال خشبٌة حفر ولٌزر بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : اصطبارى 

عن مكتب  04715برلم  24101126لٌد فى ،  14444.444دمحم محمود دمحم المؽراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  374

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : شارع المساكن المدٌمه بملن دمحم الدسولى كامل

عن ورشه نجاره  04124برلم  24101121، لٌد فى  5444.444تامر دمحم دمحم سالمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

  دمحم احمد ٌالمانبملن/ دمحم -مٌكانٌكٌه ، بجهة : العرالٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 34444.444شركه عبدالرحمن رمضان عبدالرحمن ابوشوشة وشرٌكه   شركة  ،  تجارة ادوات صحٌة  ،رأس مالها    -  1

عمر مكرم متفرع من الجالء البحرى بملن دمحم  ، عن تجارة ادوات صحٌة ، بجهة : شارع 04724برلم  24101121،لٌدت فى 

 محى شحاته فٌصل

شركه / دمحم حسن شبل سرور وشركاه ) شركه سرور لالستثمار العمارى   شركة  ،  انشاء وتجارة أبراج والوحدات السكنٌه  -  2

، عن  04731برلم  24101121،لٌدت فى  401444.444واألستثمار العمارى وتجارة األراضى والعمارات  ،رأس مالها   

انشاء وتجارة أبراج والوحدات السكنٌه واألستثمار العمارى وتجارة األراضى والعمارات ، بجهة : كفر المصٌلحه بندر شبٌن الكوم 

 شارع أحمدج حشمت بملن / على أحمد دمحم حشمت

انظمة البٌوت الذكٌه والطاله الشمسٌه والمماوالت شركة/ دمحم ابراهٌم دمحم سالمه وشركاه   شركة  ،  بٌع االلكترونٌات وتطوٌر  -  3

 15444.444العامه والتشطٌبات والتورٌدات) فٌما عدا مجاالت االنترنت(واالمن والحراسه والكامٌرات الالسلكٌه  ،رأس مالها   

والمماوالت العامه  ، عن بٌع االلكترونٌات وتطوٌر انظمة البٌوت الذكٌه والطاله الشمسٌه 04540برلم  24101143،لٌدت فى 

والتشطٌبات والتورٌدات) فٌما عدا مجاالت االنترنت(واالمن والحراسه والكامٌرات الالسلكٌه ، بجهة : شارع السٌد عبد الحمٌد 

 شارع دنشواى الحى الؽربى بملن/ ابراهٌم دمحم خطاب سالمه



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 04651برلم  24101117،لٌدت فى  5444.444  شركه احمد دمحم عزب وشرٌكه   شركة  ،  صالون حاللة   ،رأس مالها  -  4

 ، عن صالون حاللة ، بجهة : شارع المحطة بملن فوزى عبدالعزٌز حٌدر

شركة/ محمود دمحم مؽاورى الكومى وشرٌكه) الكومى للرحالت الداخلٌه ونمل العمال(   شركة  ،  رحالت داخلٌه ومتعهد نمل  -  5

، عن رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : كفر  04401برلم  24101143 ،لٌدت فى 14444.444عمال  ،رأس مالها   

 مناوهله بملن/ عبد الحمٌد عبد الحمٌد دمحم الكومى

،لٌدت فى  144444.444شركه / أحمد عبد الرحمن بسٌونى عثمان وشركاه   شركة  ،  صاله العاب رٌاضٌه  ،رأس مالها    -  6

طرٌك شبٌن الكوم لوٌسنا بملن سعٌد عبد الحمٌد  - -العاب رٌاضٌه ، بجهة : شبٌن الكوم  ، عن صاله 04642برلم  24101114

 بركات

شركه / لؤى دمحم دمحم عبد الخالك البطاوى وشرٌكه   شركة  ،  الامه وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن وتصنٌع المسمار  -  7

،  04514برلم  24101111،لٌدت فى  1444444.444،رأس مالها   بجمٌع أنواعه وأحجامه وتعبئه وتؽلٌؾ منتجات الشركه  

عن الامه وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن وتصنٌع المسمار بجمٌع أنواعه وأحجامه وتعبئه وتؽلٌؾ منتجات الشركه ، بجهة : 

 لشرلاوىشارع الشرلاوى بجوار كلٌه اصول الدٌن بملن  ٌاسر فوزى الشرلاوى دمحم منٌر ا1شبٌن الكوم 

،لٌدت فى  14444.444شركة/ بدر سمٌر عبد الحمٌد نصار وشركاه   شركة  ،  مخبز بلدى نصؾ الى  ،رأس مالها    -  1

 ، عن مخبز بلدى نصؾ الى ، بجهة : كفر سنجلؾ الجدٌد بملن/ ورثة سمٌر عبد الحمٌد نصار 04546برلم  24101143

،لٌدت فى  14444.444شركة  ،  تنظٌم رحالت داخلٌه  ،رأس مالها     شركه / أحمد طه عبد الجواد بدر وشرٌكه  -  0

 ، عن تنظٌم رحالت داخلٌه ، بجهة : تال شارع البطل أحمد عبد العزٌز بملن / لٌلى سعٌد صمر 04525برلم  24101144

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     24101143، وفى تارٌخ    66373مسعود دمحم محجوب على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطبت صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101143، وفى تارٌخ    13726هناء عبد الفتاح جمعة الحلو  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 شطبت صحٌفت المٌد وذلن لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    24101143، وفى تارٌخ    74161زكى عبدالمجٌد عبدالعزٌز عمارة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     24101143، وفى تارٌخ    61646عماد دمحمى معوض خالؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101144، وفى تارٌخ    52426،  سبك لٌده برلم : صفاء نبوى بدوى حجاج  ،  تاجر فرد     - 5

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره نهائٌا



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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     24101144، وفى تارٌخ    56004محمود حلمى سعد دمحم حجر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 ن التجارةشطبت صحٌفه المٌد بامر محو وذلن لتر

تم محو/شطب السجل     24101145، وفى تارٌخ    03372فؤاد دمحم عبدالرحمن الشهالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101145، وفى تارٌخ    16361ماجدة دمحم محمود لبن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    24101145، وفى تارٌخ    03451احمد فتحى عبد الرحمن ابو العنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    24101145، وفى تارٌخ    11146د الحكٌم المهدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عادل مجدى عب   - 14

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     24101145، وفى تارٌخ    57417سعٌد فاٌز دمحم الفره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

ً شط  بت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101146، وفى تارٌخ    01431زٌنهم دمحم زٌنهم حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101147، وفى تارٌخ    77314لم : هانى طلعت دمحم زٌان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 13

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101147، وفى تارٌخ    67411سامى دمحم الشامى الطلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    24101147، وفى تارٌخ    42077نشات كمال عبدالحمٌد العدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    24101147، وفى تارٌخ    30034عبدالعزٌز عبدالحمٌد احمد بدر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    24101111، وفى تارٌخ    67143رأفت عباس موسى أبورباح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 السجل  شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101111، وفى تارٌخ    73734 لاروب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسنٌة احمد دمحم   - 11

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    24101112، وفى تارٌخ    14614ماجدة عثمان عبد الحمٌد شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 شطبت صحٌفت المٌد وذلن لترن التجاره نهائٌاالسجل  

تم    24101112، وفى تارٌخ    74340صالح عبدالمحسن عبدالعزٌز موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101112، وفى تارٌخ    62554برلم :  زمزم عبدهللا حسن عرب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 21

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101112، وفى تارٌخ    10400هشام فتحى على الؽباشى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    24101112، وفى تارٌخ    14614ماجدة عثمان عبد الحمٌد شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره نهائٌا



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حو/شطب تم م   24101113، وفى تارٌخ    10631احمد عبد الخالك مصطفى سبٌكة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد بامر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    24101114، وفى تارٌخ    66404حنان فتحى خلٌل على أصٌلة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 ً  السجل  شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101114، وفى تارٌخ    51027،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  شولى سعد متولى ابورزق    - 26

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم    24101117، وفى تارٌخ    17401عادل عبد هللا السٌد مرشدى صوانه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

ً محو/شطب السجل  شطبت صح  ٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101117، وفى تارٌخ    54535لدرٌة نصر احمد البربرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101117، وفى تارٌخ    16746على سعد على سعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

شطب السجل  تم محو/   24101117، وفى تارٌخ    56620اسامه االحمدى السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101117، وفى تارٌخ    64116أٌمن مبرون أحمد األلفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزاال التجارة نهائٌا

، وفى تارٌخ    60752ع لطع ؼٌار الموتوسٌكالت(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : أحمد ماهر همام المطان )المطان لبٌ   - 32

 تم محو/شطب السجل  شطب المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستؽناء عنه   24101117

سجل  تم محو/شطب ال   24101117، وفى تارٌخ    60752أحمد ماهر همام المطان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 شطب المحل الرئٌسى االخر وذلن لالستؽناء عنه

تم محو/شطب    24101117، وفى تارٌخ    01311ٌاسر دمحم عبدالحمٌد عبدالممصود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    24101110، وفى تارٌخ    57124اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد هللا احمد ابراهٌم البهلول  ،  ت   - 35

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن للوفـــــــاة

تم محو/شطب السجل     24101110، وفى تارٌخ    52262كرٌمه على محمود االحلو  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

ً شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال ا  لتجارة نهائٌا

تم محو/شطب    24101110، وفى تارٌخ    11504محمود دمحم عبدالمجٌد الشبراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 السجل  شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101110وفى تارٌخ  ،   74553سحر مهدى متولى خاطر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101110، وفى تارٌخ    10406سمر سمٌر حسٌن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  شطبت    24101124، وفى تارٌخ    54772ح ٌسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عرفان صال   - 44

 صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101124، وفى تارٌخ    45007السٌد ابو العال ابو العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

ً شطبت صحٌ  فة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    24101124، وفى تارٌخ    56744اشرؾ صبحى عبد الرزاق جبر شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 ً  محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم    24101124، وفى تارٌخ    77165فرد  ،  سبك لٌده برلم : رانٌا السٌد العربى عبد الحمٌد الهبل  ،  تاجر    - 43

 ً  محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    24101121، وفى تارٌخ    46710هانم عبد الجواد دمحم الدماٌرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 ذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً السجل  شطبت صحٌفة المٌد و

تم محو/شطب    24101121، وفى تارٌخ    70501حمدى عبد السالم دمحم زٌن الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم    24101121، وفى تارٌخ    61162لٌده برلم : دمحم كمال الدٌن على دمحم على شتات  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 46

 ً  محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    24101121، وفى تارٌخ    56102فتحى دمحم عبدالعزٌز السٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 جارة نهائٌاً السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال الت

تم محو/شطب السجل     24101124، وفى تارٌخ    17347نادر السٌد على ناصؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    24101124، وفى تارٌخ    42244شكرى محمود مبرون المفل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 40

 السجل  شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    24101124، وفى تارٌخ    04304اسماء عبدالعزٌز عبدهللا الرفاعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 السجل  شطبت صحفٌه المٌد بأمر محووذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101125، وفى تارٌخ    01241احمد فتحً حسٌن راضً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 شطبت صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجاره نهائٌا

 تم محو/شطب   24101125، وفى تارٌخ    14704مصطفى عبد الحكم السٌد سعفان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    24101125، وفى تارٌخ    14072عالء سعٌد عبد الفتاح ابو عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب    24101126، وفى تارٌخ    40165،  سبك لٌده برلم :   فهمى رمضان فهمى خضر  ،  تاجر فرد   - 54

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     24101126، وفى تارٌخ    04157ولٌد السٌد دمحم توفٌك سلٌمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

ً شطبت صحٌفة المٌد وذلن إل  عتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    24101126، وفى تارٌخ    40225مبرون عز العرب دمحم الؽرابلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     24101126، وفى تارٌخ    65327دمحم رجب السٌد االعصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن لترن تجاره نهائٌا

ب تم محو/شط   24101127، وفى تارٌخ    41364عز دمحم بسٌونى احمد حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

تم محو/شطب السجل     24101127، وفى تارٌخ    15444شعبان دمحم لطب بدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 50

 ً  شطبت صحٌفة المٌد بأمر محو وذلن العتزال التجارة نهائٌا



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    24101127، وفى تارٌخ    17164شنب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد جمال الدٌن دمحم رشاد ابو    - 64

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

، وفى تارٌخ    74167تم تعدٌل االسم التجارى لتصبح دمحم كامل عبدالرحمن صومع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن للـــوفاة   24101127

تم محو/شطب    24101127، وفى تارٌخ    74167دمحم كامل عبد الرحمن صومع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن للـــوفاة

الرحمن صومع )لتجارة االدوات الصحٌة(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : تم تعدٌل االسم التجارى لتصبح دمحم كامل عبد   - 63

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن للـــوفاة   24101127، وفى تارٌخ    74167

طب السجل  تم محو/ش   24101127، وفى تارٌخ    11417سعٌد دمحم عبد ربه عون هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 ً  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     24101121، وفى تارٌخ    45570تامر دمحم مصٌلحى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 شطبت صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره نهائٌا

تم    24101121، وفى تارٌخ    61406اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سامٌة عبد الحمٌد حسن عبد الحمٌد  ،  ت   - 66

 ً  محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم    24101121، وفى تارٌخ    54007ٌاسر محمود عبد اللطٌؾ بٌومى وهبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 67

ً محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة   المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    24101121، وفى تارٌخ    10141دمحم عبد الرحمن محمود نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن إلعتزال التجارة نهائٌاً 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 

  03431وائل احمد خالد سلٌم ) مصنع سلٌم لالكر والممابض واكسسوارات ابواب وشبابٌن (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   244444.444تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  24101143وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال   24101143وفً تارٌخ ،   04140حى موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم مصطفى شحاته مصٌل -  2

 جنٌه   344444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس تم تعدٌل ر  24101143وفً تارٌخ ،   71112عبد العاطى مصطفى عبد العاطى البرعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   544444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101143وفً تارٌخ ،   67125عالء سعٌد ابراهٌم السٌد دٌاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101144وفً تارٌخ ،   11612دمحم شعبان الصاوى حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   34444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101144وفً تارٌخ ،   14474عبٌر مصطفى عبد الحلٌم فرج هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   21444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   24101144وفً تارٌخ ،   14153مصطفى دمحم عادل السٌد عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

  جنٌه  54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101144وفً تارٌخ ،   44141جمال على حسنٌن طٌر البر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   544444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ستٌراد والتصدٌر(  تاجر فرد ،، سبك لٌده تعدٌل االسم التجارى بجعلة جمال على حسنٌن طٌر البر ) طٌر البر لمواد البناء واال -  0

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   24101144وفً تارٌخ ،   44141برلم 

 جنٌه   544444.444،

س المال , وصؾ تم تعدٌل رأ  24101145وفً تارٌخ ،   16421دمحم سٌد احمد دمحم صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   544444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101145وفً تارٌخ ،   14144دمحم مجدى محمود السمنودى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   15444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101145وفً تارٌخ ،   61313ؾ صابر دمحم دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اشر -  12

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , وصؾ تم تعدٌل ر  24101145وفً تارٌخ ،   01740دمحم اسالم بٌومً علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   15444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101145وفً تارٌخ ،   66411دمحم عبده عبد الحمٌد أبومٌره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   144444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101146وفً تارٌخ ،   65642اشرؾ سعٌد دمحم العباسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   144444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101146وفً تارٌخ ،   71101مصطفى سعد عبد التواب عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   144444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101147وفً تارٌخ ،   67572دمحم عبدهللا مسعود عبدالحافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101147وفً تارٌخ ،   71415وسام فتحى دمحم أبو السعود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   14444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101147،  وفً تارٌخ  10172السٌد ابو المجد السٌد بكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   244444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101111وفً تارٌخ ،   71565دمحم سٌد احمد ابراهٌم فضل هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   40444.444له ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   24101111وفً تارٌخ ،   16117ٌحً دمحم عبد العاطى هارون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   27444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101111وفً تارٌخ ،   11643دمحم عبدهللا حامد عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   51444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101112وفً تارٌخ ،   63270فاطمه دمحم دمحم صمر سالمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   544444.444ح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 ,   24101112وفً تارٌخ ،   71462اكمل  دمحم سلٌمان على الؽزالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   1444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   24101112وفً تارٌخ ،   11624،، سبك لٌده برلم  عبد الوارث حسن عبد الوارث زعموق  تاجر فرد -  25

 جنٌه   54444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101113وفً تارٌخ ،   64772ابراهٌم دمحم محمود طرٌح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   544444.444دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال ,   24101113وفً تارٌخ ،   11164حمادة المطب عبد الفتاح الرفاعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   14444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   24101113وفً تارٌخ ،   75241ز دمحم رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم هانى دمحم رشاد عبد العزٌ -  21

 جنٌه   254444.444المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

,  تم تعدٌل رأس المال  24101113وفً تارٌخ ،   61406حامد مصطفى ملٌجى الجحش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   144444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101113وفً تارٌخ ،   63761عزت دمحم الحداد المرسى السٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101114وفً تارٌخ ،   14444دمحم احمد دمحم الزٌات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ٌاسر  -  31

 جنٌه   144444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101114وفً تارٌخ ،   04444وجدى عبدالبارى حافظ عبدالبارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   54444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101114وفً تارٌخ ،   04770احمد حسن محمود سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   64444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101114وفً تارٌخ ،   74042سمٌر على المطب ٌوسؾ عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   25444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101114وفً تارٌخ ،   03124هانى نعٌم عمر ابو العز موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   244444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     24101114وفً تارٌخ ،   61046دمحم أمٌن دمحم ؼنٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   144444.444تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101114وفً تارٌخ ،   64110السٌد كامل عبد السالم الشٌخ على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   51444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101117وفً تارٌخ ،   75366أحمد دمحم على البهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   34444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101117وفً تارٌخ ،   15510خالد نجٌب دمحم حامد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

 ٌه جن  54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101117وفً تارٌخ ،   15510خالد نجٌب دمحم حامد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   24101117وفً تارٌخ ،   60752أحمد ماهر همام المطان )المطان لتشكٌل المعادن (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   2444444.444تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ ،   60752أحمد ماهر همام المطان )المطان لبٌع لطع ؼٌار الموتوسٌكالت(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   2444444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101117

تم   24101117وفً تارٌخ ،   60706أحمد وصال سلٌمان أبومسلم )أبو مسلم للرحالت(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   144444.444تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101111وفً تارٌخ ،   14640سامٌة انور عبد الحمٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   25444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101111وفً تارٌخ ،   04571هٌام دمحم احمد ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   24444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101111وفً تارٌخ ،   74750حنان مصطفى ابراهٌم سوٌلم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 ٌه جن  40444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101111وفً تارٌخ ،   04412فتحى شحاته منوفى ابو عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   21444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101110وفً تارٌخ ،   13664ابراهٌم دمحم فرج الحداد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   1254444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101110وفً تارٌخ ،   71363حنان عبد هللا احمد النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  40

 جنٌه   754444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101110وفً تارٌخ ،   54341فاطمة دمحم على عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   45444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101110تارٌخ ، وفً   11354حسام الدٌن ابراهٌم احمد بسٌونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   14444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101110وفً تارٌخ ،   12451على دمحم دمحم شلتوت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   14444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101110وفً تارٌخ ،   04507محمود محمود عثمان برسٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   544444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   24101124وفً تارٌخ ،   71114شرٌؾ عبد الهادى سٌد أحمد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   54444.444, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101124وفً تارٌخ ،   01177ماهر محمود سعدالدٌن جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   40444.444اله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101124وفً تارٌخ ،   77664هشام دمحم محمود صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   5444444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101121تارٌخ ، وفً   51671ابراهٌم مصطفى السواح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101124وفً تارٌخ ،   51671ابراهٌم مصطفى السواح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   54444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101124وفً تارٌخ ،   65214دمحم عبدالمنعم دمحم الثلث  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  50

 جنٌه   544444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 ,   24101124وفً تارٌخ ،   01734محمود دمحم كمال الملٌجً ابوطالب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   254444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101124وفً تارٌخ ،   03773ٌاسر جالل عبدالؽنى شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   14444.444ح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال ,   24101124وفً تارٌخ ،   02423نجالء محمود عبدالفتاح شوالً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   444444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101124وفً تارٌخ ،   03320لم نادر شرٌؾ عنتر الزول  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  63

 جنٌه   244444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   24101124وفً تارٌخ ،   45432عبد الحلٌم عبد المنعم عبد الرحمن عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   544444.444دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101125وفً تارٌخ ،   02522كرٌم الحفناوى دمحم دوٌدار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   25444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101125وفً تارٌخ ،   04541ندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم عالء الدٌن على السٌد الج -  66

 جنٌه   21444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101125وفً تارٌخ ،   03032احمد عبدالرحمن دمحم الهٌدبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   44444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101125وفً تارٌخ ،   10117سندسة ظرٌؾ حسن عمران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   254444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101125وفً تارٌخ ،   70756الملٌجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  اٌناس مصطفى محمود -  60

 جنٌه   144444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

,  تم تعدٌل رأس المال  24101126وفً تارٌخ ،   04104فاتن ابراهٌم محمود حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   14444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101126وفً تارٌخ ،   04662مصطفً السٌد مصطفً جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   64444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101126وفً تارٌخ ،   63113عادل ؼالى رزق سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   354444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101126وفً تارٌخ ،   03145عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم حبالك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   51444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101126وفً تارٌخ ،   50033تفاحه خلٌفه ابراهٌم دٌاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   125444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101126وفً تارٌخ ،   03771صابر دمحم حامد مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   34444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101127وفً تارٌخ ،   17600وائل مجدى توفٌك حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   6444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   24101121وفً تارٌخ ،   60344دمحم رجب عماره شرٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   144444.444التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   24101121وفً تارٌخ ،   04160اسالم شحاته عبدالمعطى االحرش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   124444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101121وفً تارٌخ ،   71335تامر سعٌد الدسولى العفٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  70

 جنٌه   144444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   24101121وفً تارٌخ ،   67001شفٌك السٌد ابوالفتوح راجح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   254444.444وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101143وفً تارٌخ  04513هٌام فتحى محمود سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، كفر الباجور بملن سمٌر سعٌد عبدالواحد

تم تعدٌل العنوان ,  24101143وفً تارٌخ  04544دهللا عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فؤاد دمحم شولى عب -  2

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر مناوهلة بملن فؤاد دمحم شولى عبدهللا عبدالوهاب 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 24101143وفً تارٌخ  04543حنان حمدى دمحم فرٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 بملن دمحم بٌومى سٌد احمد عامر  -الـتأشٌر:   ، فٌشا الصؽرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101143وفً تارٌخ  04545حلمى دمحم عبد الرسول كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 بملن/ عصام دمحم عبد الرسول كشن-الـتأشٌر:   ، جروان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101143وفً تارٌخ  04542بدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم مصطفى زكى ع -  5

 الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن دمحم دمحم احمد عامر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24101143وفً تارٌخ  04547عزه كمال شندى نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 شارع مصطفى كامل بملن جمال على على عمر 25، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101143وفً تارٌخ  04416دمحم صالح احمد شحاته الدعبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن ورثة نجاة دمحم بركات خلٌل كفرالؽنامٌة

تم تعدٌل العنوان ,  24101143وفً تارٌخ  04444بدالهادى بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن سامى عبدالسالم ع -  1

 شبٌن الكوم بملن سامى عبدالسالم عبدالهادى 4وصؾ الـتأشٌر:   ، اصطبارى م

م تعدٌل العنوان , ت 24101143وفً تارٌخ  04444اٌمن سامى عبدالسالم عبدالهادى بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة اصطبارى بملن سامى عبدالسالم عبدالهادى بؽرض تجارة خرده افتتح فى 

 04444ولٌد برلم  2410/14/27

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101143وفً تارٌخ  04541هانى سعٌد صلٌب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ٌر:   ، حصة ملٌج بملن هانى صلٌب حنا صلٌبالـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101143وفً تارٌخ  04544هانى صلٌب حنا صلٌب ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بملن/ هانى سعٌد صلٌب حنا -الـتأشٌر:   ، حصه ملٌج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101143وفً تارٌخ  666666    نادٌه لطفى جابر الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  12

 بملن/نصر الدٌن دٌاب سٌد احمد حسن-الـتأشٌر:   ، شارع عبد المنعم حمزه 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 , وصؾ  24101143وفً تارٌخ  04514ابراهٌم نسٌم عطٌة العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 بملن نورهان خالد محمود  -عة الـتأشٌر:   ، شارع المل

تم تعدٌل العنوان ,  24101143وفً تارٌخ  04541دمحم عالء الدٌن على السٌد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 بملن مبرون دمحم ابراهٌم الطوخى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر المصٌلحة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24101143وفً تارٌخ  04400برلم     دمحم احمد بخٌت حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  15

 بالدور األرضى أمام المستشفى المركزى حاضنه األعمال بتال 142، تال وحدة رلم 

:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر 24101143وفً تارٌخ  04400دمحم احمد بخٌت حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 كوم حماده البحٌرة / لرٌه المعركه 7013ولٌد برلم  2441/11/12، له محل رئٌسى بؽرض مبٌدات زراعٌه وتماوى افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24101143وفً تارٌخ  04400دمحم احمد بخٌت حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

كوم حماده فى لرٌه المعركه  7013ولٌد برلم تابع  2411/6/14، له محل رئٌسى أخر بؽرض أسمده ومخصبات زراعٌه افتتح فى 

 مركز بدر بحٌرة

تم تعدٌل  24101143وفً تارٌخ  04511ٌظ عبدالرسول عبد الحفٌظ عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الحف -  11

 بملن / عبد الرسول عبد الحفٌظ دمحم عمار-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، صفط جدام

تم تعدٌل العنوان ,  24101143وفً تارٌخ  04512صالح دمحم شفٌك محمود خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 بملن/ محمود على على االشمر-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع النمرشى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101144وفً تارٌخ  04524هنا مبرون عبدالموى السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 حسنالـتأشٌر:   ، زاوٌه الناعورة بملن عبدالمنعم عبدالممصود احمد احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  24101144وفً تارٌخ  04524والء عبدالعزٌز البسٌونى سلطح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مدرسة عماره امام صٌدلٌة شعٌب بملن زٌنب دمحم مكى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101144تارٌخ وفً  10647ابراهٌم دمحم على الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن/ رمضان شعبان ماضى الطبالوى-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح جدام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101144وفً تارٌخ  04517دمحم عبدالمهٌمن ٌسرى ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لمهٌمن ٌسرى ناصر الـتأشٌر:   ، ابشادى بملن وسام عبدا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101144وفً تارٌخ  04516دمحم السٌد شفٌك حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، زاوٌة الناعورة بملن السٌد بدر السنوسى احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101144رٌخ وفً تا 04510دمحم انور زٌنهم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن دمحم عبدالؽنى عبدالؽفار عفٌفى

تم تعدٌل العنوان ,  24101144وفً تارٌخ  04527دمحم عدلى الشحات شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 الدٌنوصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت الوسطى بملن عدلى الشحات شهاب 

سٌؾ الدٌن صالح جٌوشى عبدالحلٌم السٌد ) مكتب سٌؾ الدٌن كار للرحالت الداخلٌة وتجارة وتأجٌر السٌارات ( ، تاجر  -  27

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌة امام دوار  24101144وفً تارٌخ  04520فرد ،  سبك لٌده برلم    

 بدالحلٌم الحماٌدة بملن صالح جٌوشى ع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101144وفً تارٌخ  04514دمحم عبدالرحمن احمد الجهالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، مٌت شهاله بملن شولٌة على محمود 

تم تعدٌل العنوان ,  24101144وفً تارٌخ  04534جمال عبدالمحسن عبدالسالم ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن جمال عبدالمحسن عبدالسالم ؼنٌم 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 , وصؾ  24101144وفً تارٌخ  04521دمحم عماد الدٌن ابراهٌم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن احمد رؤوؾ ابراهٌم عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101144وفً تارٌخ  04515امر سعٌد زكى حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ت -  31

 الـتأشٌر:   ، شنوفة بملن سعٌد زكى حسن عبدهللا 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 24101144وفً تارٌخ  04522مصطفى حلمى عبدالعلٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، جروان بملن احمد حلمى عبدالعلٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  24101144وفً تارٌخ  14474عبٌر مصطفى عبد الحلٌم فرج هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بى العرب بملن زكى دمحم طه السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101144وفً تارٌخ  04523د عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سلٌمان احم -  34

 الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن احمد صالح احمد زاٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101144وفً تارٌخ  04526على عصام على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 مٌت الموز بملن عصام على منصور  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101144وفً تارٌخ  04511عبدهللا ابوبكر دمحم حمامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، جزٌرة الحجر بملن شولى حسن دمحم الشٌخ احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24101144وفً تارٌخ  04521 دمحم فوزى دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 ، مٌت شهالة بملن عبٌر ابو الٌزٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145وفً تارٌخ  04544سعٌد امبارن دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 دمحم  الـتأشٌر:   ، زاوٌه البملى بملن سلٌمان امبارن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145وفً تارٌخ  04536احمد دمحم رضا احمد ناشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 الـتأشٌر:   ، شارع كمال الشاذلى بملن نزٌهه الحسٌنى محمود

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145وفً تارٌخ  04532طارق مصطفى السٌد الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 بملن/ ابراهٌم مصطفى السٌد الفار-الـتأشٌر:   ، بمم

تم تعدٌل العنوان ,  24101145وفً تارٌخ  04535سحر عبدالمجٌد عبد المعطى عاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 بملن/دمحم شعبان حافظ جامع -وصؾ الـتأشٌر:   ، بمم

تم تعدٌل العنوان ,  24101145وفً تارٌخ  04531عبدالسمٌع عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم مختار -  42

 شارع الورش من شاع بنها بملن حسن مصطفى حسن  17وصؾ الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , تم تع 24101145وفً تارٌخ  04530فتحٌه عبد الحمٌد حسنٌن شلباٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 بملن/ على على دمحم احمد -وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاه عصام

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145وفً تارٌخ  04531والء متولى عبدالعال النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ، شارع بور سعٌد بملن فوزٌه لندٌل العبد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145وفً تارٌخ  04543كٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌة لطفى جابر الو -  45

 بملن نصر الدٌن دٌاب سٌد احمد حسن -الـتأشٌر:   ، شارع عبد المنعم حمزة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145وفً تارٌخ  04542ضٌاء عاطؾ السٌد العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الـتأشٌر:   ، البر الشرلى شارع سعد زؼلول بملن احمد ومحمود ابراهٌم  الشرنوبى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145خ وفً تارٌ 04546عطٌه كامل حسن زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 الـتأشٌر:   ، كفر الشٌخ شحاته بملن عبدالعزٌز عبدالمعطى عبدالعزٌز 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145وفً تارٌخ  04544اٌمان دمحم عبد المجٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ان عبد الموى بملن تامر رمض -الـتأشٌر:   ، منشٌة السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145وفً تارٌخ  04545شاهنده دروٌش احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن ماجد حفنى دمحم انس دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  24101145تارٌخ وفً  04533ابو النجا احمد عبد هللا خٌر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 بملن/ عبد الفؽار احمد عبد هللا -وصؾ الـتأشٌر:   ، طبلوها

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145وفً تارٌخ  66411دمحم عبده عبد الحمٌد أبومٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 مسجد السادات بملن عبده عبدالحمٌد ابومٌرةحارة ابومٌرة 1الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145وفً تارٌخ  66411دمحم عبده عبد الحمٌد أبومٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

ن لالستؽناء عنه وذل2413/7/24بتارٌخ 66411والممٌد برلم تابع 3414الـتأشٌر:   ، تم الؽاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

 نهائٌا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145وفً تارٌخ  04534ناجى دمحم عبد العاطى عٌافه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 بملن/دمحم فاٌز دمحم رجب-ٌولٌو 23الـتأشٌر:   ، شارع رجب متفرع من 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145وفً تارٌخ  04541برلم     امال صبحى عبدالداٌم التهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  54

 الـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن الجمل دمحم مصطفى الجمل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145وفً تارٌخ  66411دمحم عبده عبد الحمٌد أبو مٌرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لٌصبح شارع جمال عبد الناصر مكسٌم ملن سهام محمود عبد الؽفار الجملالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101145وفً تارٌخ  04537احمد سمٌر عبد السمٌع مؽٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 بملن/سعاد حلمى دروٌش-الـتأشٌر:   ، شارع بنها 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101146وفً تارٌخ  04540فرد ،  سبك لٌده برلم     ماٌكل مالن سمعان اسحك ، تاجر -  57

 الـتأشٌر:   ، الجزٌرة الشرلٌة بملن ابانوب مالن سمعان

تم تعدٌل العنوان ,  24101146وفً تارٌخ  04554دمحم عبداللطٌؾ دمحم مبرون مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 زاوٌه الناعورة بملن فاطمه دمحم على رضوان وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24101146وفً تارٌخ  04551دمحم نبوى احمد مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 لؽزل والنسٌج ، شارع صبرى ابو علم بجوار مستشفى اسر العاملٌن بملن النمابة العامة للعاملٌن بشركة مصر شبٌن الكوم ل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101146وفً تارٌخ  03523اٌمن سعد حسنٌن عمرٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح كفر الباجور بملن/امٌره على محمود حسن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101146تارٌخ  وفً 04555امٌنة حسن جوده بصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، مصطفى كامل البحرى بملن طارق محمود دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101146وفً تارٌخ  04541شنودة جرجس بشارة الهوارنة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لى الـتأشٌر:   ، البتانون بملن اسامة ابراهٌم على الحاج ع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101146وفً تارٌخ  03251زكرٌا عبدالفتاح دمحم مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 بملن/امٌن عبدهللا عبدالظاهر وعبد الظاهر عبدهللا عبد الظاهر -الـتأشٌر:   ، الراهب

تم تعدٌل العنوان ,  24101146وفً تارٌخ  01371برلم    دمحم نجدي دمحم شولً عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  64

 سبن الضحان  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن ورثة دمحم ؼزال عبد الحمٌد 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  24101146وفً تارٌخ  76141محمود مصطفى دمحم حسن والً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 بملن وائل عبد العظٌم عبد الفتاح  -أشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌة شارع خلؾ باتا وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24101146وفً تارٌخ  04557نجاة احمد دمحم لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 ، طنبدى بملن عبدالمنعم عبدالرحٌم عبدالهادى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101146وفً تارٌخ  04556احمد سامى عثمان الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 الـتأشٌر:   ، ش / ابوالعزم من ش/ الجٌش بملن عاٌدة محمود عبدالحلٌم 

دٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تع 24101146وفً تارٌخ  04547دمحم دمحم دمحم سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ش جمال عبدالناصر بحرى بجوار كلٌه الهندسه بملن السٌد عبدالمجٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  24101146وفً تارٌخ  04553عبدالحمٌد انور عبدالحمٌد فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 انور عبدالحمٌد فرحاتوصؾ الـتأشٌر:   ، سالمون لبلى بملن عبدالحمٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101146وفً تارٌخ  04564دمحم دمحم عبدالعال لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 الـتأشٌر:   ، دناصور بملن عارؾ دمحم عبدالسٌد عامر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101146وفً تارٌخ  04551احمد دمحم بسٌونى حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، العرالٌه بملن سعٌد دمحم بسٌونى حبٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  24101146وفً تارٌخ  04552سمر محمود عبدالرحمن محمود بشته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بابل بملن كرٌمه دمحم مصطفى شلبى 

تم تعدٌل العنوان ,  24101146وفً تارٌخ  04550 محروس على ابوسودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا -  73

 وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌه بمم بملن عبدهللا محروس على ابوسودى

العنوان , تم تعدٌل  24101147وفً تارٌخ  04572خالد حمدى خالد ابراهٌم الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 ٌولٌو بملن سعد ومسعد دمحم سعٌد على  23وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101147وفً تارٌخ  04566نهال اشرؾ على سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 الـتأشٌر:   ، شارع منصور من شارع حمام السباحة خلؾ كنتاكى بملن عائشة عبدالحمٌد اسماعٌل الجندى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24101147وفً تارٌخ  04565دمحم امٌن نصر مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 ، مٌت شهاله بملن نادٌه عبدالموى عبدالفتاح احمد مكى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101147وفً تارٌخ  71415وسام فتحى دمحم أبو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 شنوان بملن/هشام سعد بدرالـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101147وفً تارٌخ  04563محمود دمحم فتحى السٌد زناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 بملن/ دمحم عثمان عبد المنعم  -الـتأشٌر:   ، مٌت خالان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101147فً تارٌخ و 04567احمد دمحم مصطفى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  70

 الـتأشٌر:   ، شارع مصطفى كامل بملن سعاد محمود دمحم شاهٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101147وفً تارٌخ  04575مصطفى عبدهللا دمحم ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، الشٌخ فؤاد بملن دمحم مصطفى الطنوبى 

تم تعدٌل العنوان ,  24101147وفً تارٌخ  04561اٌة نشأت عبد العاطى كامل عجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بملن شرٌؾ حلمى دمحم حواش  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع النجٌلة 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 24101147وفً تارٌخ  04577سعٌد فهٌم فهٌم عجرمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن سعٌد فهٌم فهٌم عجرمه



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101147وفً تارٌخ  04574دمحم سعٌد عبدالفتاح شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ، اصطبارى بملن سعٌد عبدالفتاح شعبان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101147وفً تارٌخ  67572لحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدهللا مسعود عبدا -  14

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بنهاى بملن خالد دمحم مرسى ابراهٌم عطا

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  24101147وفً تارٌخ  04573ماجد عبدالحمٌد ٌوسؾ عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، كفر جنزور بملن نادٌة ابوالٌزٌد بٌومى عماره

تم تعدٌل العنوان ,  24101147وفً تارٌخ  04574محمود احمد وجدى حسن بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الخضرة بملن احمد وجدى حسن بدوى 

تم تعدٌل العنوان ,  24101147وفً تارٌخ  04560ى الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم ابو فراج مصطف -  17

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع بور سعٌد بملن محمود امٌن المنٌاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101147وفً تارٌخ  04576سهٌله عادل عبدالرحٌم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 أشٌر:   ، الدالتون بملن عادل عبدالرحٌم حسن عٌادالـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101147وفً تارٌخ  04311عمرو محمود عثمان برسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح بملن/ ابراهٌم وحمدى زكى عبسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101147وفً تارٌخ  04564سبك لٌده برلم    هشام رضا على فٌاض ، تاجر فرد ،   -  04

 بملن /هدى دمحم على شما -الـتأشٌر:   ، شارع بنها

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101147وفً تارٌخ  04561طارق جمال عبدالعزٌز بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 ملن عطٌات سلٌمان على بدٌوىالـتأشٌر:   ، شارع عمر بن الخطاب ب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101147وفً تارٌخ  04571احمد مصطفى دمحم شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 الـتأشٌر:   ، شارع المرور بملن دروٌش دمحم سلٌمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111 وفً تارٌخ 64345ابراهٌم السٌد شبل سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 الـتأشٌر:   ، مٌت خالان شارع مسجد نور الصالحٌن بملن ابراهٌم السٌد شبل سرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  64345ابراهٌم السٌد شبل سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

لكوم  شارع د / ٌاسٌن عبد الؽفار المالصك لمستشفى الطوارق الجامعة ونشاطه صٌدلٌه الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن ا

  64345ولٌد برلم  2445/1/2افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  24101111وفً تارٌخ  04513احمد دمحم ابوٌوسؾ احمد المططى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 ى عثمان عبدهللا السٌدوصؾ الـتأشٌر:   ، مشٌرؾ بملن لٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  66207لٌلى عثمان عبدهللا السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 منوؾ 1407/والممٌد برلم 246الـتأشٌر:   ، الفاء المحل الرئٌسى األخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04511سبك لٌده برلم     احالم عبدهللا السٌد كرورة ، تاجر فرد ،  -  07

 الـتأشٌر:   ، كفر الشٌخ خلٌل بملن عبدالمعطى عبدالمعطى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04514زٌنب احمد صالح حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 بملن امٌن مصطفى امٌنالـتأشٌر:   ، جزٌرة الحجر 

تم تعدٌل العنوان ,  24101111وفً تارٌخ  04512دمحم عبدالستار عبدالرسول البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شنوان بملن ورثة صالح عوض حبشى



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111تارٌخ وفً  77124فاتن نبوى دمحم حسٌن ؼالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الملن لٌصبح بملن مصطفى على دمحم جوهر العرالٌة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  03471نسمة دمحم انور مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لن نسمة دمحم انور مصطفى . بخاتى الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04501دمحم ابراهٌم دمحم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الـتأشٌر:   ، كفر شنوان بملن سناء دمحم حسن

تم تعدٌل العنوان ,  24101111وفً تارٌخ  04510سمٌر ماجد رشاد محمود سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عبدالعزٌز حبٌب بملن ماجد رشاد محمود سعد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04515كوثر على حامد مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن صالح احمد السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  24101111وفً تارٌخ  04502دمحم محمود عبدالرحمن عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الشٌخ فؤاد بملن فاروق دمحم سٌد عثمان 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 24101111وفً تارٌخ  64101على حسن على عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / سنٌة احمد احمد الزق ونظٌمة دمحم صمر  وناهد و احمد ودمحم و امٌر و اٌه وعلى 

 طبلوها  -حسن على عٌسى 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  24101111وفً تارٌخ  11161حنان رمضان شلبى عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 تال تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / دمحم عبد الخالك حسن 4الـتأشٌر:   ،  زرلان م

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04511هناء دمحم عبدالعزٌز فتٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، العرالٌة بملن عاشور جالل عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  64345ابراهٌم السٌد شبل سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه مٌت خالان شارع مسجد نور الصالحٌن بملن ابراهٌم السٌد شبل سرورونشاطه تصنٌع 

  64345ولٌد برلم تابع  2410/11/11فى  1220 وخلط وتعبئه مستحضرات تجمٌل اودع برلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04517هدى دمحم دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، شارع هارون بملن ورثة الحاجة امٌنة دمحم ؼزال عنهم صالح دمحم ؼزال

تم تعدٌل العنوان ,  24101111وفً تارٌخ  04504جوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال عبدالعظٌم محروس مح -  111

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الراهب بملن عطٌات ابراهٌم زؼلول

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04504مجدى جمعه ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 خلفون بملن جمعه ابراهٌم دمحم الـتأشٌر:   ، شبرا

وفً  04503الفٌومى لخدمات النمل الداخلى والمماوالت ) احمد ماهر عبدالمادر الفٌومى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع البطل احمد عبدالعزٌز بملن سعٌد طه دمحم ابوالمكارم 24101111تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101112وفً تارٌخ  04500دمحم ابراهٌم سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، شارع الجالء بملن مصطفى دمحم حسنٌن صبرة 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 24101112وفً تارٌخ  04646حامد السٌد شبل سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، بجوار معهد الكبد طرٌك ملٌج بملن حامد السٌد شبل سرور وابراهٌم السٌد شبل سرور 

تم تعدٌل العنوان ,  24101112وفً تارٌخ  02743عادل عبدالعال كمال الدٌن الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

بملن فاطمة سعٌد ابراهٌم لؽرض مكتب تورٌدات  -الشهداءا  4ل رئٌسى أخر بناحٌه مٌت شهاله موصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح مح

  2410/11/12فى  02743ولٌد برلم تابع  1341فٌما عدا مجاالت االنترنت اودع برلم 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  24101112وفً تارٌخ  04645محمود على ابراهٌم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 الـتأشٌر:   ، طوخ دلكة بملن السٌد عبداللطٌؾ الطحان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101112وفً تارٌخ  04642دمحم سمٌر عبدالرحمن بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 شارع بنى حسن بملن مصطفى لطفى عبدالرحمن بكرى 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101112وفً تارٌخ  04501ابراهٌم تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم جمال -  110

 الـتأشٌر:   ، شارع طلعت حرب البر الشرلى امام بنزٌنة الباجورى بملن ورثة المرحوم محمود السٌد الباجورى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101112وفً تارٌخ  11650مرٌم فؤاد نموال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الـتأشٌر:   ، الشهداء ش بور سعٌد تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن سمٌر شكرهللا ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان  24101112وفً تارٌخ  02743عادل عبد العال كمال الدٌن الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن فاطمة سعٌد ابراهٌم  -ر:   ، مٌت شهالة , وصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان  24101112وفً تارٌخ  02743عادل عبد العال كمال الدٌن الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

منظفات افتتح فى  , وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة خلؾ السكة الحدٌد  بملن احمد كرم على وذلن لؽرض تجارة خامات

  02743ولٌد برلم  2410/4/14

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101112وفً تارٌخ  04506رجب دمحم السٌد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، زرلان بملن صالح عبداللطٌؾ ٌوسؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101112وفً تارٌخ  04641م    عطٌه عبدالجٌد على خٌرهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  124

 الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن عبدالرحمن عبدالعزٌز عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101112وفً تارٌخ  04507محمود محمود عثمان برسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ٌز الطباخالـتأشٌر:   ، شنوان بملن عمرو عبدالعز

تم تعدٌل العنوان  24101112وفً تارٌخ  70214دمحم عبد الحفٌظ دمحم عبد الموى عشٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 عمر جابر محمود الدماطى  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عثمان بن عفان بملن 

تم تعدٌل العنوان  24101112وفً تارٌخ  70214بك لٌده برلم    دمحم عبد الحفٌظ دمحم عبد الموى عشٌبه ، تاجر فرد ،  س -  127

, وصؾ الـتأشٌر:   ، لهل محل رئٌسى بناحٌة شارع عثمان بن عفان بملن الطالب وذلن لؽرض بٌع وتعبئة مواد ؼذائٌة افتتح فى 

 70214ولٌد برلم  2415/1/12

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101112وفً تارٌخ  04643 ولٌد دمحم شحاته شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 برج النٌل بالزا بملن ولٌد دمحم شحاته شرٌؾ 7الـتأشٌر:   ، شارع مصطفى كامل البحرى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101112وفً تارٌخ  04614ٌوسؾ رفعت محمود الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 ، دراجٌل بملن رفعت محمود مصطفى   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101112وفً تارٌخ  04640عمرو احمد احمد البمباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن احمد احمد دمحم البمباوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24101112وفً تارٌخ  04647احمد دمحم على فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ، بمم بملن رضا عبدالرحمن السٌد

تم  24101112وفً تارٌخ  04644ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابو خشٌم الماصر بوالٌة والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 دمحم ابراهٌم دمحم ابو خشٌم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاة السالم بملن/



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 ,  24101112وفً تارٌخ  70214دمحم عبدالحفٌظ دمحم عبدالموى عشٌبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة بناحٌة شارع عثمان بن عفان بملن عمر جابر محمود الدماطى بؽرض مكتب 

 2410/11/12بتارٌخ  1200اودع برلم  70214ابع نمل ورحالت داخلٌة ولٌد برلم ت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101112وفً تارٌخ  04641هدٌر دمحم دمحم عزب ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الـتأشٌر:   ، الكوم االخضر بملن محمود عبدالرحمن محمود مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101112وفً تارٌخ  04505رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شحاته عبدالجلٌل افندى ، تاجر ف -  135

 الـتأشٌر:   ، بابل بملن شحاته عبدالجلٌل افندى

تم تعدٌل العنوان ,  24101112وفً تارٌخ  04644جمال الجمل عبدالحمٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

  فتحى محمود وصؾ الـتأشٌر:   ، بمم بملن دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  24101113وفً تارٌخ  04624محمود الحسٌنى سٌد احمد الربٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرا زانجى بملن الحسٌنى سٌد احمد الربٌعى 

تم تعدٌل العنوان ,  24101113وفً تارٌخ  04626 عبدالعزٌز الدمحمى عبدالعزٌز خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع بور سعٌد بملن سعاد مرسى احمد لندٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101113وفً تارٌخ  04617امٌر فتحى السٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 ز فهمى عمر عبدالصمدالـتأشٌر:   ، شنوان بملن امال وهوٌدا عبدالعزٌ

تم تعدٌل العنوان  24101113وفً تارٌخ  04621خلٌل باللٌطى سلٌمان منصور سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، البر الشرلى شارع كلٌه تربٌه بملن دمحم البدوى دمحم السٌد سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان  24101113وفً تارٌخ  04633تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالمنصؾ فرٌد عبدالمنصؾ شعبان ، -  141

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، سمان بملن جمعة ربٌع مهدى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101113وفً تارٌخ  04632دمحم احمد عبدالفتاح مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 بملن ابوالفتوح دمحم المٌرؼنى حبلصالـتأشٌر:   ، سنجلؾ االودن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101113وفً تارٌخ  04624هانى دمحم السٌد عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 ش / رضا شرٌؾ من الجالء البحرى بملن عبدالحمٌد ابوالعزم دمحم 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  24101113وفً تارٌخ  04613، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شحات عبدالوهاب معوض دمحم الصعٌدى -  144

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تلوانة بملن اسالم احمد صبرى طه بٌومى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101113وفً تارٌخ  04625ٌاسر احمد محمود عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ش/ اسماعٌل فهمى بملن على محمود على عبدالفتاح  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101113وفً تارٌخ  04620سوزان فتحى سعد الشاٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بملن رضا عبدالحمٌد عطوة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101113وفً تارٌخ  04614رلم    سعاد دمحم احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  147

 الـتأشٌر:   ، زوٌر بملن سعاد عبدهللا على كوهٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101113وفً تارٌخ  04611بدر على محمود الرمادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ىبملن بدر على محمود الرماد -الـتأشٌر:   ، زرلان

تم تعدٌل  24101113وفً تارٌخ  04634عبدالممصود حمدى عبدالممصود عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن عبدالممصود حمدى عبدالممصود عمارة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101113وفً تارٌخ  04627نادٌة سالم على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الـتأشٌر:   ، زوٌر بملن دمحم صادق الدسولى حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  24101113وفً تارٌخ  04621هدى دمحم مؽاورى حسن الشطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجالء بملن سامى سٌد احمد عبدالجواد الساٌح

تم تعدٌل العنوان ,  24101113وفً تارٌخ  04612سارة صابر عبدالظاهر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 وصؾ الـتأشٌر:   ، سرسموس بملن ممدوح سعد نور الدٌن احمد شبل مرعى 

تم تعدٌل العنوان ,  24101113وفً تارٌخ  04622ابراهٌم عوض ابراهٌم رزق السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طوخ دلكة بملن عوض ابراهٌم رزق السما

تم تعدٌل العنوان ,  24101113وفً تارٌخ  04631عزه عبدالؽنى عبدالممصود النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عباس البرعى بملن روحٌه العشرى عبدالعاطى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101113وفً تارٌخ  04610نسمة جمال عطٌة السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 بملن صالح عبد المنعم دمحم دٌاب  -الـتأشٌر:   ، اسطنها 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 24101113وفً تارٌخ  04616سمٌر اشرؾ ٌوسؾ خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه البملى بملن اشرؾ ٌوسؾ عبدالمادر خطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101113وفً تارٌخ  74170دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 تال بملن دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل 4الـتأشٌر:   ، كفر ربٌع م

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101113وفً تارٌخ  74170نجا دمحم طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابوال -  151

 2412/1/4الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كفرربٌع ملن دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل ونشاطه ثالجة بطاطس وخضروات افتتح فى 

 74170ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101113وفً تارٌخ  74170تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل ، -  150

ولٌد برلم تابع  2410/4/15الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى أخر بناحٌه كفرربٌع بملن دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل ونشاطه أعالؾ افتتح فى 

74170 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101113وفً تارٌخ  04615ٌده برلم    نبٌله السٌد عٌسوى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ل -  164

 الـتأشٌر:   ، الخضرة بملن حماده عبدالسمٌع ٌوسؾ

تم تعدٌل العنوان ,  24101113وفً تارٌخ  04611محمود ابراهٌم مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 مصطفى علىوصؾ الـتأشٌر:   ، جروان بملن محمود ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان  24101113وفً تارٌخ  04623محمود عبدالعزٌز عبدالجلٌل التحٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرا زنجى بملن دمحم عبدالعزٌز عبدالجلٌل التحٌوى

تم تعدٌل العنوان ,  24101113وفً تارٌخ  04634دمحم صبحى عبدالمحسن الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع بور سعٌد بجوار الساحة الشعبٌة بملن ؼادة ابوالؽٌط عبدالمحسن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101113وفً تارٌخ  04423  دمحم عبدالمادر دمحم االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  164

الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن ورثة المرحوم عبد المادر دمحم احمد عبد الفتاح وهم جابر وفاطمة ودمحم وشهد عبد 

 شنوان  -المادر دمحم احمد وحمدٌة صبحى دمحم االشمر 

تم تعدٌل العنوان ,  24101114وفً تارٌخ  04631جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسالم ابراهٌم فوزى عبدالرحٌم -  165

 وصؾ الـتأشٌر:   ، البتانون بملن ابراهٌم فوزى عبدالرحٌم احمد جاد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101114وفً تارٌخ  10616احمد حسن اسماعٌل مطهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 شارع الجندى بملن / ناصر موسى ابراهٌم عبد الوهاب 1أشٌر:   ، الـت



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101114وفً تارٌخ  10616احمد حسن اسماعٌل مطهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

وتؽلٌؾ لحوم ودواجن افتتح  الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم مٌت خالان بملن حسن اسماعٌل مطهرونشاطه تعبئه

 10616ولٌد برلم  2411/1/1فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101114وفً تارٌخ  10616احمد حسن اسماعٌل مطهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

تعبئه وتؽلٌؾ دواجن شارع الجندى بملن ناصر موسى ابراهٌم ونشاطه  1-الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم 

 10616ولٌد برلم تابع  2410/14/2فى 7234اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101114وفً تارٌخ  04636حماده فتحى بدرالدٌن بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 الـتأشٌر:   ، طبلوها بملن فتحى بدرالدٌن بدر

تم تعدٌل العنوان ,  24101114وفً تارٌخ  04635راوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زكرٌا زٌن العابدٌن زكرٌا الم -  174

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن زٌن العابدٌن زكرٌا المراوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101114وفً تارٌخ  54674حمدى ابراهٌم عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ، تم تعدٌل المالن لٌصبح البتانون بملن لطفى عبدالعال السروجى    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  24101114وفً تارٌخ  04637مصطفى ابراهٌم الحسٌنى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اسطنها بملن رٌهام احمد شولى عبدالوهاب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101114وفً تارٌخ  04644شحاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم لطفى دمحم ابو -  173

 الـتأشٌر:   ، ناحٌة شارع الشبلنجى بملن فتحى السٌد احمد فتحى عبدالمنعم

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  24101114وفً تارٌخ  04630صدٌمه حفنى حفنى حتحوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 الـتأشٌر:   ، شارع مصطفى النجار عمارة الطنبداوى بملن عبدالحمٌد احمد الطنبداوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101114وفً تارٌخ  10616احمد حسن اسماعٌل مطهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

الجندى بملن ناصر موسى ابراهٌم ونشاطه مكتب تورٌدات فٌما شارع  1-الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخربناحٌه شبٌن الكوم 

  10616ولٌد برلم تابع  2410/11/14فى  1362عدا مجاالت االنترنت اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101114وفً تارٌخ  04641دمحم خالد سلٌمان رمٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 واى بملن خالد سلٌمان رمٌح الـتأشٌر:   ، شارع دنش

تم تعدٌل العنوان ,  24101114وفً تارٌخ  13001محمود شحات عبدالمحسن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع ابو سلٌم متفرع من شارع رضا والى بملن لٌلى سلطان عبد البالى 

 2410/11/14فى  13011ولٌد برلم تابع  1374لن لؽرض تجارة اعالؾ اودع برلم جبرٌل وذ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101117وفً تارٌخ  61411حاتم شولى دمحم زمزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / كاملٌا عبد العزٌز عامر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101117وفً تارٌخ  04640هى حمدى خالد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    با -  170

 الـتأشٌر:   ، بى العرب بملن دمحم عبدالسالم عفٌفى الدسولى

العنوان ,  تم تعدٌل 24101117وفً تارٌخ  04131تنسٌم اٌمن دمحم حداد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع على سلٌمان بملن زٌنب عبدالحى حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101117وفً تارٌخ  04663مروان احمد ابراهٌم شنٌشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، لشطوخ بملن مسٌرى احمد ابراهٌم شنٌشن 

تم تعدٌل العنوان ,  24101117وفً تارٌخ  04653محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هبه احمد ملٌجى احمد -  112

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن مصطفى دمحم دمحم 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101117وفً تارٌخ  10315منى مجدى ابراهٌم اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 مٌت خلؾ -دٌل اسم المالن لٌصبح بملن رأفت جابر  عبد الحمٌد الـتأشٌر:   ، تم تع

تم تعدٌل العنوان  24101117وفً تارٌخ  04646رجب دمحم رشاد عبدالعزٌز دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 بملن مصطفى حسن صالح -طرٌك مصر-شارع كمال الشاذلى 24, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24101117وفً تارٌخ  04647دالمعبود عبدالعاطى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجاح عب -  115

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع صالح سالم بملن صابر فهمى محمود 

لعنوان , تم تعدٌل ا 24101117وفً تارٌخ  04641دمحم طاٌل عبدالفتاح عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن دمحم طاٌل عبدالفتاح عبدالمادر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101117وفً تارٌخ  60752أحمد ماهر همام المطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح سبط الضحان بملن رفعت فرجانى حنفى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101117وفً تارٌخ  60752ماهر همام المطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     أحمد -  111

الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى لٌصبح شارع بالل بملن عالء جمال دمحم رزق وتعدٌل النشاط لٌصبح مصنع تشكٌل 

  1557المعادن والمودع برلم 

وفً تارٌخ  60752المطان )المطان لبٌع لطع ؼٌار الموتوسٌكالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     أحمد ماهر همام -  110

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح سبط الضحان بملن رفعت فرجانى حنفى 24101117

وفً تارٌخ  60752تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     أحمد ماهر همام المطان )المطان لبٌع لطع ؼٌار الموتوسٌكالت( ، -  104

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المحل الرئٌسى لٌصبح شارع بالل بملن عالء جمال دمحم رزق  24101117

  1557وتعدٌل النشاط لٌصبح مصنع تشكٌل المعادن والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24101117وفً تارٌخ  04101عمرو دمحم نور عبد السمٌع رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح كفر سنجلؾ المدٌم طرٌك الباجور المناطر بملن مبارككة دمحم عبد الحمٌد زهران 

تم تعدٌل العنوان ,  24101117وفً تارٌخ  04101ع رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو دمحم نور عبد السمٌ -  102

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح سنترٌس بملن اٌمن ابراهٌم عبد ربة 

العنوان ,  تم تعدٌل 24101117وفً تارٌخ  04101عمرو دمحم نور عبد السمٌع رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 ً  وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاءة وذلن لالستؽناء عنه نهائٌا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101117وفً تارٌخ  04662احمد على دمحم ملٌجى زناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 شارع طلعت حرب بملن احمد سٌد دمحم البسٌونى  40الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  24101117وفً تارٌخ  04652نعم عبدالهادى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    والء عبدالم -  105

وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عبداللطٌؾ زاٌد بملن صابرٌن محمود عفٌفى واسماء وصفاء وعبدهللا ومروه واحمد وامٌره اسماعٌل 

 حامد

تم تعدٌل العنوان ,  24101117وفً تارٌخ  04656د ،  سبك لٌده برلم    محمود عبدالعزٌز تاج الدٌن حمد ، تاجر فر -  106

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الشبكه بجوار بنن رجال اعمال بملن اسالم كمال ابواللٌزٌد باشا 

تارٌخ وفً  60752أحمد ماهر همام المطان )المطان لبٌع لطع ؼٌار الموتوسٌكالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  107

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح الباجور شارع بالل بملن عالء جمال دمحم رزق 24101117

وفً تارٌخ  60752أحمد ماهر همام المطان )المطان لبٌع لطع ؼٌار الموتوسٌكالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

لٌصبح سبن  4447ؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان المحل الرئٌسى االخر المودع برلم تم تعدٌل العنوان , وص 24101117

 الضحان بملن رفعت فرجانى حنفى وتعدٌل النشاط لٌصبح بٌع لطع ؼٌار موتوسٌكالت جمله
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وفً تارٌخ  60752أحمد ماهر همام المطان )المطان لبٌع لطع ؼٌار الموتوسٌكالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 وذلن لالستؽناء عنه  4447تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل المودع برلم  24101117

تم  24101117وفً تارٌخ  60752أحمد ماهر همام المطان )المطان لتشكٌل المعادن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 ٌل العنوان لٌصبح الباجور شارع بالل بملن عالء جمال دمحم رزقتعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعد

تم  24101117وفً تارٌخ  60752أحمد ماهر همام المطان )المطان لتشكٌل المعادن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

لٌصبح سبن الضحان بملن رفعت  4447تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

 فرجانى حنفى وتعدٌل النشاط لٌصبح بٌع لطع ؼٌار موتوسٌكالت جمله

تم  24101117وفً تارٌخ  60752أحمد ماهر همام المطان )المطان لتشكٌل المعادن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 وذلن لالستؽناء عنه  4447رلم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل المودع ب

تم تعدٌل العنوان ,  24101117وفً تارٌخ  04664هدى شندى عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 وصؾ الـتأشٌر:   ، البتانون بملن حمدى مصطفى شهاب الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101117وفً تارٌخ  04643ممدوح شعبان دمحم حمادة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 الـتأشٌر:   ، الماى بملن دمحم ناصر صادق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101117وفً تارٌخ  04661دمحم عبدالموى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

  الـتأشٌر:   ، طرٌك ملٌج امام معهد الكبد بملن مصطفى دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  24101117وفً تارٌخ  04654دمحم محمود السٌد ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مشٌرؾ بملن محمود السٌد ابراهٌم ٌوسؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  24101117وفً تارٌخ  04655سمٌه ابراهٌم محمود مرسى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع صبرى عٌسى امتداد مصطفى كامل خلؾ ادارة الجامعة بملن دمحم فوزى النحاس 

تم تعدٌل العنوان ,  24101117وفً تارٌخ  75202طارق أبو زٌد محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 المالن لٌصبح بملن محمود ابو زٌد محمود ابراهٌم وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101117وفً تارٌخ  04654احمد سمٌر لطفى العسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  240

 الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبدالناصر برج الفٌروز بملن ابراهٌم عبدالؽفار دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  24101117وفً تارٌخ  04651مد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انتصار عبدالرحمن اح -  214

 وصؾ الـتأشٌر:   ، زنارة بملن عبدالحمٌد عبدالعال عبدالمجٌد شلبى

تم تعدٌل العنوان ,  24101117وفً تارٌخ  04657فتحى اشرؾ فتحى عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الـتأشٌر:   ، ش الشٌخ فؤاد بملن طارق دمحم شبل وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101117وفً تارٌخ  04645كرم عبدالعاطى دمحم الزؼٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، تلوانة بملن الهام عبدالسمٌع عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101117وفً تارٌخ  04644ك لٌده برلم    سامح سمٌر السٌد فتوح ، تاجر فرد ،  سب -  213

 الـتأشٌر:   ، برج المهندسٌن بملن اٌمن دمحم مصطفى ابوشادى 

تم تعدٌل العنوان ,  24101117وفً تارٌخ  04650نعمه عبدالخالك على الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 بملن عبدالحكٌم معوض ابوزهرة وصؾ الـتأشٌر:   ، البتانون

تم تعدٌل العنوان ,  24101117وفً تارٌخ  04131تسنٌم اٌمن دمحم حداد عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة شارع على سلٌمان بملن زٌنب عبد الحى حسٌن وذلن لنشاط مصنع مالبس اودع برلم 

  2410/11/17فى  04131ولٌد برلم  1421
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تم تعدٌل العنوان ,  24101111وفً تارٌخ  04672عماد سعٌد صالح محمود شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بٌر شمس بملن سعٌد صالح محمود 

تم تعدٌل العنوان ,  24101111وفً تارٌخ  04670مصطفى ابراهٌم النعمانى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 وصؾ الـتأشٌر:   ، حصة ملٌج بملن دمحم حسانٌن دمحم خلؾ هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04665امٌرة عبدالباسط دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ظٌم عمارالـتأشٌر:   ، العرالٌة بملن مرٌم عبدالع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04614زكرٌا عبد الحمٌد دمحم الدهمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 عبد الحمٌد دمحم احمد الدهمه-الـتأشٌر:   ، سبن الضحان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04671احمد محمود احمد مرٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن زٌنب دمحم دمحم المط

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 24101111وفً تارٌخ  04671ولٌد دمحم فتحى احمد جرٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن دمحم فتحى احمد جرٌش 

تم تعدٌل العنوان ,  24101111وفً تارٌخ  04673احسان احمد عبدالحمٌد ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المحطة بملن اسامة ممدوح ابوحسن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04661ر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعاد محمود عبده البنا ، تاج -  223

 الـتأشٌر:   ، شارع احمد عرابى بملن دمحم محمود احمد العلمامى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  14144اسالم حمادة دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح العرالٌة بملن حمادة دمحم حسٌن رمضان الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04677احمد مجدى دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن شرٌؾ ابراهٌم الكومى

تم تعدٌل العنوان ,  24101111وفً تارٌخ  61740ونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل عبد الفتاح عبد الحمٌد البسٌ -  226

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح ساحل الجوابر بملن نبٌل عبدالفتاح عبدالحمٌد البسٌونى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04664حاتم دمحم عبدالعزٌز فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 الـتأشٌر:   ، منشاة بخاتى بملن اسامه عبدالبالى رسالن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04611لمٌاء عاطؾ احمد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الـتأشٌر:   ، جدام بملن عاطؾ احمد عبدهللا عبٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  02640فٌفى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌمنى سمٌر ع -  220

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح كفر سنجلؾ الجدٌد بملن/ ٌاسر فتحى محمود سوٌلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24101111وفً تارٌخ  04676مروه جمال ابراهٌم دمحم النشار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دنشواى بملن ماجده دمحم حمزه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04674طارق اٌمن عبدالجٌد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الـتأشٌر:   ، كفر سنجلؾ الجدٌد بملن صبحى عبدهللا عبدالبالى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  04674طب دمحم ابوعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء ل -  232

 الـتأشٌر:   ، شمٌاطس بملن صبرى عبدالجواد ابوالعزم عامر

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  74604حمادة دمحم زهران أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 الباجور بملن / سٌد دمحم ذكى السٌد 4الـتأشٌر:   ، للتى الكبرى م



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  74604حمادة دمحم زهران أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 2413/12/1عهد نمل عماال افتتح فى الـتأشٌر:   ، للتى الكبرى/ بملن أنؽام عبدالفتاح على حسن ونشاطه مكتب رحالت داخلٌه ومت

 74604ولٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24101111وفً تارٌخ  04667نرمٌن مرلص نموال مرلص سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 وصؾ الـتأشٌر:   ، حصة ملٌج بملن جورج فرج حنا هللا 

تم تعدٌل العنوان ,  24101111وفً تارٌخ  04660فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد عبدالفتاح عبدالمجٌد النجار ، تاجر -  236

 وصؾ الـتأشٌر:   ، امتداد شارع الجالء البحرى بملن طارق ٌوسؾ زكرٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101111وفً تارٌخ  74604حمادة دمحم زهران أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

الباجور بملن / سٌد دمحم ذكى السٌد لؽرض / صٌانه تكٌٌؾ اودع  4تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه للتى الكبرى م الـتأشٌر:   ،

  2410/11/11فى  74604ولٌد برلم تابع  1473برلم 

ان , تم تعدٌل العنو 24101111وفً تارٌخ  04675العٌسوى دمحم العٌسوى ابوسنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الشٌخ فؤاد بملن العٌسوى دمحم العٌسوى ابوسنه 

تم تعدٌل العنوان  24101111وفً تارٌخ  04666عبدهللا محمود السٌد عبدالسالم الدهمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، سبن الضحان بملن امٌر عبدالرشٌد فوزى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101110وفً تارٌخ  04607 معوض شحاته البملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  244

 الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن عبدة اسماعٌل عبدة

, تم تعدٌل العنوان  24101110وفً تارٌخ  04602احمد الدسولى دمحم ابراهٌم عسٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 وصؾ الـتأشٌر:   ، المصٌلحة بملن دمحم عبدالرحمن شمرة 

تم تعدٌل العنوان ,  24101110وفً تارٌخ  04613دمحم نبوى السٌد سالم الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرا باص بملن صبرى عبدالهادى عبدالرحمن حماد

تم تعدٌل العنوان ,  24101110وفً تارٌخ  67360كرم هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام صبحى عبد الرحمن م -  243

المنطمة الصناعٌة العاشر من رمضان بؽرض تعبئة وتؽلٌؾ  -ج  70وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة الوحده 

 محافظه الشرلٌة 2410/   11/  21( بتارٌخ      2767( اودع برلم )  15447ولٌد برلم ) 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101110وفً تارٌخ  04610منال عبدالرحمن على الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن ابراهٌم احمد الصاوى 

تم تعدٌل العنوان ,  24101110ٌخ وفً تار 04611شٌماء رجب حسٌن حامد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبدالناصر بجوار صبحى ؼالى النجار بملن ربٌع عٌد عبدربه السعدنى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101110وفً تارٌخ  04603اسامه محمود احمد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 شارع سعد زؼلول بملن دمحم محمود احمد هالل الـتأشٌر:   ، البر الشرلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101110وفً تارٌخ  04615ٌاسر عباس حسٌن عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 الـتأشٌر:   ، شارع سعد زؼلول البر الشرلى بملن اشرؾ دمحم شولى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101110وفً تارٌخ  04742،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن شاذلى ٌسن سٌد ، تاجر فرد  -  241

 الـتأشٌر:   ، ش/الجالء البحرى بملن ابراهٌم محمود عبدالحكٌم شحاتة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101110وفً تارٌخ  04744دمحم شبل دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  240

 الـتأشٌر:   ، بخاتى بملن شعبان عبدالرحمن عبدالرحمن

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 24101110وفً تارٌخ  04601محمود رزق احمد شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، ش/ درب الضبع بملن احمد ابراهٌم مصطفى



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 , وصؾ الـتأشٌر:    24101110وفً تارٌخ  04617اٌه دمحم دمحم ممطؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 ، العرالٌة بملن دمحم دمحم فرج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101110وفً تارٌخ  04600ده برلم    سهام سعٌد محمود ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  252

 الـتأشٌر:   ، دناصور بملن وحٌد عبدالمنعم ابراهٌم

تم تعدٌل  24101110وفً تارٌخ  04741اسامة دمحم عبدالنعٌم نجم الماصر بوالٌة والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 واى بملن دمحم دمحم فتح هللاالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، دنش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101110وفً تارٌخ  04605صالح عادل مجد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، الكوم االخضر بملن امٌن دمحم السٌد سوٌلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24101110وفً تارٌخ  11354  حسام الدٌن ابراهٌم احمد بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  255

 بملن/ على وابراهٌم احمد على -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شارع الشٌخ فؤاد حاره ابو عوؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101110وفً تارٌخ  04612مها ٌوسؾ لسطندى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 بملن امال ابراهٌم برهومة  -ر:   ، العرالٌة الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101110وفً تارٌخ  04616منى سعٌد عبداللطٌؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 الـتأشٌر:   ، شبرا خلفون بملن ولٌد صبحى سلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101110وفً تارٌخ  04604   سالمة زٌنهم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  251

 الـتأشٌر:   ، سلكا بملن زٌنهم السٌد على سالمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101110وفً تارٌخ  50036احمد احمد عباس عجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

وذلن  2410وذلن بامر محو رلم )   ( فى    /     /  2417/14/0فى  13151الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسى االخر الممٌد برلم

 لالستؽناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101110وفً تارٌخ  50036احمد احمد عباس عجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

وذلن  2410وذلن بامر محو رلم )   ( فى    /     /  2417/14/0فى  13151الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسى االخر الممٌد برلم

 لالستؽناء عنه 

تم تعدٌل العنوان ,  24101110وفً تارٌخ  04606ابراهٌم عبدالحمٌد عبدالحمٌد نواره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن عفاؾ دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان ,  24101110وفً تارٌخ  04601عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     الهام عصام دمحم السٌد -  262

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ابو سنٌطة بملن دمحم عبدالرازق سٌد أحمد

تم تعدٌل العنوان ,  24101110وفً تارٌخ  04614رزله عبدالممصود عٌد دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 لـتأشٌر:   ، حارة زكرٌا من شارع الملجا بملن عمرو سعٌد دمحم حجازىوصؾ ا

تم تعدٌل العنوان ,  24101110وفً تارٌخ  04604شرٌؾ عادل عبدالعال عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اصطبارى بملن اسماعٌل دمحم دمحم منتصر 

تم تعدٌل العنوان  24101110وفً تارٌخ  04743ز شدٌد السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ؼانم صالح عبدالعزٌ -  265

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، طنبدى بملن صالح عبدالعزٌز شدٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  04744مصطفى ابوالمعاطى رضوان الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 ـتأشٌر:   ، شارع الشرٌؾ بملن اسامه دمحم محمود عمارة وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04711ولٌد دمحم السٌد حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 الـتأشٌر:   ، مٌت شهالة بملن اسامة حسن عبدالحمٌد



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 ,  24101124وفً تارٌخ  04712رد ،  سبك لٌده برلم    جهاد جمال الدٌن عبدالمنعم بركات ، تاجر ف -  261

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مسجد عبدالرحمن من شارع كمال النجار بملن امل ابوالفتوح عبدالفتاح 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  24101124وفً تارٌخ  04740احمد دمحم رافت دمحم النعمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  260

 الـتأشٌر:   ، مٌت عافٌه بملن وسام دمحم رافت دمحم النعمانى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 الـتأشٌر:   ، شارع طلعت حرب بملن ورثة عبدالسالم دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736مٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد س -  271

( عمارة برج الزراعٌن امام كلٌه الهندسه بملن دمحم فؤاد نواره لتجارة لطع ؼٌار سٌارات 1الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة )

 2411/11/34فى  74736جدٌده ومعدات والممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع جمال عبدالناصر بحرى عمارة الزراعٌن بملن دمحم على فؤاد بؽرض بٌع لطع 

 2417/1/14بتارٌخ  74736د برلم تابع السٌارات والمعدات الثمٌله والممٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة هورٌٌن بملن حسٌن محمود دمحم عبدالعظٌم بؽرض مصنع لطع ؼٌار سٌارات من 

 2410/7/14فى  23420والبالستٌن والممٌد برلم الفاٌبر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

بؽرض لطع ؼٌار الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة البر الشرلى امتداد شارع طلعت حرب بملن ورثة عبدالسالم دمحم ابراهٌم 

  2410/11/24فى  74736سٌارات والممٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

نشاطه تجارة سٌارات افتتح فى الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى اخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع جمال عبد الناصر البر الؽربى و

  74736والممٌد برلم تابع  2411/1/3وأؼلك فى 2417/0/25

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 احمد عبد النبى ونشاطه تجارة مواد بماله وجمله افتتح فى الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى أخر بناحٌه كفر المصٌلحه بملن دمحم دمحم

 74736ولٌد برلم تابع  2411/0/25واؼلك فى 2411/2/1

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04715دٌنا حامد محمود البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 احمدالـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن دمحم حسنٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

بملن ورثه عبد السالم دمحم ابراهٌم  -البر الشرلى امتداد طلعت حرب  -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم 

    2410/11/21فى  74736ولٌد برلم تابع  1547دع برلم ونشاطه لطع ؼٌار سٌارات او

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  270

براهٌم ونشاطه منفذ بٌع شارع طلعت حرب بملن ورثه عبد السالم دمحم ا -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم 

   74736ولٌد برلم تابع  2410/11/21فى  1541لمطع الؽٌارواودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  04747سامح عبدالشاكر عبدهللا الجحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن امنه لطب عطٌه بركات

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  03705ء فتحى محروس عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عال -  211

وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع على سلٌمان بملن زٌنب عبد الحى سلٌمان دروٌش وذلن لؽرض 

  2410/11/24فى  03705مصنع مالبس سجل برلم تابع 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  03705عالء فتحى محروس عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع مدبولى زهٌر بملن احمد فتحى حسن السٌد وذلن لؽرض مصنع 

  2410/11/24فى  03705مالبس سجل برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  11242اسالم احمد محمود الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح العرالٌة بملن اٌهاب محمود محروس سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  24101124تارٌخ وفً  03705عالء فتحى محروس عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

شارع طلعت حرب بملن احمد عاصم دمحم طاحون وذلن لؽرض مركز تدرٌب و  17وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة 

 2410/4/14فى  73705ادارة اعمال وتنمٌة بشرٌة لٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  03705عالء فتحى محروس عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 بملن زٌنب عبد الحى حسٌن دروٌش  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع على سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  03705عالء فتحى محروس عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

ناحٌة شارع مدبولى زهٌر بملن احمد فتحى حسن السٌد وذلن لؽرض مصنع مالبس سجل وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر ب

  2410/11/24فى  03705برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  04741هدى حمدى عبدالعزٌز ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 ى عبدالعزٌز ابوزٌد وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبة الكوم االحمر بملن حمد

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  03705عالء فتحى محروس عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

وصؾ الـتأشٌر:   ،  له محل رئٌسى بناحٌه شبٌن الكوم شارع طلعت حرب بملن احمد عاصم محمود طاحون ونشاطه مركز 

ولٌد  2410/4/14بشرٌة فٌما عدا مجاالت االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه افتتح فى  تدرٌب وادارة اعمال وتنمٌة

 03705برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  03705عالء فتحى محروس عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 زٌنب عبد الحى حسٌن دروٌش   شارع على سلٌمان بملن -وصؾ الـتأشٌر:   ، الباجور 

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  03705عالء فتحى محروس عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  204

شارع على سلٌمان بملن زٌنب عبد الحى حسٌن دروٌش ونشاطه مصنع  -وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى أخر بناحٌه الباجور 

    03705ولٌد برلم تابع  2410/11/24ح فى مالبس افتت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04746فاطمة ماهر كمال عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 الـتأشٌر:   ، مٌت خلؾ بملن اشرؾ الدسولى عبدالمجٌد لاسم

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  04714برلم     سامى عاطؾ عبدالجابر حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  202

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجالء متفرع من شارع الشاذلى بملن حامد عبدالفتاح حامد ابوالركب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04714مها احمد دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  203

 :   ، كوم الشٌخ عبٌد بملن عالء عبدالهادى سالم الشلبى الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04745على كامل موسى عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  204

 الـتأشٌر:   ، الكوم األخضر بملن احمد على كامل موسى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736،  سبك لٌده برلم    احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد  -  205

 بملن ورثه عبد السالم دمحم ابراهٌم  -البر الشرلى امتداد طلعت حرب  -الـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  206

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناجٌه شبٌن الكوم محل ا عمارة برج الزراعٌٌن امام كلٌه الهندسه بملن دمحم فؤاد نواره ونشاطه تجارة 

  74736ولٌد برلم  2411/1134لطع ؼٌار سٌارات جدٌدة ومعدات ثمٌله افتتح فى 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736ٌده برلم    احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  207

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى أخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع جمال عبدالناصر بحرى عمارة الزراعٌٌن بملن دمحم على فؤاد ونشاطه 

 74736ولٌد برلم تابع    2417/1/14بٌع لطع ؼٌار السٌارات والمعدات الثمٌله افتتح فى  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

كفر هورٌن بملن / حسٌن عبد العظٌم ونشاطه مصنع لطع ؼٌار سٌارات من  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه بركه السبع 

  23420ولٌد برلم  2410/7/14الفاٌبر والبالستٌن افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  200

الـتأشٌر:   ، شبٌن الكوم البر الشرلى امتداد شارع طلعت حرب  بملن ورثه عبد السالم دمحم ابراهٌم ونشاطه منفذ بٌع لمطع الؽٌار 

 74736ولٌد برلم تابع  2410/11/24فى فتتح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

فى الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى اخر بناحٌه شبٌن الكوم شارع جمال عبد الناصر البر الؽربى ونشاطه تجارة سٌارات افتتح 

 74736ولٌد برلم تابع 2411/1/3وأؼلك فى 2417/0/25

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

مواد بماله وجمله افتتح فى  الـتأشٌر:   ، كان له محل رئٌسى أخر بناحٌه كفر المصٌلحه بملن دمحم دمحم احمد عبد النبى ونشاطه تجارة

 74736ولٌد برلم تابع  2411/0/25واؼلك فى 2411/2/1

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04713دمحم سلٌمان دمحم كتان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 بجوار كوبرى بحر سٌؾ بملن سلٌمان دمحم سلٌمان كتان -الـتأشٌر:   ، الماى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  04720هٌثم فؤاد ابراهٌم ابوالعٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 الـتأشٌر:   ، زنارة بملن امٌر فؤاد ابراهٌم ابوالعٌله 

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  75401أمٌر عبدهللا مصطفى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 بملن السٌد عبد العظٌم على النسمة -وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح جروان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  04717ٌاسر سعدالدٌن دٌاب مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 ن دٌاب مدكورالـتأشٌر:   ، فٌشا الصؽرى بملن ٌاسر سعدالدٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  73011دمحم ناصر على سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

( الدور األول علوى بمول الجامعة المنطمة الحادٌة عشر محور خدمات الحى 1الـتأشٌر:   ، نم تعدٌل العنوان لٌصبح محل رلم )

 منوؾ 113و المودع برلم  17451ناصر على فاٌد سوٌلم وذلن بالنسبة المحل الرئٌسى االخر الممٌد برلم بملن  4/3السابع منطمة 

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  04734مصطفى دمحم دمحم محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مكى متفرع من شارع محمود شاهٌن امام مدرسة طة حسٌن االبتدائٌة بملن محروس شفٌك حمودة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  04723فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدهللا دمحم دمحم الخرباوى ، تاجر -  341

 الـتأشٌر:   ، طرٌك مٌت خالان الزراعى بملن احمد دمحم امٌن ناٌل

تم تعدٌل  24101121وفً تارٌخ  04724محمود سعد محمود امٌن عالى ابوشادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  340

 لـتأشٌر:   ، كفر ربٌع بملن هدى عبدالرؤوؾ محمود الدٌب العنوان , وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  04726عمرو عبدالرحمن دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دمحم فرٌد البر الشرلى بملن هوٌدا حسٌن دمحم زاهر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  04725 جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رانٌا عامر دمحم -  311

 الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن عبدالستار ابراهٌم النجار 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  04727احمد دمحم احمد عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 شارع احمد عبدالعزٌز بملن حسن عبدالوهاب الجروانى  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  04711عاطؾ عبدالعظٌم حسان سٌؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرا بتوش بملن حسن مبرون حسن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  17735ٌده برلم    احمد جمعه دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك ل -  314

 بملن اسامة عبد هللا الشرلاوى  -( بشاٌر الخٌر شارع صبرى ابو علم 4الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح )

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  04721تهانى عزت عبدالبارى عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شنوان بملن تهانى عزت عبدالبارى عبدالفتاح

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  74165مصطفى رمضان سعد المحراث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن هدى محمود هالل

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  04721عبدالمحسن محمود عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود -  317

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع بنها بملن خالد عبدالمنعم السبكى

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 24101121وفً تارٌخ  04710عبدهللا لطفى عبدهللا طراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، لشطوخ بملن ٌوسؾ امٌن اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  04732دمحم عبدالعزٌز عبدالحى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌة الناعورة بملن عبدالعزٌز عبدالحى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  04716جر فرد ،  سبك لٌده برلم    مها دمحمى كساب المرش ، تا -  324

 الـتأشٌر:   ، شارع حجازى بملن فتحى كامل دمحم عامر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  04722احمد محمود سرحان الحاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 ضبع بملن محمود سرحان محمود الحاجهالـتأشٌر:   ، كوم ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  65214دمحم عبدالمنعم دمحم الثلث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح البندارٌه بملن دمحم عبدالمنعم دمحم الثلث

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  04744، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رجب السٌد عبدالحكٌم رضوان  -  323

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بى العرب بملن دمحم رمضان دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04742دمحم احمد دمحم الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 مٌه بملن عزة احمد دمحم الشرٌؾ الـتأشٌر:   ، كفر السوال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04746دمحم فوزى دمحم الحداد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 الـتأشٌر:   ، شارع عمارات راؼب بملن جمالت سعد على سبٌع 

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  04741لم    عمرو عبدالرحمن شبل الؽنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  326

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر الشبع بملن حمدى كمال عبدالممصود 

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  04734سماح دمحم رأفت فهمى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 رب بملن عالء احمد مصطفى وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ماهر متفرع من طلعت ح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04744سامح طلبه ابراهٌم عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 الـتأشٌر:   ، كوم الضبع بملن سامح ومحمود  طلبه ابراهٌم عدس



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والمخصبات الزراعٌة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صفوت عبدالخالك احمد شاهٌن)شاهٌن للبذور والمبٌدات واالسمدة -  320

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع متفرع  من شارع الجٌش  24101124وفً تارٌخ  61142

 بملن الطالب ) صفوت عبد الخالك احمد شاهٌن (

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04733ٌده برلم    عمرو سعٌد محمود ابوخلبه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  334

 الـتأشٌر:   ، طوخ دلكه بملن  سعٌد محمود عبدالحمٌد ابوخلبه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04741احمد مجدى دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

  شرٌؾ ابراهٌم الكومى الـتأشٌر:   ، البتانون بملن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  65654شاكر دمحم نجاح شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة جزٌرة الحجر بملن هبه عطا دمحم وذلن لؽرض مطبخ وحلوانى لٌد برلم تابع 

 2410/11/24فى  65654

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04731احمد مبرون احمد رمٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 الـتأشٌر:   ، طوخ دلكه بملن مبرون احمد رمٌح 

, وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان  24101124وفً تارٌخ  04767اٌمن حسن دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 ، شارع العرٌان خلؾ استراحة مدٌر األمن بملن صباح محمود دمحم جعفر

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  04737اٌمن دمحم محٌى الدٌن أمٌن عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 مارة وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت خالان بملن احمد دمحم محٌى الدٌن امٌن ع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04745السٌد دمحم دمحم ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 الـتأشٌر:   ، شبرا باص بملن سالم دمحم صالح طحان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04743دمحم هاشم عبدالفتاح خلٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن عمر فؤاد عبدة 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 24101124وفً تارٌخ  64417خالد صالح مصطفى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن حضانه اعمال تال

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  04747احمد توفٌك سعد احمد مؽربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  330

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبدالناصر البحرى بجوار كلٌة الهندسة بملن هوٌدا دمحم سعد 

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  04730احمد نبٌل عبدالشافى دمحم ؼنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع البحر بملن دمحم السٌد ابراهٌم على 

ٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعد 24101124وفً تارٌخ  04752هناء دمحم دمحم عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 ، شارع امتداد مصطفى كامل البحرى بملن دمحم دمحم دمحم عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101124وفً تارٌخ  04735محمود دمحم احمد دمحم عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 الـتأشٌر:   ، شمٌاطس بملن دمحم احمد عوده

تم تعدٌل العنوان ,  24101125وفً تارٌخ  04754لعزٌز فتح هللا السخاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد ا -  343

 وصؾ الـتأشٌر:   ، برج اجٌاد شارع مصطفى كامل البحرى بملن/ رحاب دمحم ابراهٌم السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125خ وفً تارٌ 04756سالمه حمزه سالمه االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن حمزه سالمه حمزه االعصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  04753شادى السٌد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن دمحم ابراهٌم ملٌجى 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 , وصؾ الـتأشٌر:    24101125وفً تارٌخ  60404 سوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن دمحم دمحم -  346

وذلن  60404والممٌد برلم تابع  2417/7/2فى  4222، تم الؽاء المحل الرئٌسى األخر بنشاط تجارة حدٌد تسلٌح المودع برلم 

 لالستؽناء عنه نهائٌا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  73243ٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سعٌد على شاه -  347

 4174الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى آخر ش بورسعٌد بملن / وائل دمحم عبدالفضل عبدالعزٌز بؽرض ادوات منزلٌة اودع برلم 

 2410/5/21فى  73243ولٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  04761الؽزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد بسٌونى دمحم -  341

 الـتأشٌر:   ، شارع جسر السمسمٌه بملن دمحم حسن مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  04750كرٌم حسن ابراهٌم سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  340

 :   ، شارع احمد حشمت / البر الشرلى بملن احمد ابراهٌم حسن ابراهٌمالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  65654شاكر دمحم نجاح شاكر عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 بملن هبه عطا دمحم  -الـتأشٌر:   ، جزٌرة الحجر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  65654اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شاكر دمحم نجاح شاكر عٌد ، ت -  351

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة جزٌرة الحجر بملن حلمى عبد الفتاح طة هٌكل وذلن لؽرض مكتب تورٌدات وتصدٌر فى حدود 

  65654ولٌد برلم  2440/1/15ما تمرة التعلٌمات افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  04754طفى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدى ل -  352

 الـتأشٌر:   ، صفط جدام بملن اعتماد عطٌه عمر لابل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  63135أحمد مصطفى أحمد رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 شبٌن الكوم تعدٌل المالن لٌصبح / بملن عباس احمد الماضى 4ٌر:   ، البتانون مالـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  04764وائل عبدة السٌد احمد كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 الـتأشٌر:   ، مٌت خلؾ بملن على عبدة السٌد احمد

تم تعدٌل العنوان ,  24101125وفً تارٌخ  04765 الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان عبدالرحمن دمحم -  355

 متفرع من صبرى ابو علم تمسٌم بشاٌر الخٌر بملن دمحم عامر عبدالوهاب 2وصؾ الـتأشٌر:   ، برج لضاة 

تم تعدٌل العنوان ,  24101125رٌخ وفً تا 11315على مرسى فوزى مرسى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 بملن مجدى عبد المولى عبد الجواد  -وصؾ الـتأشٌر:   ، صفط جدام 

تم تعدٌل العنوان ,  24101125وفً تارٌخ  11315على مرسى فوزى مرسى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

نوب بملن فتحى دمحم احمد المصرى وذلن لؽرض مصنع تعبئة مواد وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة كفر العلوى طرٌك ط

  2416/3/21فى  11315ؼذائٌة ولٌد برلم 

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  04762دمحم محمود دمحم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن سمٌر ذكى محمود الخولى 

تم تعدٌل العنوان ,  24101125وفً تارٌخ  04761اسالم سعٌد عبدالفتاح الدلجمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  350

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك تال طنوب بملن نعٌمه حسبو طه فراج 

تم تعدٌل العنوان  24101125 وفً تارٌخ 64112عبد الرحمن فٌصل عبد العزٌز عنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل المالن لٌصبح عاٌده احمد متولى لرموط

تم تعدٌل العنوان  24101125وفً تارٌخ  64112عبد الرحمن فٌصل عبد العزٌز عنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 وذلن لالستؽناء عنه 2441/1/15فى  164لم , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسى االخر المودع بر



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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  24101125وفً تارٌخ  64112عبد الرحمن فٌصل عبد العزٌز عنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 وذلن لالستؽناء عنه  2440/2/1فى 301, وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  04755رشدى فهمى عبدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فهمى  -  363

 الـتأشٌر:   ، كفر السادات بملن تامر سالم ناصؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  24101125وفً تارٌخ  11315على مرسى فوزى مرسى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

أشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة صفط جدام بملن مجدى عبد المولى عبد الجواد وذلن لنشاط حظٌرة مواشى وصؾ الـت

 2410/11/24فى  11315ولٌد برلم تابع  1657اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  24101125وفً تارٌخ  04764دمحم احمد عبدالحمٌد علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع طلعت حرب البر الشرلى طرٌك لوٌسنا بملن احمد عبدالرحمن مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  04763عالء دمحم عٌسى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 الـتأشٌر:   ، شارع السرسى متفرع من كمال النجار بملن طلعت فتح دمحم السرسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  04760احمد فتحى احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

 ملن جمال مرسى ابراهٌم مرسى الـتأشٌر:   ، مٌت الوسطى ب

تم تعدٌل العنوان ,  24101125وفً تارٌخ  04751عاطؾ حامد عبداللطٌؾ عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 وصؾ الـتأشٌر:   ، امتداد شارع البساتٌن سكه رجا العزبة الؽربٌة بملن لٌلى احمد موسى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  04740ر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم شعبان داود ، تاج -  360

 الـتأشٌر:   ، طوخ دلكه بملن دمحم شعبان دمحم داود

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24101125وفً تارٌخ  04757دمحم شعبان دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

 بان دمحم بدر ، الماى بملن شع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101125وفً تارٌخ  04766كرٌم شعبان حسن جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 الـتأشٌر:   ، كفر الباجور بملن دمحم حسن حسن جمعه 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 24101126وفً تارٌخ  04774بسمه بكرى ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 الـتأشٌر:   ، مٌت الوسطى بملن حسن بٌومى حسن احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  24101126وفً تارٌخ  04716دمحم عبدالرحمن ابراهٌم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بمم بملن ابراهٌم عبدالرحمن ابراهٌم حبٌب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101126وفً تارٌخ  04711وح السٌد ابودرٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد ممد -  374

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن ممدوح السٌد عبده السٌد ابودرٌع

ان , تم تعدٌل العنو 24101126وفً تارٌخ  04773دنٌا عزت احمد سلٌمان مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد بملن عزت احمد سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  24101126وفً تارٌخ  04712عبدالظاهر ابراهٌم على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت الموز بملن اسماء عبدالحافظ عباس 

تم تعدٌل العنوان ,  24101126وفً تارٌخ  04702، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌر احمد عاطؾ دمحم بعرور  -  377

 بملن دمحم ابراهٌم ابراهٌم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، بى العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101126وفً تارٌخ  04703مازن صالح دمحم الحرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 بملن فاطمة عبد هللا دمحم حنفى -بارى الـتأشٌر:   ، اصط



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 , وصؾ  24101126وفً تارٌخ  04774هبة هللا فؤاد عطٌة على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  370

 الـتأشٌر:   ، شارع طلعت حرب بملن احمد سٌد دمحم البسٌونى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101126وفً تارٌخ  04714لٌده برلم    فاطمة فرج هللا دمحم الجعبرى ، تاجر فرد ،  سبك  -  314

 الـتأشٌر:   ، شارع خلؾ مركزالشرطة بملن دمحم دمحم حواش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101126وفً تارٌخ  04775دمحم محمود دمحم المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 دمحم على عبدالفتاح الـتأشٌر:   ، الماى بملن نبٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  24101126وفً تارٌخ  04710احمد وجٌة عبدالحمٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع األمٌن امام مسجد عرفة بملن عطا عبدهللا عبدالحى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101126وفً تارٌخ  04717   دمحم على السٌد ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  313

 الـتأشٌر:   ، شارع ؼالى بملن على السٌد على ؼالى

تم تعدٌل العنوان  24101126وفً تارٌخ  04771طارق عبد المحسن سٌد احمد الشرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 د المجٌد دمحم بملن احسان عب -, وصؾ الـتأشٌر:   ، البتانون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101126وفً تارٌخ  04713جابر جابر فرج عمدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن حسام جابر صابر

دٌل العنوان , تم تع 24101126وفً تارٌخ  04770حسٌن حلمى حسٌن عفٌفى السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 بملن فتحى احمد منٌر ٌوسؾ مصطفى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، مشٌرؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101126وفً تارٌخ  74470ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

  فٌشا الصؽرىالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  24101126وفً تارٌخ  04704صابرٌن عباس عبدة المراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌة البملى بملن السٌد عبدالعاطى البسٌونى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101126تارٌخ  وفً 04776اٌمان كمال الدٌن فهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 الـتأشٌر:   ، الخضرة بملن حماده بكرى موسى ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101126وفً تارٌخ  04772وفاء فتحى دمحم دمحم الؽلبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  304

 عزٌز عبدالحمٌد بدر الـتأشٌر:   ، شارع الملعة بجوار مسجد المبه بملن عبدال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    24101126وفً تارٌخ  16713كرٌم احمد دمحم معن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  301

فى  24405ولٌد برلم 4272بركه السبع لؽرض / مصنع بالستٌن أودع برلم  4، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه كفر هورٌن م

2410/11/27 

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح كرٌم احمد دمحم معن )كرٌم معن لالدوات المنزلٌة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  302

بركه  4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى أخر بناحٌه كفر هورٌن م 24101126وفً تارٌخ  16713

 2410/11/27فى  24405ولٌد برلم 4272ع برلم السبع لؽرض / مصنع بالستٌن أود

تم تعدٌل العنوان ,  24101126وفً تارٌخ  04701وهٌبه عبدالحمٌد سٌد احمد ابو على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  303

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المنشٌه الجدٌدة بملن عبدة السٌد احمد ابوعامر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101126وفً تارٌخ  04711اسامه صبحى شبل البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  304

 الـتأشٌر:   ، بابل بملن نبٌل صبحى شبل البسٌونى 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 24101126وفً تارٌخ  04715دمحم محمود دمحم المؽراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  305

 الـتأشٌر:   ، شارع المساكن المدٌمه بملن دمحم الدسولى كامل 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 , وصؾ  24101126وفً تارٌخ  04777اسامه مصطفى دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  306

 الـتأشٌر:   ، العرالٌه بملن الشحات دمحم سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101126وفً تارٌخ  04771، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمزه السٌد دمحم بالل  -  307

 الـتأشٌر:   ، امام مستشفى شبٌن الكوم التعلٌمى الدور الثالث بملن حسنى صالح هلس 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 24101127وفً تارٌخ  04707حسام عزت السٌد حشكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  301

 بملن/ ماجده سلٌمان حسن سلٌمان-الـتأشٌر:   ، ملٌج

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  04141عماد شولى حنا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  300

 الـتأشٌر:   ، حصة ملٌج بملن مارسٌل سمٌر رزق 

تم تعدٌل العنوان ,  24101127وفً تارٌخ  04116،  سبك لٌده برلم    مروة سعٌد عبداللطٌؾ عبدالحمٌد ، تاجر فرد  -  444

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كوم الضبع بملن احمد حامد عبدالسمٌع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  04700تامر دمحم احمد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 ن على على الفخرانى الـتأشٌر:   ، ملٌج بملن شعبا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  04111منى عبدالعال عبدالؽنى فخر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 الـتأشٌر:   ، بشتامى بملن ابوالعٌنٌن عبدهللا ابو احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127فً تارٌخ و 12742احمد دمحم عبد الؽفار زٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

الباجور بملن /  4لٌصبح بناحٌه سبن الضحان م 12742والممٌد برلم تابع  6626الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع المودع برلم 

 عالء أمٌن عبد العلٌم

تم تعدٌل العنوان ,  24101127تارٌخ  وفً 51671ابراهٌم مصطفى ابراهٌم السواح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 بملن ابراهٌم مصطفى ابراهٌم السواح  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المركز المدٌم . بور سعٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  24101127وفً تارٌخ  51671ابراهٌم مصطفى ابراهٌم السواح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

رئٌسى بناحٌة شارع بور سعٌد بملن الطالب ابراهٌم مصطفى السواح وذلن لؽرض تجارة لحوم و وصؾ الـتأشٌر:   ، له محل 

  51671ولٌد برلم  2444/2/24اسمان مجمدة افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  04115دمحم عفت عبدالفتاح مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 شارع عفٌفى ابو رزق بملن احمد عفت عبدالفتاح مرزوقالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  02044دمحم سعٌد دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  447

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن صالح حلمى سٌد احمد . شبرا خلفون

تم تعدٌل العنوان ,  24101127وفً تارٌخ  76427ازق دمحم وفٌك عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالر -  441

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن ناجح عبد الحمٌد مهران 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  04112دمحم خالد عبدالعزٌز البهجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  440

 الـتأشٌر:   ، شارع النحتة من شارع المرط بملن خالد عبدالعزٌز دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  24101127وفً تارٌخ  04704صابرٌن مصطفى احمد رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 بملن عبد الرحمن عبد الرحمن زٌد -وصؾ الـتأشٌر:   ، الماى 

تم تعدٌل العنوان ,  24101127وفً تارٌخ  04701شٌماء رضا عبد اللطٌؾ سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 بملن/ السٌد على على ناصؾ  -وصؾ الـتأشٌر:   ، زرلان

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 24101127وفً تارٌخ  04705سامح فرحات حسن الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 الـتأشٌر:   ، شنوان بملن فرحات حسن الخٌاط 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  04706سعٌد دمحم عباس سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 الـتأشٌر:   ، البتانون بملن اشرؾ دمحم عباس سالم

تم تعدٌل العنوان ,  24101127وفً تارٌخ  04142ر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام الشحات دمحم دمحم حسن داود ، تاج -  414

 بملن/ عمرو الشحات دمحم محمود-وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت مسعود

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  04117معاذ خالد ابراهٌم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 كفر طنبدى بملن خالد ابراهٌم السٌد احمد الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  04143جابر عبده احمد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 بملن/حماده دمحم النجار-الـتأشٌر:   ، كفرشنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  51671ابراهٌم مصطفى السواح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة شارع المركز المدٌم بور سعٌد بملن ابراهٌم مصطفى ابراهٌم السواح وذلن لنشاط 

 2410/11/27فى  51671ولٌد برلم تابع  1141بمالة اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  04145تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رانٌا دمحم احمد شبل الدٌب ،  -  411

 بملن سناء عباس دمحم فرج  -الـتأشٌر:   ، البتانون 

تم تعدٌل  24101127وفً تارٌخ  17571دمحم ٌسرى رشدى عبد الهادى عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  410

 ٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن ورثة عبد الرحمن دمحم سمن . كفر المصٌلحة العنوان , وصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  04114دمحم دمحم شحاتة الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 الـتأشٌر:   ، دنشواى بملن ناصر دمحم شحاتة الملٌجى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  52735محمود بدور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حسن داود -  421

بؽرض استٌراد  2440/5/3فى  52735و الممٌد برلم تابع  1743الـتأشٌر:   ، تم الؽاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

 اً وتصدٌر مالبس جاهزة ولعب واطفال وذلن لالستؽناء عنه نهائٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  04114طارق السٌد ملٌجى شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 الـتأشٌر:   ، متفرع من شارع عاطؾ السادات خلؾ الرى بملن عماد وفاطمه الزهراء عزت دمحم النحته

تم تعدٌل العنوان ,  24101127وفً تارٌخ  04140عبدالحمٌد حسن عبدالحمٌد العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت شهالة بملن حسن عبدالحمٌد حسن العبد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  04146مصطفى محمود دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 الـتأشٌر:   ، جروان بملن عبدهللا على حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  04144اٌمن معوض حامد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 الـتأشٌر:   ، شبرا خلفون بملن معوض حامد ٌوسؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  24101127وفً تارٌخ  04141جر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد احمد سٌد احمد الهوارى ، تا -  426

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دراجٌل بملن سلوى عبدالمنعم عبداللطٌؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101127وفً تارٌخ  04147مهاب منٌر عنتر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

 بملن دمحم صبحى لبٌب الـتأشٌر:   ، مٌت خالان

تم تعدٌل العنوان ,  24101127وفً تارٌخ  04113صفوت عبدالمجٌد سلٌمان مدره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بجوار مدرسة الجٌل الجدٌد بملن عبدالمجٌد سلٌمان مدره

تم تعدٌل العنوان ,  24101127وفً تارٌخ  71123ده برلم    هناء ابراهٌم أحمد على السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  420

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح طنبدى بملن/ صاوى احمد خفاجى 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  77664هشام دمحم محمود صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 لٌصبح خلؾ الشونى الحى المبلى بملن هشام حمدى سعد دمحم سعد الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  03124هانى نعٌم عمر ابو العز موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 سٌد محمود سلطان مطر وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح بناحٌه شارع الحاج محمود مطر من شارع الجٌش بملن/ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  04124عبد هللا دمحم عفٌفى دمحم حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 بملن على دمحم عفٌفى جوٌلى  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة البملى 

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  04132ٌده برلم    ابراهٌم ابراهٌم دمحم عبد الخالك سالم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  433

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بتبس بملن/ احالم دمحم حسن

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  04123ٌسرٌه عبد الفتاح سعد دمحم حجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 ى سعد دمحم بملن/ محمود حلم-وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر جنزور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  04125سماح حافظ نصر ؼزال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 بملن/ رافت دمحم دمحم صالح -الـتأشٌر:   ، نادر 

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  61176أحمد عدلى عبٌد عبد الجٌد العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 بملن/مصطفى عبد اللطٌؾ الورالى -وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرا خلفون 

تم تعدٌل العنوان  24101121وفً تارٌخ  75241هانى دمحم رشاد عبد العزٌز دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  437

 شاد عبدالعزٌز دمحم رجب , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن حسام دمحم ر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  04122عزت محمود دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 بملن/ ورثه محمود دمحم عبد الجواد  -الـتأشٌر:   ، فٌشا الصؽرى

عمه فٌصل محى الدٌن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محٌى الدٌن خالد محٌى الدٌن احمد الجرؾ الماصر بوصاٌة  -  430

 بملن خالد محٌى الدٌن احمد الجرؾ -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تلوانة  24101121وفً تارٌخ  04126

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  04121محمودعبد العزٌز عبد الحمٌد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 وصؾ الـتأشٌر:   ، عشما بملن/ عبد العزٌز عبد الحمٌد بدر 

تم تعدٌل  24101121وفً تارٌخ  04133عبد العزٌز عبد المعطى عبد العزٌز عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر الشٌخ شحاته بملن/ النبوى دمحم الكومى

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  04120متولى عبد الرحمن السٌد سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شمٌاطس بملن/ اشرؾ عبد الرحمن السٌد سعفان

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  04134مرفت امٌن عبد الحفٌظ شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 وصؾ الـتأشٌر:   ، نادر بملن/ صبرى توفٌك عبد الجواد

تم تعدٌل العنوان ,  24101121وفً تارٌخ  04127طارق اسماعٌل خلٌل العبٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 احمد دمحم عمر وصؾ الـتأشٌر:   ، برج المدٌنه المنوره شارع طلعت حرب البرالشرلى بملن/ اٌمن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  04110نصر السٌد عٌد المرشدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 بملن عالء ابو الفتوح دمحم شاهٌن -الـتأشٌر:   ، بشتامى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  04124تامر دمحم دمحم سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 بملن/ دمحم دمحم احمد ٌالمان -الـتأشٌر:   ، العرالٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  04111على موسى دمحم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  447

 بملن موسى دمحم عبد المطلب  -الـتأشٌر:   ، سرسموس 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 ,  24101121وفً تارٌخ  04131اهٌم عبد الستار الردٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ابر -  441

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بمم بملن/ ابراهٌم عبد الستار عبد العزٌز الردٌنى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101121وفً تارٌخ  04121دمحم احمد دمحم فرج السودانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  440

 بملن/ انتظار فهمى سلٌمان بٌومى  -الـتأشٌر:   ، الراهب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  24101120وفً تارٌخ  04714مٌنا صبحى صابر فام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 الـتأشٌر:   ، شارع بنها بملن مٌنا صبحى صابر فام

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101143وفً تارٌخ  71466جمال مصطفى محمود عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات لطع ؼٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101144وفً تارٌخ  70527سمٌر عاطؾ عبد الرازق شرشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101144وفً تارٌخ  14474عبٌر مصطفى عبد الحلٌم فرج هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع ادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل 24101144وفً تارٌخ  04453اٌمن امام نٌاز بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 النشاط لٌصبح مكتب نمل بضائع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101145وفً تارٌخ  04145جر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابراهٌم عبد الونٌس شلتوت ، تا -  5

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط تجارة كاوتش الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101145وفً تارٌخ  71071دمحم رضا عبد السالم جاد ضٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

اط دعاٌة واعالن فٌما عدا اصدار الصحؾ و المجالت والكتب الدٌنٌة و المصاحؾ فٌما عدا خدمات االنترنت التأشٌر:  تم إضافة نش

( من 36( و الفمرة )10بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، وتجارة واستثمار عمارى واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة )

 نظمة لذلن( وذلن فى حدود اللوائح و الموانٌن الم6المجموعة )

تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح دمحم رضا عبد السالم جاد ضٌؾ ) مؤسسة ضٌؾ لالستثمار العمارى واالستٌراد والتصدٌر ( ،  -  7

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم إضافة نشاط دعاٌة واعالن 24101145وفً تارٌخ  71071تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

ؾ و المجالت والكتب الدٌنٌة و المصاحؾ فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ، فٌما عدا اصدار الصح

( وذلن فى حدود اللوائح و 6( من المجموعة )36( و الفمرة )10وتجارة واستثمار عمارى واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة )

 الموانٌن المنظمة لذلن

تم تعدٌل النشاط , 24101145وفً تارٌخ  61515د اللطٌؾ سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء الدٌن  مروان عب -  1

 وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط بذور الى النشاط األصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101145وفً تارٌخ  66411دمحم عبده عبد الحمٌد أبو مٌرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 ر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح  دورات تدرٌبٌة على الحاسب االلى ونظم برامج كمبٌوترالتأشٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101145وفً تارٌخ  66411دمحم عبده عبد الحمٌد أبومٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب مماوالت متكامله وحكومٌة



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 النشاط , وصؾ 24101147وفً تارٌخ  04173مرو عبدالعزٌز محمود الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  11

 التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح تعبئة وتؽلٌؾ دواجن

نشاط , وصؾ تم تعدٌل ال24101147وفً تارٌخ  71415وسام فتحى دمحم أبو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تورٌدات فٌما عدا االنترنت

تم تعدٌل النشاط , 24101111وفً تارٌخ  16121دمحم عبد العزٌز عبد الممصود محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط تورٌدات ) فٌما عدا مجاالت االنترنت (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101113وفً تارٌخ  71661مد عبد السمٌع على عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   أح -  14

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح مدشة وخلط اعالؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101114وفً تارٌخ  74042سمٌر على المطب ٌوسؾ عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 شٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تصدٌر فى حدود الموانٌن و اللوائح المنظمة لذلنالتأ

تم تعدٌل النشاط , 24101114وفً تارٌخ  04444وجدى عبدالبارى حافظ عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 لمنظمه لذلنوصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصدٌر فى حدود اللوائح والموانٌن ا

تم تعدٌل النشاط , 24101114وفً تارٌخ  64110السٌد كامل عبد السالم الشٌخ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله / تجمٌع وتصنٌع منتجات البان

وفً تارٌخ  60752د ،  سبك لٌده برلم   أحمد ماهر همام المطان )المطان لبٌع لطع ؼٌار الموتوسٌكالت( ، تاجر فر -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع لطع ؼٌار موتوسٌكالت24101117

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24101117وفً تارٌخ  60752أحمد ماهر همام المطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 لطع ؼٌار موتوسٌكالت تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101117وفً تارٌخ  01357احمد رجب محروس الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح استٌراد وتصدٌر مستلزمات دٌكور وطباعه ) فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت 

 وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( 6من المجموعة  36والفمرة  10احؾ والمجموعة والكتب الدٌنٌة والمص

تم 24101117وفً تارٌخ  60752أحمد ماهر همام المطان )المطان لتشكٌل المعادن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع تشكٌل معادن

وفً تارٌخ  60752أحمد ماهر همام المطان )المطان لبٌع لطع ؼٌار الموتوسٌكالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع تشكٌل معادن24101117

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101111ارٌخ وفً ت 14144اسالم حمادة دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة زٌوت سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  01132دمحم ربٌع طه عبد الرؤؾ نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح ورشه كمالٌات سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  53501بد الواحد محمود سلطح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامى ع -  25

 التأشٌر:  اضافة نشاط منتجات ورلٌة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 24101110وفً تارٌخ  12562مشٌرة نجٌب عبد الرحمن الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة وتوزٌع فالتر مٌاة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101110وفً تارٌخ  11354حسام الدٌن ابراهٌم احمد بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح لطع ؼٌارتون تون



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 النشاط , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  74032عطٌة عبد الفتاح عطٌة زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع مالبس جاهزه رجالى

, وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط24101121وفً تارٌخ  17735احمد جمعه دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح عفشة سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101121وفً تارٌخ  74165مصطفى رمضان سعد المحراث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تشطٌبات ومماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24101122وفً تارٌخ  13055لٌده برلم   دمحم فوزى دمحم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك  -  31

 تعدٌل النشاط لٌصبح مخزن لتجارة المواد الؽذائٌة

صفوت عبدالخالك احمد شاهٌن)شاهٌن للبذور والمبٌدات واالسمدة والمخصبات الزراعٌة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم الؽاء نشاط االستٌراد من النشاط االصلىتم 24101124وفً تارٌخ  61142

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24101124وفً تارٌخ  65654شاكر دمحم نجاح شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

فٌما عدا االنترنت وتصدٌر وفماً للوائح و تم الؽاء نشاط االستٌراد من النشاط االصلى لٌصبح النشاط االصلى مكتب تورٌدات 

 الموانٌن المنظمة لذلن

تم تعدٌل النشاط , 24101125وفً تارٌخ  64112عبد الرحمن فٌصل عبد العزٌز عنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

وذلن وفما للوائح  6موعة من المج36والفمرة 10وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح استٌراد تصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 والموانٌن المنظمه لذلن وتجارة سٌارات واجزائها ولطع ؼٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  24101125وفً تارٌخ  73243دمحم سعٌد على شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح جزارة

تم تعدٌل النشاط , 24101125وفً تارٌخ  04303لى الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدالوهاب مالكى ع -  36

 وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع المواد البالستٌكٌه ومستلزماته وتورٌدات ماعد االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101126وفً تارٌخ  01504كرٌم رضا عبدالعزٌز امالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط تورٌدات فٌما عدا مجاالت االنترنت الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101126وفً تارٌخ  01504كرٌم رضا عبدالعزٌز امالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 ت االنترنت الى النشاط االصلىالتأشٌر:  تم اضافة نشاط تورٌدات فٌما عدا مجاال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101127وفً تارٌخ  61623بٌشوى مٌالد صبحى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح بٌع لطع ؼٌار سٌارات جدٌدة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101127وفً تارٌخ  74024لم   احمد دمحم عبد الداٌم لرطام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  44

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط تصنٌع اضافات االعالؾ السائلة والبودر لدى الؽٌر الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101127وفً تارٌخ  71123هناء ابراهٌم أحمد على السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 ٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع مالبس جاهزهالتأش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101127وفً تارٌخ  04533ابو النجا احمد عبد هللا خٌر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تم تعدٌل مسمى لٌصبح مزرعة مواشى حالبة وتسمٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101121وفً تارٌخ  67001سبك لٌده برلم    شفٌك السٌد ابوالفتوح راجح ، تاجر فرد ،  -  43

 التأشٌر:  اضافة نشاط تورٌدات فٌما عدا مجاالت االنترنت

تم تعدٌل النشاط , 24101121وفً تارٌخ  10143اٌمن وجٌد ابراهٌم محروس عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 تون تون الى نشاط االصلىوصؾ التأشٌر:  بٌع لطع ؼٌار 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 24101121وفً تارٌخ  71335تامر سعٌد الدسولى العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط لطع ؼٌار دراجات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 24101121وفً تارٌخ  61176  أحمد عدلى عبٌد عبد الجٌد العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  46

 وصؾ التأشٌر:  بماله

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101127وفً تارٌخ  04141السٌد احمد سٌد احمد الهوارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101110وفً تارٌخ  04604شرٌؾ عادل عبدالعال عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101117وفً تارٌخ  04650نعمه عبدالخالك على الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101147وفً تارٌخ  04572خالد حمدى خالد ابراهٌم الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101146وفً تارٌخ  04550عبدهللا محروس على ابوسودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101125وفً تارٌخ  04751عاطؾ حامد عبداللطٌؾ عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101117وفً تارٌخ  04645كرم عبدالعاطى دمحم الزؼٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101117وفً تارٌخ  04644سامح سمٌر السٌد فتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101121وفً تارٌخ  04132ابراهٌم ابراهٌم دمحم عبد الخالك سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101110وفً تارٌخ  04743ؼانم صالح عبدالعزٌز شدٌد السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101124وفً تارٌخ  04744مصطفى ابوالمعاطى رضوان الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101126وفً تارٌخ  04716دمحم عبدالرحمن ابراهٌم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101117وفً تارٌخ  04657فتحى اشرؾ فتحى عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101144وفً تارٌخ  04511بدهللا ابوبكر دمحم حمامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101114وفً تارٌخ  10616احمد حسن اسماعٌل مطهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101125وفً تارٌخ  04740شعبان داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم  -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  04744رجب السٌد عبدالحكٌم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101144وفً تارٌخ  04521تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فوزى دمحم نصار ، -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  04742دمحم احمد دمحم الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101126وفً تارٌخ  04711،  سبك لٌده برلم   السٌد ممدوح السٌد ابودرٌع ، تاجر فرد  -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101113وفً تارٌخ  04611محمود ابراهٌم مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101112وفً تارٌخ  04500لٌده برلم   دمحم ابراهٌم سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101121وفً تارٌخ  04722احمد محمود سرحان الحاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101113وفً تارٌخ  04634رلم   دمحم صبحى عبدالمحسن الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101146وفً تارٌخ  04552سمر محمود عبدالرحمن محمود بشته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101114وفً تارٌخ  04631لٌده برلم   اسالم ابراهٌم فوزى عبدالرحٌم جاد ، تاجر فرد ،  سبك  -  26

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04672عماد سعٌد صالح محمود شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101127وفً تارٌخ  04147 مهاب منٌر عنتر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101127وفً تارٌخ  04113صفوت عبدالمجٌد سلٌمان مدره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 24101125تارٌخ وفً  04757دمحم شعبان دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 خاص

وفً  04503الفٌومى لخدمات النمل الداخلى والمماوالت ) احمد ماهر عبدالمادر الفٌومى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص24101111تارٌخ 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101143وفً تارٌخ  04544الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فؤاد دمحم شولى عبدهللا عبد -  32

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101126وفً تارٌخ  04774بسمه بكرى ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101110وفً تارٌخ  04614اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رزله عبدالممصود عٌد دروٌش ، ت -  34

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101143وفً تارٌخ  04513هٌام فتحى محمود سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101121وفً تارٌخ  04716مها دمحمى كساب المرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101121وفً تارٌخ  04124عبد هللا دمحم عفٌفى دمحم حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101145وفً تارٌخ  04544عٌد امبارن دمحم الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   س -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101113وفً تارٌخ  04623محمود عبدالعزٌز عبدالجلٌل التحٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  04711لٌد دمحم السٌد حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   و -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04670مصطفى ابراهٌم النعمانى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101125وفً تارٌخ  04766حسن جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌم شعبان  -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101121وفً تارٌخ  04734مصطفى دمحم دمحم محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101111وفً تارٌخ  04667سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نرمٌن مرلص نموال مرلص -  44

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101146وفً تارٌخ  04541شنودة جرجس بشارة الهوارنة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101143وفً تارٌخ  666666تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌه لطفى جابر الوكٌل ، -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101126وفً تارٌخ  04772وفاء فتحى دمحم دمحم الؽلبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101126وفً تارٌخ  04776اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان كمال الدٌن فهٌم احمد ، ت -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101143وفً تارٌخ  04514ابراهٌم نسٌم عطٌة العباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  04674سبك لٌده برلم    شٌماء لطب دمحم ابوعلى ، تاجر فرد ،  -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101113وفً تارٌخ  04634عبدالممصود حمدى عبدالممصود عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  04714سبك لٌده برلم    سامى عاطؾ عبدالجابر حشٌش ، تاجر فرد ،  -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  74604حمادة دمحم زهران أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101121وفً تارٌخ  04127برلم   طارق اسماعٌل خلٌل العبٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101113وفً تارٌخ  04611بدر على محمود الرمادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101125وفً تارٌخ  04764وائل عبدة السٌد احمد كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04512دمحم عبدالستار عبدالرسول البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101127وفً تارٌخ  04112دمحم خالد عبدالعزٌز البهجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101110وفً تارٌخ  04607دمحم معوض شحاته البملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101121تارٌخ  وفً 04720هٌثم فؤاد ابراهٌم ابوالعٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101113وفً تارٌخ  04633عبدالمنصؾ فرٌد عبدالمنصؾ شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101117وفً تارٌخ  04640باهى حمدى خالد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101127وفً تارٌخ  04111منى عبدالعال عبدالؽنى فخر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101144وفً تارٌخ  04524هنا مبرون عبدالموى السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101125وفً تارٌخ  04750كرٌم حسن ابراهٌم سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04513دمحم ابوٌوسؾ احمد المططى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101146وفً تارٌخ  04540ماٌكل مالن سمعان اسحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 نوع الشركة , 24101143وفً تارٌخ  04512فٌك محمود خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح دمحم ش -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101121وفً تارٌخ  04124تامر دمحم دمحم سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101126وفً تارٌخ  04715راوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود دمحم المؽ -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101145وفً تارٌخ  04537احمد سمٌر عبد السمٌع مؽٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  04747تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد توفٌك سعد احمد مؽربى ، -  72

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101147وفً تارٌخ  04564هشام رضا على فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101111وفً تارٌخ  04666جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا محمود السٌد عبدالسالم الدهمة ، تا -  74

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101112وفً تارٌخ  04641هدٌر دمحم دمحم عزب ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101117وفً تارٌخ  04131فرد ،  سبك لٌده برلم   تنسٌم اٌمن دمحم حداد عبداللطٌؾ ، تاجر  -  76

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101126وفً تارٌخ  04777اسامه مصطفى دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101113وفً تارٌخ  04617ده برلم   امٌر فتحى السٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101113وفً تارٌخ  04621خلٌل باللٌطى سلٌمان منصور سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  70

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  04713برلم   دمحم سلٌمان دمحم كتان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101112وفً تارٌخ  04505دمحم شحاته عبدالجلٌل افندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101110وفً تارٌخ  04602برلم    احمد الدسولى دمحم ابراهٌم عسٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101113وفً تارٌخ  04626لم   عبدالعزٌز الدمحمى عبدالعزٌز خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  14

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101147وفً تارٌخ  04561طارق جمال عبدالعزٌز بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 نوع الشركة , وصؾ 24101147تارٌخ  وفً 04571احمد مصطفى دمحم شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101125وفً تارٌخ  04754حمدى لطفى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101144وفً تارٌخ  04524والء عبدالعزٌز البسٌونى سلطح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101117وفً تارٌخ  04653هبه احمد ملٌجى احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101126وفً تارٌخ  04701وهٌبه عبدالحمٌد سٌد احمد ابو على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101117وفً تارٌخ  04663مروان احمد ابراهٌم شنٌشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 وصؾ التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ تم ت24101121وفً تارٌخ  04110نصر السٌد عٌد المرشدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101110وفً تارٌخ  04613دمحم نبوى السٌد سالم الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101143وفً تارٌخ  04511عبد الحفٌظ عبدالرسول عبد الحفٌظ عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101125وفً تارٌخ  65654شاكر دمحم نجاح شاكر عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101121وفً تارٌخ  04717ٌاسر سعدالدٌن دٌاب مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  64345ابراهٌم السٌد شبل سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  07

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101145وفً تارٌخ  04541مال صبحى عبدالداٌم التهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  01

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101113وفً تارٌخ  04624محمود الحسٌنى سٌد احمد الربٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101126وفً تارٌخ  04711اسامه صبحى شبل البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101127وفً تارٌخ  51671ابراهٌم مصطفى ابراهٌم السواح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101127وفً تارٌخ  04115 عفت عبدالفتاح مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101112وفً تارٌخ  04644جمال الجمل عبدالحمٌد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101110وفً تارٌخ  04605ادل مجد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح ع -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101121وفً تارٌخ  04721تهانى عزت عبدالبارى عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  04661بده البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعاد محمود ع -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101144وفً تارٌخ  04522مصطفى حلمى عبدالعلٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  04744، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح طلبه ابراهٌم عدس -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 24101146وفً تارٌخ  04547دمحم دمحم دمحم سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  140

 خاص

ؾ الماصر بوصاٌة عمه فٌصل محى الدٌن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محٌى الدٌن خالد محٌى الدٌن احمد الجر -  114

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص24101121وفً تارٌخ  04126

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101126وفً تارٌخ  04775دمحم محمود دمحم المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101117وفً تارٌخ  04654دمحم محمود السٌد ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101145وفً تارٌخ  04535سحر عبدالمجٌد عبد المعطى عاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 تأشٌر: خاص, وصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101126وفً تارٌخ  04710احمد وجٌة عبدالحمٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101110وفً تارٌخ  04612مها ٌوسؾ لسطندى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  04733عمرو سعٌد محمود ابوخلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101147وفً تارٌخ  04563محمود دمحم فتحى السٌد زناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101112وفً تارٌخ  04645محمود على ابراهٌم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101114وفً تارٌخ  04635زكرٌا زٌن العابدٌن زكرٌا المراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101113وفً تارٌخ  04610نسمة جمال عطٌة السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  04715دٌنا حامد محمود البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 , 24101125وفً تارٌخ  04761اسالم سعٌد عبدالفتاح الدلجمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  04511هناء دمحم عبدالعزٌز فتٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101127وفً تارٌخ  04114دمحم دمحم شحاتة الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101127وفً تارٌخ  04704صابرٌن مصطفى احمد رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  04745السٌد دمحم دمحم ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101114وفً تارٌخ  04630صدٌمه حفنى حفنى حتحوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101127وفً تارٌخ  04705ات حسن الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح فرح -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101146وفً تارٌخ  04555امٌنة حسن جوده بصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101112وفً تارٌخ  04640ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو احمد احمد البمباو -  134

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  04746فاطمة ماهر كمال عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101117وفً تارٌخ  04647اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجاح عبدالمعبود عبدالعاطى على ، ت -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101127وفً تارٌخ  04701شٌماء رضا عبد اللطٌؾ سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  04514د ،  سبك لٌده برلم   زٌنب احمد صالح حبٌب ، تاجر فر -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101117وفً تارٌخ  04641دمحم طاٌل عبدالفتاح عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101112وفً تارٌخ  04647ك لٌده برلم   احمد دمحم على فاٌد ، تاجر فرد ،  سب -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101121وفً تارٌخ  04134مرفت امٌن عبد الحفٌظ شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101110وفً تارٌخ  04742ه برلم   عبدالرحمن شاذلى ٌسن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101110وفً تارٌخ  04744دمحم شبل دمحم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 , 24101145وفً تارٌخ  04533ده برلم   ابو النجا احمد عبد هللا خٌر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  03705عالء فتحى محروس عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  04743لم   دمحم هاشم عبدالفتاح خلٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101144وفً تارٌخ  04527دمحم عدلى الشحات شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

كار للرحالت الداخلٌة وتجارة وتأجٌر السٌارات ( ، تاجر  سٌؾ الدٌن صالح جٌوشى عبدالحلٌم السٌد ) مكتب سٌؾ الدٌن -  144

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص24101144وفً تارٌخ  04520فرد ،  سبك لٌده برلم   

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101113وفً تارٌخ  04614سعاد دمحم احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101117وفً تارٌخ  04661دمحم عبدالموى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101121وفً تارٌخ  04726عمرو عبدالرحمن دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101146وفً تارٌخ  04556احمد سامى عثمان الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  04747سامح عبدالشاكر عبدهللا الجحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  140

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101127وفً تارٌخ  04143جابر عبده احمد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04502دمحم محمود عبدالرحمن عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101121وفً تارٌخ  04133عبد العزٌز عبد المعطى عبد العزٌز عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101113وفً تارٌخ  04612سارة صابر عبدالظاهر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 شٌر: خاصوصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة 24101126وفً تارٌخ  04770حسٌن حلمى حسٌن عفٌفى السبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101145وفً تارٌخ  04531والء متولى عبدالعال النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 ٌر: خاصوصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101117وفً تارٌخ  04664هدى شندى عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  04731احمد مبرون احمد رمٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101121وفً تارٌخ  04725رانٌا عامر دمحم جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101117وفً تارٌخ  04643ممدوح شعبان دمحم حمادة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101126وفً تارٌخ  04713جابر فرج عمدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جابر  -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101145وفً تارٌخ  04543نادٌة لطفى جابر الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101145وفً تارٌخ  04542ٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ضٌاء عاطؾ السٌد الع -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101145وفً تارٌخ  04546عطٌه كامل حسن زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  04677،  سبك لٌده برلم   احمد مجدى دمحم شعبان ، تاجر فرد  -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101125وفً تارٌخ  11315على مرسى فوزى مرسى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101112وفً تارٌخ  04501ك لٌده برلم   ابراهٌم جمال ابراهٌم تركى ، تاجر فرد ،  سب -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101121وفً تارٌخ  04721محمود عبدالمحسن محمود عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101113وفً تارٌخ  04631بك لٌده برلم   عزه عبدالؽنى عبدالممصود النحاس ، تاجر فرد ،  س -  161

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  74736احمد سمٌر دمحم السمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  160

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101147وفً تارٌخ  04575رلم   مصطفى عبدهللا دمحم ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  174

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101125وفً تارٌخ  04755فهمى رشدى فهمى عبدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101144وفً تارٌخ  04515تامر سعٌد زكى حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101110وفً تارٌخ  04604سالمة زٌنهم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101117ً تارٌخ وف 04655سمٌه ابراهٌم محمود مرسى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101126وفً تارٌخ  04774هبة هللا فؤاد عطٌة على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 24101145وفً تارٌخ  04531احمد دمحم مختار عبدالسمٌع عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101110وفً تارٌخ  04616منى سعٌد عبداللطٌؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101147وفً تارٌخ  04567احمد دمحم مصطفى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101121وفً تارٌخ  04710عبدهللا لطفى عبدهللا طراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  170

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101112وفً تارٌخ  04642دمحم سمٌر عبدالرحمن بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101113وفً تارٌخ  04622ابراهٌم عوض ابراهٌم رزق السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101121وفً تارٌخ  04122عزت محمود دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101126وفً تارٌخ  04714فاطمة فرج هللا دمحم الجعبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101127وفً تارٌخ  04114طارق السٌد ملٌجى شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101127وفً تارٌخ  04700تامر دمحم احمد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101113وفً تارٌخ  04625احمد محمود عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر  -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101113وفً تارٌخ  04620سوزان فتحى سعد الشاٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101147وفً تارٌخ  04573د ٌوسؾ عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماجد عبدالحمٌ -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101147وفً تارٌخ  04574محمود احمد وجدى حسن بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04675وى ابوسنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   العٌسوى دمحم العٌس -  104

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  04752هناء دمحم دمحم عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101125وفً تارٌخ  04753اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شادى السٌد مصطفى دمحم ، ت -  102

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101121وفً تارٌخ  04131محمود ابراهٌم عبد الستار الردٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  103

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  04745تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على كامل موسى عبدالرازق ،  -  104

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101121وفً تارٌخ  04111على موسى دمحم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101144وفً تارٌخ  04517،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمهٌمن ٌسرى ناصر ، تاجر فرد -  106

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101144وفً تارٌخ  04516دمحم السٌد شفٌك حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  107

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101110وفً تارٌخ  04610ده برلم   منال عبدالرحمن على الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  101

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101110وفً تارٌخ  04611شٌماء رجب حسٌن حامد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  100

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  04730ه برلم   احمد نبٌل عبدالشافى دمحم ؼنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  244

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101146وفً تارٌخ  04551دمحم نبوى احمد مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101114وفً تارٌخ  04641دمحم خالد سلٌمان رمٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101143وفً تارٌخ  04400دمحم احمد بخٌت حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101113ً تارٌخ وف 04613شحات عبدالوهاب معوض دمحم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101125وفً تارٌخ  04761احمد بسٌونى دمحم الؽزالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101111ٌخ وفً تار 04511احالم عبدهللا السٌد كرورة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101127وفً تارٌخ  04116مروة سعٌد عبداللطٌؾ عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101121وفً تارٌخ  04727احمد دمحم احمد عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101114وفً تارٌخ  04637مصطفى ابراهٌم الحسٌنى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  240

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  04515كوثر على حامد مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101127وفً تارٌخ  04145رانٌا دمحم احمد شبل الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101143وفً تارٌخ  04542مصطفى زكى عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101143وفً تارٌخ  04547عزه كمال شندى نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101121وفً تارٌخ  04121بد الحمٌد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمودعبد العزٌز ع -  214

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101112وفً تارٌخ  02743عادل عبد العال كمال الدٌن الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 24101110وفً تارٌخ  04741 عبدالنعٌم نجم الماصر بوالٌة والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامة دمحم -  216

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101117وفً تارٌخ  04656محمود عبدالعزٌز تاج الدٌن حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع 24101126وفً تارٌخ  04771طارق عبد المحسن سٌد احمد الشرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101126وفً تارٌخ  04717دمحم على السٌد ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  04741احمد مجدى دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101147وفً تارٌخ  04561اٌة نشأت عبد العاطى كامل عجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101121وفً تارٌخ  04711عاطؾ عبدالعظٌم حسان سٌؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04664حاتم دمحم عبدالعزٌز فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101145وفً تارٌخ  04530فتحٌه عبد الحمٌد حسنٌن شلباٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  04611لمٌاء عاطؾ احمد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101125وفً تارٌخ  04762دمحم محمود دمحم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101112وفً تارٌخ  04506رجب دمحم السٌد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101112وفً تارٌخ  04641د على خٌرهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عطٌه عبدالجٌ -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101110وفً تارٌخ  04606ابراهٌم عبدالحمٌد عبدالحمٌد نواره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  220

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101110وفً تارٌخ  04601ام دمحم السٌد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الهام عص -  234

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101121وفً تارٌخ  04732دمحم عبدالعزٌز عبدالحى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101124وفً تارٌخ  04712اد جمال الدٌن عبدالمنعم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جه -  232

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101144وفً تارٌخ  04523دمحم سلٌمان احمد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  04746 فوزى دمحم الحداد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101117وفً تارٌخ  04654احمد سمٌر لطفى العسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101117وفً تارٌخ  04651رحمن احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انتصار عبدال -  236

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101146وفً تارٌخ  04551احمد دمحم بسٌونى حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101121وفً تارٌخ  04125سماح حافظ نصر ؼزال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101145وفً تارٌخ  04536احمد دمحم رضا احمد ناشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  230

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101126وفً تارٌخ  04702حمد عاطؾ دمحم بعرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌر ا -  244

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101126وفً تارٌخ  04703مازن صالح دمحم الحرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  04741شبل الؽنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو عبدالرحمن -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101147وفً تارٌخ  04566نهال اشرؾ على سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101147وفً تارٌخ  04565جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم امٌن نصر مراد ، تا -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04665امٌرة عبدالباسط دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101112وفً تارٌخ  04646سبك لٌده برلم     حامد السٌد شبل سرور ، تاجر فرد ، -  246

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101144وفً تارٌخ  04526على عصام على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 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 , 24101113وفً تارٌخ  04616 سمٌر اشرؾ ٌوسؾ خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  241

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101114وفً تارٌخ  04636حماده فتحى بدرالدٌن بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  240

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101126وفً تارٌخ  04712عبدالظاهر ابراهٌم على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101127وفً تارٌخ  04140عبدالحمٌد حسن عبدالحمٌد العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101127تارٌخ  وفً 04144اٌمن معوض حامد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  04740احمد دمحم رافت دمحم النعمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101113رٌخ وفً تا 74170دمحم ابوالنجا دمحم طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  04517هدى دمحم دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04671ولٌد دمحم فتحى احمد جرٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04673احسان احمد عبدالحمٌد ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد24101127وفً تارٌخ  04146مصطفى محمود دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101146وفً تارٌخ  04553عبدالحمٌد انور عبدالحمٌد فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  250

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 24101143وفً تارٌخ  04543حنان حمدى دمحم فرٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101143وفً تارٌخ  04545حلمى دمحم عبد الرسول كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصؾ التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت24101121وفً تارٌخ  04123ٌسرٌه عبد الفتاح سعد دمحم حجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101126وفً تارٌخ  04773دنٌا عزت احمد سلٌمان مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن24101145وفً تارٌخ  04532طارق مصطفى السٌد الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  04734سماح دمحم رأفت فهمى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصؾ التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ركة , وصؾ تم تعدٌل نوع الش24101146وفً تارٌخ  04564دمحم دمحم عبدالعال لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04614زكرٌا عبد الحمٌد دمحم الدهمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101125وفً تارٌخ  04760احمد فتحى احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101113وفً تارٌخ  04615نبٌله السٌد عٌسوى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  260

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  04671احمد محمود احمد مرٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101125وفً تارٌخ  04764دمحم احمد عبدالحمٌد علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101125وفً تارٌخ  04763دمحم عٌسى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء -  272

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101111وفً تارٌخ  04504جمال عبدالعظٌم محروس محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  04504اهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى جمعه ابر -  274

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101121وفً تارٌخ  04723عبدهللا دمحم دمحم الخرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101113وفً تارٌخ  04627، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌة سالم على موسى -  276

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101113وفً تارٌخ  04621هدى دمحم مؽاورى حسن الشطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101146وفً تارٌخ  04557فرد ،  سبك لٌده برلم   نجاة احمد دمحم لابٌل ، تاجر  -  271

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101111وفً تارٌخ  04674طارق اٌمن عبدالجٌد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  270

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04676د ،  سبك لٌده برلم   مروه جمال ابراهٌم دمحم النشار ، تاجر فر -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101127وفً تارٌخ  04142حسام الشحات دمحم دمحم حسن داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04501ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم دمحم السٌد احمد ، تاج -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101127وفً تارٌخ  04117معاذ خالد ابراهٌم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصؾ التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101144وفً تارٌخ  04514جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالرحمن احمد الجهالن ، تا -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101143وفً تارٌخ  04541هانى سعٌد صلٌب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101143وفً تارٌخ  04544لٌده برلم    هانى صلٌب حنا صلٌب ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101121وفً تارٌخ  04724محمود سعد محمود امٌن عالى ابوشادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101114وفً تارٌخ  04644ك لٌده برلم   دمحم لطفى دمحم ابوشحاط ، تاجر فرد ،  سب -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101145وفً تارٌخ  04544اٌمان دمحم عبد المجٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101145وفً تارٌخ  04545برلم    شاهنده دروٌش احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  204

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101125وفً تارٌخ  04765اٌمان عبدالرحمن دمحم الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  201

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  04767اٌمن حسن دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  202

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04510سمٌر ماجد رشاد محمود سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  203

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101112ً تارٌخ وف 04507محمود محمود عثمان برسٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  204

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101110وفً تارٌخ  04603اسامه محمود احمد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  205

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101113وفً تارٌخ  04632دمحم احمد عبدالفتاح مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  206

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101147وفً تارٌخ  04560دمحم دمحم ابو فراج مصطفى الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  207

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101147وفً تارٌخ  04576سهٌله عادل عبدالرحٌم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  201

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101111وفً تارٌخ  04660احمد عبدالفتاح عبدالمجٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  200

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101125وفً تارٌخ  04756سالمه حمزه سالمه االعصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101124وفً تارٌخ  04714مها احمد دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101127وفً تارٌخ  04707حسام عزت السٌد حشكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101146وفً تارٌخ  04554دمحم عبداللطٌؾ دمحم مبرون مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101117وفً تارٌخ  04646دمحم رشاد عبدالعزٌز دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رجب -  344

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101144وفً تارٌخ  04510دمحم انور زٌنهم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 التأشٌر: خاص

تم 24101112وفً تارٌخ  04644ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابو خشٌم الماصر بوالٌة والده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101126وفً تارٌخ  04771حمزه السٌد دمحم بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  347

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101145وفً تارٌخ  04534ناجى دمحم عبد العاطى عٌافه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101143وفً تارٌخ  04541دمحم عالء الدٌن على السٌد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  340

 لتأشٌر: خاص, وصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101110وفً تارٌخ  04615ٌاسر عباس حسٌن عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 24101125وفً تارٌخ  04754احمد عبد العزٌز فتح هللا السخاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص, وصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  04735محمود دمحم احمد دمحم عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101121وفً تارٌخ  04121دمحم احمد دمحم فرج السودانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 تأشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101113وفً تارٌخ  04624هانى دمحم السٌد عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101127وفً تارٌخ  04141عماد شولى حنا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101127وفً تارٌخ  04706سعٌد دمحم عباس سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101110وفً تارٌخ  04601محمود رزق احمد شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101117وفً تارٌخ  04662لٌجى زناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد على دمحم م -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101147وفً تارٌخ  04574دمحم سعٌد عبدالفتاح شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  310

 التأشٌر: خاص



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  03705الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء فتحى محروس عبد -  324

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101147وفً تارٌخ  04577سعٌد فهٌم فهٌم عجرمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101117وفً تارٌخ  04652مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   والء عبدالمنعم عبدالهادى اح -  322

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101144وفً تارٌخ  04521دمحم عماد الدٌن ابراهٌم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  04741د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هدى حمدى عبدالعزٌز ابوزٌ -  324

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101121وفً تارٌخ  04120متولى عبد الرحمن السٌد سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 24101112وفً تارٌخ  70214دمحم عبد الحفٌظ دمحم عبد الموى عشٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101110وفً تارٌخ  04600سهام سعٌد محمود ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  327

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع 24101143وفً تارٌخ  04444اٌمن سامى عبدالسالم عبدالهادى بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101126وفً تارٌخ  04704صابرٌن عباس عبدة المراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  320

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101110وفً تارٌخ  04617اٌه دمحم دمحم ممطؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101124وفً تارٌخ  04737اٌمن دمحم محٌى الدٌن أمٌن عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101112وفً تارٌخ  04643ولٌد دمحم شحاته شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101112وفً تارٌخ  04614ٌوسؾ رفعت محمود الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 24101144وفً تارٌخ  04534عبدالمحسن عبدالسالم ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال  -  334

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 24101120وفً تارٌخ  04714مٌنا صبحى صابر فام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 التأشٌر: خاص

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل السمة لتصبح اتش كلب )  04441تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101143،  فى تارٌخ :   -  1

H.Clup   ) 

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح الوكالة  71466تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101143فى تارٌخ :   ،  -  2

 لتورٌد لطع ؼٌار السٌارات  

 الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح النجاح 70527تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101144،  فى تارٌخ :   -  3

 لتجارة و توزٌع المواد الؽذائٌة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح بٌونوفا  16421تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101145،  فى تارٌخ :   -  4

 (bionova   ) 

السمة التجارٌة لتصبح/ أى أم  الى: تم تعدٌل 61515تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101145،  فى تارٌخ :   -  5

 أى انترناشٌونال  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح بٌوالب  71415تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101147،  فى تارٌخ :   -  6

 للتورٌدات  

عدٌل السمه التجارٌه لتصبح المصطفى الى: ت 16121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101111،  فى تارٌخ :   -  7

 للمماوالت والتورٌدات  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح النور  75267تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101113،  فى تارٌخ :   -  1

   ALNOOR EGYptiaN MediCaL SUppliesالمصرٌه للمستلزمات الطبٌه 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الحافظ  04444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101114،  فى تارٌخ :   -  0

 للتصدٌر  

الى: أحمد ماهر همام المطان )المطان  60752تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101117،  فى تارٌخ :   -  14

 لتشكٌل المعادن (  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح اجٌاد  11747تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101117،  فى تارٌخ :   -  11

 مكه  

الى: أحمد ماهر همام المطان )المطان لبٌع  60752تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101117،  فى تارٌخ :   -  12

 الت(  لطع ؼٌار الموتوسٌك

الى: اضافة السمة التجارٌة لتصبح  53501تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101111،  فى تارٌخ :   -  13

 المصرٌة االٌطالٌة للمنتجات الورلٌة  

ٌة لتصبح الى: تم تعدٌل السمة التجار 12562تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101110،  فى تارٌخ :   -  14

 الماسٌة لفالتر المٌاة  



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح زكٌه  41721تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101124،  فى تارٌخ :   -  15

 سعٌد دمحم حندوله  

ٌل السمة التجارٌة لتصبح الى: تم تعد 12562تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101124،  فى تارٌخ :   -  16

 الماسٌة لتجارة وتوزٌع فالتر المٌاة  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح ستٌنج  74032تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101124،  فى تارٌخ :   -  17

STENG   

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  74165تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101121،  فى تارٌخ :   -  11

ARTINO  ارتٌنو 

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح السالم  04303تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101125،  فى تارٌخ :   -  10

 لتصنٌع البالستٌن  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  14341دة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم24101126ٌ،  فى تارٌخ :   -  24

 مؤسسة الممة العمال االلومٌتال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح  74024تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 24101127،  فى تارٌخ :   -  21

 اٌجٌبت جرٌن  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح فرست  04671م الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اس24101127،  فى تارٌخ :   -  22

 وان لتعبئة و توزٌع المواد الؽذائٌة  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    24101144، وفى تارٌخ    61312شركة / عصام طه ابراهٌم و شرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

محو/شطب السجل  حل شركه وتصفٌتها نهائٌا وستلم كل شرٌن حصته من راس المال الشركه ولٌس للشركه اى فروع فى 

 جمهورٌه مصر العربٌه

، وفى    46454ه وشرٌكه مجدى عبد الطاعم سالمه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركه هالل عبد المجٌد سالم   - 2

 تم محو/شطب السجل  شطبت صحفٌه المٌد بأمر محو وذلن لحل الشركه وتصفٌاتها نهائٌا   24101112تارٌخ 

تم    24101111خ ، وفى تارٌ   42541شركه عاطؾ مختار محمود وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌاَ واستلم كل شرٌن حصتة فى راس المال ولٌس للشركة اى فروع داخل ج.م.ع

تم    24101110، وفى تارٌخ    74661شركة حسٌن محمود دمحم أبو سالم وشرٌكتة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

ََ واستلم كل شرٌن حصتة فى راس المال ولٌس للشركة اى فروع محو/شطب السجل  تم حل  ً الشركة  وفروعها وتصفٌتها نهائٌا

 اخرى داخل ج.م.ع

،    74661تعدٌل اسم الشركه لٌصبح شركه احمد عبدالمنعم متولى ابوالؽار وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

ََ واستلم كل شرٌن حصتة فى راس تم محو/شطب السجل  ت   24101110وفى تارٌخ  ً م حل الشركة  وفروعها وتصفٌتها نهائٌا

 المال ولٌس للشركة اى فروع اخرى داخل ج.م.ع

تم    24101121، وفى تارٌخ    61261شركة ٌاسر ابراهٌم السٌد وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 كه وتصفٌاتها نهائٌامحو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد وذلن لحل الشر

تم    24101121، وفى تارٌخ    75527شركة رمزى دمحم سالم شلبى وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌاً واستلم كل شرٌن حصتة فى راس المال ولٌس للشركة اى فروع داخل ج. م . ع

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  41412شركة دمحم دمحم على سٌؾ وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

وذلن لنمل ممر 1003لسنه  1231شارع احمد عرابى المهندسٌن والممٌد برلم 14ء الفرع الكائن بناحٌة وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽا

 الفرع الى محافظة االسكندرٌة 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 24101124وفً تارٌخ  41412شركة دمحم دمحم على سٌؾ وشركاه )سٌؾ للسٌاحة ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

لسنه  1231شارع احمد عرابى المهندسٌن والممٌد برلم 14أشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بناحٌة تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـت

 وذلن لنمل ممر الفرع الى محافظة االسكندرٌة 1003

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  41412شركة دمحم دمحم على سٌؾ وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

( امام االسانسٌر ولٌد برلم 140شارع عمر لطفى كامب شٌزار االول شمة ) 14ـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة شرلى وصؾ ال

  2410/11/26فى  0411واودع برلم  03420

 24101124وفً تارٌخ  41412شركة دمحم دمحم على سٌؾ وشركاه )سٌؾ للسٌاحة ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

( امام 140شارع عمر لطفى كامب شٌزار االول شمة ) 14ٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة شرلى تم تعد

  2410/11/26فى  0411واودع برلم  03420االسانسٌر ولٌد برلم 

م تعدٌل العنوان , ت 24101124وفً تارٌخ  41412شركة دمحم دمحم على سٌؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

وذلن لنمل ممر 1003لسنه  1231شارع احمد عرابى المهندسٌن والممٌد برلم 14وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بناحٌة 

 الفرع الى محافظة االسكندرٌة 

 24101124ً تارٌخ وف 41412شركة دمحم دمحم على سٌؾ وشركاه )سٌؾ للسٌاحة ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

لسنه  1231شارع احمد عرابى المهندسٌن والممٌد برلم 14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بناحٌة 

 وذلن لنمل ممر الفرع الى محافظة االسكندرٌة 1003

تم تعدٌل العنوان ,  24101124وفً تارٌخ  41412شركة دمحم دمحم على سٌؾ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

( امام االسانسٌر ولٌد برلم 140شارع عمر لطفى كامب شٌزار االول شمة ) 14وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة شرلى 

  2410/11/26فى  0411واودع برلم  03420

 24101124وفً تارٌخ  41412لٌدها برلم     شركة دمحم دمحم على سٌؾ وشركاه )سٌؾ للسٌاحة ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -  1

( امام 140شارع عمر لطفى كامب شٌزار االول شمة ) 14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة شرلى 

  2410/11/26فى  0411واودع برلم  03420االسانسٌر ولٌد برلم 

تم تعدٌل  24101125وفً تارٌخ  65414امن ،  سبك لٌدها برلم    شركه رجب عبد العزٌز دمحم عرب وشركاه ، شركة تض -  0

( شارع الجالء البحرى بملن احمد رجب رمضان حنفى 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بناحٌة شبٌن الكوم )

  2410/11/25فى  1677واودع برلم  65414وذلن بنفس الؽرض والسمه والمدٌرٌن ولٌد برلم تابع 

تم  24101125وفً تارٌخ  65414شركة ابراهٌم رجب رمضان حنفى وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

( شارع الجالء البحرى بملن احمد رجب رمضان 1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بناحٌة شبٌن الكوم )

  2410/11/25فى  1677واودع برلم  65414ٌد برلم تابع حنفى وذلن بنفس الؽرض والسمه والمدٌرٌن ول

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه صبحى ابراهٌم لاسم وشركاه ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط لٌصبح توزٌع وتسجٌل وتصنٌع لدى الؽٌر لالدوٌة  -  1

البشرٌة و االدوٌة البٌطرٌة و المكمالت الؽذائٌة و المستلزمات الطبٌة ةمستحضرات التجمٌل ومنتجات النحل و االؼذٌة الخاصة و 

الكٌمٌاوٌات و اضافة االعالؾ وتسجٌل و تورٌد الخامات و المستلزمات الالزمة للتصنٌع ،  سبك  المطهرات و المبٌدات الحشرٌة و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24101110وفً تارٌخ  73530لٌدها برلم   

 63411،  سبك لٌدها برلم   شركه دمحم النادى دمحم ربٌع وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة نشاط استٌراد وتجارة السٌارات  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن24101121وفً تارٌخ 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  70502كة لتصبح شركة كرٌم عاطؾ صادق عبد الحكٌم وشرٌكة ، سبك لٌدها برلم   تم تعدٌل اسم الشر -  1

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن24101113

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 24101113وفً تارٌخ  70502شركة كرٌم عاطؾ صادق و شرٌكتة ، سبك لٌدها برلم    -  2

 ٌر: شركة تضامنالتأش

وفً تارٌخ  70502تم تعدٌل اسم الشركة لتصبح شركة هالة عادل عبد هللا ٌونس و شرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن24101113

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  60422شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24101147،  فى تارٌخ :   -  1

 لصبح شركة احمد دمحم دمحم عبد الكرٌم

لشركة الى: تم تعدٌل اسم ا 70502شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24101113،  فى تارٌخ :   -  2

 لتصبح شركة كرٌم عاطؾ صادق عبد الحكٌم وشرٌكة

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  70502توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24101113،  فى تارٌخ :   -  3

 لتصبح شركة كرٌم عاطؾ صادق عبد الحكٌم وشرٌكة

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  70502لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم ا  24101113،  فى تارٌخ :   -  4

 لتصبح شركة كرٌم عاطؾ صادق عبد الحكٌم وشرٌكة

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  03443شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24101121،  فى تارٌخ :   -  5

 نٌن وشرٌكةلتصبح شركة عمرو ربٌع دمحم حس

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  01301توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   24101121،  فى تارٌخ :   -  6

 لتصبح شركة ٌاسر عبد الفتاح دمحم جمٌل وشرٌكة

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وائل عبد العزٌز عبد الرحمن عدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع للشرٌكٌن احمد السٌد  -  1

حجازى البرماوى و وائل عبد العزٌز عبد الرحمن عدوى لهما مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن 

ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن  اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و

التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهما الحك 

برلم       24101143مستخدمى ، تارٌخ : فى التصرؾ فى ممتلكات الشركة ولصالحها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 
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احمد السٌد حجازى البرماوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع للشرٌكٌن احمد السٌد حجازى  -  2

ن اؼراضها امام البرماوى و وائل عبد العزٌز عبد الرحمن عدوى لهما مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضم

جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهما الحك فى التصرؾ فى 

 10422برلم       24101143حها ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى مستخدمى ، تارٌخ : ممتلكات الشركة ولصال
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 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 04 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 60422برلم       24101147، تارٌخ : 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       24101147احمد دمحم دمحم عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  67

60422 

برلم       24101147احمد دمحم دمحم عبد الكرٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  61

60422 

برلم       24101147ل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ : نادٌه ابراهٌم دمحم خلٌ -  60

60422 

برلم       24101147نادٌه ابراهٌم دمحم خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمت الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  74

60422 

    24101147ن متضامن  انضمت الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ : عبد هللا دمحم دمحم عبد الكرٌم عزب  شركة تضامن  شرٌ -  71

 60422برلم   

    24101147عبد هللا دمحم دمحم عبد الكرٌم عزب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمت الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  72

 60422برلم   

برلم       24101147ى عضوٌة الشركة ، تارٌخ : هبه دمحم عبد الكرٌم عزب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمت ال -  73

60422 

برلم       24101147هبه دمحم عبد الكرٌم عزب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمت الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  74

60422 

برلم       24101147دمحم دمحم عبد الكرٌم عزب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمت الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  75

60422 

برلم       24101147دمحم دمحم عبد الكرٌم عزب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمت الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  76

60422 

برلم       24101147الهام دمحم دمحم عبد الكرٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمت الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  77

60422 

برلم       24101147الهام دمحم دمحم عبد الكرٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمت الى عضوٌة الشركة ، تارٌخ :  -  71

60422 

كرٌم عاطؾ صادق عبد الحكٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن مجتمعٌن او  -  70

ع البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة وتكون هذه منفردٌن ولها حك التعامل م

برلم       24101113االعمال التى تصدر لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

70502 

ٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن مجتمعٌن او كرٌم عاطؾ صادق عبد الحكٌم  توصٌة بسٌطة  مد -  14

منفردٌن ولها حك التعامل مع البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة وتكون هذه 

برلم       24101113كٌل الؽٌر ، تارٌخ : االعمال التى تصدر لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها ولهما حك تو

70502 

كرٌم عاطؾ صادق عبد الحكٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن مجتمعٌن او  -  11

لؽٌر حكومٌة وتكون هذه منفردٌن ولها حك التعامل مع البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و ا

برلم       24101113االعمال التى تصدر لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

70502 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كرٌم عاطؾ صادق عبد الحكٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن مجتمعٌن او  -  12

دٌن ولها حك التعامل مع البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة وتكون هذه منفر

برلم       24101113االعمال التى تصدر لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

70502 

حكٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن مجتمعٌن او كرٌم عاطؾ صادق عبد ال -  13

منفردٌن ولها حك التعامل مع البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة وتكون هذه 

برلم       24101113وبعنوانها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : االعمال التى تصدر لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها 

70502 

كرٌم عاطؾ صادق عبد الحكٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن مجتمعٌن او  -  14

ع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة وتكون هذه منفردٌن ولها حك التعامل مع البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌ

برلم       24101113االعمال التى تصدر لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

70502 

رٌكٌن مجتمعٌن او كرٌم عاطؾ صادق عبد الحكٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع لٌصبح للش -  15

منفردٌن ولها حك التعامل مع البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة وتكون هذه 

برلم       24101113االعمال التى تصدر لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

70502 

كرٌم عاطؾ صادق عبد الحكٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن مجتمعٌن او  -  16

منفردٌن ولها حك التعامل مع البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة وتكون هذه 

برلم       24101113الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ :  االعمال التى تصدر لتحمٌك ؼرض

70502 

كرٌم عاطؾ صادق عبد الحكٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن مجتمعٌن او  -  17

منفردٌن ولها حك التعامل مع البنون بالسحب و االٌداع و الرهن و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة وتكون هذه 

برلم       24101113ك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وبعنوانها ولهما حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : االعمال التى تصدر لتحمٌ

70502 

برلم       24101124سمٌر دمحم على سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تعدٌل لٌصبح مدٌر فرع االسكندرٌة ، تارٌخ :  -  11

41412 

برلم       24101124دٌل لٌصبح مدٌر فرع االسكندرٌة ، تارٌخ : سمٌر دمحم على سٌؾ  شركة تضامن  مدٌر فرع  تع -  10

41412 

برلم       24101124سمٌر دمحم على سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  تعدٌل لٌصبح مدٌر فرع االسكندرٌة ، تارٌخ :  -  04

41412 

برلم       24101124ٌة ، تارٌخ : سمٌر دمحم على سٌؾ  شركة تضامن  مدٌر فرع  تعدٌل لٌصبح مدٌر فرع االسكندر -  01

41412 

أحمد دمحم عبد الفتاح الفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحالتة بالشركة ، تارٌخ :  -  02

 03443برلم       24101121

جمٌع مستحالتة بالشركة ، تارٌخ :  أحمد دمحم عبد الفتاح الفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم خروج الشرٌن واستلم -  03

 03443برلم       24101121

عمرو ربٌع دمحم حسنٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحالتة بالشركة ، تارٌخ :  -  04

 03443برلم       24101121



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م خروج الشرٌن واستلم جمٌع مستحالتة بالشركة ، تارٌخ : عمرو ربٌع دمحم حسنٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ت -  05

 03443برلم       24101121

أحمد دمحم عبد الفتاح الفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع للشرٌكٌن عمرو ربٌع دمحم حسنٌن و  -  06

و المعامالت المالٌة اونهاء كافة االجراءات وحك التعامل مع  احمد دمحم السٌد صوانة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التصرؾ

    24101121البنون من رهن والتراض بضمان الشركة او التفوٌض عن الشركة فى كل ما سبك او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

 03443برلم   

و التولٌع للشرٌكٌن عمرو ربٌع دمحم حسنٌن و أحمد دمحم عبد الفتاح الفار  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االدارة  -  07

احمد دمحم السٌد صوانة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التصرؾ و المعامالت المالٌة اونهاء كافة االجراءات وحك التعامل مع 

    24101121البنون من رهن والتراض بضمان الشركة او التفوٌض عن الشركة فى كل ما سبك او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

 03443برلم   

عمرو ربٌع دمحم حسنٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع للشرٌكٌن عمرو ربٌع دمحم  -  01

حسنٌن و احمد دمحم السٌد صوانة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التصرؾ و المعامالت المالٌة اونهاء كافة االجراءات وحك التعامل 

    24101121بنون من رهن والتراض بضمان الشركة او التفوٌض عن الشركة فى كل ما سبك او بعض ما سبك ، تارٌخ : مع ال

 03443برلم   

عمرو ربٌع دمحم حسنٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم تعدٌل بند االدارة و التولٌع للشرٌكٌن عمرو ربٌع دمحم  -  00

انة مجتمعٌن او منفردٌن ولهما حك التصرؾ و المعامالت المالٌة اونهاء كافة االجراءات وحك التعامل حسنٌن و احمد دمحم السٌد صو

    24101121مع البنون من رهن والتراض بضمان الشركة او التفوٌض عن الشركة فى كل ما سبك او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

 03443برلم   

شرٌن متخارج  تم خروج شرٌن موصى بعد حصولة على كافة حمولة بالشركة ،  عرفات على دمحم الزواغ  توصٌة بسٌطة  -  144

 01301برلم       24101121تارٌخ : 

عرفات على دمحم الزواغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج شرٌن موصى بعد حصولة على كافة حمولة بالشركة ،  -  141

 01301برلم       24101121تارٌخ : 

لى دمحم الزواغ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروج شرٌن موصى بعد حصولة على كافة حمولة بالشركة ، عرفات ع -  142

 01301برلم       24101121تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       24101144عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  شركة / عصام طه ابراهٌم و شرٌكته  شركة تضامن  مسجل و مشهر -  1

61312 

برلم       24101124شركة حامد حسن السٌد سلٌمان وشرٌكه  شركة تضامن  ثابت التارٌخ شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

42764 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 76311برلم       24101141، تارٌخ :  1163  2424/7/26ابو الٌزٌد دمحم عبد الرحمن العجمى  سارى حتى  -  1

 66373برلم       24101143، تارٌخ :  1472  2410/6/2 -مسعود دمحم محجوب على  ج  -  2

 21277برلم       24101143، تارٌخ :  1466  2416/1/6 -رجب عبد الحمٌد نصر  ج  -  3

 74161برلم       24101143، تارٌخ :  1445  2411/12/24-زكى عبدالمجٌد عبدالعزٌز عمارة  ج -  4

 61646برلم       24101143، تارٌخ :  1420  2415/6/4-عماد دمحمى معوض خالؾ  ج -  5

 73342برلم       24101143، تارٌخ :  1435  2423/4/3سارى حتى  -مرسى احمد الفمى  ج على -  6

 54115برلم       24101143، تارٌخ :  1423ج   -  2446/1/5مؽاورى بٌومى مؽاورى السٌد   -  7

 54115برلم       24101143، تارٌخ :  1424  2411/1/5-مؽاورى بٌومى مؽاورى السٌد  ج -  1

 54115برلم       24101143، تارٌخ :  1425  2421/1/5مؽاورى بٌومى مؽاورى السٌد  سارى حتى  -  0

برلم       24101144، تارٌخ :  1401  2424/0/1جمال على حسنٌن طٌر البر)طٌرالبر لتجارة السٌارات(  سارى حتى  -  14

44141 

 76472برلم       24101144خ : ، تارٌ 1456  2424/6/11-همت مصطفى احمد ابو طبٌخ  ج -  11

 77437برلم       24101144، تارٌخ :  1476  2424/14/34-مدحت عبد الشافى عبد المادر  شلتوت  ج -  12

 75025برلم       24101144، تارٌخ :  1474  2424/5/24احمد السٌد لبٌب امان  سارى حتى  -  13

 77247برلم       24101144، تارٌخ :  1402  2424/11/24عالء عبد التواب الشافعى شنب  سارى حتى  -  14

 45432برلم       24101144، تارٌخ :  1410  2446/4/2-عبد الحلٌم عبد المنعم عبد الرحمن عامر  ج -  15

 45432برلم       24101144، تارٌخ :  1404  2411/4/2-عبد الحلٌم عبد المنعم عبد الرحمن عامر  ج -  16

 45432برلم       24101144، تارٌخ :  1401  2416/4/2-الحلٌم عبد المنعم عبد الرحمن عامر  جعبد  -  17

تعدٌل االسم التجارى بجعلة جمال على حسنٌن طٌر البر ) طٌر البر لمواد البناء واالستٌراد والتصدٌر(  سارى حتى  -  11

 44141برلم       24101144، تارٌخ :  1400  2424/5/34

 44141برلم       24101144، تارٌخ :  1400  2424/5/34مال على حسنٌن طٌر البر  سارى حتى ج -  10
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 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
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 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
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 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
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 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
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 75726برلم       24101124، تارٌخ :  1612  2424/4/27سارى حتى  -عبد الستار محمود عبد الستار العباسى  ج  -  147

 54511برلم       24101124، تارٌخ :  1654  2416/6/24-ناصر على فاٌد سوٌلم  ج -  141

 44566برلم       24101124، تارٌخ :  1626  2415/1/1  -سلٌمان دمحم سلٌمان كتان  ج  -  140

 51671برلم       24101124، تارٌخ :  1511  2424/2/10سارى حتى  -ابراهٌم مصطفى السواح  ج  -  154

 54511برلم       24101124، تارٌخ :  1640  2416/12/24-ناصر على فاٌد سوٌلم  ج -  151

 77147برلم       24101124خ : ، تارٌ 1622  2424/11/16ٌحٌى صالح فهمى سالمة  سارى حتى  -  152

 52414برلم       24101125، تارٌخ :  1665  2410/4/24 -احمد دمحم السٌد خلٌل  ج  -  153

 76154برلم       24101125، تارٌخ :  1667  2410/6/22 -عبد العظٌم عبد الرحمن جاد احمد عٌد  ج  -  154

 74315برلم       24101125، تارٌخ :  1664  2423/14/21سعاد دمحم احمد على  سارى حتى  -  155

 20445برلم       24101125، تارٌخ :  1655  2411/12/10-دمحم عبد الرشٌد الحنفى  ج -  156

 65670برلم       24101125، تارٌخ :  1670  2414/1/10 -احمد حلمى عوض ابراهٌم  ج  -  157

 65670برلم       24101125، تارٌخ :  1614  2424/1/10سارى حتى  -احمد حلمى عوض ابراهٌم  ج  -  151

 76160برلم       24101125، تارٌخ :  1650  2424/4/24مبرون جابر السٌد جابر  سارى حتى  -  150

 75037برلم       24101125، تارٌخ :  1610  2410/5/24 -رمزى موسى موسى ابو العنٌن  ج  -  164

 36043برلم       24101125، تارٌخ :  1653  2417/7/4 -لنحاس  جصالح دمحم ابراهٌم ا -  161

 36043برلم       24101125، تارٌخ :  1654  2410/4/26 -صالح دمحم ابراهٌم النحاس  ج -  162

تارٌخ  ، 1651  2424/1/2سارى حتى -الهامى دمحم عبد الفتاح سلٌمان )فرج هللا لتجارة الموتوسٌكالت ولطع الؽٌار(  ج  -  163

 66655برلم       24101125: 



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 55341برلم       24101126، تارٌخ :  1721  2416/12/13 -ابراهٌم حافظ ابراهٌم الخولى  ج  -  164

 40165برلم       24101126، تارٌخ :  1714  2410/4/1-فهمى رمضان فهمى خضر  ج -  165

 40147برلم       24101126، تارٌخ :  1600  2423/11/0سارى حتى  -نعمة فتوح عفٌفى الخامى  ج  -  166

 40225برلم       24101126، تارٌخ :  1145  2411/21/1-مبرون عز العرب دمحم الؽرابلى  ج -  167

 74111برلم       24101126، تارٌخ :  1744  2423/0/22وائل السٌد ابراهٌم دمحم عثمان  سارى حتى  -  161

 52723برلم       24101126، تارٌخ :  1734  2415/1/6 -الوهاب سلٌمان ٌوسؾ  ج دمحم الشحات عبد  -  160

 52723برلم       24101126، تارٌخ :  1720  2414/1/6 -دمحم الشحات عبد الوهاب سلٌمان ٌوسؾ  ج  -  174

 51064برلم       24101126، تارٌخ :  1725  2415/4/5 -سلوى موسى ابراهٌم بٌومى  ج  -  171

 65327برلم       24101126، تارٌخ :  1741  2411/14/10-دمحم رجب السٌد االعصر  ج -  172

 55125برلم       24101126، تارٌخ :  1736  2416/14/15 -جمال دمحم مصطفى عمار  ج  -  173

 77140برلم       24101126، تارٌخ :  1734  2424/11/0مصطفى نصر جعفر أحمد جعفر  سارى حتى  -  174

 76740برلم       24101127، تارٌخ :  1754  2424/0/17أسامه رجب عبد السالم ٌحٌى  سارى حتى  -  175

 56620برلم       24101127، تارٌخ :  1712  2417/14/21-اسامه االحمدى السٌد  ج -  176

 41364برلم       24101127، تارٌخ :  1777  2411/6/3-عز دمحم بسٌونى احمد حسٌن  ج -  177

 51643برلم       24101127، تارٌخ :  1770  2424/4/25سامٌه أبو العنٌٌن أحمد الجزار  سارى حتى  -  171

 77344برلم       24101127، تارٌخ :  1776  2424/12/1سارى حتى  -عاصم عبد الفتاح عبد الممصود جبرٌل  ج  -  170

 77431برلم       24101127، تارٌخ :  1760  2424/12/17فرٌدة السٌد عبد هللا عباس  سارى حتى  -  114

 60441برلم       24101127، تارٌخ :  1774  2416/3/1 -سماح شعبان السٌد طبانة  ج  -  111

 74544برلم       24101127، تارٌخ :  1773  2416/14/16 -وره  ج سعٌد مختار عبد السالم ل -  112

 66074برلم       24101127، تارٌخ :  1705  2424/14/24احمد جابر احمد الشافعى  سارى حتى  -  113

 74461برلم       24101127، تارٌخ :  1775  2423/11/3دمحم السٌد سلٌمان عثمان  سارى حتى  -  114

 71123برلم       24101127، تارٌخ :  1707  2417/7/1-ابراهٌم أحمد على السٌسى  ج هناء -  115

 74111برلم       24101121، تارٌخ :  1110  2421/7/6على دمحم على أحمد خالؾ  سارى حتى  -  116

 76655برلم       24101121، تارٌخ :  1143  2424/0/3سارى حتى  -سعٌد على شعبان على زعزع  ج -  117

-هانى جمال ابراهٌم دروٌش ) دروٌش لتجارة السٌارات و كاوتش و بطارٌات و استٌراد و التصدٌر (  ج -  111

 77111برلم       24101121، تارٌخ :  1141  2423/11/17سارى حتى 2410/11/11

 66745   برلم    24101121، تارٌخ :  1111  2424/1/15خالد على عفٌفى الجزار  سارى حتى  -  110

  2424/1/15تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح خالد على عفٌفى الجزار )مؤسسه الجزار للتوكٌالت التجارٌه (  سارى حتى  -  104

 66745برلم       24101121، تارٌخ :  1111



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 54007برلم       24101121، تارٌخ :  1133  2410/14/21-ٌاسر محمود عبد اللطٌؾ بٌومى وهبه  ج -  101

 45570برلم       24101121، تارٌخ :  1121  2416/6/12-تامر دمحم مصٌلحى ابراهٌم  ج -  102

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 35553برلم       24101146، تارٌخ :  1161  2415/11/6-شركة احمد عاطؾ بعرور وشركاه  ج -  1

 31311برلم       24101112، تارٌخ :  1272  1002/11/22 -كه محب فؤاد مٌخائٌل وشرٌكه  ج شر -  2

 31311برلم       24101112، تارٌخ :  1273  1007/11/22 -شركه محب فؤاد مٌخائٌل وشرٌكه  ج  -  3

 31311م   برل    24101112، تارٌخ :  1274  2442/11/22 -شركه محب فؤاد مٌخائٌل وشرٌكه  ج  -  4

 31311برلم       24101112، تارٌخ :  1275  2447/11/22 -شركه محب فؤاد مٌخائٌل وشرٌكه  ج  -  5

 31311برلم       24101112، تارٌخ :  1276  2412/11/22 -شركه محب فؤاد مٌخائٌل وشرٌكه  ج  -  6

 31311برلم       24101112، تارٌخ :  1277  2417/11/22 -شركه محب فؤاد مٌخائٌل وشرٌكه  ج  -  7

برلم       24101112، تارٌخ :  1201  2416/11/7 -شركه هالل عبد المجٌد سالمه وشرٌكه مجدى عبد الطاعم سالمه  ج  -  1

46454 

 53144برلم       24101114، تارٌخ :  1311  2415/14/14 -شركة دمحم شولى على صالح وشرٌكته  ج  -  0

برلم       24101117، تارٌخ :  1447  2424/14/20سارى حتى  -شركة عبد الحمٌد جابر عبد الحمٌد خضر وشركاه  ج -  14

66006 

 44032برلم       24101111، تارٌخ :  1463  2415/1/16 -شركه زٌنب دمحم عالم وشرٌكها  ج  -  11

 42541برلم       24101111، تارٌخ :  1443  2417/1/12-شركه عاطؾ مختار محمود وشرٌكه  ج -  12

 42764برلم       24101124، تارٌخ :  1567  2412/6/3 -شركة حامد حسن السٌد سلٌمان وشرٌكه  ج -  13

 42764برلم       24101124، تارٌخ :  1561  2417/6/3 -شركة حامد حسن السٌد سلٌمان وشرٌكه  ج -  14

 55667برلم       24101124، تارٌخ :  1613  2417/3/24 -شركه فتحٌه ابراهٌم صالح سعاده وشرٌكتها  ج  -  15

 77346برلم       24101124، تارٌخ :  1611  2424/12/6شركة دمحم عبد الرحمن دمحم سلٌم وشرٌكة  سارى حتى  -  16

 64421برلم       24101127، تارٌخ :  1762  2415/5/23 -ه وشركاه  ج شركه حسٌن محمود حسٌن عبد الال -  17

 75527برلم       24101121، تارٌخ :  1144  2410/3/34-شركة رمزى دمحم سالم شلبى وشرٌكة  ج -  11

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    



 ة التجارة الداخليةجهاز تنمي
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


