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 : شما بملن بدر دمحم دمحم

عن مكتب  18486برلم  22111111، لٌد فى  52222.222احمد دمحم فكرى حامد خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 مماوالت ، بجهة : اشمون ش/بور سعٌد بملن عبد الصمد خالد عبد المجٌد

عن بٌع  18411برلم  22111113، لٌد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد حسنى عبد اللطٌف موسى   -  51

 وتوزٌع مستلزمات مواد دٌكور ، بجهة : سالٌه ابو شعره بملن دمحم حسنى عبد اللطٌف موسى

عن مكتب  18511برلم  22111118، لٌد فى  52222.222دمحم فوزى فضل محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 الت عامه ، بجهة : منٌل دوٌب مركز اشمون بملن مصطفى شحات مصطفى دمحممماو

عن مطعم فول  18531برلم  22111111، لٌد فى  52222.222شرٌف فتحى عطوه عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 وطعمٌه ، بجهة : شما مركز اشمون بملن احمد عزت عباس طاحون

عن  18546برلم  22111121، لٌد فى  52222.222ى مطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامح السٌد دمحم عبد المعط -  62

 مشروبات بارده وساخنه ، بجهة : شطانوف بملن امل صالح لبٌب

عن مطعم  12334برلم  22111121، لٌد فى  32222.222عبدالرحمن فؤاد ابوالسعود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ، بجهة : شارع الصوفى بملن هند فتح هللا دمحم شاهٌنماكوالت ومشروبات 

عن مطعم  12334برلم  22111121، لٌد فى  32222.222عبدالرحمن فؤاد ابوالسعود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

الدلتا  ماكوالت ومشروبات ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة اشمون محطه اتوبٌس اشمون بملن / شركة اتوبٌس غرب ووسط

 اشمون 12334ونشاطه بوفٌه وممٌد بالسجل التجارى برلم 

عن مصنع اعالف  18455برلم  22111123، لٌد فى  12222.222دمحم طه محمود دمحم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ، بجهة : المناطرٌن بملن فتحى سلٌمان سٌد احمد

عن مبٌدات  18461برلم  22111125، لٌد فى  5222.222رأس ماله ،   ناصف عبد للطٌف ناصف حسن  ، تاجر فرد ، -  64

 ومخصبات وبذور ، بجهة : طهواى بملن بالل عبد الشهٌد دمحم خلٌل

 18415برلم  22111126، لٌد فى  12222.222احمد صبحى عبد المطلب شحاته الفرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 االنجب بملن صبحً عبد المطلب شحاته الفرماوىعن سوبر ماركت ، بجهة : رمله 

عن مكتب  18412برلم  22111112، لٌد فى  5222.222احمد عبد السالم خلٌل مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 مماوالت عامه ، بجهة : كفر الفرعونٌه بملن عبد السالم خلٌل مرسى

عن معمل تحالٌل  18522برلم  22111114، لٌد فى  12222.222ه ،  امل اشرف عزب زالبٌة  ، تاجر فرد ، رأس مال -  61

 طبٌة ، بجهة : شارع الصوفى بملن موسى عٌاد فوزى
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 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع البان ،  18513برلم  22111118، لٌد فى  3222.222رضا عبدالخالك ابراهٌم فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 حمد محمود صبرىبجهة : سبن االحد مركز اشمون بملن عباس ا

عن مالبس جاهزه  18522برلم  22111111، لٌد فى  22222.222هدى ابراهٌم السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ، بجهة : مونسه بملن نبهان فاروق دمحم الصاوى

عن مواد بناء  13886برلم  22111111، لٌد فى  5222.222طه رمضان طه ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 واعمال حداده ، بجهة : سالٌة ابو شعره بملن دمحم رجب عشماوى

عن ورشه  18532برلم  22111122، لٌد فى  12222.222سالمه على ابراهٌم عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 سحب سلن ، بجهة : عزبه ابو النرش بملن نعناعه عبد السمٌع منصور

عن ورشه  18532برلم  22111122، لٌد فى  12222.222اهٌم عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سالمه على ابر -  12

 سحب سلن ، بجهة : عزبه ابو النرش بملن نعناعه عبد السمٌع منصور

عن مخبز بلدى ،  18552برلم  22111124، لٌد فى  12222.222دمحم مصطفً سعٌد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 : اشمون شارع صالح الدٌن بملن مصطفً سعٌد علً ابو ٌحى بجهة

عن بٌع اسمده  18464برلم  22111125، لٌد فى  52222.222شكرى على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 زراعٌه ، بجهة : البرانٌه بملن مسعد الضرٌر عبد المجٌد شعبان

عن مكتب  18414برلم  22111113، لٌد فى  1222.222رد ، رأس ماله ،  دمحم نجاح عبد الظاهر فتٌان  ، تاجر ف -  15

 رحالت داخلٌه ونمل عمال ، بجهة : كفر الحما بملن عبد الظاهر نجاح عبد الظاهر فتٌان

عن ورشة  18565برلم  22111121، لٌد فى  122222.222شٌماء احمد حسن احمد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بس جاهزة دون المالبس العسكرٌه ، بجهة : طلٌا بملن ضٌاء دمحم مختارتصنٌع مال

عن مكتب نمل بضائع ،  18411برلم  22111112، لٌد فى  322222.222دمحم عطا دمحم طة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بجهة : طلٌا بملن روحٌه ذكى امٌن

عن مصنع  18518برلم  22111111، لٌد فى  52222.222رأس ماله ،  دمحم احمد خٌر هللا عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ،  -  18

 تصنٌع مطبمٌات سلن ، بجهة : سمادون مركز اشمون بملن اسامه ذكى الصاوى

عن  18523برلم  22111111، لٌد فى  25222.222مصطفى عبدالسالم مصطفى عجالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 امتداد شارع الجالء مركز اشمون بملن مصطفى عبدالسالم مصطفى عجالنتسمٌن مواشى وحالبه ، بجهة : 

عن  18523برلم  22111111، لٌد فى  25222.222مصطفى عبدالسالم مصطفى عجالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

ض تسمٌن مواشى افتتح بناحٌه اشمون امتداد شارع الجالء بغر  16221تسمٌن مواشى وحالبه ، بجهة : كان له سجل تجارى رلم 

 2211/ 1/ 8وتم غلمه فى  2218/ 3/ 1فى 

عن بماله  18521برلم  22111111، لٌد فى  5222.222عفاف السٌد معوض االشمونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 تموٌنه ، بجهة : شما بملن عالء عبد السمٌع ابراهٌم

عن مكتب  18531برلم  22111121، لٌد فى  52222.222أس ماله ،  احمد اشرف جمعة فرج ادرٌس  ، تاجر فرد ، ر -  82

 مماوالت كهربائٌة ، بجهة : البٌشة بملن ممدوح عببداللطٌف مرسى

عن  18456برلم  22111123، لٌد فى  22222.222مرزوق دمحم مرزوق خٌرهللا الكٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

معرض مالبس جاهزة دون المالبس العسكرٌة ، بجهة : شارع ابوزٌد الشرلى المتفرع من شارع الجالء بملن سهٌر عبداللطٌف 

 ابونوارج

عن  18462برلم  22111124، لٌد فى  52222.222طوخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى دمحم ضٌاء مصطفى ال -  84

 اكسسوار وهداٌا ، بجهة : سنترٌس بملن عبد العزٌز حسن عبد العزٌز
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عن  18462برلم  22111124، لٌد فى  222222.222خالد عبد الرؤف ابراهٌم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ه طبٌعٌه ، بجهة : البرانٌه بملن ابراهٌم على دمحم المتولىتعبٌئة وتوزٌع مٌا

عن مصنع  18524برلم  22111111، لٌد فى  52222.222طلعت سمٌر عبدالستار منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 اعالف ، بجهة : جرٌس عزبه طعٌمه مركز اشمون بملن سمٌر عبدالستار ابوالحدٌد

عن محل احذٌة  18526برلم  22111111، لٌد فى  52222.222ده ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نفٌسه ابراهٌم عب -  81

 ، بجهة : اشمون شارع عبد المنعم رٌاض بملن ابراهٌم حسان فرحات

حل عن بٌع مستلزمات منا 18542برلم  22111121، لٌد فى  12222.222عماد ندا سعد ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 ، بجهة : شنشور بملن اٌزٌس فؤاد وهبه

عن  18551برلم  22111125، لٌد فى  12222.222نجات عبدالمنعم عبدالفتاح الشبراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 محل دواجن ، بجهة : ابوعوالى مركز اشمون بملن سعٌد موسى الصٌفى

عن مكتب  18553برلم  22111125، لٌد فى  5222.222رأس ماله ،   رامى عبد المعم السٌد الهاللى  ، تاجر فرد ، -  12

 طهواى بملن رفاعى عبد العظٌم رفاعى خلٌل-رحالت ومتعهد نمل عمال ، بجهة : اشمون 

عن  18561برلم  22111121، لٌد فى  12222.222عبد الناصر عبد الفتاح عمر حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بة ، بجهة : مجرٌا بملن ٌاسر عبد الفتاح عمر حسٌنتربٌة مواشً حال

عن منشار  18468برلم  22111125، لٌد فى  52222.222فتحى محمود احمد الطباخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 خشب ، بجهة : طلٌا بملن عبد الحمٌد عبد الواحد رزق

عن بٌع  18483برلم  22111111، لٌد فى  3222.222،   عزت دمحم نجٌب حسن عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  13

 موبٌالت ، بجهة : جرٌس بملن شحات عبدالغفار عٌسى

عن مكتب خدمات  18488برلم  22111111، لٌد فى  6222.222بسمه لبٌب عبدة عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 نمل بضائع ، بجهة : اشمون سمادون بملن جورج حنا جرجس

عن مكتب  18523برلم  22111114، لٌد فى  122222.222اٌمن عٌد عبد العاطى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 تورٌد وتركٌب اسمف معلمه ، بجهة : المناطرٌن بملن عٌد عبد العاطى دمحم ناجى

عن حظٌرة  18528برلم  22111118، لٌد فى  122222.222سعٌد دمحم دمحم ابوجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 مواشى حالبة ، بجهة : سبن االحد بملن على دمحم دمحم ابوجندى

عن ورشه  18516برلم  22111118، لٌد فى  122222.222ابراهٌم ذكرٌا مصطفى متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 نجاره ، بجهة : المناطرٌن مركز اشمون بملن زكرٌا مصطفى متولى

عن بٌع ادوات  18525برلم  22111111، لٌد فى  12222.222ٌرى دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بسمه خ -  18

 منزلٌه واجهزه كهربائٌه ، بجهة : جرٌس مركز اشمون بملن رجاء السٌد على  الصٌفى

عن  18541رلم ب 22111124، لٌد فى  12222.222احمد فهمى فرحات المعصراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ورشة خراطه ، بجهة : سمادون بملن ابراهٌم عثمان دمحم

عن  18551برلم  22111125، لٌد فى  5222.222السٌد عبد المجٌد سمٌح عبد الشافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 مكتب تورٌد نباتات زٌنة ، بجهة : النعناعٌة بملن محمود عبد المجٌد سمٌح عبد الشافى

عن بٌع  18561برلم  22111126، لٌد فى  52222.222عاطف محمود عبدالمجٌد عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

ادوات منزلٌه وكهربائٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه كفر فٌشا مركز منوف بملن عادل محمود عبدالمجٌد بغرض تورٌدات 

 سجل منوف 11812ولٌد برلم  2216/ 6/ 11تتح فى عمومٌه للفنادق فى مجال جمٌع المواد الغذائٌه اف
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عن بٌع  18561برلم  22111126، لٌد فى  52222.222عاطف محمود عبدالمجٌد عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ادوات منزلٌه وكهربائٌه ، بجهة : شما مركز اشمون بملن نبٌل فتحى وجٌه

عن بماله ، بجهة  18566برلم  22111121، لٌد فى  122222.222رأس ماله ،   اٌمان فتحى خالد لطب  ، تاجر فرد ، -  123

 : طلٌا بملن عبد الحكٌم جالل عبد اللطٌف دمحم

عن مخبز حلوى  18412برلم  22111125، لٌد فى  5222.222فرٌد شولى دمحم ابو ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 غلول بملن حسٌن زكرٌا الدهشانمن العجٌن ، بجهة : اشمون شارع سعد ز

عن  18484برلم  22111112، لٌد فى  52222.222دمحم صالح عبد الجواد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ورشة حداده ، بجهة : ابو رلبه بملن دمحم لطفى مصطفى

عن  18484برلم  22111112فى  ، لٌد 52222.222دمحم صالح عبد الجواد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 ورشة حداده ، بجهة : ابو رلبه بملن دمحم لطفى مصطفى

عن  18521برلم  22111111، لٌد فى  122222.222مصطفى اسامه السٌد لرنى جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 اهٌن دمحممكتب العمال الالند سكٌب والمولع العام ، بجهة : سهواج بملن شاهٌن عبد العزٌز ش

عن تورٌد  18524برلم  22111111، لٌد فى  52222.222عمر عبدالوهاب سٌد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 وصٌانه مولدات ، بجهة : المناطرٌن مركز اشمون بملن ام دمحم محمود السٌد

عن بٌع  18536برلم  22111121، لٌد فى  51222.222حمدى عبدالعزٌز السٌد طٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 اعالف ، بجهة : اشمون طهواى بملن اسماء جمال عبدالمنعم

عن مكتب  18542برلم  22111121، لٌد فى  122222.222زكى رمضان زكى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ملن رمضان زكى محمودتورٌدات وتركٌب اسمف معلمه ولواطع جبسٌه ، بجهة : اشمون المناطرٌن ب

عن مكتب  18555برلم  22111125، لٌد فى  12222.222عزت عبد الخالك عثمان ناجً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 تورٌدات عامه ، بجهة : اشمون الكوادى بملن سمٌر عبد الخالك عثمان ناجً

عن مالبس ، بجهة :  18454برلم  22111123، لٌد فى  5222.222نعمه عبده على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 البٌشه بملن احمد عبدربه احمد

عن بٌع  18458برلم  22111124، لٌد فى  21222.222عبٌر حلمى رمضان اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 روشات دون المالبس العسكرٌه ، بجهة : شما بملن امل ادهم عبد اللطٌف الشرلاوىمالبس داخلٌه ومف

عن بٌع  18463برلم  22111124، لٌد فى  5222.222على عبد هللا على ابو الخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 وتوزٌع منظفات صناعٌه ، بجهة : سالٌة ابو شعره بملن دمحم عبد هللا على

عن مكتب  18411برلم  22111125، لٌد فى  52222.222هاب احمد دمحم ابراهٌم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌ -  115

 تورٌدات غذائٌه ، بجهة : سمادون بملن دمحم احمد دمحم ابراهٌم

ن مكتب ع 18482برلم  22111121، لٌد فى  25222.222رضا سالمة عمر عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 مماوالت عمومٌة ، بجهة : مونسة بملن سالمة عمر عبدالغفار

عن بٌع سجاد  18563برلم  22111121، لٌد فى  22222.222هانى دمحم عبداللطٌف دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ٌدوى ، بجهة : سالٌة ابوشعرة بملن لٌلى ابراهٌم محمود

عن ورشه  18561برلم  22111128، لٌد فى  122222.222ر فرد ، رأس ماله ،  محمود طه فرحات سعده  ، تاج -  118

 تصنٌع مراتب ، بجهة : شنواى مركز اشمون بملن كرم دمحم عبداللطٌف عبدالرحمن

عن حظٌرة  18411برلم  22111114، لٌد فى  152222.222فتحى عبدالرحمن دمحم عوف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ة ، بجهة : محلة سبن بملن دمحم عبدالرحمن عوفمواشى حالب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن دعاٌه  18541برلم  22111121، لٌد فى  122222.222دمحم انسان عبدالونٌس ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

على واعالن وتسوٌك فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول 

 التراخٌص الالزمه ، بجهة : شوشاى مركز اشمون بملن انسان عبدالونٌس ٌوسف

عن  18541برلم  22111124، لٌد فى  52222.222السٌد صالح الدٌن مبرون الماضً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 صالح الدٌن مكتب رحالت داخلٌه ومتعهد نمل عمال ، بجهة : اشمون سالٌة المنمدى بملن دمحم السٌد

عن حظٌرة  18411برلم  22111121، لٌد فى  52222.222مندوه عبدالفتاح مندوه عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 مواشى حالبة ، بجهة : منشاة جرٌس بملن عبدالفتاح مندوه عطٌه

عن حظٌرة  18485برلم  22111111، لٌد فى  222222.222سعٌد رشاد دمحم دومه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 مواشى حالبة ، بجهة : شما بملن سعاد دمحم عبدالعزٌز

عن حظٌرة  18418برلم  22111121، لٌد فى  52222.222خضره لطب دمحم لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 مواشى حالبه ، بجهة : منشأة جرٌس بملن عماد عبد الفتاح منوه عطٌه

عن بٌع مالبس  18522برلم  22111111، لٌد فى  12222.222د على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نعمه عزت السٌ -  125

 جاهزه دون المالبس العسكرٌه ، بجهة : ابو عوالى بملن ربٌع ابراهٌم طلبه دومه

عن  18514برلم  22111118، لٌد فى  25222.222انتصار عبدالحمٌد مشحوت دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 بماله ، بجهة : شما مركز اشمون بملن انتصار عبدالحمٌد مشحوت دٌاب

عن  18515برلم  22111118، لٌد فى  122222.222اسالم عبد العظٌم دمحم عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ورشه تجاره ، بجهة : المناطرٌن بملن دمحم عبد العظٌم دمحم

عن تعبئة مواد  18526برلم  22111111، لٌد فى  12222.222الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالدالصاوى دمحم  -  128

 غذائٌة ، بجهة : شارع الثوره بملن دمحم حسٌن دمحم الجمال

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

مستمبل لالستثمار العمارى والتسوٌك ومماوالت(   شركة  ،  مكتب استثمار شركة على ابراهٌم ٌوسف المزٌن وشركاه ) ال -  1

، عن مكتب استثمار عمارى  18416برلم  22111113،لٌدت فى  122222.222عمارى وتسوٌك ومماوالت  ،رأس مالها   

 وتسوٌك ومماوالت ، بجهة : سنترٌس بملن على ابراهٌم ٌوسف المزٌن

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم محو/شطب    22111123، وفى تارٌخ    8221،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   2انور فوزي عبد المطلب ابو علفه    - 1

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

ل  تم محو/شطب السج   22111124، وفى تارٌخ    2466عصمت عبدالنبى احمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    22111125، وفى تارٌخ    1326،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   2اسامه عبد المنعم رشاد النمرسً    - 3

 السجل  بسبب ترن التاجر التجارة

تم محو/شطب السجل  تم    22111125ى تارٌخ ، وف   13155جمال دمحم الطوخى خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 شطب صحٌفة المٌد وذلن لالستغناء عنه

تم محو/شطب    22111125، وفى تارٌخ    13512مدٌحه دمحم السواح امٌن لندٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد للوفاة

تم محو/شطب السجل  شطبت    22111126، وفى تارٌخ    1555،  سبك لٌده برلم :  خالد دمحم دمحم سالمه  ،  تاجر فرد    - 6

 صحٌفة المٌد لالستغناء عن المحل الرئٌسى االخر

تم محو/شطب    22111126، وفى تارٌخ    12242اسماعٌل عٌد حسٌنى دمحم عمل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 لتجارةالسجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن ا

تم محو/شطب السجل     22111121، وفى تارٌخ    11151مروه احمد زكى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

 تم محو/شطب   22111121، وفى تارٌخ    11233حمٌدو دمحم حسن سلٌمان الشٌخ على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم    22111121، وفى تارٌخ    13186حسام مجدى عبدالباسط عبدالمعطى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22111121، وفى تارٌخ    13181زهٌره احمد خلٌل ابو عمره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    5211مصطفً محمود عبدالحمٌد سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد بسبب ترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22111112، وفى تارٌخ    15114،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   احمد حسن عبدالعزٌز دمحم   - 13

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    22111112، وفى تارٌخ    4811صبحً توفٌك عبد النبً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 ن التجارهشطب صحٌفة المٌد وذلن لتر

تم محو/شطب    22111114، وفى تارٌخ    4641جمالت فوزى ابراهٌم عوٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    3113،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   2سامح السٌد عبد المنعم كشن    - 16

 السجل  تم شطب صحفٌة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    3821دمحم ابراهٌم الدسولى منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد بسبب ترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     22111118، وفى تارٌخ    4362لٌده برلم :  ،  تاجر فرد  ،  سبك  2حنان امام دمحم امام    - 18

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22111118، وفى تارٌخ    6228مجدي حواش حسن حواش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    3852،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   2لدٌن نوره السٌد احمد نصر ا   - 22

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22111111، وفى تارٌخ    2313حمدى عاٌد عبد النبى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 وذلن لترن التجاره تم شطب صحٌفة المٌد

تم محو/شطب السجل     22111111، وفى تارٌخ    4224نادٌه دمحم ابراهٌم ابو بكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم    22111111، وفى تارٌخ    14551محمود دمحم عابدٌن حسن دمحم عبد الواحد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو/شطب السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    22111111، وفى تارٌخ    3325حمدٌه دمحم عبد البارى ابو المكارم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب    22111122، وفى تارٌخ    13842 نور عبدالسمٌع رجب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عمرو دمحم   - 25

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه نهائٌا

تم محو/شطب    22111122، وفى تارٌخ    13842عمرو دمحم نور عبدالسمٌع رجب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه نهائٌا السجل 

تم محو/شطب السجل     22111122، وفى تارٌخ    1621مرفت سعد احمد الحفناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22111122وفى تارٌخ  ،   12863وائل دمحم عبدالحمٌد ابولضا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22111121، وفى تارٌخ    1811،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   2ٌسرٌه السٌد عبد الحلٌم عمر    - 21

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    22111121، وفى تارٌخ    18381احمد خالد حسن عوف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    22111124، وفى تارٌخ    1264،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   2فؤاد فهمى عبد العاطى اسماعٌل    - 31

 السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     22111125، وفى تارٌخ    1118،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   2ثناء دمحم ابراهٌم دمحم    - 32

 شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111125، وفى تارٌخ    13524رلم : ربٌع احمد دمحم عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 33

 شطبت صحٌفة المٌد لالستغناء عنه نهائٌا

تم محو/شطب    22111125، وفى تارٌخ    12111سهام فتحى عبدالرحمن حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم    22111125، وفى تارٌخ    5118ده عبد العزٌز عبد الخالك منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ماج   - 35

 محو/شطب السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شطب تم محو/   22111125، وفى تارٌخ    1111،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   2دعاء دمحم دسولً ابو حشٌش    - 36

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22111126، وفى تارٌخ    14111دمحم صالح دمحم ابوصمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم محو/شطب    22111126، وفى تارٌخ    11113ه برلم : جابر عبد العظٌم عبد النبى الممتن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 38

 السجل  شطبت صحٌفة المٌد لترن التجارة

تم    22111121، وفى تارٌخ    12118فتحى احمد الدردٌرى دمحم حسن البلبل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  تم    22111121، وفى تارٌخ    6263كرم دمحم السٌد ابو عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجارة

تم محو/شطب    22111128، وفى تارٌخ    15151حازم ماهر رمضان عبد الجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 تم شطب صحٌفه المٌد وذلن لترن التجارهالسجل  

هوٌدا فتحى السٌد عابدٌن ) المكتب الفرنسى للتورٌدات العمومٌه والتسوٌك العمارى وخدمات تجارٌه (  ،  تاجر فرد  ،     - 42

 تم محو/شطب السجل  تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره   22111128، وفى تارٌخ    1832سبك لٌده برلم : 

تم محو/شطب    22111128، وفى تارٌخ    4111،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   2اسامه عبدالشافً حسن مصطفً    - 43

 السجل  شطبت صحٌفه المٌد العتزال التجاره نهائٌا

شطب السجل  تم محو/   22111128، وفى تارٌخ    1832هوٌدا فتحى السٌد عابدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 تم شطب صحٌفة المٌد وذلن لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   22111124وفً تارٌخ ،   14621عاطف سالم عبد العاطى سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   322222.222ٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال   22111125وفً تارٌخ ،   16123محمود ناجى محمود عبداللطٌف الفار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   622222.222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111126وفً تارٌخ ،   18266ٌده برلم دمحم سرحان سعد موسى  تاجر فرد ،، سبك ل -  3

 جنٌه   2222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111121وفً تارٌخ ،   18445تٌسٌر سامى ابوالعز منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   122222.222مال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال   22111121وفً تارٌخ ،   2868تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   2محمود فوزى عبد المطلب ابو علفه  -  5

 جنٌه   252222.222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111112وفً تارٌخ ،   15615، سبك لٌده برلم طاهر ربٌع ابراهٌم دمحم  تاجر فرد ، -  6

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111112وفً تارٌخ ،   16113مسعود دمحم علً الحنش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   52222.222س المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111112وفً تارٌخ ،   2514احمد نجاتى دروٌش مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   12222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111112وفً تارٌخ ،   2514ده برلم احمد نجاتى دروٌش شاوٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  1

 جنٌه   12222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111112وفً تارٌخ ،   15481احمد خلٌل احمد خلٌل الخولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   12222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22111113ٌخ ، وفً تار  4611/ خالد عبدالسالم عبدالحمٌد الشتله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 2د -  11

 جنٌه   21222.222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111113وفً تارٌخ ،   15261عامر نصٌف شحاته مٌخائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   52222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111114وفً تارٌخ ،   11122اسالم مجدى عبد العلٌم ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   52222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111114ٌخ ، وفً تار  5423طه السٌد دمحم الماضً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111114وفً تارٌخ ،   11813اٌمان حسن حسن عبدالرسول  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   52222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111111وفً تارٌخ ،   11343لمٌاء رزق عبدالحمٌد رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   25222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111118رٌخ ، وفً تا  11323ماجده مصطفى عزت اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   52222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111118وفً تارٌخ ،   14312حسام حسن شاكر عبدالجواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   52222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111118وفً تارٌخ ،   11123عاطف عبد الموجود دمحم شلبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   52222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111118وفً تارٌخ ،   11182مصطفى دمحم عبدالغفار دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111111وفً تارٌخ ،   14321سعٌد شولى عبد المعطى سعده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   12222.222س ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111111وفً تارٌخ ،   15223الهام سعٌد احمد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111121وفً تارٌخ ،   8848تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   2احمد سعٌد محمود النسر  -  23

 جنٌه   322222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111124وفً تارٌخ ،   15244دمحم زٌد دمحم الخشن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   122222.222اله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111124وفً تارٌخ ،   18361غاده ابراهٌم شدٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   51222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111125وفً تارٌخ ،   15883صابر فتحى عبد الحمٌد فارس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   52222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111125وفً تارٌخ ،   15421رضا بدر الدٌن عبده حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   52222.222رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال ,   22111126وفً تارٌخ ،   11631سنٌة عادل هاشم مرشد عمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   152222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22111121وفً تارٌخ ،   16622فولٌه خٌرت دمحم جبرٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111128وفً تارٌخ ،   13151سماح على احمد عبدالحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   1222222.222رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال ,   22111128وفً تارٌخ ،   13151سماح على احمد عبدالحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   1222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22111128وفً تارٌخ ،   18141ه برلم ابراهٌم محى الدٌن جابر شادى  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  32

 جنٌه   51222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  22111123وفً تارٌخ  18456  مرزوق دمحم مرزوق خٌرهللا الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  1

 وصف الـتأشٌر:   ،  شارع ابوزٌد الشرلى المتفرع من شارع الجالء بملن سهٌر عبداللطٌف ابونوارج

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22111123وفً تارٌخ  18454نعمه عبده على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 ٌشه بملن احمد عبدربه احمدالب

تم تعدٌل العنوان ,  22111123وفً تارٌخ  18453مصطفى اٌمن دمحم عبد الحفٌظ عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن دمحم عبد الحفٌظ محمود عالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111123وفً تارٌخ  18451عبد العلٌم سعٌد عبدالعلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الـتأشٌر:   ، اشمون دلهمو بملن فوزٌة عبد العزٌز دمحم صمر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111123وفً تارٌخ  18452احمد نجٌب عبد الهادى حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، اشمون برشٌم بملن امٌمة بكر السٌد سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111123وفً تارٌخ  18455دمحم طه محمود دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الـتأشٌر:   ، المناطرٌن بملن فتحى سلٌمان سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111124وفً تارٌخ  18451ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هنٌه امٌن  -  1

 ، شطانوف بملن هشام عابد عاشور عبد المعطى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  18463على عبد هللا على ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 لـتأشٌر:   ، سالٌة ابو شعره بملن دمحم عبد هللا علىا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  18458عبٌر حلمى رمضان اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، شما بملن امل ادهم عبد اللطٌف الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  18462،  سبك لٌده برلم     خالد عبد الرؤف ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد -  12

 وصف الـتأشٌر:   ، البرانٌه بملن ابراهٌم على دمحم المتولى

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  18462مصطفى دمحم ضٌاء مصطفى الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 بملن عبد العزٌز حسن عبد العزٌز وصف الـتأشٌر:   ، سنترٌس

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  18461عاطف ابراهٌم دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، شما بملن طارق عبد الغنى عبد الحمٌد محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  18465احمد سعٌد السٌد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ، شما بملن عثمان عبد العاطى حمام

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  2514احمد نجاتى دروٌش مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

ولٌد  3331ة العدوٌة بملن احمد نجاتى دروٌش شاوٌش واودع برلم الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح فرع جدٌد بناحٌة اشمون شارع رابع

 اشمون 2514برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  2514احمد نجاتى دروٌش شاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

ولٌد  3331ن احمد نجاتى دروٌش شاوٌش واودع برلم الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح فرع جدٌد بناحٌة اشمون شارع رابعة العدوٌة بمل

 اشمون 2514برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  18411اٌهاب احمد دمحم ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، سمادون بملن دمحم احمد دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  16842خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء دمحم امٌن دمحم  -  11

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة رملة االنجب مركز اشمون بملن طارق دمحم امٌن دمحم خلٌل ونشاطه بٌع سجائر 

 اشمون 16842لم سجل تابع ولٌده بر 3326واودع برلم  2211/12/31ومعسل و تم افتتاحه فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  18461احمد عبدالمؤمن عبدالفتاح لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 الـتأشٌر:   ،  طلٌا بملن احمد عبدالمؤمن عبدالفتاح لٌله

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  18412فرٌد شولى دمحم ابو ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع سعد زغلول بملن حسٌن زكرٌا الدهشان

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  18461ناصف عبد للطٌف ناصف حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 دمحم خلٌل وصف الـتأشٌر:   ، طهواى بملن بالل عبد الشهٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  18466محمود جمال حجازى ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن دمحم مجدى صبحى 

تعدٌل العنوان , وصف تم  22111125وفً تارٌخ  16842عالء دمحم امٌن دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 2218/12/3الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة رملة االنجب بملن طارق دمحم امٌن ونشاطه مكتب تورٌدات عمومٌه وتم افتتاحه 

 اشمون 16842ولٌده برلم سجل دائم 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 22111125وفً تارٌخ  18468فتحى محمود احمد الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن عبد الحمٌد عبد الواحد رزق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  13155جمال دمحم الطوخى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عامر دمحم الطوخى خلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  13155 الطوخى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال دمحم -  25

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الكائن بناحٌة شنوان مركز اشمون ونشاطه العاب كمبٌوتر وذلن لالستعناء عنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  16842لٌده برلم     عالء دمحم امٌن دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك -  26

 الـتأشٌر:   ، رملة االنجب بملن طارق دمحم امٌن دمحم خلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111125وفً تارٌخ  18464شكرى على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ضرٌر عبد المجٌد شعبان، البرانٌه بملن مسعد ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  2514احمد نجاتى دروٌش شاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 الـتأشٌر:   ، شارع رابعة العدوٌة بملن احمد نجاتى دروٌش شاوٌش

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111126تارٌخ  وفً 18413مروه دمحم بدوي بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن منصور السٌد عثمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111126وفً تارٌخ  18414احمد عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ،  سبن االحد بملن فتحى دمحم احمد صبرى

تم تعدٌل  22111126وفً تارٌخ  18415بحى عبد المطلب شحاته الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ص -  31

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، رمله االنجب بملن صبحً عبد المطلب شحاته الفرماوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111126وفً تارٌخ  18366نجاح دمحم على الصدفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن محجوب نوح محمود

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 22111126وفً تارٌخ  12335دمحم حمدى حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح فرع جدٌد بناحٌة لرٌة بنى سالمه بجوار المعهد الدٌنى منشاة المناطر واودع برلم        ولٌد برلم        

،  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111126وفً تارٌخ  1555خالد دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 سالٌة المنمدى بملن كاملة لطفى عبدالعال عمار

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22111126وفً تارٌخ  1555خالد دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

ن نصر دمحم محروس وذالن تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط االستٌراد والتصدٌرالكائن بناحٌة سالٌة المنمدى بمل

 لالستغناء عنه نهائٌا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111126وفً تارٌخ  18412دمحم محمود فؤاد طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، شما بملن محمود فؤاد محمود طاحون

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،   22111126وفً تارٌخ  1555خالد دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 سالٌة النمدى بملن نصر دمحم محروس

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111126وفً تارٌخ  18266دمحم سرحان سعد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 وضالـتأشٌر:   ،  تعدٌل المالن لٌصبح بملن / صالح عبدالحمٌد ع

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  14525سارا عادل عبد الفتاح دمحم جالوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 وصف الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن / اٌمان عبدالفتاح ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121ارٌخ وفً ت 18411ابراهٌم شولى صالح جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن امال رسالن احمد رسالن عمران



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  18482احمد السٌد دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لمجٌدالـتأشٌر:   ، سبن االحد بملن السٌد دمحم احمد عبد ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  18482رضا سالمة عمر عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، مونسة بملن سالمة عمر عبدالغفار

وان , وصف تم تعدٌل العن 22111121وفً تارٌخ  12335دمحم حمدى حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس مركز اشمون بملن احمد عفٌفى احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  18411مندوه عبدالفتاح مندوه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ،  منشاة جرٌس بملن عبدالفتاح مندوه عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  18418جر فرد ،  سبك لٌده برلم    خضره لطب دمحم لطب ، تا -  45

 الـتأشٌر:   ، منشأة جرٌس بملن عماد عبد الفتاح منوه عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  18481دمحم عبد المنصف دمحم ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ، شما بملن نوح احمد طاحون الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  18416ماهر سلوانس عطاهلل فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، سنترٌس بملن حمٌده حلمى محمود محروس

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111ارٌخ وفً ت 18486احمد دمحم فكرى حامد خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 الـتأشٌر:   ، اشمون ش/بور سعٌد بملن عبد الصمد خالد عبد المجٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111111وفً تارٌخ  18481اٌهاب حمدى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ،  طلٌا بملن هبه عبدالمرضى حسن سلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  1124احمد مغاورى عبد الغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح البرانٌة مركز اشمون بملن / اٌمان دمحم موسى خلٌل

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  18483عزت دمحم نجٌب حسن عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 وصف الـتأشٌر:   ،  جرٌس بملن شحات عبدالغفار عٌسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  18488بسمه لبٌب عبدة عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، اشمون سمادون بملن جورج حنا جرجس

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111111وفً تارٌخ  18485د دمحم دومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد رشا -  53

 ،  شما بملن سعاد دمحم عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  18484دمحم صالح عبد الجواد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ، ابو رلبه بملن دمحم لطفى مصطفى   وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  22111112وفً تارٌخ  18484دمحم صالح عبد الجواد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 وصف الـتأشٌر:   ، ابو رلبه بملن دمحم لطفى مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  18221ٌاسر عبد الفتاح السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن ٌاسر واحمد والسٌد عبد الفتاح السٌد على

تم تعدٌل  22111112وفً تارٌخ  18481ابو الحدٌد عبد الرحمن ابو الحدٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن احمد عبد الرحمن ابو الحدٌدالعنوان , وصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111112وفً تارٌخ  3664هٌثم شرٌف ٌوسف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن وادى على عبد المعطى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  3664شرٌف ٌوسف ابو العزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح هٌثم -  51

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن وادى على عبد المعطى  22111112

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 22111112وفً تارٌخ  18412احمد عبد السالم خلٌل مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، كفر الفرعونٌه بملن عبد السالم خلٌل مرسى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22111112وفً تارٌخ  18411دمحم عطا دمحم طة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 طلٌا بملن روحٌه ذكى امٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111112وفً تارٌخ  18412مصطفى احمد ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، سمادون بملن عادل عبد الحمٌد حسٌن شعٌله

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  11118احمد عبد الوهاب احمد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن محمود دمحم دمحم العشرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111113وفً تارٌخ  18411احمد حسنى عبد اللطٌف موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ٌف موسىوصف الـتأشٌر:   ، سالٌه ابو شعره بملن دمحم حسنى عبد اللط

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111113وفً تارٌخ  18414دمحم نجاح عبد الظاهر فتٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الـتأشٌر:   ، كفر الحما بملن عبد الظاهر نجاح عبد الظاهر فتٌان

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111113 وفً تارٌخ 18418سامح دمحم احمد الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الـتأشٌر:   ، محلة سبن بملن ولٌد دمحم احمد الزهار

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111113وفً تارٌخ  18413ام دمحم عبد العاطى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، كفر الحما بملن ابراهٌم مجاهد سالم رجب

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111113وفً تارٌخ  18415ى دمحم عبد اللطٌف رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناد -  68

 الـتأشٌر:   ، النعناعٌه بملن دمحم عبد اللطٌف رضوان الدٌب

العنوان , تم تعدٌل  22111114وفً تارٌخ  18522اٌمن مصطفى عبدالرحمن صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون ابورلبه بملن محمود مصطفى عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111114وفً تارٌخ  18521نعمه دمحم فرج ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، اشمون سهواج بملن دمحم ابراهٌم الدسولى منصور

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111114وفً تارٌخ  18412صٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه خٌرى حافظ ال -  11

 الـتأشٌر:   ،  تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / مبرون السٌد رمضان عدس

وصف تم تعدٌل العنوان ,  22111114وفً تارٌخ  18411فتحى عبدالرحمن دمحم عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ،  محلة سبن بملن دمحم عبدالرحمن عوف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111114وفً تارٌخ  18523اٌمن عٌد عبد العاطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الـتأشٌر:   ، المناطرٌن بملن عٌد عبد العاطى دمحم ناجى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111114وفً تارٌخ  18522سبك لٌده برلم     امل اشرف عزب زالبٌة ، تاجر فرد ،  -  14

 الـتأشٌر:   ،  شارع الصوفى بملن موسى عٌاد فوزى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  15611دمحم عبد الحمٌد نصر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 بح بجوار مسجد النور بملن امٌن احمد دمحم جعفر وسٌده دمحم حسٌن عٌسىالـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌص

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  18525دمحم شعبان عبدالفتاح الرخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ٌمالـتأشٌر:   ، اشمون شارع شرق المحطه بجوار مسجد النور بملن شعبان عبدالفتاح ابراه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  18521مصطفى اسامه السٌد لرنى جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصف الـتأشٌر:   ، سهواج بملن شاهٌن عبد العزٌز شاهٌن دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  18524طلعت سمٌر عبدالستار منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 وصف الـتأشٌر:   ، جرٌس عزبه طعٌمه مركز اشمون بملن سمٌر عبدالستار ابوالحدٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  18526نفٌسه ابراهٌم عبده ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 هٌم حسان فرحاتالـتأشٌر:   ، اشمون شارع عبد المنعم رٌاض بملن ابرا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111118وفً تارٌخ  18521طارق على احمد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 الـتأشٌر:   ،  كفرالحما بملن على احمد على زٌد

عنوان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل ال 22111118وفً تارٌخ  18511دمحم مسلم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 ، الخور مركز اشمون بملن عبدالرحمن نادى فاٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22111118وفً تارٌخ  18515اسالم عبد العظٌم دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 وصف الـتأشٌر:   ، المناطرٌن بملن دمحم عبد العظٌم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22111118وفً تارٌخ  18514ٌد مشحوت دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انتصار عبدالحم -  83

 وصف الـتأشٌر:   ، شما مركز اشمون بملن انتصار عبدالحمٌد مشحوت دٌاب

نوان , وصف تم تعدٌل الع 22111118وفً تارٌخ  18513رضا عبدالخالك ابراهٌم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الـتأشٌر:   ، سبن االحد مركز اشمون بملن عباس احمد محمود صبرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111118وفً تارٌخ  18516ابراهٌم ذكرٌا مصطفى متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الـتأشٌر:   ، المناطرٌن مركز اشمون بملن زكرٌا مصطفى متولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111118وفً تارٌخ  18528دمحم ابوجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سعٌد دمحم -  86

 الـتأشٌر:   ،  سبن االحد بملن على دمحم دمحم ابوجندى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111118وفً تارٌخ  18512اسامه السٌد شحات عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 أشٌر:   ،  شارع الثورة بملن عبدالفتاح سٌد حسن شعٌرالـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111118وفً تارٌخ  18512عبدالرحمن نادى فاٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 الـتأشٌر:   ، الخور مركز اشمون بملن دمحم مسلم على دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111118وفً تارٌخ  18511سبك لٌده برلم     دمحم فوزى فضل محمود ، تاجر فرد ،  -  81

 الـتأشٌر:   ، منٌل دوٌب مركز اشمون بملن مصطفى شحات مصطفى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111118وفً تارٌخ  16524عادل ابوزٌد حسن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / طارق مرزوق مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  13886طه رمضان طه ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة سالٌة ابو شعره مركز اشمون بملن دمحم رجب عشماوى ونشاطه مواد بناء واعمال 

 اشمون 13886ولٌده برلم سجل تابع  2211/11/11فى  3524حداده واودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  18531برلم     شرٌف فتحى عطوه عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  12

 الـتأشٌر:   ، شما مركز اشمون بملن احمد عزت عباس طاحون

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  1248، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     2عصام دمحم عبد الحمٌد احمد  -  13

بح بملن ورثة دمحم عبد الحمٌد احمد الكٌالنى وهم اٌمن واحمد واٌمان وعبٌر وهناء واسماء دمحم عبد الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌص

 الحمٌد وفرٌد عبد النبى دمحم سلٌمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  18521عفاف السٌد معوض االشمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 بملن عالء عبد السمٌع ابراهٌمالـتأشٌر:   ، شما 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  18523مصطفى عبدالسالم مصطفى عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 وصف الـتأشٌر:   ، امتداد شارع الجالء مركز اشمون بملن مصطفى عبدالسالم مصطفى عجالن

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  18523اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبدالسالم مصطفى عجالن ، ت -  16

/ 3/ 1بناحٌه اشمون امتداد شارع الجالء بغرض تسمٌن مواشى افتتح فى   16221وصف الـتأشٌر:   ، كان له سجل تجارى رلم 

  2211/ 1/ 8وتم غلمه فى  2218

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  18518،  سبك لٌده برلم     دمحم احمد خٌر هللا عبدالحمٌد ، تاجر فرد -  11

 الـتأشٌر:   ، سمادون مركز اشمون بملن اسامه ذكى الصاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  18525بسمه خٌرى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 ون بملن رجاء السٌد على  الصٌفى الـتأشٌر:   ، جرٌس مركز اشم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  13886طه رمضان طه ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة سالٌة ابو شعره بملن دمحم رجب عشماوى ونشاطه  ورشه نجاره موبٌلٌا ولٌده برلم سجل دائم 

 اشمون 13886

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  13886طه رمضان طه ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، سالٌة ابو شعره بملن دمحم رجب عشماوى

دٌل العنوان , وصف تم تع 22111111وفً تارٌخ  18522هدى ابراهٌم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، مونسه بملن نبهان فاروق دمحم الصاوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  18522نعمه عزت السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، ابو عوالى بملن ربٌع ابراهٌم طلبه دومه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  18526تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالدالصاوى دمحم الصاوى ،  -  123

 الـتأشٌر:   ، شارع الثوره بملن دمحم حسٌن دمحم الجمال

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  18524عمر عبدالوهاب سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ، المناطرٌن مركز اشمون بملن ام دمحم محمود السٌدوصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  18511وائل عادل عمرو عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الـتأشٌر:   ، كفر الفرعونٌه  مركز اشمون بملن جمال دمحم ابراهٌم طلبه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  18521سٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه دمحم سعٌد دمحم ب -  126

 الـتأشٌر:   ، رمله االنجب مركز اشمون بملن عٌد دمحم عبوده

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  18528احمد صابر دروٌش احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ر:   ، اشمون شارع ترعة السالم بملن صابر دروٌش احمدالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  18521مى ٌسرى عبد الحلٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 الـتأشٌر:   ، شعشاع بملن مسعده عوض هللا دمحم حسن 

تم تعدٌل العنوان ,  22111111وفً تارٌخ  18532د ،  سبك لٌده برلم    عبداللطٌف رشدى عبداللطٌف دمحم ، تاجر فر -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، النعناعٌه مركز اشمون بملن منى محمود ابراهٌم محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111111وفً تارٌخ  18366نجاح دمحم على الصدفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 م تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن سعاد دمحم ابراهٌم دمحم عٌسىالـتأشٌر:   ، ت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  8535، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     2جمعه سعٌد احمد اسماعٌل  -  111

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل المالن لٌصبح بملن محمود كارم دمحم المصرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  18535سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم احمد عبدربه -  112

 الـتأشٌر:   ،  الكوادى بملن حامد عبدالسالم عبدالموى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  18534رضا ممدوح دمحم احمد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ، عزبه رستم بملن ممدوح دمحم احمد بكر   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  18532سالمه على ابراهٌم عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، عزبه ابو النرش بملن نعناعه عبد السمٌع منصور

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  18533لٌده برلم     محمود كارم دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك -  115

 الـتأشٌر:   ، شما مركز اشمون بملن احمد خٌرى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  8111، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     2معتز ربٌع صابر عٌد  -  116

 ن شارع سعد زغلول الـتأشٌر:   ، عنوان المحل الرئٌسى/ اشمو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  8111، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     2معتز ربٌع صابر عٌد  -  111

 الـتأشٌر:   ، عنوان الفرع/  اشمون شارع مجلس المدٌنه متفرع من شارع سعد زغلول بملن عالء عبدالعزٌز عالء حجران

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111122وفً تارٌخ  8111، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     2 معتز ربٌع صابر عٌد -  118

الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌه اشمون شارع المجلس متفرع من شارع سعد زغلول بملن عالء عبدالعزٌز عالء حجران بغرض 

 سجل اشمون 8111ولٌد برلم تابع  2211/ 11/ 11اكسسوار واجهزه محمول افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  13842عمرو دمحم نور عبدالسمٌع رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصف الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان لٌصبح / كفر سنجلف المدٌم طرٌك الباجور المناطر بملن مباركه دمحم عبدالحمٌد زهران

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  13842عمرو دمحم نور عبدالسمٌع رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وصف الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان لٌصبح / كفر سنجلف المدٌم طرٌك الباجور المناطر بملن مباركه دمحم عبدالحمٌد زهران

تم تعدٌل العنوان ,  22111122وفً تارٌخ  13842رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو دمحم نور عبدالسمٌع  -  121

 وصف الـتأشٌر:   ،  تعدٌل العنوان لٌصبح / سنترٌس بملن اٌمن ابراهٌم عبدربه

وان , تم تعدٌل العن 22111122وفً تارٌخ  13842عمرو دمحم نور عبدالسمٌع رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وصف الـتأشٌر:   ،  تعدٌل العنوان لٌصبح / سنترٌس بملن اٌمن ابراهٌم عبدربه

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  18546سامح السٌد دمحم عبد المعطى مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 وصف الـتأشٌر:   ، شطانوف بملن امل صالح لبٌب

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  12334د ابوالسعود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن فؤا -  124

 وصف الـتأشٌر:   ،  شارع الصوفى بملن هند فتح هللا دمحم شاهٌن

عنوان , تم تعدٌل ال 22111121وفً تارٌخ  12334عبدالرحمن فؤاد ابوالسعود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة اشمون محطه اتوبٌس اشمون بملن / شركة اتوبٌس غرب ووسط الدلتا ونشاطه بوفٌه 

 اشمون 12334وممٌد بالسجل التجارى برلم 

نوان , تم تعدٌل الع 22111121وفً تارٌخ  18531احمد اشرف جمعة فرج ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 وصف الـتأشٌر:   ،  البٌشة بملن ممدوح عببداللطٌف مرسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  15321انور عبدالرازق عٌد شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عبد الهادى حسٌن الرفاعى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  18544 دمحم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء حسن دمحم -  128

 وصف الـتأشٌر:   ، المناطرٌن مركز اشمون بملن عادل احمد محمود

, وصف  تم تعدٌل العنوان 22111121وفً تارٌخ  18545رجب دمحم عبدالنبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، المناطرٌن مركز اشمون بملن سعٌد عبدالنبى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  12842عماد حمدى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن حمٌده عبد الحمٌد عبد العزٌز شحاته

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  18531امٌمه اسامه زكى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، دروه بملن عبد العزٌز عبد العلٌم حسن الحفناوى

عدٌل العنوان , وصف تم ت 22111121وفً تارٌخ  18543احمد دمحمى عبدالعزٌز جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الـتأشٌر:   ، منٌل جوٌده مركز اشمون بملن احمد عبدالبر جبرٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22111121وفً تارٌخ  18542عماد ندا سعد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 ، شنشور بملن اٌزٌس فؤاد وهبه

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  12334، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     2دمحم  عبد الرحمن فؤاد ابو السعود -  134

وصف الـتأشٌر:   ،  تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة اشمون شارع الصوفى بملن هند فتح هللا دمحم شاهٌم ونشاطه مطعم مأكوالت 

 اشمون 12334ولٌد برلم تابع  3536ومشروبات واودع بررلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  18538وحٌد كمال عبدالعزٌز مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 وصف الـتأشٌر:   ،  لنطرة النعناعٌة بملن دهب صادق جمعة

العنوان ,  تم تعدٌل 22111121وفً تارٌخ  18536حمدى عبدالعزٌز السٌد طٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 وصف الـتأشٌر:   ، اشمون طهواى بملن اسماء جمال عبدالمنعم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  18542زكى رمضان زكى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، اشمون المناطرٌن بملن رمضان زكى محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  18541، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم انسان عبدالونٌس ٌوسف -  138

 الـتأشٌر:   ، شوشاى مركز اشمون بملن انسان عبدالونٌس ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  18541السٌد صالح الدٌن مبرون الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 تأشٌر:   ، اشمون سالٌة المنمدى بملن دمحم السٌد صالح الدٌنوصف الـ

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  18211طه سعٌد عبد العزٌز السٌد جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الفرعونٌه مركز اشمون بملن احمد سعٌد عبدالعزٌز

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  18211العزٌز السٌد جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     طه سعٌد عبد -  141

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كفر الفرعونٌه مركز اشمون بملن احمد سعٌد عبدالعزٌز السٌد بغرض حظٌره مواشى 

 ناشمو 18211ولٌد برلم سجل  2211/ 1/ 18حالبه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111124وفً تارٌخ  18552دمحم مصطفً سعٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الـتأشٌر:   ، اشمون شارع صالح الدٌن بملن مصطفً سعٌد علً ابو ٌحى

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  18211طه سعٌد عبد العزٌز السٌد جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه كفر الفرعونٌه مركز اشمون بملن احمد سعٌد عبدالعزٌز بغرض مكتب 

 اشمون 18211ولٌد برلم تابع  2211/ 11/ 21رحالت داخلٌه افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان ,  22111124وفً تارٌخ  18541رلم    احمد فهمى فرحات المعصراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  144

 وصف الـتأشٌر:   ، سمادون بملن ابراهٌم عثمان دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  22111124وفً تارٌخ  18548عبد الهادى عادل عبد الهادى عٌد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الهادى عٌد حجاجالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، برشٌم بملن عادل عبد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  18552احمد رجب محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الـتأشٌر:   ، اشمون طلٌا بملن محمود رجب محمود

تعدٌل العنوان , وصف تم  22111125وفً تارٌخ  18412دمحم محمود فؤاد طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

ولٌد برلم        6512زهرراء مدٌنة نصر الحى العاشر واودع برلم  34الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع جدٌد بناحٌة  مدٌنة نصر عمارة 

 الماهرة         428612

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  18551السٌد عبد المجٌد سمٌح عبد الشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 وصف الـتأشٌر:   ، النعناعٌة بملن محمود عبد المجٌد سمٌح عبد الشافى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  18554نشوى صالح دمحم شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، سمادون مركز اشمون بملن سطوحى عبدالمنعم سطوحى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  13524ربٌع احمد دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ،  طلٌا بملن السٌد شحات حجازى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  13524احمد دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ربٌع  -  151

الـتأشٌر:   ،  تم الغاء المحل الرئٌسى االخر الخاص بنشاط ورشة خراطة لتصنٌع استانلس ستٌل لالدوات المنزلٌة الكائن بناحٌة 

 طلٌا وذالن لالستغاء عنه نهائٌا

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  18553امى عبد المعم السٌد الهاللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ر -  152

 طهواى بملن رفاعى عبد العظٌم رفاعى خلٌل-وصف الـتأشٌر:   ، اشمون 

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  18551نجات عبدالمنعم عبدالفتاح الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 وصف الـتأشٌر:   ، ابوعوالى مركز اشمون بملن سعٌد موسى الصٌفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125وفً تارٌخ  18556جالل محمود السٌد الجحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 رملة االنجب بملن جالل محمود السٌد الجحش-الـتأشٌر:   ، اشمون

تم تعدٌل  22111125وفً تارٌخ  18558عبد المجٌد عبد العظٌم عبد المجٌد عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اشمون سالٌة ابو شعرة بملن دمحم صالح فهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111125ً تارٌخ وف 13524ربٌع احمد دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ،  طلٌا بملن مها محمود دمحم محمود

تم تعدٌل العنوان ,  22111125وفً تارٌخ  18555عزت عبد الخالك عثمان ناجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 ًوصف الـتأشٌر:   ، اشمون الكوادى بملن سمٌر عبد الخالك عثمان ناج

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  18561عاطف محمود عبدالمجٌد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه كفر فٌشا مركز منوف بملن عادل محمود عبدالمجٌد بغرض تورٌدات عمومٌه للفنادق 

 سجل منوف 11812ولٌد برلم  2216/ 6/ 11فى فى مجال جمٌع المواد الغذائٌه افتتح 

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  18561عاطف محمود عبدالمجٌد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 وصف الـتأشٌر:   ، شما مركز اشمون بملن نبٌل فتحى وجٌه

تم تعدٌل العنوان  22111126وفً تارٌخ  18562سبك لٌده برلم    جمال عبدالعزٌز عبدالحلٌم الشرلاوى ، تاجر فرد ،   -  162

 , وصف الـتأشٌر:   ، سمادون مركز اشمون بملن حسام عبدالعزٌز عبدالحلٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22111126وفً تارٌخ  15832جمال فوزى عبدالمطلب ابوعلفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن / جمال فوزى عبدالمطلب ابوعلفهوصف الـتأشٌر:   ،  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111126وفً تارٌخ  16842عادل على احمد ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن رأفت صبرى حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111126وفً تارٌخ  18562فة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامة دمحم احمد خلٌ -  163

 الـتأشٌر:   ،  شما بملن بدر دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111126وفً تارٌخ  18551احمد كمال ابراهٌم شتله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 مركز اشمون بملن شٌماء صالح احمد صالح الـتأشٌر:   ، سالٌه المنمدى

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  18524طلعت سمٌر عبدالستار منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 وصف الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل المالن بملن / رفاعى عبدالفتاح ابو الحدٌد منصور

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  18568، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان غرٌب سعٌد عبد الممصود  -  166

 وصف الـتأشٌر:   ، صراوة بملن نعٌمة فهمً عبد اللطٌف

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  18565شٌماء احمد حسن احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 بملن ضٌاء دمحم مختاروصف الـتأشٌر:   ، طلٌا 

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  18561عبد الناصر عبد الفتاح عمر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 وصف الـتأشٌر:   ، مجرٌا بملن ٌاسر عبد الفتاح عمر حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  18564احمد ماهر عبد المنعم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الـتأشٌر:   ، اشمون سالٌة ابو شعرة بملن صبرى عبد المجٌد امٌن

تم تعدٌل العنوان ,  22111121وفً تارٌخ  1821، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     2اسالم دمحم عبد الرحٌم ابراهٌم  -  112

 لٌصبح بملن احمد دمحم عبد الرحٌموصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  18566اٌمان فتحى خالد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، طلٌا بملن عبد الحكٌم جالل عبد اللطٌف دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111121وفً تارٌخ  18563 هانى دمحم عبداللطٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 الـتأشٌر:   ،  سالٌة ابوشعرة بملن لٌلى ابراهٌم محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111128وفً تارٌخ  18561محمود طه فرحات سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 اللطٌف عبدالرحمنالـتأشٌر:   ، شنواى مركز اشمون بملن كرم دمحم عبد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111128وفً تارٌخ  13151سماح علً احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح طلٌا مركز اشمون بملن السٌده احمد حسن الحرانى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111128وفً تارٌخ  13151ك لٌده برلم    سماح علً احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سب -  115

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح طلٌا مركز اشمون بملن السٌده احمد حسن الحرانى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111128وفً تارٌخ  13151سماح على احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح النعناعٌه مركز اشمون بملن سمٌر عفٌفً عبدالوهابا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111128وفً تارٌخ  13151سماح على احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح النعناعٌه مركز اشمون بملن سمٌر عفٌفً عبدالوهاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111128وفً تارٌخ  13151    سماح على احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  118

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح طلٌا مركز اشمون بملن السٌده احمد حسن الحرانى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22111128وفً تارٌخ  13151سماح على احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح طلٌا مركز اشمون بملن السٌده احمد حسن الحرانىالـتأشٌر:   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22111128وفً تارٌخ  18512ابراهٌم رمضان ابراهٌم غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 وصف الـتأشٌر:   ، رمله االنجب مركز اشمون بملن طارق رزق مصطفى

تم تعدٌل العنوان ,  22111128وفً تارٌخ  14222العزٌز حامد عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه عبد -  181

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل اسم المالن لٌصبح بملن عبد المرضى غرٌب عبد العزٌز احمد

تم تعدٌل  22111128تارٌخ  وفً 18511مصطفى على مصطفى سٌد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سنترٌس مركز اشمون بملن دمحم فخرى حسن موسى

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

, وصف التأشٌر:  تم تم تعدٌل النشاط 22111123وفً تارٌخ  146جمال عبده دمحم الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدٌل النشاط لٌصبح / احبال ودباره وعدد معمار

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22111125وفً تارٌخ  13155جمال دمحم الطوخى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح بماله

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22111126وفً تارٌخ  18266م   دمحم سرحان سعد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  3

 تعدٌل االنشاط لٌصبح / مكتب رحالت ونمل عمال

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ورشة 22111126وفً تارٌخ  1555خالد دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 صدف

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 22111126وفً تارٌخ  1555فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد دمحم دمحم سالمه ، تاجر  -  5

طبما لتعلٌمات الهٌئة العامة للرلابة على  6من المجموعة  36والفمرة  11تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة

 الصادرات والواردات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22111111وفً تارٌخ  1124فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مغاورى عبد الغفار ، تاجر  -  6

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح ورشة الومتٌال

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111112وفً تارٌخ  15481احمد خلٌل احمد خلٌل الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعبئة والتصنٌع والتغلٌف المواد الغذائٌهالتأشٌر:  تم اضافة نشاط تورٌدات لل

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22111111وفً تارٌخ  4561دمحم مجاهد عبدالعال ظالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح ورشة رخام

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111118تارٌخ وفً  14312حسام حسن شاكر عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب تصدٌر واستخالص جمركى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111111وفً تارٌخ  15223الهام سعٌد احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22111111وفً تارٌخ  18366نجاح دمحم على الصدفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح حظٌرة مواشى حالبه

 تم تعدٌل النشاط , وصف22111121وفً تارٌخ  14312حسام حسن شاكر عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط تورٌدات عمومٌة ومماوالت عامة الى النشاط االصلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111124وفً تارٌخ  11624عربى حسٌن مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بماله حره

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111125وفً تارٌخ  13524فرد ،  سبك لٌده برلم    ربٌع احمد دمحم عبدالحمٌد ، تاجر -  14

 التأشٌر:  مصنع تشغٌل معادن ادوات منزلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111125وفً تارٌخ  13524ربٌع احمد دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 ل لالدوات المنزلٌةالتأشٌر:  ورشة خراطة لتصنٌع استانلس ستٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111126وفً تارٌخ  14125اكرم رمضان دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره ادوات صحٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111126وفً تارٌخ  16842عادل على احمد ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع اجهزه كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22111126وفً تارٌخ  16841غانم سمٌر غانم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع مفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111121وفً تارٌخ  1821، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    2هٌم اسالم دمحم عبد الرحٌم ابرا -  11

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مكتب مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111128وفً تارٌخ  15832جمال فوزى عبدالمطلب ابوعلفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة اجهزة ولطع غٌار اجهزة كهربائٌة ومنزلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22111128وفً تارٌخ  18341دمحم جمال عبد الجواد مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط نباتات زٌنه الى النشاط االصلى

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

نوع الشركة ,  تم تعدٌل22111114وفً تارٌخ  18522اٌمن مصطفى عبدالرحمن صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111124وفً تارٌخ  18548عبد الهادى عادل عبد الهادى عٌد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

لشركة , وصف تم تعدٌل نوع ا22111118وفً تارٌخ  18521طارق على احمد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  18462خالد عبد الرؤف ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو22111123وفً تارٌخ  18456مرزوق دمحم مرزوق خٌرهللا الكٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  18555عزت عبد الخالك عثمان ناجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف22111121وفً تارٌخ  18542زكى رمضان زكى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111114وفً تارٌخ  18523اٌمن عٌد عبد العاطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  18461احمد عبدالمؤمن عبدالفتاح لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  12334عبدالرحمن فؤاد ابوالسعود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111118وفً تارٌخ  18512اسامه السٌد شحات عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111114وفً تارٌخ  18521نعمه دمحم فرج ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111126وفً تارٌخ  18562اسامة دمحم احمد خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111122وفً تارٌخ  18535احمد عبدربه سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  18524طلعت سمٌر عبدالستار منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111121وفً تارٌخ  18563لطٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى دمحم عبدال -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111111وفً تارٌخ  18526خالدالصاوى دمحم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  18521، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عفاف السٌد معوض االشمونى  -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111121وفً تارٌخ  18411ابراهٌم شولى صالح جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111126وفً تارٌخ  18415، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد صبحى عبد المطلب شحاته الفرماوى -  22

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111123وفً تارٌخ  18454نعمه عبده على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  18541سبك لٌده برلم     دمحم انسان عبدالونٌس ٌوسف ، تاجر فرد ، -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111125وفً تارٌخ  18464شكرى على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111114وفً تارٌخ  18411فتحى عبدالرحمن دمحم عوف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  18518دمحم احمد خٌر هللا عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  18543احمد دمحمى عبدالعزٌز جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  18482رضا سالمة عمر عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111121وفً تارٌخ  18482سٌد دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ال -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111118وفً تارٌخ  18515اسالم عبد العظٌم دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  18532لطٌف رشدى عبداللطٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدال -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  18461ناصف عبد للطٌف ناصف حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  18561د عبدالمجٌد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطف محمو -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  18564احمد ماهر عبد المنعم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111121وفً تارٌخ  18416هلل فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماهر سلوانس عطا -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111121وفً تارٌخ  18418خضره لطب دمحم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111122وفً تارٌخ  18534رد ،  سبك لٌده برلم   رضا ممدوح دمحم احمد بكر ، تاجر ف -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111125وفً تارٌخ  2514احمد نجاتى دروٌش شاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111128وفً تارٌخ  18511سبك لٌده برلم    مصطفى على مصطفى سٌد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  -  38

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  18538وحٌد كمال عبدالعزٌز مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22111118وفً تارٌخ  18511م   دمحم مسلم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  42

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  18541احمد فهمى فرحات المعصراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111111فً تارٌخ و 18525بسمه خٌرى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111111وفً تارٌخ  18488بسمه لبٌب عبدة عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111123خ وفً تارٌ 18451عبد العلٌم سعٌد عبدالعلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  18412مصطفى احمد ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف  تم22111125وفً تارٌخ  18465احمد سعٌد السٌد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111125وفً تارٌخ  18556جالل محمود السٌد الجحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

كة , وصف تم تعدٌل نوع الشر22111118وفً تارٌخ  18511دمحم فوزى فضل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  18415نادى دمحم عبد اللطٌف رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111122وفً تارٌخ  8111، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    2معتز ربٌع صابر عٌد  -  52

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة 22111125وفً تارٌخ  18551نجات عبدالمنعم عبدالفتاح الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111111وفً تارٌخ  18486احمد دمحم فكرى حامد خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111125وفً تارٌخ  18412فرٌد شولى دمحم ابو ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111124وفً تارٌخ  18552دمحم مصطفً سعٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111118وفً تارٌخ  18513رضا عبدالخالك ابراهٌم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111126وفً تارٌخ  18551احمد كمال ابراهٌم شتله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111122وفً تارٌخ  18533مود كارم دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مح -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111123وفً تارٌخ  18452احمد نجٌب عبد الهادى حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  18211العزٌز السٌد جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طه سعٌد عبد -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  18544عالء حسن دمحم دمحم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  18466حجازى ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود جمال -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111114وفً تارٌخ  18522امل اشرف عزب زالبٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111113وفً تارٌخ  18414ٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم نجاح عبد الظاهر فت -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111118وفً تارٌخ  18514انتصار عبدالحمٌد مشحوت دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111128وفً تارٌخ  13151تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سماح على احمد عبدالحمٌد ،  -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111128وفً تارٌخ  13151سماح على احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111128وفً تارٌخ  13151سبك لٌده برلم     سماح علً احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ، -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111128وفً تارٌخ  13151سماح علً احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  18483لٌده برلم   عزت دمحم نجٌب حسن عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111111وفً تارٌخ  13886طه رمضان طه ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111126وفً تارٌخ  18562برلم    جمال عبدالعزٌز عبدالحلٌم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111123وفً تارٌخ  18453مصطفى اٌمن دمحم عبد الحفٌظ عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111121وفً تارٌخ  18545لم   رجب دمحم عبدالنبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111118وفً تارٌخ  18512عبدالرحمن نادى فاٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  18411احمد حسنى عبد اللطٌف موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111125وفً تارٌخ  18468فتحى محمود احمد الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122ً تارٌخ وف 13842عمرو دمحم نور عبدالسمٌع رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  13842عمرو دمحم نور عبدالسمٌع رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111126وفً تارٌخ  18413مروه دمحم بدوي بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111121وفً تارٌخ  18566اٌمان فتحى خالد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصف تم تع22111111وفً تارٌخ  18526نفٌسه ابراهٌم عبده ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111128وفً تارٌخ  18512ابراهٌم رمضان ابراهٌم غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111125وفً تارٌخ  18554نشوى صالح دمحم شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111121وفً تارٌخ  18531امٌمه اسامه زكى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22111112وفً تارٌخ  18411دمحم طة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عطا  -  85

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  18412احمد عبد السالم خلٌل مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  18553اللى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامى عبد المعم السٌد اله -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111124وفً تارٌخ  18451هنٌه امٌن ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111111وفً تارٌخ  18525ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم شعبان عبدالفتاح الرخ ، تاج -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  18521مصطفى اسامه السٌد لرنى جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111124وفً تارٌخ  18462فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم ضٌاء مصطفى الطوخى ، تاجر  -  11

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  18551السٌد عبد المجٌد سمٌح عبد الشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111125وفً تارٌخ  18552سبك لٌده برلم     احمد رجب محمود احمد ، تاجر فرد ، -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22111121وفً تارٌخ  18542عماد ندا سعد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  18484م   دمحم صالح عبد الجواد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111112وفً تارٌخ  18484دمحم صالح عبد الجواد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  18541   السٌد صالح الدٌن مبرون الماضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111111وفً تارٌخ  18528احمد صابر دروٌش احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111تارٌخ  وفً 18511وائل عادل عمرو عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  18463على عبد هللا على ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22111125وفً تارٌخ  18558رلم   عبد المجٌد عبد العظٌم عبد المجٌد عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  121

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111111وفً تارٌخ  18481اٌهاب حمدى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111113وفً تارٌخ  18413ام دمحم عبد العاطى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111123وفً تارٌخ  18455دمحم طه محمود دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111121وفً تارٌخ  18546سامح السٌد دمحم عبد المعطى مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  18481دمحم عبد المنصف دمحم ابو رٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111118وفً تارٌخ  18516ابراهٌم ذكرٌا مصطفى متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111111وفً تارٌخ  18531شرٌف فتحى عطوه عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111125 وفً تارٌخ 16842عالء دمحم امٌن دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111113وفً تارٌخ  18418سامح دمحم احمد الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  18565شٌماء احمد حسن احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  18521مى ٌسرى عبد الحلٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  18411ندوه عبدالفتاح مندوه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111111وفً تارٌخ  18522نعمه عزت السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111111وفً تارٌخ  18485 دومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد رشاد دمحم -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111125وفً تارٌخ  18411اٌهاب احمد دمحم ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111122وفً تارٌخ  18532عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سالمه على ابراهٌم  -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111118وفً تارٌخ  18528سعٌد دمحم دمحم ابوجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22111121وفً تارٌخ  18561حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الناصر عبد الفتاح عمر  -  111

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  18521فاطمه دمحم سعٌد دمحم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111111وفً تارٌخ  18522تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هدى ابراهٌم السٌد على ، -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  18461عاطف ابراهٌم دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  18531فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد اشرف جمعة فرج ادرٌس ، تاجر -  123

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111126وفً تارٌخ  18412دمحم محمود فؤاد طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111124وفً تارٌخ  18458ك لٌده برلم   عبٌر حلمى رمضان اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سب -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111126وفً تارٌخ  18414احمد عبدالرحٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  18568ك لٌده برلم   اٌمان غرٌب سعٌد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سب -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111111وفً تارٌخ  18523مصطفى عبدالسالم مصطفى عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111111وفً تارٌخ  18524ك لٌده برلم   عمر عبدالوهاب سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سب -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22111121وفً تارٌخ  18536حمدى عبدالعزٌز السٌد طٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22111112وفً تارٌخ  18481ر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابو الحدٌد عبد الرحمن ابو الحدٌد ابراهٌم ، تاج -  131

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22111128وفً تارٌخ  18561محمود طه فرحات سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22111122وفً تارٌخ  13842عمرو دمحم نور عبدالسمٌع رجب ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: افراد

ونى  , وصف تم تعدٌل الكٌان المان22111128وفً تارٌخ  13151سماح على احمد عبدالحمٌد ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 22111128وفً تارٌخ  13151سماح علً احمد عبدالحمٌد ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الهوست  14183تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111123،  فى تارٌخ :   -  1

 للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح النور  14613تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111124،  فى تارٌخ :   -  2

 اله والرحالت  لتورٌد العم

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / مؤسسة  16123تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111125،  فى تارٌخ :   -  3

 النور لالخشاب  

ابراهٌم  الى: تم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح 11311تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111125،  فى تارٌخ :   -  4

 اسامه ابراهٌم عبد المجٌد  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح االسراء  11311تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111125،  فى تارٌخ :   -  5

 للرحالت  

لسمه التجارٌه لتصبح مكه الى: تم تعدٌل ا 18248تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111125،  فى تارٌخ :   -  6

 لتورٌد وتصدٌر الحاصالت الزراعٌه  

 الى: احمد نجاتى دروٌش شاوٌش   2514تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111125،  فى تارٌخ :   -  1

مة التجارٌة لتصبح االمل الى: تم تعدٌل الس 13812تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111126،  فى تارٌخ :   -  8

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الهدى  15682تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111126،  فى تارٌخ :   -  1

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / الحكش  18266تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111126،  فى تارٌخ :   -  12

 للنمل والرحالت  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح االمل  16246تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111126،  فى تارٌخ :   -  11

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / التوحٌد  1555شركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال22111126،  فى تارٌخ :   -  12

 للصدف  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة  لتصبح / ورشة  13281تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111121،  فى تارٌخ :   -  13

 االصلى للحداده  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح النعٌم  16211م الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اس22111111،  فى تارٌخ :   -  14

 ترافل  

الى: تعدٌل اللسمة التجارٌة لتصبح / مكتب  18232تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111114،  فى تارٌخ :   -  15

 االسٌل لتجارة لعب االطفال والهداٌا  

الى: تعدٌل السمة اللتجارٌة / مكتب الصبر  18231تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111114،  فى تارٌخ :   -  16

 لبٌع لعب االطفال والهداٌا  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة / مستودع  3111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111114،  فى تارٌخ :   -  11

 االمانة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / السالم  12112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111114ى تارٌخ : ،  ف  -  18

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الفتح  15223تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111111،  فى تارٌخ :   -  11

 العمومٌه   للتورٌدات

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح مكتب  6486تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111111،  فى تارٌخ :   -  22

 الفردوس للرحالت ونمل العمال  

 صبح النور للرحالت  الى: تم تعدٌل السمه لت 1228تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111111،  فى تارٌخ :   -  21

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  16515تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111122،  فى تارٌخ :   -  22

 العالمٌه السعودٌه للمصاعد  

لتصبح مكتب السعٌد الى: تم تعدٌل السمه  8535تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111122،  فى تارٌخ :   -  23

 للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة لتصبح فرست  18241تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111121،  فى تارٌخ :   -  24

 لتجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل  

لى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح الفرح ا 12842تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111121،  فى تارٌخ :   -  25

 للرحالت الداخلٌه ونمل العمال  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه لتصبح  18361تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111124،  فى تارٌخ :   -  26

 حظٌرة مواشً االخالص  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  18315تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22111124،  فى تارٌخ :   -  21

 المتحدة لتجارة السٌارات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 15235تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح /  شركة طارق على عبداللطٌف عبدالمنعم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1235222.222،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22111121وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل  22111121وفً تارٌخ   ، 15235شركه اشرف عبدالعال السٌد عباس وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   1235222.222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  15235توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22111121،  فى تارٌخ :   -  1

 لٌصبح /  شركة طارق على عبداللطٌف عبدالمنعم وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 ألشخاص  ا   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

طارق على عبداللطٌف عبدالمنعم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له وحده حك االدارة والتولٌع وهو مدٌر الشركة وله وحدة  -  1

ه حك طلب منفردا حك التولٌع باسم الشركة وعنوانها التجارى فى المسائل المتعلمة بتحمٌمك اغراض الشركة وممارسة نشاطها ول

التخصٌص والشراء والتعالد مع كافة الجهات واالشخاص والتعامل مع جمٌع البنون نٌابة عن الشركة اما اعمال التصرف التى تمس 

اصل من اصول الشركة من بٌع او تنازل او رهن او تمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى او االلتراض فال تنفذ اال بعد الحصول على 

 15235برلم       22111121ع الشركاء ، تارٌخ : موافمة كتابٌة من جمٌ

طارق على عبداللطٌف عبدالمنعم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له وحده حك االدارة والتولٌع وهو مدٌر الشركة وله وحدة  -  2

شاطها وله حك طلب منفردا حك التولٌع باسم الشركة وعنوانها التجارى فى المسائل المتعلمة بتحمٌمك اغراض الشركة وممارسة ن

التخصٌص والشراء والتعالد مع كافة الجهات واالشخاص والتعامل مع جمٌع البنون نٌابة عن الشركة اما اعمال التصرف التى تمس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اصل من اصول الشركة من بٌع او تنازل او رهن او تمرٌر حك عٌنى اصلى او تبعى او االلتراض فال تنفذ اال بعد الحصول على 

 15235برلم       22111121ة من جمٌع الشركاء ، تارٌخ : موافمة كتابٌ

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل اسم الشركة لٌصبح /  شركة طارق على عبداللطٌف عبدالمنعم وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  1

 15235برلم       22111121بسٌطة ، تارٌخ : 

    22111121شركه اشرف عبدالعال السٌد عباس وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 15235برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 8153برلم       22111123، تارٌخ :  3211  2215/2/22  2هانى فؤاد دمحم رضوان -  1

 8616برلم       22111123، تارٌخ :  3321  2211/8/1هٌم سالم  حسن دمحم دمحم ابرا -  2

تم تعدٌل االسم التجارى بالنسبه للمحل الرئٌسى الخاص بنشاط مزرعة دواجن لٌصبح مزارع حسن سالم لالنتاج الداجنى  -  3

 8616برلم       22111123، تارٌخ :  3321  2211/8/1)حسن دمحم دمحم ابراهٌم سالم(  

 5521برلم       22111123، تارٌخ :  3213  2213/3/21هاب فتحى دمحم السٌد صالح  اٌ -  4

 5521برلم       22111123، تارٌخ :  3214  2218/3/28اٌهاب فتحى دمحم السٌد صالح   -  5

 8422برلم       22111123، تارٌخ :  3211  2214/3/31  2امٌن عبد العزٌز مصطفى ملٌحه  -  6

 8422برلم       22111123، تارٌخ :  3212  2211/3/32  2بد العزٌز مصطفى ملٌحه امٌن ع -  1

 146برلم       22111123، تارٌخ :  3281  2228/4/21جمال عبده دمحم الزهار   -  8

 146برلم       22111123، تارٌخ :  3288  2213/4/22جمال عبده دمحم الزهار   -  1

 146برلم       22111123، تارٌخ :  3281  2218/4/11  جمال عبده دمحم الزهار -  12

 1852برلم       22111123، تارٌخ :  3286  2216/4/21  2عوض السٌد الشحات سلٌمان الجٌزاوى  -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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