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حالله ولص  عن 52245برلم  22222212، لٌد فى  2222.222عبدالمادر فوزى دمحم السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 شعر للرجال ، بجهة : الهٌاتم بملن/ السٌد شعبان السٌد الشٌخ

عن مكتب  55225برلم  22222216، لٌد فى  122222.222دمحم زكرٌا دمحم على حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 رحالت داخلٌه ، بجهة : منشاه االمراء بملن/ زٌن السٌد دمحم شلبى

عن تجاره وتعبئه  52212برلم  22222215، لٌد فى  35222.222اره العنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد عبدهللا عم -  3

 مواد ؼذائٌه ، بجهة : نمره البصل بملن/ دمحم عبدالرحمن عماره العنانى

عن تصنٌع  45513برلم  22222223، لٌد فى  12222.222ابراهٌم مجدى ابراهٌم عنوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 وتبرٌد وتجمٌد وتؽلٌؾ دواجن ، بجهة : العامرٌه بملن/ مجدى ابراهٌم عنوس

عن تجاره  55552برلم  22222224، لٌد فى  12222.222احمد هانى احمد السباعى نوفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 مصوؼات ذهبٌه ، بجهة : كفر حجازى بملن/ فاروق الدسولى دمحم

عن صناعه  55245برلم  22222211، لٌد فى  12222.222محمود احمد داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عادل دمحم -  6

عزبه ابودراع بملن/ دمحم الششتاوى -محمود ابوعطٌه  2المالبس والمنسوجات الجاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

 العشرى

عن مصنع  52125برلم  22222226، لٌد فى  12222.222، رأس ماله ،  محمود عماد دمحم الشحات توفٌك  ، تاجر فرد  -  5

 كرتون ) عدا ما ٌختص بالطباعه ( ، بجهة : الراهبٌن بملن/ احمد العدوى على الدرس

عن تصنٌع  45513برلم  22222223، لٌد فى  12222.222ابراهٌم مجدى ابراهٌم عنوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

الستؽالله " مكتب نمل -مركز المحله بملن/ مجدى ابراهٌم ابراهٌم عنوس -وتؽلٌؾ دواجن ، بجهة : العامرٌه  وتبرٌد وتجمٌد

 45513والممٌدب رلم  2216-6-26تارٌخافتتاحه -بالسٌارات " 

كتب عن م 55221برلم  22222225، لٌد فى  52222.222اسامه حسٌن عبدالنبى الجعبرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لتجاره السٌارات ، بجهة : دمرو بملن/ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ

عن مكتب  55226برلم  22222225، لٌد فى  522222.222حسام السٌد طه الحصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

، بجهة : صفط  ( والتصدٌر )فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمة لذلن(6من المجموعة  36والفمرة  12استٌراد )عدا المجموعة 

 تراب ملن/محسن فهمى فخر الدٌن سرور

عن تجاره  52224برلم  22222215، لٌد فى  12222.222جٌهان دمحم السعٌد ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 البهلوان بملن/ صالح السٌد ٌوسؾ خالد-الخدٌوى توفٌك  2ش64مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن مصنع مالبس  52226برلم  22222223، لٌد فى  522222.222على دمحم توفٌك على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

منشٌه البكرى بملن/ على مصطفى دمحم -جمال عبدالناصر  2ش2من-دمحم تعلب  2ش4جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 ابوعتمان

عن تجمٌع  52132برلم  22222225، لٌد فى  22222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم احمد مسعد دمحم رجب  -  13

 منطمه مكتب العمل بملن/ ٌحى دمحم احمد رزق-مسجد المروه  2ش15المالٌات ، بجهة : 

 عن معرض 52132برلم  22222225، لٌد فى  52222.222فطوم مصطفى كامل السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لتجاره االدوات المنزلٌه ، بجهة : عزبه بربر تبع صفط تراب بملن/ دمحم نجاح سلٌمان عبدهللا
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عن مصنع  52125برلم  22222224، لٌد فى  12222.222دمحم دمحم شهٌر فوزى شاكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 الناصرٌه بملن/ احمد ابراهٌم احمد البسٌونىمستلزمات مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن تجاره  52265برلم  22222222، لٌد فى  25222.222دمحم رفعت السٌد احمد الشهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : نمره البصل بملن/ رفعت دمحم السٌد الشهاوى

عن  52255برلم  22222223، لٌد فى  52222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن شمس الدٌن عبدالفتاح حمٌده  ،  -  15

 مزرعه مواشى ، بجهة : نمره البصل بملن/ امال عبدالحى عبدالحافظ االعرج

عن مصنع مالبس  55565برلم  22222223، لٌد فى  5222.222عمرو صالح على شعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 الثوره بملن/ احالم صالح على شعالن 2ش-العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى  جاهزه ) عدا المالبس

عن تصدٌر  55215برلم  22222226، لٌد فى  25222.222اسامه الششتاوى السعٌد كوهٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 مواد بالستٌكٌة ، بجهة : شارع بورسعٌد )العباسى المدٌم( ملن/طارق ؼانم الصاوى على

عن مصنع  55252برلم  22222211، لٌد فى  52222.222دمحم حمدى عبدالمنعم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 الفرن بملن/ حمدى عبدالمنعم اسماعٌل 2ش-مالبس جاهزه ومفروشات ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عزبه البرلسى 

عن تجاره  52121برلم  22222224، لٌد فى  25222.222احمد مجدى على السمنودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 هزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الهٌاتم بملن/ احمد البٌومى دمحممالبس جا

عن بٌع زٌوت  55522برلم  22222224، لٌد فى  3222.222دعاء حسٌن عبدالحكٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 وشحومات وطلبه سوالر ، بجهة : الهٌاتم بملن/ احمد السٌد على الشٌخ

عن مصنع  55211برلم  22222226، لٌد فى  12222.222احمد الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ٌاسر احمد -  23

 مالبس جاهزة )عدا المالبس العسكرٌة( ، بجهة : محلة حسن ملن/احمد احمد الشرلاوى

عن تجاره لطع  55221برلم  22222213، لٌد فى  222222.222احمد عمر عمر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ؼٌار اجهزه الكترونٌه ) عدا الكمبٌوتر ومستلزماته واالنترنت ( ، بجهة : الناصرٌه بملن/ العدوى ابراهٌم موسى

عن ورشه  52256برلم  22222223، لٌد فى  2222222.222ابتسام السٌد عبدالحى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لن/ عبدالناصر الصدٌك دمحم ابراهٌمتصنٌع اخشاب ، بجهة : الشهٌدى بم

عن تجاره  52112برلم  22222224، لٌد فى  12222.222نفٌسه السعٌد مصطفى العزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 المنشٌه المدٌمه بملن/ رباب السٌد رمضان ناصؾ 2ش15اكسسوار حرٌمى صٌنى ، بجهة : 

عن بماله ، بجهة :  52124برلم  22222226، لٌد فى  12222.222، رأس ماله ،   اسماء السعٌد دمحم لدٌس  ، تاجر فرد -  25

 الترعه بملن/ على المتولى عبدربه لدٌس 2ش2من-دمحم حلبه  2ش

عن تجاره  52134برلم  22222225، لٌد فى  25222.222ساره عبدالعزٌز على محسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 شكرى الموتلى بملن/ السٌد حمزه ٌوسؾ حشٌش-مدرسه التجاره  2من-عبدالحمٌد سالم  2ش4عمار رلم اكسسوار حرٌمى ، بجهة : 

عن تجاره  52135برلم  22222225، لٌد فى  122222.222زٌنب عبدالسالم سعد العنانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 المصوؼات والمجوهرات ، بجهة : دمرو بملن/ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ

عن مكتب مماوالت ،  55222برلم  22222225، لٌد فى  12222.222ؼاده دمحم امٌن حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بجهة : دمتنو بملن/ السعٌد دمحم حسٌن

عن مكتب  55235برلم  22222212، لٌد فى  5222.222عبدالحمٌد ابراهٌم عطٌه الؽنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 مصطفى كامل بملن/ ابراهٌم عطٌه الؽنام 2ش-المستشار  2ش2من-احمد العربى  2عمومٌه متكامله ، بجهة : شمماوالت 

عن مزرعه مواشى ،  55223برلم  22222213، لٌد فى  25222.222رضا على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بجهة : سنباره بملن/ على رضا على دمحم
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عن تجاره  52211برلم  22222216، لٌد فى  12222.222المعطى ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حمدى رضا عبد -  33

 االسمان المملحه ، بجهة : الجابرٌه بملن/ دمحم رضا عبدالمعطى حسن ابوزٌد

اره ادوات عن تج 52244برلم  22222212، لٌد فى  12222.222خالد دمحم على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 منزلٌه ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ فتحى عماره دمحم

عن كافٌه ،  52255برلم  22222222، لٌد فى  12222.222وفاء عطا عطا البؽدادى الشوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 بجهة : المعتمدٌه بملن/ احمد دمحم ابراهٌم الجمل

عن مصنع استن  52242برلم  22222212، لٌد فى  22222.222د ، رأس ماله ،  احمد نبٌل محمود ابوهبه  ، تاجر فر -  36

 ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ نبٌل محمود ابوهبه

عن مطعم  55566برلم  22222223، لٌد فى  32222.222محمود توفٌك احمد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 / سهام حلمى مصطفى جرادهابوراضى بملن-الجالء  2ماكوالت ، بجهة : ش

عن مصنع و  55552برلم  22222224، لٌد فى  45222.222سلمى السٌد السٌد دمحم ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 ورشه تصنٌع مشابن خشب ، بجهة : مٌت اللٌت هاشم بملن/ دمحم سعد دمحم عبدالواحد

عن بٌع  55264برلم  22222211، لٌد فى  52222.222، رأس ماله ،   ابراهٌم عبدالنبى الدسولى الطحان  ، تاجر فرد -  32

 امام وابور النور بملن/ محمود عبدالفتاح عمر احمد-صبحى خضر  2ش1منظفات صناعٌه ، بجهة : 

عن مصنع  52216برلم  22222215، لٌد فى  122222.222حسام رمضان ابراهٌم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 س جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الهٌاتم بملن/ صالح ٌوسؾ سعد شعبانمال ب

عن كافٌه ، بجهة :  52225برلم  22222215، لٌد فى  12222.222امٌنه دمحم السٌد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 شكرى الموتلى بملن/ احمد احمد على احمد 2ش2من-صالح الدٌن  2ش12

عن تجاره  52132برلم  22222226، لٌد فى  12222.222حمدٌه دمحم رجب الشٌشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 االسمان الطازجه بالتجزئه ، بجهة : سندسٌس بملن/ مرجان متولى عثمان عنبه

ن مشؽل مالبس ) ع 55526برلم  22222225، لٌد فى  12222.222بهاء على سعد حبزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 سماحه بملن/ ناهد سمٌر زٌدان ابوهٌؾ-مسجد السالم  2عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن مكتب  55225برلم  22222222، لٌد فى  22222.222مكتب النمراوى للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ٌد على سلٌمانمماوالت نماشه ، بجهة : كفر دمرو بملن/ فؤاد الس

عن سرجه ،  55254برلم  22222212، لٌد فى  12222.222دمحم الدسولى زكى على الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 منشٌه السالم بملن/ شادٌه حسن العبد المسٌرى-ابوطاحون  2ش4بجهة : 

عن مكتب تورٌد  55222برلم  22222212فى  ، لٌد 25222.222وائل مامون على الدمٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 الشٌخ سعٌد بملن/ مامون على دمحم الدمٌرى 2ش-منسوجات ومفروشات ، بجهة : منشاه االمراء 

عن تصنٌع  52225برلم  22222216، لٌد فى  12222.222عصام ابراهٌم عبدالعزٌز على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 سكه طنطا بملن/ هشام ابراهٌم عبدالعزٌز على 2: ش مفاتٌح ورٌموت سٌارات ، بجهة

عن مصنع  52231برلم  22222215، لٌد فى  122222.222دمحم البٌلى مصطفى العرٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 نسٌج ترٌكو دائرى ، بجهة : كفر حجازى بملن/ البٌلى مصطفى البٌلى العرٌنى

عن مكتب  52255برلم  22222223، لٌد فى  52222.222الرمادى للمماوالت العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 الرجبى بملن/ عبدالحمٌد عبدالحمٌد البرهمتوشى 2من-الفرن  2ش12مماوالت عامه ، بجهة : 

عن مصنع  52143برلم  22222225، لٌد فى  22222.222مصنع العنانى للمالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : نمره البصل بملن/ دمحم زكى العنانى عماره
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 55261برلم  22222211، لٌد فى  25222.222ٌوسؾ لطفى اسماعٌل ابوالمعاطى االمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 نعمان االعصر بملن/ احمد لطفى اسماعٌل ابوالمعاطى 2اخر ش-بجهة : الطرٌك الدائرى  عن معرض لتجاره السٌارات ،

عن تجاره  52262برلم  22222222، لٌد فى  12222.222ابراهٌم دمحم رزق عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : نمره البصل بملن/ حسنى رزق عبدالممصود مبرون

عن مكتب  52111برلم  22222225، لٌد فى  522222.222مصطفى ٌحى زكرٌا الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 استٌراد وتصدٌر لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : طرٌك العلو بلمٌنا بملن/ عناٌات عزٌز حسن المرسى اؼا

عن  52261برلم  22222222، لٌد فى  122222.222 عمرو السٌد دمحم السٌد ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  54

 ابوراضى بملن/ دمحم عبدالرازق السٌد على-عبدالرحمن شاهٌن  2ش2تجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن  52122برلم  22222225، لٌد فى  12222.222مصطفى ابراهٌم محمود دمحم دمدم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 برج اللٌثى بملن/ محمود السعٌد راؼب الكوش-عبدالرحمن المزٌن  2تجاره العطاره ، بجهة : ش

عن تجاره  55225برلم  22222225، لٌد فى  12222.222عادل عبدهللا عبدالوهاب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ٌد دمحم الشرلاوىالطرٌك الدولى بملن/ سع-لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : لطور المحطه 

عن  55251برلم  22222213، لٌد فى  12222.222ٌاسمٌن دمحم نعمان العشرى الصم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 عزبه خضر بملن/ دمحم عادل دمحم عوض-سالمه ابورحال 2أش24تجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن لاعه  52236برلم  22222215، لٌد فى  52222.222ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى شفٌك شفٌك البؽداد -  55

 افراح ) بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : المٌصرٌه بملن/ رفٌك دمحم عثمان شبانه

عن  52253برلم  22222212، لٌد فى  5222.222عبدهللا عبدالممصود فرٌد عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 سكه طنطا بملن/ حسٌن حسنى حسٌن طه-الؽبارى  2ش2مكتب لؽات وترجمه ) فٌماعدا خدمات االنترنت ( ، بجهة : 

عن تجاره  55552برلم  22222224، لٌد فى  12222.222عصام ابراهٌم حامد على ورده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 اٌمن دمحم احمد خضر مستحضرات تجمٌل ، بجهة : بشبٌش بملن/

عن مكتب استٌراد  55555برلم  22222224، لٌد فى  522222.222دمحم على احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

أكتوبر بملن/  6خلؾ مستشفى -رمضان عطٌه  2( ، بجهة : ش 6من المجموعه  36والفمره  12وتصدٌر ) عدا المجموعه 

 رمضان عطٌه دمحم عطٌه

عن  55554برلم  22222224، لٌد فى  522222.222عبدالرحٌم دمحم عبدالرحٌم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

( وتصدٌر لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ احمد  6من المجموعه  36والفمره  12االستٌراد ) عدا المجموعه 

 منصور الخولى

عن تجاره اللحوم والجزاره  55221برلم  22222222، لٌد فى  122222.222أس ماله ،  جزاره سالمه  ، تاجر فرد ، ر -  63

 منشٌه البكرى بملن/ عبدالناصر دمحم المصلحى-دمحم الفاتح  2ش2، بجهة : عمار رلم 

دلٌة ، عن صٌ 55222برلم  22222226، لٌد فى  12222.222صٌدلٌه د/دمحم طلعت الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 بجهة : شارع شولى بركات ملن/طلعت السٌد الشافعى

عن مكتب رحالت  55224برلم  22222222، لٌد فى  1222.222نهله دمحم السٌد الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 داخلٌه ، بجهة : ابوصٌر بملن/ دمحم السٌد فرٌد الصعٌدى

عن مصنع  52255برلم  22222222، لٌد فى  25222.222أس ماله ،  دمحم حسن حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، ر -  66

 المنطمه الصناعٌه بملن/ حسن حسن ابراهٌم 2ش11مفروشات ، بجهة : 

عن تجاره الدواجن  52252برلم  22222223، لٌد فى  12222.222على دمحم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 منشٌه البكرى بملن/ دمحم دمحم على عبدالبالى-ش جمال عبدالناصر 2من- ابراهٌم ؼازى 2والبٌض ، بجهة : ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 55252برلم  22222212، لٌد فى  25222.222احمد نبٌل محروس مصطفى الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

اخٌص الالزمه ( ، بجهة : عن مركز تدرٌب وتنمٌه بشرٌه ) تمرٌض وكمبٌوتر ومساحه ( ) عدا االنترنت وبعد الحصول على التر

 الشون بملن/ هشام عبدالنبى عبدالسالم الرجبى-ٌولٌو الخلفى  23شارع 

عن  55224برلم  22222213، لٌد فى  5222.222فتحى فتحى احمد عبدالوهاب الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

  ؼازىالمعهد الدٌنى بملن/ دمحم دمحم-دمحم ؼنٌم  2ش2تجاره اعالؾ ، بجهة : 

عن  52215برلم  22222215، لٌد فى  12222.222دمحم عبدالفتاح البسٌونى البسطوٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

مطبعه مالبس ) عدا المالبس العسكرٌه وعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وعدا خدمات االنترنت وبعد 

 محله البرج بملن/ عبدهللا ابراهٌم احمد على-مكتب العمل  2، بجهة : ش الحصول على التراخٌص الالزمه (

عن  52255برلم  22222223، لٌد فى  12222.222دمحم حسنى عبدالحمٌد عطٌه الؽرٌبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 تجاره مصوؼات ذهبٌه وفضٌه ، بجهة : كفر حجازى بملن/ حسن ابراهٌم الصاوى

عن مزرعه  33352برلم  22222225، لٌد فى  12222.222هر عبدالرؤؾ الحلوجً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ما -  52

 لتجاره وتربٌه الدواجن ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ ماهر عبدالرؤؾ على الحلوجى

عن مزرعه  33352برلم  22222225، لٌد فى  12222.222دمحم ماهر عبدالرؤؾ الحلوجً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

الستؽالله " مصنع اعالؾ " -مركز سمنود بملن/ ماهر عبدالرؤؾ على الحلوجً-لتجاره وتربٌه الدواجن ، بجهة : مٌت بدر حالوه 

 33352والممٌد برلم  2225-3-1وتارٌخ افتتاحه 

عن صالون حالله  52226برلم  22222216، لٌد فى  32222.222دمحم حسٌن على بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ، بجهة : دمرو بملن/ حبٌبه المتولى على

عن مكتب  55222برلم  22222216، لٌد فى  12222.222ابراهٌم السٌد زاٌد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ابراهٌم عبدالحفٌظ ابراهٌم البٌار الجمهورٌه بملن/-الحصاوى  2ش5رحالت ) داخل جمهورٌه مصر العربٌه ( ، بجهة : عمار رلم 

عن مكتبه ،  52235برلم  22222212، لٌد فى  5222.222جمال عبدالمنعم مهدى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 محب بملن/ هشام عبدالمنعم سالم-عبدالمنعم سالم  2ش12بجهة : 

عن مكتب  52262برلم  22222222، لٌد فى  52222.222ٌوسؾ عبدالمعطى دمحم النشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 مماوالت ، بجهة : بشبٌش بملن/ خاطر عبدالمعطى دمحم النشاوى

عن تجاره  55525 برلم 22222225، لٌد فى  12222.222الزؼبى جالل السعٌد خلٌل عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لطع ؼٌار سٌارات استعمال خارج ، بجهة : العامرٌه بملن/ دمحم جالل السعٌد خلٌل

عن مكتب  55214برلم  22222226، لٌد فى  522222.222دمحم حلمى عبدالفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

وعدا المالبس العسكرٌة( وتجارة االلمشة ، بجهة  6لمجموعة من ا 36والفمرة  12استٌراد وتصدٌر مالبس جاهزة |)عدا المجموعة 

 : دمرو ملن/صبحى عبدالفتاح دمحم ٌوسؾ

 

عن تجارة لطع  55212برلم  22222226، لٌد فى  52222.222رجب عبدالحمٌد دمحم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 رجؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع دعبس ملن/السٌد عبدالحمٌد دمحم ف

عن  52221برلم  22222216، لٌد فى  12222.222خالد دمحم مصطفى مصطفى الفخرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 تجاره منظفات ، بجهة : بلمٌنا بملن/ دمحم مسعد الشناوى الحسنى

عن مكتب رحالت  52233برلم  22222215، لٌد فى  12222.222هانى نصر فؤاد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 داخلٌه ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ خالد ابراهٌم السحت

عن  52252برلم  22222212، لٌد فى  12222.222عبدالحافظ عزوز عبدالحافظ سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : الدائرى المحله طنطا بملن/ ابراهٌم احمد رمضان عبدالحلٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 52245برلم  22222212، لٌد فى  5222.222محمود عبدالفتاح ابراهٌم ابراهٌم البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ابوالفضل بملن/ امٌر حسٌن عطٌه2من-ابوبكر الطرٌنى  2ش5عن تجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن تجاره الدواجن  52252برلم  22222223، لٌد فى  12222.222رأس ماله ،  ولٌد دمحم دمحم على  ، تاجر فرد ،  -  55

 منشٌه البكرى بملن/ دمحم دمحم على عبدالبالى-الخلٌفه المنصور  2ش5والبٌض ، بجهة : 

عن مكتب تجاره  55253برلم  22222212، لٌد فى  25222.222فتحى ابراهٌم عمر فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 البس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ مصطفى شحاته مصطفى شوشهم

عن مصنع تعبئه  55252برلم  22222212، لٌد فى  12222.222على احمد على الشهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 نمره البصل بملن/ احمد على الشهاوى15وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن تجاره  55236برلم  22222212، لٌد فى  15222.222دمحم مجدى دمحم دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 منشٌه البكرى بملن/ عالء دمحم عادل عبدالسالم-دمحم عبدالسالم  2ش26معدات ومستلزمات مخابز ، بجهة : 

عن بماله ،  52254برلم  22222212، لٌد فى  2222.222اله ،  ابراهٌم احمد رمضان عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس م -  52

 الدائرى بملن/ شلباٌه دمحم السٌد عبدالحلٌم-بجهة : المحله الكبرى 

عن ثالجه  52255برلم  22222223، لٌد فى  122222.222دمحم عوض رجب خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ن بملن/ عبدهللا عوض خمٌسمحله حس-خضروات ، بجهة : عزبه ابوخمٌس 

عن تجاره مصوؼات  52212برلم  22222215، لٌد فى  25222.222محمود امٌن دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 الصاؼه بملن/ وائل عبدهللا السٌد ابوهالل 2، بجهة : ش

عن مركز خدمه  52222برلم  22222215، لٌد فى  25222.222دمحم عباس عباس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 سٌارات ، بجهة : الطرٌك الدائرى اتجاه المنصوره مفارق شركة النصر بملن/ احمد دمحم دمحم الزؼبى ؼدٌه

عن  52125برلم  22222224، لٌد فى  12222.222على صدلى فتوح على الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 مصطفى المرؼنى بملن/ مصطفى دمحم نجٌب حسٌن ابوالسعود 2و ش 12ه ش تجاره العطاره ، بجهة : ناصٌ

عن مصنع  52121برلم  22222225، لٌد فى  122222.222احمد دمحم عبده على ابوحلوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 نسٌج ترٌكو دائرى ، بجهة : كفر حجازى بملن/ احمد رجب عبدالمادر

عن  55222برلم  22222222، لٌد فى  122222.222د الطنبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامة دمحم احمد حام -  25

 مكتب العمل بملن/ دمحم احمد الطنطاوى 2ش2من-فرٌج الشعراوى  2مصنع مفروشات ، بجهة : ش

عن  55222م برل 22222222، لٌد فى  122222.222اسامة دمحم احمد حامد الطنبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " مصنع مالبس جاهزه " -المنوفٌه بملن/ ربٌع جابر الشوادفى -تال -مصنع مفروشات ، بجهة : كفر حمام 

 شبٌن الكوم 54525والممٌد برلم  1-12-2213

عن سوبر  55235برلم  22222212، لٌد فى  52222.222احمد عبدالؽفار احمد ابوالعز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ماركت ، بجهة : منشاه االمراء بملن/ عبدالؽفار احمد ابراهٌم ابوالعز

عن مصنع زوى  55251برلم  22222212، لٌد فى  25222.222دمحم السٌد عبدالرحمن سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 على ابوحسن مٌت اللٌث هاشم بملن/ ولٌد منصور-خٌوط ، بجهة : عزبه على ابوحسن 

 55252برلم  22222213، لٌد فى  35222.222حاتم دمحم صالح الدٌن عبدالحمٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 عن مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : كفر حجازى بملن/ ربٌع دمحم جباده

 52222برلم  22222216، لٌد فى  222222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم السٌد ابراهٌم عبدالشافى االجهورى  ،  -  122

 عن تجاره لطع ؼٌار سٌارات مستعمله ، بجهة : بلمٌنا بملن/ سعد السٌد ابراهٌم االجهورى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه نجاره موبلٌات  52224برلم  22222223، لٌد فى  62222.222الحلٌك للنجاره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 بجهة : منشا ه االمراء بملن/ دمحم دمحم عثمان الحلٌك، 

عن اتٌلٌه  52126برلم  22222224، لٌد فى  5222.222مروه مسعد دمحم احمد عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 البحر بملن/ طلعت دمحم مصطفى الؽنام 2مالبس ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن مكتب  55222برلم  22222225، لٌد فى  1222.222فى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى دمحم مصط -  123
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 تجاره معدات ثمٌله وخفٌفه ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ عبدالرازق عبدالفتاح البؽدادى

عن مكتب دعاٌه  52116برلم  22222225، لٌد فى  12222.222دمحم حمدى دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

واعالن ) فٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وفٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص 

 السودان بملن/ عبدالسالم محمود احمد السحٌمىمصر و 2مع ش-مصطفى كامل  2الالزمه ( ، بجهة : ش

عن تجاره  52142برلم  22222225، لٌد فى  45222.222صادق فوزى صادق متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 بالستٌن ، بجهة : كفر دخمٌس بملن/ روحٌه دمحم مرسى بهى الدٌن

عن ورشه شبن  52252برلم  22222222، لٌد فى  21222.222،  احمد حمدان احمد بسٌسه  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  152

 سٌارات ، بجهة : الراهبٌن بملن/ عادل عبدهللا احمد زٌاده

عن بٌع  55265برلم  22222211، لٌد فى  2222.222العزب عبدالحلٌم العزب دراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 ان الجمهورٌه بملن/ منى مصطفى دمحم ابوعتمانامام مزلم55وشراء واستبدال سٌارات ، بجهة : 

عن  52245برلم  22222212، لٌد فى  12222.222احمد عبدهللا عبدهللا احمد ابوزهره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 تجاره مالبس جاهزه )عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : كفر فٌاله بملن/ احمد عبدالعزٌز محمود

عن مصنع  55552برلم  22222223، لٌد فى  25222.222عبدالمنعم لادوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هانى عادل -  162

 نعمان االعصر بملن/ عادل عبدالمنعم لادوس 2من-عبدالمنعم لادوس  2نسٌج ، بجهة : ش

عن ورشه  55255م برل 22222211، لٌد فى  2222.222نصره عجمى عبدالحافظ سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 اصالح تٌل فرامل واسطوانات الدبرٌاج ، بجهة : دماط بملن/ على كامل ابوزٌد

عن تجاره  52215برلم  22222215، لٌد فى  122222.222دمحم ابوبكر على ابوراشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 الهٌاتم بملن/ ابوبكر على ابوراشد-لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : عزبه ابو الدهب 

عن لطع ؼٌار  52225برلم  22222223، لٌد فى  12222.222رضا ابراهٌم دمحم مرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 محله البرج بملن/ ابراهٌم دمحم مرعى-الدالل  2ش15سٌارات ، بجهة : 

عن مصنع  55555برلم  22222224، لٌد فى  12222.222هانى ابراهٌم الؽرٌب الفضالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 حالوه بملن/ عبدالمجٌد مصطفى عبدالمجٌد لموحمالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت بدر 

عن صٌدلٌه ،  55522برلم  22222225، لٌد فى  12222.222صٌدلٌه د/ دمحم ابو شعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 بجهة : شبرابابل بملن/ ابراهٌم دمحم دمحم ابوشعٌر

عن  55225برلم  22222222، لٌد فى  15222.222ه ،  اسالم دمحم عبدالرحٌم الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  165

 مصنع مفروشات مطرزه ، بجهة : شارع الشروق ابوشاهٌن ملن/سمٌر سراج وسامح سعد طه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  55235برلم  22222212، لٌد فى  5222.222فاروق دمحم عبدالفتاح دمحم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

مصطفى كامل بملن/ دمحم عبدالفتاح دمحم  2ش-المستشار  2ش2من-احمد العربى  2امله ، بجهة : شمكتب مماوالت عمومٌه متك

 عبدالرازق

عن صاله  55253برلم  22222213، لٌد فى  12222.222رشا احمد احمد البناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 مه عبدالمنعم عبدالمنعم عمارهعلى الجندى ابوراضى بملن/ اسا 2ش-رٌاضٌه ، بجهة : برج رٌتاج 

عن تجاره  52252برلم  22222222، لٌد فى  12222.222جمال الدٌن سعد دمحم الحساب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ نصر دمحم نصر حامد

 52254برلم  22222223، لٌد فى  12222.222رأس ماله ،  محمود ممدوح دمحم الششتاوى المنصورى  ، تاجر فرد ،  -  152

 عن تجاره مالبس جاهزه ) عاد المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : سامول بملن/ ممدوح دمحم حسٌن

عن لاعه  52223برلم  22222223، لٌد فى  52222.222باسم جمال عبدالهادى البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 لمٌصرٌه بملن/ رفٌك دمحم عثمان شبانهافراح ، بجهة : ا

عن تجاره اعالؾ ،  52122برلم  22222224، لٌد فى  21222.222احمد رجب على البر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 المصرؾ بملن / ناصر محمود المتولى دٌاب 2ش-بجهة : الهٌاتم 

عن تجاره مالبس  55232برلم  22222212، لٌد فى  52222.222هشام دمحم حسن زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : بلمٌنا بملن/ دمحم حسن عبدالحمٌد زٌدان

عن تجاره اللحوم  52225برلم  22222223، لٌد فى  5222.222احمد عبدالعزٌز دمحم حما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 حمزه بن عبدالمطلب بملن/ دمحم عبدالعزٌز دمحم حما 2ش31: والجزاره ، بجهة 

عن مطبعه لماش )  55252برلم  22222212، لٌد فى  22222.222على فهٌم دمحم الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

الحصول على عدا المالبس العسكرٌه واصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وعدا خدمات االنترنت وبعد 

 التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ ممدوح عبدالعزٌز حباظه

عن مصنع  55225برلم  22222216، لٌد فى  22222.222نادٌه عزت عزالعرب السحلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 بملن/ دمحم ٌوسؾ االمام كفر حجازى-الوحده الصحٌه 2مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن مكتب  52222برلم  22222216، لٌد فى  22222.222اسالم ابوالعزم عبدهللا طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

دعاٌه واعالن ) عدا خدمات االنترنت وعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص 

 الجٌش بملن/ حماده ابراهٌم عوض الزٌنى 2ش2من-الزٌنى  2ش5هة : الالزمه ( ، بج

عن مركز  52265برلم  22222222، لٌد فى  42222.222زٌن عبدالجواد زٌن اماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 حمدصٌانه اجهزه كهربائٌه ) عدا ما ٌختص باجهزه الكمبٌوتر ( ، بجهة : دخمٌس بملن/ احمد دمحم السٌد ا

عن مصنع  55552برلم  22222223، لٌد فى  52222.222عاصم دمحم دمحم الرحمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ اشرؾ السٌد النجار

عن مكتب  55555برلم  22222223لٌد فى ،  12222.222طارق صابر عبدربه نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 رحالت داخلٌه ، بجهة : عٌاش بملن/ دمحم على السعٌد الروحى

عن عطاره  55555برلم  22222223، لٌد فى  22222.222ناجى المتولى ٌوسؾ سلمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 ، بجهة : المٌصرٌه بملن/ شادٌه السٌد سعد مطاوع

عن  55223برلم  22222222، لٌد فى  12222.222اد الدٌن محسب عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مروه عم -  154

 محله حسن بملن/ ممدوح على عبدالممصود خلٌل-تجاره مبٌدات زراعٌه وبذور ، بجهة : عزبه فوده 

برلم  22222213، لٌد فى  122222.222مكتب دمحم هندى العمال الهندسٌة والمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 عن مكتب اعمال هندسٌة ومماوالت ، بجهة : الجابرٌه ملن/مصطفى نجٌب دمحم هندى 55255



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع  52253برلم  22222223، لٌد فى  152222.222هبه دمحم راشد احمد شنب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

السكه الوسطى بملن/ محمود ابراهٌم -الماهره  2ش2من-زٌد بن حارثه  2ش35هة : مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بج

 على عبدالؽنى

 52135برلم  22222225، لٌد فى  25222.222مصنع رافت ابوالعماٌم للمالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

بجوار السنترال بملن/ شرٌؾ دمحم دمحم -محمود همام  2ش- عن مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : الجمهورٌه

 المعداوى

عن بماله ،  52133برلم  22222225، لٌد فى  12222.222حسن السعٌد السٌد ابوسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 احمد الحسٌنى بملن/ احمد حسن السعٌد السٌد 2ش12بجهة : 

عن مؽسله  55563برلم  22222222، لٌد فى  1222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم عبدهللا مصطفى ابوالحسن -  152

 السٌارات ، بجهة : الهٌاتم بملن/ عبدهللا مصطفى رمضان ابوالحسن

عن سوبر  55243برلم  22222212، لٌد فى  12222.222دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ؼازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 تماطع مكتب العمل بملن/ شرٌؾ على محمود الساكت-المستشار  2ماركت ، بجهة : ش

عن مطبعه  52251برلم  22222222، لٌد فى  21222.222حسٌن على ابراهٌم ابولتاٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

ول على التراخٌص شكاٌر ) فٌماعدا خدمات االنترنت وفٌماعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحص

 عزبه راتب العامرٌه بملن/ على ابراهٌم حسٌن لتاٌه-الالزمه ( ، بجهة : طرٌك الجابرٌه 

عن تجاره  52112برلم  22222225، لٌد فى  52222.222دمحم محمود دمحم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 ش بملن/ مدحت دمحم احمد عطٌهالجٌ 2مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن تورٌدات ادوات  52255برلم  22222222، لٌد فى  45222.222خالد جمال احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 كتابٌه وادوات سباكه وتجاره وكهرباء ودهانات ، بجهة : مٌت عساس بملن/ جمال احمد دمحم البهى

عن مكتب تورٌد  52225برلم  22222215، لٌد فى  12222.222احمد جمال بدٌر نجم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 محاصٌل زراعٌه واعالؾ ، بجهة : بشبٌش بملن/ جنٌدى السٌد جمعه الجمل

عن بٌع  42252برلم  22222212، لٌد فى  122222.222دمحم عاطؾ السٌد الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 2كامٌرات مرالبه وصٌانه كمبٌوتر ) فٌماعدا خدمات االنترنت الكامٌرات الالسلكٌه فٌما عدا خدمات االمن والحراسه ( ، بجهة : ش

 امام جامع الشامى  بملن/ سعاد السٌد العفٌفى-سعد دمحم سعد 

عن مصنع  55242برلم  22222212، لٌد فى  25222.222دمحم فؤاد عبدالمنصؾ حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 بطٌنه بملن/ دمحم زٌدان دمحم طعٌمه-نسٌج ترٌكو دائرى ) سانتون ( ، بجهة : عزبه راؼب نخله 

 55256برلم  22222212، لٌد فى  12222.222عبدالمولى السعٌد سعد الدٌن الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 كفر لرٌطنه بملن/ حسام عطٌه عبداللطٌؾعن بماله ، بجهة : 

عن كافٌه ،  52235برلم  22222215، لٌد فى  25222.222هشام حسن حسن العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 منشٌه ابوراضى بملن/ رافت حسن دمحم العشرى-محمود نصر  2ش35بجهة : 

عن مشؽل  52241برلم  22222212، لٌد فى  5222.222ه ،  حسن منصور احمد حسن عجٌز  ، تاجر فرد ، رأس مال -  122

 تطرٌز ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ هدى عزت عبدالحمٌد الشاعر

 55562برلم  22222222، لٌد فى  52222.222سلمى عرفه الحسٌنى عبدالسالم السٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

زؼلول  2ش11د بناء واعمال تشطٌبات عمارٌه ودٌكورات ، بجهة : عن مكتب تصدٌر مستلزمات دٌكور وتشطٌبات وموا

 الدكرورى بملن/ محمود سعد ابراهٌم الفمى

عن تجاره  55252برلم  22222211، لٌد فى  52222.222حسنى فؤاد الششتاوى ؼراب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 محله البرج بملن/ دمحم فوزى دمحم رضوان-البهى  2ش مالبس جاهزه ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  55255برلم  22222213، لٌد فى  222222.222مصطفى كمال احمد السٌد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 الطبال بملن/ حسنٌن ابراهٌم ابوالؽٌط 2ش2تجاره منتجات بالستٌن ، بجهة : 

عن تجاره  55255برلم  22222213، لٌد فى  122222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم سمٌر عبدالمحسن لطب  ، -  223

 ابوشاهٌن بملن/ بدٌر احمد ابودالل-المرساوى  2ش25لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن مكتب  52212برلم  22222216، لٌد فى  25222.222محمود نصر رشاد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 الورشه بملن/ نصر رشاد احمد حسن 2ش2مه ، بجهة : مماوالت عا

عن ورشه  52223برلم  22222215، لٌد فى  122222.222تامر حسنى شولى الؽباشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 اصالح وصٌانه السٌارات والتكاتن ، بجهة : بنا ابوصٌر بملن/ دمحم عبدالرحمن جاد المصٌر

عن مكتب  52225برلم  22222223، لٌد فى  22222.222عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رامى رمضان ؼازى -  226

 مٌت السراج بملن/ رمضان ؼازى عوض-طرٌك الممابر -مماوالت ، بجهة : الحوامدٌه 

 عن 52135برلم  22222225، لٌد فى  25222.222ابراهٌم عبدالحمٌد عبدربه رشٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 ابوراضى بملن/ سعٌد دمحم عمر اؼا-فتحى عثمان  2تجاره لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : ش

عن مصنع  55551برلم  22222223، لٌد فى  5222.222دمحم سمٌر دمحم زٌدان رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 محله البرج بملن/ عزت عبدالمحسن دمحم-عبدالشافى  2ش25مفروشات ، بجهة : 

عن مزرعه وتجاره  55225برلم  22222225، لٌد فى  52222.222الموصل للدواجن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 دواجن ، بجهة : الناصرٌه بملن/ مصطفى دمحم مصطفى  ابوسمره

جاره لطع عن ت 55255برلم  22222211، لٌد فى  222222.222رضا دمحم السٌد ابودهن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 كفر فٌاله بملن/ الطاهره دمحم السٌد ابودهن-ؼٌار سٌارات ، بجهة : ش عمر بن الخطاب 

عن ورشه  55265برلم  22222212، لٌد فى  52222.222راضى دمحم دمحم كامل مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

  دمحم كامل مصطفىكفر لرٌطنه بملن/ كامل دمحم-نجاره موبلٌات ، بجهة : عزبه نور الدٌن

عن كافٌه ولاعه  52251برلم  22222223، لٌد فى  25222.222سعد دمحم سعد ناصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 افراح ، بجهة : نمره البصل بملن/ الشافعى دمحم ٌحى شاهٌن

عن  55232برلم  22222222ى ، لٌد ف 122222.222مركز ناصؾ للعالج الطبٌعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

مٌدان النحاس بملن/ دمحم محمود فاضل -مركز عالج طبٌعى ) وذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : برج الجمال 

 الجمال

عن كافٌه ،  55252برلم  22222211، لٌد فى  32222.222طارق فؤاد على دمحم شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 ة : محب بجوار البنن االهلى ملن/احمد عبدالحى عمامبجه

عن مزرعه  52242برلم  22222212، لٌد فى  252222.222دمحم عباس اسماعٌل زرد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 لتربٌه وبٌع المواشى ، بجهة : بشبٌش بملن/ نورا احمد دمحم احمد

عن مصنع مالبس  52242برلم  22222212، لٌد فى  12222.222رأس ماله ،   دمحم ربٌع حامد الطحان  ، تاجر فرد ، -  216

 السٌد الرمادى بملن/ ربٌع حامد ابراهٌم الطحان 2) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

،  عن لاعه افراح 52252برلم  22222222، لٌد فى  12222.222دمحم المنسى السٌد بمٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 الهوارى بملن/ هشام عٌد راؼب الؽلبان 2ش-بجهة : سماحه 

عن بماله وتموٌن ،  52255برلم  22222223، لٌد فى  35222.222نصر احمد على عمٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 فلسطٌن بملن/ دمحم احمد على عمٌل 2بجهة : ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  55222برلم  22222225، لٌد فى  52222.222رأس ماله ،  مدحت مرسى ابراهٌم شهاب الدٌن  ، تاجر فرد ،  -  212

 تجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الناصرٌه بملن/ حازم ابراهٌم ابراهٌم شهاب الدٌن

عن سوبر  55216برلم  22222226، لٌد فى  5222.222سهٌر احمد حسن معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 ، بجهة : شارع امٌن لاسم السكة الوسطى ملن/حمدى دمحم السٌد ماركت

عن توزٌع  55226برلم  22222222، لٌد فى  5222.222اشرؾ حامد على احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 خالد بن الولٌد بملن/ امل ٌونس المرتضى ٌونس 2ش62وتعبئه مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن  55255برلم  22222212، لٌد فى  12222.222دمحم فوزى مبرون عبدهللا مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

مطبعه مالبس ) فٌما عدا المالبس العسكرٌه واصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وخدمات االنترنت بعد 

 دالمنعم ابوشرٌؾ بملن/ عبدالمنعم حمدٌن على ابوشرٌؾعب 2ش1الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : 

عن  55252برلم  22222213، لٌد فى  122222.222عبداللطٌؾ خالد عبداللطٌؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 ممحله البرج بملن/ جمال السٌد ابراهٌ-المكاوى  2ش35تجاره مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن مصنع  52213برلم  22222215، لٌد فى  35222.222دمحم محمود دمحم ابوحلٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 نمره البصل بملن/ محمود دمحم دمحم سٌد احمد-مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عزٌه عزٌز الجدٌده

عن  52226برلم  22222215، لٌد فى  12222.222رد ، رأس ماله ،  السٌد عبدالعزٌز شحاته موسى  ، تاجر ف -  225

 مسجد الصفا بملن/ حامد سلٌمان حامد الرفاعى 2ش35مماوالت عامه ، بجهة : 

عن بماله ، بجهة  52125برلم  22222226، لٌد فى  12222.222شٌماء الشحات دمحم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 ومى بملن/ صدٌمه مجاهد مصطفى االسودسكه زفتى العم22: 

عن تجاره لوازم  55245برلم  22222212، لٌد فى  12222.222رشاد بكر دمحم البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 الجمهورٌه بملن/ طارق صبرى منشاوى الجنزورى-طه عبدالسالم  2ش55واكسسوار االلومٌتال ، بجهة : 

عن  55253برلم  22222211، لٌد فى  12222.222ى الجرجاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم زكرٌا مصطف -  225

 محله البرج بملن/ عزت عبدالعزٌز السٌد الؽوٌط-البمرى  2مشؽل تطرٌز ، بجهة : ش

حلوى عن مخبز  52141برلم  22222225، لٌد فى  22222.222دمحم رزق الشافعى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 ابوشاهٌن ملن/رضا دمحم دمحم نجم-من عجٌن ، بجهة : امام مولؾ طلعت حرب برج الدلتا 

عن  55255برلم  22222212، لٌد فى  25222.222رمضان عبده رمضان الدمراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 مضان الدمراوىخلؾ نادى البلدٌه بملن/ عبده ر-نسٌم  2تجاره الفاكهه والخضروات ، بجهة : ش

عن كافٌترٌا ،  52255برلم  22222223، لٌد فى  51222.222دمحم دمحم الرفاعى ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 الجالء بملن/ مامون عبدالسالم الجوجرى 2ش65بجهة : 

عن مصنع  55552برلم  22222223، لٌد فى  5222.222ابراهٌم دمحم عبدالمجٌد عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 منشٌه السالم بملن/ عبدالحلٌم دمحم عزالدٌن-وابور دومه  2ش13مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن  55241برلم  22222212، لٌد فى  25222.222ولٌد عبدالرحمن احمد احمد عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 هزه )عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : الناصرٌه بملن/ عبدالرحمن احمد احمد عبدالداٌم شرؾتجاره مالبس جا

عن  55254برلم  22222211، لٌد فى  522222.222دمحم عبدالرحٌم طلخان الحسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

اد ؼذائٌه ) وذلن فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه ( وتصدٌر مو 6من المجموعه  36والفمره  12االستٌراد ) عدا المجموعه 

 لذلن ( ، بجهة : بناابوصٌر بملن/دمحم حسٌن بدوى الرشٌدى

عن تصمٌم  52222برلم  22222215، لٌد فى  2222.222مروه حسنى عبدربه الصواؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

الجمهورٌه بملن/ كامل الشربٌنى -مصطفى ابوزٌاده  2ش35( ، بجهة : باترونات مالبس ) عد اما ٌختص بالمالبس العسكرٌه 

 حسٌن الصٌاد



 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

 55553برلم  22222223، لٌد فى  25222.222دمحم دمحم شرٌؾ احمد عبدالفتاح المكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 عن تجاره السجائر ، بجهة : الجمهورٌه بملن/ ٌاسر كامل مسعد الجمٌزى

عن تجاره  55521برلم  22222224، لٌد فى  12222.222الموافى رمضان الموافى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله حسن بملن/ السعٌد حسٌن عبدالحمٌد

عن بالى  55245برلم  22222212فى  ، لٌد 25222.222دمحم عبدالمادر حسن ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

شكرى الموتلى بملن/ دمحم -دمحم سلمى  2استٌشن ) فٌماعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : ش

 السٌد دمحم

مصنع عن  55222برلم  22222213، لٌد فى  52222.222احمد عبدالمجٌد سعد عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 ابوراضى بملن/ دمحم السٌد على عبدالرازق-الزعبالوى  2ش16مالبس ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن  52214برلم  22222215، لٌد فى  12222.222شرٌؾ محى الدٌن خلٌل الصبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 كوافٌر رجالى ، بجهة : مجول بملن/ مرٌم محى الدٌن الصبان

عن تجاره لطع  52251برلم  22222212، لٌد فى  122222.222دمحم صابر امٌن خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 ؼٌار سٌارات نمل ثمٌل واتوبٌسات ، بجهة : الهٌاتم بملن/ دمحم سٌد احمد المصاص

عن  52221برلم  22222223، لٌد فى  12222.222عبدهللا عبدهللا سٌد احمد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : بلمٌنا بملن/ احمد عبدالعزٌز دمحم

عن  52222برلم  22222223، لٌد فى  122222.222احمد دمحم عبدالرحمان السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 ره بملن/ دمحم عبدالوهاب السعدنىالمماوالت العامه ، بجهة : بهبٌت الحجا

عن تجاره  52222برلم  22222215، لٌد فى  12222.222صالح عبدالنبى فؤاد عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 على بن ابى طالب بملن/ ابراهٌم عبدالنبى فؤاد صالح 2ناصٌه ش-اسماعٌل خلٌفه  2دواجن وبٌض ، بجهة : ش

عن مطحن  55256برلم  22222211، لٌد فى  25222.222ؾ ابراهٌم عصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم اشر -  245

 ابوراضى بملن/ صالح سلطان متولى عبدالرحٌم-ابوهرجه  2ش2من-الردٌنى  2بن ، بجهة : ش

عن  55256برلم  22222213، لٌد فى  12222.222فاتن صابر على رمضان الفخرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 تجاره مفروشات ، بجهة : طنباره بملن / عزت احمد عبدالحمٌد الشربٌنى

عن معرض  45636برلم  22222216، لٌد فى  25222.222دمحم فتحى عبدالممصود صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 لتجاره السٌارات ، بجهة : محله زٌاد بملن/ وجدى عبدالؽنى دراج

عن معرض  45636برلم  22222216، لٌد فى  25222.222فتحى عبدالممصود صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  245

الستؽالله " مكتب تصدٌر لطع ؼٌار -مركز المحله الكبرى بملن/ دمحم السٌد الحسٌنى -لتجاره السٌارات ، بجهة : * محله ابوعلى 

 45636والممٌد برلم  2215-5-1سٌارات " تارٌخ افتتاحه 

عن معرض  45636برلم  22222216، لٌد فى  25222.222دمحم فتحى عبدالممصود صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " كافترٌا(-مركز سمنود بملن/ عصام مسعد عبدالعظٌم النبراوى -لتجاره السٌارات ، بجهة : * محله زٌاد

 45636والممٌد برلم  1-12-2215

عن سرجه طحٌنه ،  52235برلم  22222215، لٌد فى  21222.222ولٌد على داود سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 بجهة : الجابرٌه بملن/ وفاء دمحم ابراهٌم الصباغ

عن  52125برلم  22222224، لٌد فى  5222.222احمد السٌد عبدالواحد احمد البلجٌهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

مكتب دعاٌه واعالن ) عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وعدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على 

 منشٌه البكرى بملن/ نشوى ابراهٌم ؼازى-المامون  2رابى تماطع شع 2ش1التراخٌص الالزمه ( ، بجهة : عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  52115برلم  22222225، لٌد فى  522222.222احمد ٌحٌى توفٌك فرج امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

ه ( ، بجهة : كفر ( وتصدٌر مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌ 6من المجموعه  36والفمره  12االستٌراد ) عدا المجموعه 

 حجازى بملن/ دمحم عبده على ابوحلوه

عن تجاره  52142برلم  22222225، لٌد فى  12222.222ماجده احمد مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 مالبس ومفروشات ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه ( ، بجهة : طنباره بملن/ عزت احمد عبدالحمٌد الشربٌنى

عن مصنع  45241برلم  22222226، لٌد فى  25222.222ابراهٌم احمد عبدهللا ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 نسٌج ، بجهة : مٌت اللٌث هاشم شارع اسامه رمضان ؼازى ملن/على عادل دمحم على

عن كافٌه ، بجهة  52232برلم  22222212، لٌد فى  12222.222سوزان طلعت دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 منشٌه البكرى بملن/ دمحم اسحك طعمه-امام مستشفى الصفا -حمزه عبدالمطلب  2ش2: عمار رلم 

عن مصنع  45241برلم  22222226، لٌد فى  25222.222ابراهٌم احمد عبدهللا ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

وممٌد  2214/4/1ابوراضى بملن/ منى احمد بدوى ونشاطه تجارة مفروشات وتارٌخ افتتاحه - نسٌج ، بجهة : شارع كمال السمسار

 45241برلم دائم 

عن  55262برلم  22222212، لٌد فى  522222.222ولٌد صبحى محمود سرور عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

عزبه خضر بملن/ -بجوار مسجد الحمد -حسنى السما  2ش31لم مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عمار ر

 صبحى محمود سرور عطٌه

عن مصنع  52225برلم  22222216، لٌد فى  45222.222عمر عبدالعزٌز شلبى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 ٌز شلبى ابراهٌممالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : كفر دخمٌس بملن/ محمود عبدالعز

عن  52215برلم  22222215، لٌد فى  62222.222خٌرى ابراهٌم الؽرٌب حامد بوادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 مصنع لحاؾ فٌبر ، بجهة : منشاه االمراء بملن/ ولٌد ابراهٌم الؽرٌب حامد

عن تجاره لطع ؼٌار  55554برلم  22222223لٌد فى  ، 252222.222دمحم دمحم حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 سٌارات ، بجهة : مٌت عساس بملن/ دمحم حسٌن دمحم الشٌخ

عن مكتب  55524برلم  22222225، لٌد فى  122222.222احمد دمحم احمد حسن البلمٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 محمود لتجاره السٌارات ، بجهة : دمتنو بملن / السعٌد حسٌن

عن مصنع مالبس  55244برلم  22222212، لٌد فى  22222.222عبده للمالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مٌت بدر حالوه بملن/ دمحم دمحم فرٌد عبده

عن ممهى عام  33651برلم  22222213، لٌد فى  12222.222رضا محمود سعد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 ، بجهة : الهٌاتم بملن/ سامى محمود سعد شاهٌن

عن ممهى عام  33651برلم  22222213، لٌد فى  12222.222رضا محمود سعد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

تؽالله " االستٌراد والتصدٌر وتجاره السٌارات والمواتٌر الس-مركز المحله بملن/ امٌنه دمحم عبدالؽنى شاهٌن -، بجهة : الهٌاتم 

 33651والممٌد برلم  2225-11-3تارٌخ افتتاحه -والمعدات الثمٌله والجرارات الزراعٌه والموتوسٌكالت ( 

عن مزرعه  2542برلم  22222223، لٌد فى  52222.222نٌبل عبدالرحٌم طه اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

الستؽالله " مستودع دلٌك وتجاره اعالؾ " -مركز المحله بملن/ ؼالٌه ٌوسؾ سلطان -لترٌبه و بٌع المواشى ، بجهة : االبشٌط 

 2542والممٌد برلم  1222-1-13وتارٌخ افتتاحه 

ٌب عن تشط 52124برلم  22222224، لٌد فى  22222.222شاهنده احمد حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 طرٌك دمرو بملن/ ولٌد السٌد ابوالفتوح المرسى-زكى عسكر  2اطمم تطرٌز ، بجهة : ش

عن مؽسله سٌارات  52122برلم  22222225، لٌد فى  52222.222عمر دمحم رٌاض على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 تاٌب دمحم عبدالرحمن تاٌب منشٌه البكرى بملن/-خلؾ مدرسه الشعبٌه -حمزه بن عبدالمطلب  2ش15، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مخبز  55556برلم  22222223، لٌد فى  32222.222سامح فوزى ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 سوق اللبن بملن/ دمحم ابراهٌم الزهار-عطفه السجٌنى -جاوٌش  2نصؾ الى ، بجهة : ش

عن تجاره مالبس  55555برلم  22222223، لٌد فى  12222.222اله ،  ولٌد دمحم عبدالفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس م -  262

 جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : بشبٌش بملن/ عبدالفتاح دمحم ابراهٌم

عن مدشه  55254برلم  22222213، لٌد فى  5222.222سعد الرفاعى موسى ذهبٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 الترعه بملن/ ورثه فاطمه السٌد ابراهٌم الشرلاوى 2ش2من-سعد الشرلاوى  2ش3حبوب ، بجهة : 

عن مصنع  52224برلم  22222216، لٌد فى  12222.222لٌلى السٌد حموده ابوسمره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

  دمحممالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : محله ابوعلى بملن/ عبدالكرٌم البسٌونى دمحم

عن معرض  52265برلم  22222222، لٌد فى  22222.222احمد مصطفى امٌن حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 بجوار بنزٌنه الزعبالوى بملن/ احمد عادل احمد التٌراوى-لتجاره السٌارات ، بجهة : الطرٌك الدائرى 

عن مزرعه  2542برلم  22222223، لٌد فى  52222.222ماله ،  نٌبل عبدالرحٌم طه اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس  -  253

 لترٌبه و بٌع المواشى ، بجهة : االبشٌط بملن/ نادٌه عبدالباسط فرج الخولى

عن تورٌد  52256برلم  22222223، لٌد فى  122222.222احمد دمحم صدٌك ابوالمجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 رطه لصك واخشاب ومتعلماتها ) فٌماعدا الطباعه ( ، بجهة : كفر دمرو بملن/ ولٌد نبٌه حسٌن متولىاوراق واشرطه بالستٌن واش

عن مصنع  52222برلم  22222223، لٌد فى  22222.222دمحم المؽورى الششتاوى سراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 منطمه البنا الصناعٌه بملن/ فتوح السٌد لاعود-عصر نعمان اال 2منتجات ورلٌه ) عدا ما ٌختص بالطباعه ( ، بجهة : ش

عن بٌع اسمان ،  52122برلم  22222226، لٌد فى  22222.222هٌثم ابراهٌم السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 نعمان االعصر بملن/ دمحم على عمر-الدمٌاطى  2بجهة : اول ش

عن  55226برلم  22222213، لٌد فى  15222.222رد ، رأس ماله ،  محمود حمدى بركات عشماوى  ، تاجر ف -  255

 البٌاعه بملن/ حمدى بركات دمحم عشماوى 2ش14تجاره لوازم صوب زراعٌه ، بجهة : 

عن  52263برلم  22222222، لٌد فى  52222.222احمد عالء الدٌن سعد جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 وت نباتٌه ، بجهة : سندسٌس بملن/ شعبان دمحم شعبان احمدمعصره بذره لطن و زٌ

عن  55242برلم  22222211، لٌد فى  12222.222المؽاورى دمحم على دمحم الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : دمتنو بملن/ السعٌد حامد منصور

عن تجاره  55556برلم  22222224، لٌد فى  25222.222ٌاسمٌن دمحم حلمى النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 فلسطٌن بملن/ دمحم عبدالرحمن السٌد عجاج 2مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش

عن كوافٌر  55525برلم  22222225، لٌد فى  21222.222اٌمان سامى على ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 حرٌمى واتٌلٌه ، بجهة : السجاعٌه بملن/ دٌاب محمود عبدالحمٌد ؼنٌم

عن  55222برلم  22222222، لٌد فى  12222.222دمحم خضر السٌد مصطفى ابوفرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 محله ابوعلى بملن/ خضر السٌد مصطفى ابوفرج مصنع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة :

عن مركز خدمه  32224برلم  22222225، لٌد فى  5222.222دمحم ابراهٌم توفٌك بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 الحلمه المدٌمه بملن/ عزت فتحى دمحم شعبان 2وصٌانه اجهزه الكترونٌه ) عدا الكمبٌوتر واالنترنت ( ، بجهة : ش

عن مكتب  55231برلم  22222222، لٌد فى  12222.222احمد دمحم عبدالمنعم ابوالمطط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 دٌكور ، بجهة : بلمٌنا بملن/ دمحم دمحم شرٌؾ

عن  55252برلم  22222212، لٌد فى  12222.222عبدالوارث عبدالوارث دمحم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 اره ادوات صحٌه ، بجهة : مٌت عساس بملن/ اسالم مصطفى كمال شتاتج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  52222برلم  22222216، لٌد فى  522222.222عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 دالفتاح ابراهٌم ابوعمر( ، بجهة : بطٌنه بملن/ ابراهٌم عب 6من المجموعه  36والفمره  12مكتب استٌراد ) عدا المجموعه 

عن تاجٌر  52243برلم  22222212، لٌد فى  12222.222اٌمن السٌد عبدالمنعم النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 سماحه بملن/ ماهر السٌد عبدالمنعم النجار 2معدات حفر ، بجهة : ش

عن مخبز ،  52122برلم  22222224، لٌد فى  3222.222دمحم مختار دمحم االسكندرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 جزٌره شدوان بملن/ عوض السعٌد احمد بدر 2ش15بجهة : 

عن لاعه  52113برلم  22222225، لٌد فى  522222.222نوره وهبه السٌد دمحم البهوتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 عباس افراح ، بجهة : المعتمدٌه بملن/ اسماعٌل محمود احمد

عن  52125برلم  22222226، لٌد فى  222222.222عبدالرحمن البدراوى عباس بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 تجاره اطارات وكمالٌات السٌارات ، بجهة : الهٌاتم بملن/ دمحم محمود دمحم الشٌخ

عن تجاره  55565برلم  22222223ٌد فى ، ل 16222.222فاطمه السٌد احمد حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ادوات منزلٌه واجهزه كهربائٌه ، بجهة : بلمٌنا بملن/ السٌد دمحم السٌد احمد بدوى و ابراهٌم ابراهٌم الجزار

عن كافٌترٌا ،  55555برلم  22222224، لٌد فى  32222.222كافٌترٌا محمود البهلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 دسٌس ملن/المعداوى احمد المعداوى الخولىبجهة : سن

عن مركز خدمه  32224برلم  22222225، لٌد فى  5222.222دمحم ابراهٌم توفٌك بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

مد محمود ابوراضى بملن/ فادٌه حا-دمحم نصر  2ش-وصٌانه اجهزه الكترونٌه ) عدا الكمبٌوتر واالنترنت ( ، بجهة : المحله الكبرى 

الستؽالله " مكتب مماوالت واعمال المساحه والتخلٌص الجمركى واالستٌراد والتصدٌر للحاصالت الزراعٌه والمالبس -الحورانى 

 2211-1-1تارٌخ افتتاحه -الجاهزه "

ع عن مصن 55215برلم  22222226، لٌد فى  52222.222احمد دمحم حسن الشهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 سجاد ٌدوى ، بجهة : شارع ابوالفتوح ٌوسؾ متفرع من شارع طلعت حرب الجمهورٌه ملن/احمد عبدالرحمن عبدالحلٌم

عن تجاره  55262برلم  22222211، لٌد فى  122222.222ابراهٌم سعٌد السٌد رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

امتداد مكتب العمل بملن/ دمحم سعٌد عبدالمعطى -محب  2ت ( ، بجهة : شمستلزمات فنادق ) عدا ما ٌختص بالكمبٌوتر واالنترن

 السٌد

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 22222215،لٌدت فى  12222.222جمال ابراهٌم سعد خلؾ وشركاه   شركة  ،  مخبز نصؾ الى بلدى   ،رأس مالها    -  1

على حماده بملن/ سوسن دمحم عبدالحمٌد البحٌرى وسعدٌه  2ش-، عن مخبز نصؾ الى بلدى ، بجهة : المنشٌه الجدٌده  52234برلم 

 ابراهٌم سعد ابراهٌم و سعد ابراهٌم سعد ابراهٌم

دت ،لٌ 122222.222موسى الزؼبى رمضان دمحم سلطح وشركاه   شركة  ،  محطه تموٌن وخدمه السٌارات   ،رأس مالها    -  2

 ، عن محطه تموٌن وخدمه السٌارات ، بجهة : بشبٌش بملن/ محمود موسى دمحم عبدالفتاح 55234برلم  22222222فى 

برلم  22222225،لٌدت فى  12222.222على على احمد بربر وشرٌكه   شركة  ،  مخبز الى كامل  ،رأس مالها    -  3

 م ابراهٌم سالم مزروع، عن مخبز الى كامل ، بجهة : ابوصٌر بملن/ هان 52131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة الدمراوى للتجاره والتوكٌالت التجارٌه   شركة  ،  تجاره الزٌوت والشحوم وفالتر السٌارات والتوكٌالت التجارٌه    -  4

، عن تجاره الزٌوت والشحوم وفالتر السٌارات والتوكٌالت  52114برلم  22222225،لٌدت فى  252222.222،رأس مالها   

 منشٌه البكرى بملن/ رمضان فتوح الششتاوى-احمد جبر  2ش12جهة : التجارٌه ، ب

برلم  22222223،لٌدت فى  12222.222ابراهٌم احمد دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تجاره لطع ؼٌار سٌارات   ،رأس مالها    -  5

 ، عن تجاره لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : االبشٌط بملن/ دمحم احمد دمحم ٌوسؾ 52253

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    22222222، وفى تارٌخ    54112مكتب نصره للمماوالت والهندسه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 العتزال التجاره 2222-2-2فى  52والمودع برلم  14221السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22222222، وفى تارٌخ    51626:  بسٌونى صابر عبدالرحمن جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 2

 العتزال التجاره 2222-2-2فى  55والمودع برلم  14252السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     22222223، وفى تارٌخ    32525فلاير احمد ابراهٌم خضر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 العتزال التجاره 2222-2-3فى  52والمودع برلم  14223محو رلم  تم محو المٌد بامر

تم محو/شطب السجل     22222223، وفى تارٌخ    43262نفٌسه امٌن عبدالعزٌز ٌحٌى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 العتزال التجاره 2222-2-3فى  14222والمودع برلم  14222تم محو المٌدب امر محو رلم 

تم محو/شطب    22222224، وفى تارٌخ    53322ابتسام السٌد احمد سلٌمان السعدنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 العتزال التجاره 2222-2-4فى  55والمودع برلم  14225السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22222224، وفى تارٌخ    54655: كرم شرٌؾ حسن ابراهٌم طمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 6

 لالستؽناء عنه 2222/5/4فى  556السجل  تم الؽاؤه لالستؽناء عنه بتاشٌر رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22222224، وفى تارٌخ    53535دمحم ودٌع دمحم السماحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 العتزال التجاره 2222-2-4فى  53والمودع برلم  14224محو المٌد بامر محو رلم 
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 العتزال التجاره 2222-2-25فى  142والمودع برلم  14353السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   22222222ً تارٌخ ، وف  41551السٌد موسى موسى احمد لطه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   252222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222222وفً تارٌخ ،   55512السٌد اسامه للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   52222.222،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   41651عماد عبدالمنعم احمد العنترى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   55232احمد ابراهٌم عبدالنبى خفاجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   55544عماد عبدالحى عبدالعزٌز محرز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   42222.222ح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   52511رشا تاج الدٌن مصطفى الؽنٌمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   21222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222224وفً تارٌخ ،   35133، سبك لٌده برلم النمٌرى عبدالمجٌد متولى الدسولى عٌسى  تاجر فرد ، -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222224وفً تارٌخ ،   45212السٌد السٌد دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   52222.222أس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222224وفً تارٌخ ،   5152دمحم السعٌد فهمً مصباح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   24522، سبك لٌده برلم رضا ابراهٌم عبداللطٌؾ وهدان  تاجر فرد ، -  12

 جنٌه   322222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   56545ابراهٌم ٌوسؾ عبدالحمٌد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   55265احمد ابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   33552الودود سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبدهللا عبدالعظٌم عبد -  13

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصؾ تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   54546وائل دمحم مصطفى عز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال , وصؾ   22222225وفً تارٌخ ،   55554احمد احمد على صٌام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   22222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222225وفً تارٌخ ،   55562سلمى عرفه الحسٌنى عبدالسالم السٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   122222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225،  وفً تارٌخ  55565محمود احمد محمود الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   45222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222225وفً تارٌخ ،   54532رجب صبحى رجب المالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222226وفً تارٌخ ،   56145كارم رزق عبدربه رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226، وفً تارٌخ   16355حسنى عبدالحافظ زٌدان البٌلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   16355حسنى عبدالحافظ زٌدان على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222222وفً تارٌخ ،   54565صفوت رجب ابوالٌزٌد لرلر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   62222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222222،  وفً تارٌخ  42233معوض منٌر دمحم شبانه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   12222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222222وفً تارٌخ ،   32265خضر فتحى فرج سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   152222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222222وفً تارٌخ ،   54342على سعد حسن عبدالجواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   152222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222222ارٌخ ، وفً ت  55552محمود عبدالفتاح عبدالفتاح حموده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222222وفً تارٌخ ،   35435خالد الدمحمى عباس دمحم الشٌشٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   52222.222أس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   52365حسن نصر السٌد حسن زلط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   35222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222212وفً تارٌخ ،   52255احمد السٌد االحمدى دٌدح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   55652عمرو المنسوب السٌد العرالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   52222.222ح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222211وفً تارٌخ ،   54265مركز حراز لالشعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   1522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   52445هانى وفٌك عبدالخالك عباس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

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



 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 رأس المال , وصؾ   22222211وفً تارٌخ ،   36131سامح السٌد السٌد الساكت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   52222.222أس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   35265سامح السباعى دمحم السباعى بردع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222211وفً تارٌخ ،   44625رلم حسام دمحم منصور دحروج  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  35

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222211وفً تارٌخ ،   46523احمد دمحم احمد دمحم فراج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   122222.222لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   55222على احسن على دمحم البسٌونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   252222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   41243ك لٌده برلم دمحم مصطفى ابراهٌم بالطه  تاجر فرد ،، سب -  35

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   24232عالءالدٌن صابر دمحم الشوٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   252222.222ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222211وفً تارٌخ ،   42552فتحى كمال محمود خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   32222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   42255،، سبك لٌده برلم  دمحم سعد عبدالعزٌز الحضٌرى  تاجر فرد -  41

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   55426ولٌد ابراهٌم متولى سٌد احمد الحو  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   122222.222أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ الت

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222213وفً تارٌخ ،   35111على صالح على الحادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222213وفً تارٌخ ،   54245عبدهللا شولى عوض عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222213وفً تارٌخ ،   55122سمٌره عبدالمعطى سعدالدٌن ابوعاصى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222213وفً تارٌخ ،   55625دمحم فتحى عبداللطٌؾ طبانه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   32222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222213وفً تارٌخ ،   45235احمد دمحم عطٌه رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222213وفً تارٌخ ،   55625احمد جمال دمحم ابوداه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   32222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222216وفً تارٌخ ،   43254البسٌونى لتجارة المفروشات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222216وفً تارٌخ ،   45636دمحم فتحى عبدالممصود صمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222216وفً تارٌخ ،   45622على جمال على صوار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   22222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222216وفً تارٌخ ،   55215احمد السٌد محمود مندور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   45222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     22222216وفً تارٌخ ،   55221سلٌمان للجوارب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   152222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصؾ ت  22222216وفً تارٌخ ،   55251دمحم مسعد الدسولى بركات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   152222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222215وفً تارٌخ ،   43556سامح خلٌفه على احمد الجمٌلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 ٌه جن  25222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222215وفً تارٌخ ،   55144شرٌؾ احمد زكى دمحم الدمنهورى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   252222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222215وفً تارٌخ ،   55325دمحم رمضان دمحم حمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -) حمد للبالستٌن ( -  55

 جنٌه   522222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     22222215وفً تارٌخ ،   55325حمد للبالستٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   522222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222215وفً تارٌخ ،   44565الشابورى لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222215وفً تارٌخ ،   44565احمد عباس عبدالستار الشابورى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222215وفً تارٌخ ،   54365احمد عادل عبدهللا دمحم ؼنام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   522222.222لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222215وفً تارٌخ ،   55525دمحم على عوض الشخٌبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222215وفً تارٌخ ،   22152 صالح حامد مسلم مسلم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  63

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222215وفً تارٌخ ،   56452رانٌا دمحم محمود ابراهٌم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   52222.222ال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,   22222215وفً تارٌخ ،   51246دمحم جمال الشرنوبى دمحم سرور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

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

تم تعدٌل   22222215وفً تارٌخ ،   55454شان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم هانى عبدالفتاح عبدالرحمن سٌد احمد شو -  66

 جنٌه   222222.222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل  22222215وفً تارٌخ ،   55454هانى عبدالفتاح عبدالرحمن سٌد احمد شوشان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   222222.222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222215وفً تارٌخ ،   12661حامد عباس عبد هللا احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال ,   22222215وفً تارٌخ ،   51621احمد عبدالنبى الشافعى بدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   262222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصؾ ت  22222215وفً تارٌخ ،   25262ؼالب لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222212وفً تارٌخ ،   42551ترٌزه نجٌب عطٌه عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   51222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222212وفً تارٌخ ،   46553سعٌد دمحم سلٌمان احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   12222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222212وفً تارٌخ ،   55544منى شعبان عاشور الدهان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   45155عبدالفتاح احمد عبدالفتاح امام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   15351صالح الدٌن دمحم دسولً سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222222وفً تارٌخ ،   12235نٌفٌن احمد محمود الدهان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222222ٌخ ، وفً تار  34355اشجان احمد ٌوسؾ بعٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     22222222وفً تارٌخ ،   5255احمد بدٌر دمحم كشن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   12222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222222وفً تارٌخ ،   52212محمود نصر رشاد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   145222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   42652خالد حجازى عوض مندور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   35152عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح الفولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222223وفً تارٌخ ،   54311دمحم دمحم حسن الطور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   152222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223خ ، وفً تارٌ  21352خٌرى على عبدالحى السرجانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222223وفً تارٌخ ،   21352السرجانى لالستٌراد وتصدٌر المنسوجات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   522222.222رأس ماله ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   42663صالح الدٌن دمحم دمحم دمحم راشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   42663ك لٌده برلم راشد لتجاره االدوات المدرسٌه  تاجر فرد ،، سب -  56

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   41526مسعد مجاهد ابوالعٌنٌن شطا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   522222.222رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   43222عبدهللا رفعت المطب ابوعبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   55255تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ٌاسمٌن كمال عبدالعزٌز العرابى   -  52

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222224وفً تارٌخ ،   45365مصطفى حسن رشاد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   122222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   53514ناصر الشعراوى دمحم الشعراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222224وفً تارٌخ ،   56556اجر فرد ،، سبك لٌده برلم حسٌن دروٌش حسٌن خالد  ت -  22

 جنٌه   222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222224وفً تارٌخ ،   55565دمحم احمد محمود بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   252222222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222224وفً تارٌخ ،   55565دمحم احمد محمود بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   252222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222224وفً تارٌخ ،   1352ر فرد ،، سبك لٌده برلم اشرؾ دمحم احمد داود  تاج -  25

 جنٌه   25222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222225وفً تارٌخ ،   55565اٌمن صالح السعٌد شالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   42222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   15625جمال الدٌن ممدوح بسطوٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   22222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222225وفً تارٌخ ،   15625لبحرٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جمال الدٌن ممدوح بسطوٌسى ا -  25

 جنٌه   22222222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , تم تعدٌل رأس ال  22222225وفً تارٌخ ،   55555دمحم ابراهٌم منصور دمحم عطا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222225وفً تارٌخ ،   34555خلٌل دمحم خلٌل ابوالعنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222226وفً تارٌخ ،   41253 حمدان سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم خضره دمحم -  121

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22222226وفً تارٌخ ،   42254مصطفى حسن شعبان محمود جبر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   25222.222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   55254اسامه توفٌك ابراهٌم الدسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222225وفً تارٌخ ،   53256دمحم جالل احمد رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  124

 جنٌه   552222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22222225وفً تارٌخ ،   55565دمحم احمد محمود بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   2222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222225ارٌخ ، وفً ت  31223الجابرى للتجارة والمماوالت العامه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  126

 جنٌه   22222222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   55455عاطؾ عبدالفتاح دمحم الخباطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   25222.222س ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   55225احمد صبحى عبدالحمٌد ابوالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  55563دمحم عبدهللا مصطفى ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ عبدهللا مصطفى رمضان ابوالحسن 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  45254صبحى عبدالعاطى عبدالعزٌز العاٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 محله البرج-زكى عسكر  2ش-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ نعمات دمحم السٌد عامر 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  55562سلمى عرفه الحسٌنى عبدالسالم السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 زؼلول الدكرورى بملن/ محمود سعد ابراهٌم الفمى  2ش11،    وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22222223وفً تارٌخ  55555ولٌد دمحم عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ، بشبٌش بملن/ عبدالفتاح دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  55232د ،  سبك لٌده برلم    احمد ابراهٌم عبدالنبى خفاجى ، تاجر فر -  5

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى بطٌنه بملن/ ابراهٌم عبدالنبى عبدالعزٌز خفاجى 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 22222223وفً تارٌخ  55554دمحم دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 مٌت عساس بملن/ دمحم حسٌن دمحم الشٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  55552عاصم دمحم دمحم الرحمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ اشرؾ السٌد النجار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  55566محمود توفٌك احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 ابوراضى بملن/ سهام حلمى مصطفى جراده -الجالء  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  55552ابراهٌم دمحم عبدالمجٌد عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 منشٌه السالم بملن/ عبدالحلٌم دمحم عزالدٌن -وابور دومه  2ش13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  55565نصٌؾ فوزى بخٌت نخله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ابوالفضل بملن/ مارى مجدى سلٌم نصر  2ش2من-عبدالوهاب  2ش22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  22222223وفً تارٌخ  55553المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم شرٌؾ احمد عبدالفتاح  -  11

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، الجمهورٌه بملن/ ٌاسر كامل مسعد الجمٌزى 



 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 العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  55565فاطمه السٌد احمد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 ر:   ، بلمٌنا بملن/ السٌد دمحم السٌد احمد بدوى و ابراهٌم ابراهٌم الجزار الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  55552هانى عادل عبدالمنعم لادوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لادوس نعمان االعصر بملن/ عادل عبدالمنعم  2من-عبدالمنعم لادوس  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  55551دمحم سمٌر دمحم زٌدان رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 محله البرج بملن/ عزت عبدالمحسن دمحم -عبدالشافى  2ش25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223ٌخ وفً تار 55565عمرو صالح على شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الثوره بملن/ احالم صالح على شعالن  2ش-الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  55564احمد ٌوسؾ عبدالحى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لن/ عبدالحى ٌوسؾ عبدالحى عطٌه كفر دمرو بم-طرٌك دمتنو -الـتأشٌر:   ، لرٌه واصؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  55555ناجى المتولى ٌوسؾ سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه بملن/ شادٌه السٌد سعد مطاوع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  45513ابراهٌم مجدى ابراهٌم عنوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، العامرٌه بملن/ مجدى ابراهٌم عنوس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  45513ابراهٌم مجدى ابراهٌم عنوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

-6-26تارٌخافتتاحه -الستؽالله " مكتب نمل بالسٌارات " -مركز المحله بملن/ مجدى ابراهٌم ابراهٌم عنوس -الـتأشٌر:   ، العامرٌه 

  45513والممٌدب رلم  2216

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  55555طارق صابر عبدربه نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، عٌاش بملن/ دمحم على السعٌد الروحى

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 22222223وفً تارٌخ  45513ابراهٌم مجدى ابراهٌم عنوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

ولٌد برلم -الستؽالله " تصنٌع وتبرٌد وتجمٌد وتؽلٌؾ دواجن " -مركز  المحله بملن/ مجدى ابراهٌم عنوس -الـتأشٌر:   ، العامرٌه

  45513وبرلم دائم تابع  2222لسنه522اٌداع 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 22222223وفً تارٌخ  55556سامح فوزى ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 سوق اللبن بملن/ دمحم ابراهٌم الزهار -عطفه السجٌنى -جاوٌش  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  55562شرٌؾ خٌرى صادق المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 عبدالؽنى عبدالفتاح كمٌدار للسٌاحه بملن/ خٌرى  2ش62الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  55635فرج رفعت احمد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ابراهٌم عمر بملن/ دمحم الهادى ابراهٌم دمحم الخواجه  2الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  55553ك لٌده برلم    دمحم مصطفى السٌد عبدالجلٌل حافظ ، تاجر فرد ،  سب -  25

 ابودراع بملن/ مصطفى السٌد عبدالجلٌل -حلمى البهنسى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  55522صالح مسعد السعٌد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 سامول بملن/ احمد عبدالسالم ابراهٌم الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  55346شٌماء دٌاب بخٌت احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 مٌت حبٌب بملن/ احمد السعٌد دمحم الشناوى  -الـتأشٌر:   ، تعدل الى دور اول علوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  55552فل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد هانى احمد السباعى نو -  25

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ فاروق الدسولى دمحم 



 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 العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  55554عبدالرحٌم دمحم عبدالرحٌم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ، مٌت بدر حالوه بملن/ احمد منصور الخولى   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  55551مكتب السعدنى لمماوالت النمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، بنا ابوصٌر بملن/ دمحم خالد فرج السعدنى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  55555لٌده برلم     كافٌترٌا محمود البهلول ، تاجر فرد ،  سبك -  31

 الـتأشٌر:   ، سندسٌس ملن/المعداوى احمد المعداوى الخولى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  55522دعاء حسٌن عبدالحكٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 حمد السٌد على الشٌخالـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22222224وفً تارٌخ  55555دمحم على احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 أكتوبر بملن/ رمضان عطٌه دمحم عطٌه  6خلؾ مستشفى -رمضان عطٌه  2، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  55552برلم     سلمى السٌد السٌد دمحم ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  34

 الـتأشٌر:   ، مٌت اللٌت هاشم بملن/ دمحم سعد دمحم عبدالواحد

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  54655كرم شرٌؾ حسن ابراهٌم طمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

المحله الكبرى  54655والممٌد برلم  2212-5-21فى  4534الرئٌسى االخر والمودع برلم وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء المحل 

 وذلن لالستؽناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  56566احمد ٌوسؾ امٌن ابومٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

المحله الكبرى وذلن  56566وبرلم دائم تابع  2212-2-15فى  5354برلم  الـتأشٌر:   ، تم الؽاء المحل الرئٌسى االخر والمودع

 لالستؽناء عنه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  56566احمد ٌوسؾ امٌن ابومٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى محله زٌاد بملن/ امٌن ٌوسؾ امٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  55556 حلمى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسمٌن دمحم -  35

 فلسطٌن بملن/ دمحم عبدالرحمن السٌد عجاج  2الـتأشٌر:   ، ش

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 22222224وفً تارٌخ  55555هانى ابراهٌم الؽرٌب الفضالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ عبدالمجٌد مصطفى عبدالمجٌد لموح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  56566احمد ٌوسؾ امٌن ابومٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الـتأشٌر:   ، تعدل النشاط بجعلة " مخبز نصؾ الى " 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  55552على ورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عصام ابراهٌم حامد -  41

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ اٌمن دمحم احمد خضر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  55521الموافى رمضان الموافى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 ، محله حسن بملن/ السعٌد حسٌن عبدالحمٌد    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان  22222225وفً تارٌخ  34222شرٌؾ مصطفى عطٌه السٌد الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل النشاط بجعلة " تصدٌر ) فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ( "

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  32224براهٌم توفٌك بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ا -  44

الستؽالله " مركز خدمه وصٌانه اجهزه الكترونٌه ) -الحلمه المدٌمه المحله الكبرى بملن/ عزت فتحى دمحم شعبان  2الـتأشٌر:   ، ش

  32224والممٌد برلم  2222لسنه555عدا الكمبٌوتر واالنترنت ( والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  55525هدى دمحم عطٌه على صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ دمحم السٌد ؼازى السٌد جاب هللا 



 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 العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  55223   عادل ٌسرى اسماعٌل الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  46

 الـتأشٌر:   ، كفر العباٌده بملن/ دمحمصالح الدٌن حموده البتانونى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  32312حمٌده مصطفى دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ملن/ نجاح السٌد الحسٌنىالـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة ب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  55522صٌدلٌه د/ دمحم ابو شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ ابراهٌم دمحم دمحم ابوشعٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  46152امانى سرور امٌن مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 امام صٌدلٌه ٌسن بملن/ سنٌه الششتاوى صبوله -سعد زؼلول  2الـتأشٌر:   ، تعدل الى  ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225ً تارٌخ وف 32224دمحم ابراهٌم توفٌك بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الحلمه المدٌمه بملن/ عزت فتحى دمحم شعبان 2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  32224دمحم ابراهٌم توفٌك بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

الستؽالله " مكتب مماوالت واعمال -بملن/ فادٌه حامد محمود الحورانى ابوراضى -دمحم نصر  2ش-الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

   2211-1-1تارٌخ افتتاحه -المساحه والتخلٌص الجمركى واالستٌراد والتصدٌر للحاصالت الزراعٌه والمالبس الجاهزه "

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  55225حماده عبدالهادى احمد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دنوشر بملن/ راوٌه دمحم عبدالسالم مكى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  55222مدحت مرسى ابراهٌم شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 ٌن وصؾ الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ حازم ابراهٌم ابراهٌم شهاب الد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  55226حسام السٌد طه الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الـتأشٌر:   ، صفط تراب ملن/محسن فهمى فخر الدٌن سرور

, وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان  22222225وفً تارٌخ  55225الموصل للدواجن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الناصرٌه بملن/ مصطفى دمحم مصطفى  ابوسمره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  55524احمد دمحم احمد حسن البلمٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الـتأشٌر:   ، دمتنو بملن / السعٌد حسٌن محمود 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  55221تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسامه حسٌن عبدالنبى الجعبرى ، -  55

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دمرو بملن/ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  55225عادل عبدهللا عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الطرٌك الدولى بملن/ سعٌد دمحم الشرلاوى- الـتأشٌر:   ، لطور المحطه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  55222مصطفى دمحم مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، العثمانٌه بملن/ البسٌونى دمحم مصطفى احمد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  55523برلم    رانٌا الصؽٌر فهمى العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  62

 الـتأشٌر:   ، حوٌن بملن/ خالد دمحم حسانٌن ابوسعده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  55525اٌمان سامى على ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لحمٌد ؼنٌم الـتأشٌر:   ، السجاعٌه بملن/ دٌاب محمود عبدا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  46152امانى سرور امٌن مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 بجوار فٌال رئٌس مجلس المدٌنه بملن/ ماهر السعٌد شاهٌن-برٌشه  2ش-الـتأشٌر:   ، تعدل الى  برج شاهٌن 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  46152،  سبك لٌده برلم    امانى سرور امٌن مختار ، تاجر فرد  -  63

 تعدل النشاط بجعلة " كوافٌر "-امام صٌدلٌه ٌسن بملن/ سنٌه الششتاوى صبوله -سعد زؼلول  2الـتأشٌر:   ، تعدل الى  ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222225ٌخ وفً تار 55525الزؼبى جالل السعٌد خلٌل عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 وصؾ الـتأشٌر:   ، العامرٌه بملن/ دمحم جالل السعٌد خلٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22222225وفً تارٌخ  55526بهاء على سعد حبزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 سماحه بملن/ ناهد سمٌر زٌدان ابوهٌؾ -مسجد السالم  2، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  55212اسالم دمحم الصدٌك احمد الشوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت عساس بملن/ دمحم صدٌك احمد الشوشه 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 22222225وفً تارٌخ  55635فرج رفعت احمد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 طرٌك دمرو بملن/ دمحم الهادى ابراهٌم دمحم الخواجه -ابراهٌم عمر  2الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22222225وفً تارٌخ  55222ؼاده دمحم امٌن حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ، دمتنو بملن/ السعٌد دمحم حسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  55224بالل ابراهٌم احمد الضٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 االمام ابوحنٌفه بملن/ عبدالعلٌم عبدالعلٌم اسماعٌل محمود  2ش-الـتأشٌر:   ، السكه الوسطى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  45241    ابراهٌم احمد عبدهللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  52

وممٌد  2214/4/1ابوراضى بملن/ منى احمد بدوى ونشاطه تجارة مفروشات وتارٌخ افتتاحه -الـتأشٌر:   ، شارع كمال السمسار 

 45241برلم دائم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226تارٌخ وفً  45241ابراهٌم احمد عبدهللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الـتأشٌر:   ، مٌت اللٌث هاشم شارع اسامه رمضان ؼازى ملن/على عادل دمحم على 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  43252عطٌه خلٌفه حسبو السٌد العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 عمومى بجوار مسجد عمر بن الخطاب ملن/دمحم بٌومى عطٌه خالؾوصؾ الـتأشٌر:   ، دنوشر الشارع ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22222226وفً تارٌخ  55212دمحم دمحم دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 عزبه صبح ابوصٌر ملن/سامٌه عطا دمحم سبع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  45241فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم احمد عبدهللا ابراهٌم ، تاجر -  54

 225الـتأشٌر:   ، مٌت اللٌث هاشم شارع اسامه رمضان ؼازى ملن/على عادل دمحم على الستؽالله مصنع نسٌج لٌد برلم اٌداع 

 المحلة الكبرى 45221ورلم دائم تابع  2222لسنة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم  22222226وفً تارٌخ  31325رد ،  سبك لٌده برلم    رخا لالعالؾ ، تاجر ف -  55

 الؽاؤه لالستؽناء عنه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  31325دمحم احمد ابراهٌم رخا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الـتأشٌر:   ، تم الؽاؤه لالستؽناء عنه

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  55213الشاعر لتجارة اكسسوار المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع فلسطٌن بجوارمزلمان زهران ملن/نبٌله عباس دمحم الصعٌدى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226تارٌخ وفً  55215احمد دمحم حسن الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، شارع ابوالفتوح ٌوسؾ متفرع من شارع طلعت حرب الجمهورٌه ملن/احمد عبدالرحمن عبدالحلٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  55214دمحم حلمى عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 ، دمرو ملن/صبحى عبدالفتاح دمحم ٌوسؾالـتأشٌر:   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  55222صٌدلٌه د/دمحم طلعت الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، شارع شولى بركات ملن/طلعت السٌد الشافعى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  55216 سهٌر احمد حسن معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 الـتأشٌر:   ، شارع امٌن لاسم السكة الوسطى ملن/حمدى دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  55215عبدالستار محب هاشم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 م عبدالرحمنوصؾ الـتأشٌر:   ، طلٌمه ملن/محب هاش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  55212رجب عبدالحمٌد دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتأشٌر:   ، شارع دعبس ملن/السٌد عبدالحمٌد دمحم فرج

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  55211ٌاسر احمد احمد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الـتأشٌر:   ، محلة حسن ملن/احمد احمد الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  55215اسامه الششتاوى السعٌد كوهٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، شارع بورسعٌد )العباسى المدٌم( ملن/طارق ؼانم الصاوى على

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  45623احمد سعد احمد شلبى النعناعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الملن بجعله ملن/السٌد عبدالجبار دمحم عبدالجبار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  55224نهله دمحم السٌد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، ابوصٌر بملن/ دمحم السٌد فرٌد الصعٌدى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  55225مكتب النمراوى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، كفر دمرو بملن/ فؤاد السٌد على سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  55231 عبدالمنعم ابوالمطط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم -  52

 الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ دمحم دمحم شرٌؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  55222دمحم خضر السٌد مصطفى ابوفرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ؾ الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ خضر السٌد مصطفى ابوفرج وص

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  54342على سعد حسن عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، كفر دخمٌس بملن/ نبٌل عبدالعزٌز شلبى ابراهٌم السلخ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22222222وفً تارٌخ  55221د ،  سبك لٌده برلم    جزاره سالمه ، تاجر فر -  22

 منشٌه البكرى بملن/ عبدالناصر دمحم المصلحى -دمحم الفاتح  2ش2عمار رلم 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 22222222وفً تارٌخ  55232خالد السعٌد للمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الـتأشٌر:   ، كفر فٌاله ملن/ساره خالد السعٌد السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  55253اٌمان على عبداللطٌؾ على خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ماهر عمر عثمان عمر( شارع مدرسة المحلة االعدادٌة بجوار مساكن ابوشاهٌن ملن/1وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  55222اسامة دمحم احمد حامد الطنبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 مكتب العمل بملن/ دمحم احمد الطنطاوى 2ش2من-فرٌج الشعراوى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  55222سبك لٌده برلم      اسامة دمحم احمد حامد الطنبارى ، تاجر فرد ، -  26

-1تارٌخ افتتاحه -الستؽالله " مصنع مالبس جاهزه " -المنوفٌه بملن/ ربٌع جابر الشوادفى -تال -وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر حمام 

 شبٌن الكوم  54525والممٌد برلم  12-2213



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  55226د ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ حامد على احمد على ، تاجر فر -  25

 خالد بن الولٌد بملن/ امل ٌونس المرتضى ٌونس  2ش62الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  42233معوض منٌر دمحم شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 ترعه الساحل بملن/ مجدى السعٌد محمود الصعٌدى  2ل الى شالـتأشٌر:   ، تعد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  42233معوض منٌر دمحم شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 ى  وذلن لالستؽناء عنه المحله الكبر 42233والممٌد برلم دائم تابع  2222لسنه 432الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  55223مروه عماد الدٌن محسب عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 محله حسن بملن/ ممدوح على عبدالممصود خلٌل -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه فوده 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  55232لٌده برلم     مركز ناصؾ للعالج الطبٌعى ، تاجر فرد ،  سبك -  121

 مٌدان النحاس بملن/ دمحم محمود فاضل الجمال -وصؾ الـتأشٌر:   ، برج الجمال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  55233والء سمٌر السٌد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 را بابل بملن/ عصام عبدالرسول البندارى الـتأشٌر:   ، شب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  32444المبطان لالمن الؽذائً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 منشٌه السالم بملن/ احمد دمحم عبدالفتاح المبطان-ابوطاحون  2ش2عبدهللا سالم من 2الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  32444المبطان لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 منشٌه السالم بملن/ احمد دمحم عبدالفتاح المبطان-ابوطاحون  2ش2عبدهللا سالم من 2الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  54342ٌده برلم    على سعد حسن عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  125

عن نشاط " مخزن لتصنٌع االدوات واالجهزه -مركز المحله بملن/ نبٌل عبدالعزٌز شلبى ابراهٌم السلخ-الـتأشٌر:   ، كفر دخمٌس

  54342وبرلم دائم تابع  2222لسنه253الكهربائٌه " لٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  55225احمد مجدى السٌد دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الرجبى بملن/ مجدى السٌد دمحم شلبى -عثمان النمٌب  2ش12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222تارٌخ  وفً 55225اسالم دمحم عبدالرحٌم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الشروق ابوشاهٌن ملن/سمٌر سراج وسامح سعد طه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  32444المبطان لالمن الؽذائى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 منشٌه السالم بملن/ احمد دمحم عبدالفتاح المبطان-وطاحون اب 2ش2عبدهللا سالم من 2الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان  22222212وفً تارٌخ  55241ولٌد عبدالرحمن احمد احمد عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ عبدالرحمن احمد احمد عبدالداٌم شرؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  55232حسن زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هشام دمحم -  112

 الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ دمحم حسن عبدالحمٌد زٌدان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  55245رشاد بكر دمحم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الجمهورٌه بملن/ طارق صبرى منشاوى الجنزورى -طه عبدالسالم  2ش55شٌر:   ، الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  55235عبدالحمٌد ابراهٌم عطٌه الؽنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 اهٌم عطٌه الؽناممصطفى كامل بملن/ ابر 2ش-المستشار  2ش2من-احمد العربى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  55242دمحم فؤاد عبدالمنصؾ حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 بطٌنه بملن/ دمحم زٌدان دمحم طعٌمه -الـتأشٌر:   ، عزبه راؼب نخله 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  55246ده برلم    هانى اٌهاب عبدالمنعم الشرنوبى طباجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  114

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع االمام ملن/مدٌحه احمد احمد االختٌار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  55235احمد عبدالؽفار احمد ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 بملن/ عبدالؽفار احمد ابراهٌم ابوالعز الـتأشٌر:   ، منشاه االمراء 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  55235فاروق دمحم عبدالفتاح دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 مصطفى كامل بملن/ دمحم عبدالفتاح دمحم عبدالرازق  2ش-المستشار  2ش2من-احمد العربى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  55243دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 تماطع مكتب العمل بملن/ شرٌؾ على محمود الساكت -المستشار  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212ارٌخ وفً ت 55245دمحم عبدالمادر حسن ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 شكرى الموتلى بملن/ دمحم السٌد دمحم -دمحم سلمى  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  55236دمحم مجدى دمحم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بكرى بملن/ عالء دمحم عادل عبدالسالم منشٌه ال-دمحم عبدالسالم  2ش26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  55242دمحم السعٌد زكى دمحم عٌون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ احمد البٌومى دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  55244عبده للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ دمحم دمحم فرٌد عبده

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  55253دمحم زكرٌا مصطفى الجرجاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 زت عبدالعزٌز السٌد الؽوٌط محله البرج بملن/ ع-البمرى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  55255نصره عجمى عبدالحافظ سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دماط بملن/ على كامل ابوزٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211رٌخ وفً تا 35325امانه حسام الدٌن كامل عرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 كفر سعدون بملن/ جمٌل دمحم دمحم مبرون-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبه الحو الثانٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222211وفً تارٌخ  55245عادل دمحم محمود احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 عزبه ابودراع بملن/ دمحم الششتاوى العشرى -ه محمود ابوعطٌ 2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  55242المؽاورى دمحم على دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 وصؾ الـتأشٌر:   ، دمتنو بملن/ السعٌد حامد منصور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222211وفً تارٌخ  55252لٌده برلم    حسنى فؤاد الششتاوى ؼراب ، تاجر فرد ،  سبك  -  125

 محله البرج بملن/ دمحم فوزى دمحم رضوان -البهى  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  55265العزب عبدالحلٌم العزب دراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 م مزلمان الجمهورٌه بملن/ منى مصطفى دمحم ابوعتمان اما55وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  55525دمحم احمد اسماعٌل عبدالحمٌد حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

عن نشاط " تجاره احذٌه -ٌل منشٌه البكرى بملن/ فاطمه دمحم اسماع-انور حفنى 2ش3عمار رلم -وصؾ الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

  55525وبرلم دائم تابع  2222لسنه1232بكافه انواعها " ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  55256ابراهٌم اشرؾ ابراهٌم عصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لن/ صالح سلطان متولى عبدالرحٌم ابوراضى بم-ابوهرجه  2ش2من-الردٌنى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222211وفً تارٌخ  55255رضا دمحم السٌد ابودهن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 كفر فٌاله بملن/ الطاهره دمحم السٌد ابودهن-الـتأشٌر:   ، ش عمر بن الخطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222211وفً تارٌخ  55262سبك لٌده برلم     ابراهٌم سعٌد السٌد رجب ، تاجر فرد ،  -  132

 امتداد مكتب العمل بملن/ دمحم سعٌد عبدالمعطى السٌد -محب  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222211وفً تارٌخ  36253رمضان جالل رمضان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 مكتب العمل بملن/ دمحم حسٌن عرفه الزعبالوى  2ش2من-امتداد محب -برج الحنان 12، تعدل الى    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  36253رمضان جالل رمضان احمد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 مكتب العمل بملن/ دمحم حسٌن عرفه الزعبالوى  2ش2من-امتداد محب -برج الحنان 12وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222211وفً تارٌخ  36131سامح السٌد السٌد الساكت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 حمام البصل 2ش2من-دمحم خلٌل2ش-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/سامح السٌد السٌد الساكت 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  55252دمحم حمدى عبدالمنعم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الفرن بملن/ حمدى عبدالمنعم اسماعٌل  2ش-وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه البرلسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222211ٌخ وفً تار 55251عبدهللا السٌد احمد شدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 سندسٌس بملن/ دٌنا عبدهللا دمحم حماد -الـتأشٌر:   ، عزبه ام الستٌن 

تم تعدٌل  22222211وفً تارٌخ  55261ٌوسؾ لطفى اسماعٌل ابوالمعاطى االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 نعمان االعصر بملن/ احمد لطفى اسماعٌل ابوالمعاطى  2ر شاخ-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الطرٌك الدائرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222211وفً تارٌخ  55255امنه شتا دمحم شتا االشوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 خالد شعبان بملن / خالد احمد السٌد شعبان  2ش1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222211وفً تارٌخ  42552جر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتحى كمال محمود خلٌل ، تا -  142

 الـتأشٌر:   ، شارع السمسار من شارع الحرٌه ملن/صاحب الشأن )فتحى كمال محمود خلٌل(

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 22222211وفً تارٌخ  55252طارق فؤاد على دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الـتأشٌر:   ، محب بجوار البنن االهلى ملن/احمد عبدالحى عمام

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  55266تامر المؽازى ابراهٌم المؽازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 وصؾ الـتأشٌر:   ، سنباره بملن/ صفاء عبدالهادى السٌد المرسى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  55525اسماعٌل عبدالحمٌد حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم احمد -  143

 منشٌه البكرى -انور حفنى  2ش3وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

العنوان ,  تم تعدٌل 22222211وفً تارٌخ  55254دمحم عبدالرحٌم طلخان الحسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بناابوصٌر بملن/دمحم حسٌن بدوى الرشٌدى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  55264ابراهٌم عبدالنبى الدسولى الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 احمد  امام وابور النور بملن/ محمود عبدالفتاح عمر-صبحى خضر  2ش1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  22222211وفً تارٌخ  34614صٌدلٌه د/دمحم السٌد عبدالمنعم ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

ورلم دائم تابع  2222لسنة  1232, وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرابل ملن/امال السباعى السباعى عبده الستؽالله صٌدلٌة لٌد برلم اٌداع 

 الكبرىالمحلة  34614

 

تم تعدٌل العنوان  22222211وفً تارٌخ  34614صٌدلٌه د/دمحم السٌد عبدالمنعم ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرابابل بملن/ امال السباعى السباعى عبده 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  55263حنان ابورٌه سٌد احمد المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ دمحم عطٌه عطٌه الخولى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222211وفً تارٌخ  55622ابراهٌم فتحى ابراهٌم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ابوشاهٌن بملن/ عادل دمحم نبٌل ثابت -دلتا ال-ش. الحلمه المدٌمه 36الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222211وفً تارٌخ  42511حاتم حسن عبدالحلٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 وابور المٌاه بملن/ دمحم على السٌد ابوحبٌش  2ش2-الـتأشٌر:   ، تعدل الى السبع بنات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222211وفً تارٌخ  55262براهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم ٌوسؾ ا -  151

 سكه زفتى بملن/ ابراهٌم السٌد ابراهٌم -زكى وهبه  2ش53الـتأشٌر:   ، 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 22222211وفً تارٌخ  43341سامح دمحم الحسٌنى رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 طرٌك كفر الشٌخ بملن/سامح دمحم الحسٌنى رزق-امام مولؾ الزراعه -دمحم العربى  2الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  42512دمحم عبدالعزٌز السعٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 / السٌد النبوى ابراهٌم الفخرانى الـتأشٌر:   ، تعدل الى بشبٌش بملن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  42512الزمر للتكٌٌؾ والكهرباء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى بشبٌش بملن/ السٌد النبوى ابراهٌم الفخرانى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  55253لٌده برلم    فتحى ابراهٌم عمر فراج ، تاجر فرد ،  سبك  -  155

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ مصطفى شحاته مصطفى شوشه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  55255رمضان عبده رمضان الدمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 نادى البلدٌه بملن/ عبده رمضان الدمراوى خلؾ -نسٌم  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  55265اٌهاب الملٌجى عبدالرحمن شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 المٌصرٌه بملن/ السٌد ناجى وهبه احمد -وصؾ الـتأشٌر:   ، الدور االول علوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  54352تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم السٌد فهمى النادى ، -  155

 محله ابوعلى  بملن/ بسٌونى ابوفا الحسٌنى-الجزار  2ش15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  54352دمحم السٌد فهمى النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

الستؽالله " -الطرٌك الدولى المحله الكبرى /كفر الشٌخ بملن/ السٌد ابوالعنٌن ٌوسؾ عٌد-ـتأشٌر:   ، رئٌسى اخر : المحله الكبرى ال

 54352والممٌد برلم دائم تابع  2212-12-3تارٌخ افتتاحه -معرض لتجاره السٌارات والممطورات "

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  54352لٌده برلم    دمحم السٌد فهمى النادى ، تاجر فرد ،  سبك  -  162

-الستؽالله " مكتب مماوالت ونمل بضائع " -مركز المحله بملن/ دمحم شولى فهمى النادى -الـتأشٌر:   ، رئٌسى اخر :نمره البصل 

 54352والممٌد برلم  2215-12-1تارٌخ افتتاحه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  55252فرد ،  سبك لٌده برلم    على احمد على الشهاوى ، تاجر  -  161

 نمره البصل بملن/ احمد على الشهاوى 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  55252حاتم دمحم صالح الدٌن عبدالحمٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 :   ، كفر حجازى بملن/ ربٌع دمحم جبادهالعنوان , وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  55252عبدالوارث عبدالوارث دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت عساس بملن/ اسالم مصطفى كمال شتا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  55254دمحم الدسولى زكى على الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 منشٌه السالم بملن/ شادٌه حسن العبد المسٌرى -ابوطاحون  2ش4الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  22222212وفً تارٌخ  54352  مكتب النادى للمماوالت ونمل البضائع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  165

الستؽالله " مصنع تعبئه وتؽلٌؾ -مركز المحله بملن/ بسٌونى ابوفا الحسٌنى -محله ابوعلى -الجزار  2ش15, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 54352وبرلم دائم تابع  2222لسنه1225مواد ؼذائٌه " لٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  55255جر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صالح السٌد خلٌؾ ، تا -  166

 محله البرج بملن/ دمحم جالل توفٌك االشمونى -حسن بدٌر اخر طرٌك دمرو  2الـتأشٌر:   ، ش

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 22222212وفً تارٌخ  55222وائل مامون على الدمٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الشٌخ سعٌد بملن/ مامون على دمحم الدمٌرى 2ش-الـتأشٌر:   ، منشاه االمراء 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  55652طه على حسن عبدالحمٌد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الوسطى بملن/ دمحم عطٌه دمحم العربى السكه -االمام النووى  2ش25وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى عمار رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  55252على فهٌم دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ ممدوح عبدالعزٌز حباظه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  55255ه برلم    دمحم فوزى مبرون عبدهللا مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  152

 عبدالمنعم ابوشرٌؾ بملن/ عبدالمنعم حمدٌن على ابوشرٌؾ  2ش1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  55262ولٌد صبحى محمود سرور عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 عزبه خضر بملن/ صبحى محمود سرور عطٌه -بجوار مسجد الحمد -حسنى السما  2ش31مار رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، ع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  55251دمحم السٌد عبدالرحمن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ى ابوحسن مٌت اللٌث هاشم بملن/ ولٌد منصور عل-الـتأشٌر:   ، عزبه على ابوحسن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  54546وائل دمحم مصطفى عز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 طرٌك المحله/ طنطا السرٌع بملن/ تامر دمحم مصطفى عز-الـتأشٌر:   ، تعدل الى عٌاش 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  55265  راضى دمحم دمحم كامل مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  154

 كفر لرٌطنه بملن/ كامل دمحم دمحم كامل مصطفى -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه نور الدٌن

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  55252احمد نبٌل محروس مصطفى الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الشون بملن/ هشام عبدالنبى عبدالسالم الرجبى -ٌولٌو الخلفى  23رع العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شا

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  55256عبدالمولى السعٌد سعد الدٌن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر لرٌطنه بملن/ حسام عطٌه عبداللطٌؾ 

تم تعدٌل  22222213وفً تارٌخ  55255ندى العمال الهندسٌة والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مكتب دمحم ه -  155

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الجابرٌه ملن/مصطفى نجٌب دمحم هندى

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 22222213وفً تارٌخ  55222احمد عبدالمجٌد سعد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ابوراضى بملن/ دمحم السٌد على عبدالرازق -الزعبالوى  2ش16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222213وفً تارٌخ  46325السٌد دمحم عبدالحمٌد حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الزؼبى عبدالحمٌد صٌام  الجمهورٌه بملن/ السٌد دمحم-طلعت حرب  2الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222213وفً تارٌخ  55225صٌدلٌه د/ عالء الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

شكرى الموتلى بملن/ احمد 2ش2من-لشموش  2ش-مدرسه التجاره  2ش2من-خالد بن الولٌد  2ش3الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

 عبدالفتاح دمحم على 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222213وفً تارٌخ  55253رشا احمد احمد البناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 على الجندى ابوراضى بملن/ اسامه عبدالمنعم عبدالمنعم عماره   2ش-الـتأشٌر:   ، برج رٌتاج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222213وفً تارٌخ  55221احمد عمر عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ العدوى ابراهٌم موسى 

تم تعدٌل العنوان  22222213وفً تارٌخ  55224فتحى فتحى احمد عبدالوهاب الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 بملن/ دمحم دمحم ؼازى المعهد الدٌنى -دمحم ؼنٌم  2ش2, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222213وفً تارٌخ  33651رضا محمود سعد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ سامى محمود سعد شاهٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222213وفً تارٌخ  33651رضا محمود سعد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

الستؽالله " االستٌراد والتصدٌر وتجاره السٌارات والمواتٌر -مركز المحله بملن/ امٌنه دمحم عبدالؽنى شاهٌن -الـتأشٌر:   ، الهٌاتم 

 33651والممٌد برلم  2225-11-3تارٌخ افتتاحه -والمعدات الثمٌله والجرارات الزراعٌه والموتوسٌكالت ( 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222213وفً تارٌخ  53615تولى مصطفى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  156

 ابوصٌر -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ كرٌمه ربٌع السٌد الحبٌبى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213 وفً تارٌخ 55256فاتن صابر على رمضان الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طنباره بملن / عزت احمد عبدالحمٌد الشربٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222213وفً تارٌخ  33651رضا محمود سعد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

وبرلم  2222لسنه1125الستؽالله" ممهى عام " والمودع برلم -ن مركز المحله بملن/ سامى محمود سعد شاهٌ-الـتأشٌر:   ، الهٌاتم 

 33651دائم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  52314احمد رشاد احمد عبداللطٌؾ الوٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 مٌصرٌهال-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ شادٌه عبدالعزٌز السمنودى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222213وفً تارٌخ  55613الهامى نبٌل عنتر عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى كفر محله مسٌر بملن/ فاطمه على البدوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22222213وفً تارٌخ  55223رضا على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ، سنباره بملن/ على رضا على دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222213وفً تارٌخ  55254سعد الرفاعى موسى ذهبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 رلاوى الترعه بملن/ ورثه فاطمه السٌد ابراهٌم الش 2ش2من-سعد الشرلاوى  2ش3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  55251ٌاسمٌن دمحم نعمان العشرى الصم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 عزبه خضر بملن/ دمحم عادل دمحم عوض-سالمه ابورحال 2أش24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222213وفً تارٌخ  32462خالد دمحم على المهٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 نمره البصل بملن/ عادل دمحم على المهٌلى -الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبه عزٌز 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  55252عبداللطٌؾ خالد عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 محله البرج بملن/ جمال السٌد ابراهٌم -المكاوى  2ش35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  55226محمود حمدى بركات عشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ركات دمحم عشماوى البٌاعه بملن/ حمدى ب 2ش14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222213وفً تارٌخ  55255دمحم سمٌر عبدالمحسن لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 ابوشاهٌن بملن/ بدٌر احمد ابودالل -المرساوى  2ش25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  55255 مصطفى كمال احمد السٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 الطبال بملن/ حسنٌن ابراهٌم ابوالؽٌط  2ش2وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  55222ابراهٌم السٌد زاٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لجمهورٌه بملن/ ابراهٌم عبدالحفٌظ ابراهٌم البٌار ا-الحصاوى  2ش5وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل  22222216وفً تارٌخ  52222دمحم السٌد ابراهٌم عبدالشافى االجهورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ سعد السٌد ابراهٌم االجهورى 

تم تعدٌل العنوان  22222216وفً تارٌخ  52221الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     خالد دمحم مصطفى مصطفى -  221

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، بلمٌنا بملن/ دمحم مسعد الشناوى الحسنى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222216وفً تارٌخ  52226دمحم حسٌن على بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 :   ، دمرو بملن/ حبٌبه المتولى على الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222216وفً تارٌخ  45636دمحم فتحى عبدالممصود صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الستؽالله " معرض لتجاره السٌارات " والمودع برلم-مركز سمنود بملن/ وجدى عبدالؽنى دراج -الـتأشٌر:   ، محله زٌاد 

  45636وبرلم دائم تابع  2222لسنه1153

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222216وفً تارٌخ  35252مبروكه المتولى حسٌن شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الحوامدٌه الجدٌده -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ عبدالمنعم على حسن صٌام 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  55225حلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌه عزت عزالعرب الس -  225

 كفر حجازى بملن/ دمحم ٌوسؾ االمام -الوحده الصحٌه 2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

,  تم تعدٌل العنوان 22222216وفً تارٌخ  52222اسالم ابوالعزم عبدهللا طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 الجٌش بملن/ حماده ابراهٌم عوض الزٌنى  2ش2من-الزٌنى  2ش5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222216وفً تارٌخ  52225هشام ربٌع الششتاوى بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، العامرٌه بملن/ فهٌمه عبدالعاطى عبدالنبى بلح

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  52222عزٌز دمحم عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدال -  225

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بطٌنه بملن/ ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم ابوعمر 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  22222216وفً تارٌخ  55225دمحم زكرٌا دمحم على حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الـتأشٌر:   ، منشاه االمراء بملن/ زٌن السٌد دمحم شلبى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222216وفً تارٌخ  52212محمود نصر رشاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الورشه بملن/ نصر رشاد احمد حسن  2ش2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222216وفً تارٌخ  45622، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على جمال على صوار  -  211

 لالستؽناء عنه  45622وبرلم دائم تابع  2212-2-11فى  5215الـتأشٌر:   ، تم الؽاء المحل الرئٌسى االخر والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222216تارٌخ وفً  45622على جمال على صوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 طرٌك المحله المنصوره بملن/ دمحم السعٌد السعٌد عٌسى -الـتأشٌر:   ، تعدل الى مٌت عساس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222216وفً تارٌخ  52224لٌلى السٌد حموده ابوسمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 على بملن/ عبدالكرٌم البسٌونى دمحم دمحمالـتأشٌر:   ، محله ابو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222216وفً تارٌخ  46142دمحم حسن دمحم حسن عنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

"  الستؽالله " مشوٌات عنب-كفر الشٌخ بملن/ وائل نصر الدٌن حسن الشافعى -االستاد الرٌاضى 2ش5الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

 ----------وبرلم  2222لسنه----والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22222216وفً تارٌخ  46142مشوٌات عنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

---المودع برلم الستؽالله " مشوٌات عنب " و-كفر الشٌخ بملن/ وائل نصر الدٌن حسن الشافعى -االستاد الرٌاضى 2ش5عمار رلم 

 ----------وبرلم  2222لسنه-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  52211حمدى رضا عبدالمعطى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الجابرٌه بملن/ دمحم رضا عبدالمعطى حسن ابوزٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  52225رد ،  سبك لٌده برلم    عصام ابراهٌم عبدالعزٌز على ، تاجر ف -  215

 سكه طنطا بملن/ هشام ابراهٌم عبدالعزٌز على  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222216وفً تارٌخ  45636دمحم فتحى عبدالممصود صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 محله زٌاد بملن/ وجدى عبدالؽنى دراجالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222216وفً تارٌخ  45636دمحم فتحى عبدالممصود صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

ات " تارٌخ الستؽالله " مكتب تصدٌر لطع ؼٌار سٌار-مركز المحله الكبرى بملن/ دمحم السٌد الحسٌنى -الـتأشٌر:   ، * محله ابوعلى 

 45636والممٌد برلم  2215-5-1افتتاحه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222216وفً تارٌخ  45636دمحم فتحى عبدالممصود صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 2215-12-1خ افتتاحه تارٌ-الستؽالله " كافترٌا(-مركز سمنود بملن/ عصام مسعد عبدالعظٌم النبراوى -الـتأشٌر:   ، * محله زٌاد

  45636والممٌد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  52225عمر عبدالعزٌز شلبى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر دخمٌس بملن/ محمود عبدالعزٌز شلبى ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  52215دمحم ابوبكر على ابوراشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 الهٌاتم بملن/ ابوبكر على ابوراشد -الـتأشٌر:   ، عزبه ابو الدهب 

تم تعدٌل العنوان ,  22222215 وفً تارٌخ 52222صالح عبدالنبى فؤاد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 على بن ابى طالب بملن/ ابراهٌم عبدالنبى فؤاد صالح  2ناصٌه ش-اسماعٌل خلٌفه  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222215وفً تارٌخ  52216حسام رمضان ابراهٌم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 بملن/ صالح ٌوسؾ سعد شعبان  وصؾ الـتأشٌر:   ، الهٌاتم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22222215وفً تارٌخ  56442رضا دمحم دمحم العتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 طرٌك بردٌسه بملن/ دمحم على السعٌد السجاعى -، تعدل الى مٌت عساس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  52212،  سبك لٌده برلم    السٌد عبدهللا عماره العنانى ، تاجر فرد  -  226

 الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ دمحم عبدالرحمن عماره العنانى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222215وفً تارٌخ  12653احمد دمحم الشهاوى مصطفى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 2222/2/15، تم الؽاؤه لالستؽناء عنه بتارٌخ وصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  52223تامر حسنى شولى الؽباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، بنا ابوصٌر بملن/ دمحم عبدالرحمن جاد المصٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22222215وفً تارٌخ  52215فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبدالفتاح البسٌونى البسطوٌسى ، تاجر -  222

 محله البرج بملن/ عبدهللا ابراهٌم احمد على -مكتب العمل  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 22222215وفً تارٌخ  52224جٌهان دمحم السعٌد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 البهلوان بملن/ صالح السٌد ٌوسؾ خالد -الخدٌوى توفٌك  2ش64الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222215وفً تارٌخ  52214شرٌؾ محى الدٌن خلٌل الصبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 وصؾ الـتأشٌر:   ، مجول بملن/ مرٌم محى الدٌن الصبان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  52212سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود امٌن دمحم -  232

 الصاؼه بملن/ وائل عبدهللا السٌد ابوهالل  2الـتأشٌر:   ، ش
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222215وفً تارٌخ  52222مروه حسنى عبدربه الصواؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 الجمهورٌه بملن/ كامل الشربٌنى حسٌن الصٌاد-مصطفى ابوزٌاده  2ش35تأشٌر:   ، وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  52213دمحم محمود دمحم ابوحلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 مدنمره البصل بملن/ محمود دمحم دمحم سٌد اح-الـتأشٌر:   ، عزٌه عزٌز الجدٌده

تم تعدٌل العنوان ,  22222215وفً تارٌخ  52215خٌرى ابراهٌم الؽرٌب حامد بوادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاه االمراء بملن/ ولٌد ابراهٌم الؽرٌب حامد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215ارٌخ وفً ت 52221نها دمحم اسماعٌل محمود زٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 امام مولؾ الزراعه بملن/ على العربى دمحم شحاته-طرٌك كفر الشٌخ  1الـتأشٌر:   ، 

وفً  56222المسٌرى لالستٌراد وتصدٌر االلمشه وتجاره المالبس الجاهزه والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

محله البرج بملن/ احمد -اسماعٌل ؼنٌم  2جمال عبدالناصر مع ش 2عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شتم تعدٌل ال 22222215تارٌخ 

 عثمان دمحم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  54224اٌمن احمد عبدالحمٌد نحله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 منشٌه البكرى-دمحم عبد السالم  2ش22-عد ابراهٌم السٌد ابومنى الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ مس

تم تعدٌل العنوان ,  22222215وفً تارٌخ  52236مصطفى شفٌك شفٌك البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 وصؾ الـتأشٌر:   ، المٌصرٌه بملن/ رفٌك دمحم عثمان شبانه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  52225تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد جمال عبدالعظٌم عطوه ،  -  242

 الـتأشٌر:   ، دمرو بملن/ جمال عبدالعظٌم عطوه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  52232علوان للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 برج اصاله بملن / توفٌك دمحم توفٌك على االبس -الجالء -ن علوى الـتأشٌر:   ، الدور الثام

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  36222عبده ربٌع بدٌر شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 الهٌاتم -الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ السٌده عبده على الشرملسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  52222عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عباس -  243

 الـتأشٌر:   ، الطرٌك الدائرى اتجاه المنصوره مفارق شركة النصر بملن/ احمد دمحم دمحم الزؼبى ؼدٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222215وفً تارٌخ  52226السٌد عبدالعزٌز شحاته موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 مسجد الصفا بملن/ حامد سلٌمان حامد الرفاعى  2ش35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  52231دمحم البٌلى مصطفى العرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 فى البٌلى العرٌنى الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ البٌلى مصط

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  52232فتحى دمحم ابوالمجد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الـتأشٌر:   ، بطٌنه بملن/ الدسولى الدسولى ٌونس عوض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215ٌخ وفً تار 34455دمحم مسعد عبدالحى الصم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

الكائن برج الرٌاض شارع الجٌش ناصٌة طه الحكٌم البحر ملن/ مسعد عبدالحى محمود الصم وذلن  5،  5الـتأشٌر:   ، محلٌن 

 طنطا--ورلم دائم 2222لسنة --الستؽالله بٌع مستلزمات الكمبٌوتر )عدا خدمات االنترنت( لٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  52225مال بدٌر نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ج -  245

 الـتأشٌر:   ، بشبٌش بملن/ جنٌدى السٌد جمعه الجمل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  52233هانى نصر فؤاد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 ، مٌت بدر حالوه بملن/ خالد ابراهٌم السحت   الـتأشٌر: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  22152صالح حامد مسلم مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 بناحٌة دماط-الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعله ملن/  حنان عطٌه عبدالونٌس الماضى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  52235هشام حسن حسن العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 منشٌه ابوراضى بملن/ رافت حسن دمحم العشرى -محمود نصر  2ش35الـتأشٌر:   ، 

وفً  56222جر فرد ،  سبك لٌده برلم    المسٌرى لالستٌراد وتصدٌر االلمشه وتجاره المالبس الجاهزه والمفروشات ، تا -  252

محله -اسماعٌل ؼنٌم  2جمال عبدالناصر مع ش 2ش-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى  22222215تارٌخ 

وبرلم دائم تابع  2222لسنه1252عن نشاط" مصنع تمفٌل مفروشات " والمودع برلم -البرج بملن/ احمد عثمان دمحم ابراهٌم 

56222 

تم تعدٌل العنوان ,  22222215وفً تارٌخ  56255اشرؾ السٌد ابراهٌم المؽازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى سندسٌس بملن/ زٌن العابدٌن رمضان دمحم رمضان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215تارٌخ  وفً 52225امٌنه دمحم السٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 شكرى الموتلى بملن/ احمد احمد على احمد  2ش2من-صالح الدٌن  2ش12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222215وفً تارٌخ  52235ولٌد على داود سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

  ابراهٌم الصباغ الـتأشٌر:   ، الجابرٌه بملن/ وفاء دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22222215وفً تارٌخ  54555عمرو ممدوح عبدالمعطى راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 فٌصل بن عبدالعزٌز بملن/ مصطفى ابراهٌم على جٌزه 2ش12وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  52242ده برلم    احمد نبٌل محمود ابوهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  255

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ نبٌل محمود ابوهبه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  52242دمحم ربٌع حامد الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 بٌع حامد ابراهٌم الطحان السٌد الرمادى بملن/ ر 2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان  22222212وفً تارٌخ  52253عبدهللا عبدالممصود فرٌد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 سكه طنطا بملن/ حسٌن حسنى حسٌن طه-الؽبارى  2ش2, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  52252سبك لٌده برلم     عبدالحافظ عزوز عبدالحافظ سعٌد ، تاجر فرد ،  -  262

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الدائرى المحله طنطا بملن/ ابراهٌم احمد رمضان عبدالحلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  14512اشرؾ جابر ابراهٌم العجمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ، تعدل الى الجابرٌه بملن/ دمحم على شوٌمه    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  52244خالد دمحم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ فتحى عماره دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  52245سبك لٌده برلم     احمد عبدهللا عبدهللا احمد ابوزهره ، تاجر فرد ،  -  263

 وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر فٌاله بملن/ احمد عبدالعزٌز محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  52243اٌمن السٌد عبدالمنعم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 ملن/ ماهر السٌد عبدالمنعم النجار سماحه ب 2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  52246احمد هاشم دمحم ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 الـتأشٌر:   ، محله ابوعلى بملن/ هاشم دمحم مصطفى ابوطالب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222212وفً تارٌخ  52232   سوزان طلعت دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  266
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222222وفً تارٌخ  52251حسٌن على ابراهٌم ابولتاٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 عزبه راتب العامرٌه بملن/ على ابراهٌم حسٌن لتاٌه -ابرٌه الـتأشٌر:   ، طرٌك الج
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22222222وفً تارٌخ  5255احمد بدٌر دمحم كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224
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 ر بملن/ احمد اسامه متولى كشنجمال عبدالناص 2ش2من-المدس  2ش-الـتأشٌر:   ، تعدل الى منشٌه البكرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  52255حسن شمس الدٌن عبدالفتاح حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 وصؾ الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ امال عبدالحى عبدالحافظ االعرج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  52225ده برلم    رضا ابراهٌم دمحم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  321

 محله البرج بملن/ ابراهٌم دمحم مرعى -الدالل  2ش15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  52253هبه دمحم راشد احمد شنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 السكه الوسطى بملن/ محمود ابراهٌم على عبدالؽنى -الماهره  2ش2من-حارثه  زٌد بن 2ش35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  52251سعد دمحم سعد ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ الشافعى دمحم ٌحى شاهٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  52255تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عوض رجب خمٌس ،  -  324

 محله حسن بملن/ عبدهللا عوض خمٌس -الـتأشٌر:   ، عزبه ابوخمٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22222223وفً تارٌخ  52252ولٌد دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 منشٌه البكرى بملن/ دمحم دمحم على عبدالبالى -الخلٌفه المنصور  2ش5 ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  52252اٌمان ناجى ؼازى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 ٌولٌو بملن/ دمحم عامر عابد ٌسن  23ش 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22222223وفً تارٌخ  52224فرد ،  سبك لٌده برلم    الحلٌك للنجاره ، تاجر  -  325

 منشا ه االمراء بملن/ دمحم دمحم عثمان الحلٌك 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  52226على دمحم توفٌك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 منشٌه البكرى بملن/ على مصطفى دمحم ابوعتمان -جمال عبدالناصر  2ش2من- تعلب دمحم 2ش4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  52222دمحم المؽورى الششتاوى سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 لاعود  منطمه البنا الصناعٌه بملن/ فتوح السٌد-نعمان االعصر  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222223وفً تارٌخ  52225احمد عبدالعزٌز دمحم حما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 حمزه بن عبدالمطلب بملن/ دمحم عبدالعزٌز دمحم حما 2ش31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22222223وفً تارٌخ  52254  محمود ممدوح دمحم الششتاوى المنصورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  331

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، سامول بملن/ ممدوح دمحم حسٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  52255دمحم حسنى عبدالحمٌد عطٌه الؽرٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 صاوى وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ حسن ابراهٌم ال

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  52252تامر عبدالعزٌز السٌد البلمٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 السكه الوسطى بملن/ دمحم احمد على ابوخالد  2ش2من-الماهره  2ش23وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  43222بك لٌده برلم    عبدهللا رفعت المطب ابوعبده ، تاجر فرد ،  س -  334

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى الكمالٌه بملن / ولٌد رمضان حسن ٌوسؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  43222عبدهللا رفعت المطب ابوعبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 اؤه  الـتأشٌر:   ، تم الؽ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  52123احمد عبدهللا دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ متولى الشوادفى احمد سعٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  53242دمحم السعٌد دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

الستؽالله " مكتب دعاٌه واعالن ) فٌماعدا -عماره الطور بملن/ مصطفى عبدالمادر جاد -البحر 2ش-الـتأشٌر:   ، المحله الكبرى 

اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وخدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( والمودع برلم 

 نهلس1433

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  53242دمحم السعٌد دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 عماره الطور بملن/ مصطفى عبدالمادر جاد -البحر  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  52125احمد السٌد عبدالواحد احمد البلجٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 منشٌه البكرى بملن/ نشوى ابراهٌم ؼازى -المامون  2عرابى تماطع ش 2ش1وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  52124لٌده برلم    شاهنده احمد حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك  -  342

 طرٌك دمرو بملن/ ولٌد السٌد ابوالفتوح المرسى -زكى عسكر  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  52125دمحم دمحم شهٌر فوزى شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 ، الناصرٌه بملن/ احمد ابراهٌم احمد البسٌونى الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  56556حسٌن دروٌش حسٌن خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 الـتأشٌر:   ، العامرٌه بملن/ دمحم دروٌش حسٌن خالد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  52122   احمد رجب على البر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  343

 المصرؾ بملن / ناصر محمود المتولى دٌاب  2ش-الـتأشٌر:   ، الهٌاتم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  52112نفٌسه السعٌد مصطفى العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 مدٌمه بملن/ رباب السٌد رمضان ناصؾ المنشٌه ال 2ش15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  42512نجم للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 المنطره بملن/ دمحم مصطفى دمحم عمٌر -الـتأشٌر:   ، تعدل الى محله ابوعلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  42512بك لٌده برلم    نجم المحله للمفروشات ، تاجر فرد ،  س -  346

 المنطره بملن/ دمحم مصطفى دمحم عمٌر -الـتأشٌر:   ، تعدل الى محله ابوعلى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  52125على صدلى فتوح على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 مصطفى المرؼنى بملن/ مصطفى دمحم نجٌب حسٌن ابوالسعود  2و ش 12:   ، ناصٌه ش وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  52122انطون مفٌد عزٌز مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 الـتأشٌر:   ، شارع الصاؼة ملن/هناء ولٌم امٌن ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  52121ى السمنودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مجدى عل -  342

 الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ احمد البٌومى دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  52126مروه مسعد دمحم احمد عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 البحر بملن/ طلعت دمحم مصطفى الؽنام  2:   ، شالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  52122دمحم مختار دمحم االسكندرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 جزٌره شدوان بملن/ عوض السعٌد احمد بدر  2ش15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222224وفً تارٌخ  56556،  سبك لٌده برلم    حسٌن دروٌش حسٌن خالد ، تاجر فرد  -  352

الستؽالله " مخزن لتجاره المالبس الجاهزه ) عدا المالبس -مركز المحله بملن/ دمحم دروٌش حسٌن خالد -الـتأشٌر:   ، العامرٌه 

  56556وبرلم دائم تابع  2222لسنه1431العسكرٌه ( والمودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52115د ٌحٌى توفٌك فرج امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احم -  353

 الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ دمحم عبده على ابوحلوه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ  55252عمرو مصطفى عبدالعزٌز صمر دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ مصطفى عبدالعزٌز صمر دراز

تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ  55252عمرو مصطفى عبدالعزٌز صمر دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

ؽالله " معرض لتجاره السٌارات الست-مركز المحله بملن/ مصطفى عبدالعزٌز صمر دراز -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، سندسٌس 

  55252والممٌد برلم  2212-5-2" وتارٌخ افتتاحه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52122عمر دمحم رٌاض على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 اٌب دمحم عبدالرحمن تاٌبمنشٌه البكرى بملن/ ت-خلؾ مدرسه الشعبٌه -حمزه بن عبدالمطلب  2ش15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ  45654الهامى ابراهٌم عبدالرسول عبدالهادى خٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

الستؽالله " مصنع نسٌج " والمودع برلم -مركز سمنود بملن/ سمٌر دمحم ٌونس -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الناصرٌه 

  45654وبرلم دائم تابع  2222لسنه1453

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22222225وفً تارٌخ  52116دمحم حمدى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 مصر والسودان بملن/ عبدالسالم محمود احمد السحٌمى  2مع ش-مصطفى كامل  2، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52112سبك لٌده برلم     دمحم محمود دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  -  352

 الجٌش بملن/ مدحت دمحم احمد عطٌه  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  53555على احمد هاشم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 عزبه راؼب -بملن/ على احمد هاشم على احمد الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52112اٌهاب مصطفى على بدره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ منصور بدٌر عطاهللا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52115  اٌمن عطا دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  362

 الـتأشٌر:   ، كفر حجازى بملن/ ابراهٌم عبداللطٌؾ ابراهٌم 

تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ  45654الهامى ابراهٌم عبدالرسول عبدالهادى خٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 ملن/ سمٌر دمحم ٌونس العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الناصرٌه ب

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  56541دمحم عبدالمنعم عبدالسالم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 وابور النور بملن/ دمحم محفوظ مصطفى سٌد احمد ؼطاس -عزت خلؾ  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52111جر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى ٌحى زكرٌا الجمال ، تا -  365

 الـتأشٌر:   ، طرٌك العلو بلمٌنا بملن/ عناٌات عزٌز حسن المرسى اؼا 

تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ  55252عمرو مصطفى عبدالعزٌز صمر دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

الستؽالله " تجاره معادن -مركز المحله الكبرى بملن/ مصطفى عبدالعزٌز صمر دراز -الـتأشٌر:   ، نمره البصل  العنوان , وصؾ

  55252وبرلم دائم تابع  2222لسنه1443بكافه انواعها " ولٌد برلم اٌداع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52115دمحم مسعد عبدالرحمن بشٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 نعمان االعصر بملن/ السٌد السٌد المنسى سلٌمان  2ش2من-المسبن  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  52122مصطفى ابراهٌم محمود دمحم دمدم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 برج اللٌثى بملن/ محمود السعٌد راؼب الكوش -عبدالرحمن المزٌن  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52121احمد دمحم عبده على ابوحلوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 حجازى بملن/ احمد رجب عبدالمادر الـتأشٌر:   ، كفر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52113نوره وهبه السٌد دمحم البهوتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 الـتأشٌر:   ، المعتمدٌه بملن/ اسماعٌل محمود احمد عباس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  36325لٌده برلم    محمود رمضان محمود دمحم خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك  -  351

 كفر حجازى بملن/ دمحم عبدالمنعم عبدالؽنى عطٌه -احمد خلٌفه الزعبالوى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

العنوان , تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ  36325محمود رمضان محمود دمحم خفاجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 كفر حجازى بملن/ دمحم عبدالمنعم عبدالؽنى عطٌه -احمد خلٌفه الزعبالوى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  52122هٌثم ابراهٌم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 عصر بملن/ دمحم على عمر نعمان اال-الدمٌاطى  2الـتأشٌر:   ، اول ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  52125عبدالرحمن البدراوى عباس بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الهٌاتم بملن/ دمحم محمود دمحم الشٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  52125شٌماء الشحات دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 سكه زفتى العمومى بملن/ صدٌمه مجاهد مصطفى االسود 22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  52132حمدٌه دمحم رجب الشٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 عثمان عنبه الـتأشٌر:   ، سندسٌس بملن/ مرجان متولى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  52125محمود عماد دمحم الشحات توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الراهبٌن بملن/ احمد العدوى على الدرس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226 وفً تارٌخ 46132دمحم عادل دمحم احمد ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 دمحم رزق بملن/ احمد ابراهٌم البسطوٌسى  2ش34الـتأشٌر:   ، تعدل الى عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  52124اسماء السعٌد دمحم لدٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 عه بملن/ على المتولى عبدربه لدٌس التر 2ش2من-دمحم حلبه  2الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  32621دمحم ابراهٌم البسطوٌسى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 الطرٌك الدائرى بملن/ سمٌر عبدالحى عبدالرحمن سلٌمان -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى ابوراضى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  32621وٌسى الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم البسط -  351

 الطرٌك الدائرى بملن/ سمٌر عبدالحى عبدالرحمن سلٌمان -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى ابوراضى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  52255بسمه دمحم ابراهٌم الطمازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 محله زٌاد -الـتأشٌر:   ، تعد ل الملن بجعلة بملن/  مسعد مسعد دمحم حجازى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  22126مسعد مسعد المتولى مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 مسعد المتولى مناع الـتأشٌر:   ، الناصرٌه بملن/ المتولى  واحمد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222226وفً تارٌخ  52123البطاوى للتجاره والتوزٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 بجوار محطه المٌاه بملن/ عاطؾ دمحم الحسٌنى الزواوى -الـتأشٌر:   ، اول طرٌك الشٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52132سبك لٌده برلم    دمحم احمد مسعد دمحم رجب ، تاجر فرد ،   -  355

 منطمه مكتب العمل بملن/ ٌحى دمحم احمد رزق -مسجد المروه  2ش15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  52135ابراهٌم عبدالحمٌد عبدربه رشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 ابوراضى بملن/ سعٌد دمحم عمر اؼا-فتحى عثمان  2لـتأشٌر:   ، شوصؾ ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52133حسن السعٌد السٌد ابوسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 احمد الحسٌنى بملن/ احمد حسن السعٌد السٌد  2ش12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  52143بس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصنع العنانى للمال -  355

 وصؾ الـتأشٌر:   ، نمره البصل بملن/ دمحم زكى العنانى عماره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ  52135مصنع رافت ابوالعماٌم للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 بجوار السنترال بملن/ شرٌؾ دمحم دمحم المعداوى -محمود همام  2ش-عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الجمهورٌه ال

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  52136شٌماء صالح الدٌن دمحم الكفافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 ه بملن/ اشرؾ دمحم السباعى حماد الجمهورٌ-تاٌب  2ش25وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  45155عبدالفتاح احمد عبدالفتاح امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 كفر لرٌطنه -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الملن بجعلة بملن/ احمد عبدالفتاح امام 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  52132جر فرد ،  سبك لٌده برلم    فطوم مصطفى كامل السٌد دمحم ، تا -  322

 وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه بربر تبع صفط تراب بملن/ دمحم نجاح سلٌمان عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  42432احمد عبدالمادر على ملوخٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 تمسٌم الشامى بملن/ احمد عبدالمادر على ملوخٌا-االمام الشافعى  2لـتأشٌر:   ، تعدل الى شا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52142صادق فوزى صادق متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 الـتأشٌر:   ، كفر دخمٌس بملن/ روحٌه دمحم مرسى بهى الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52141دمحم رزق الشافعى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 ابوشاهٌن ملن/رضا دمحم دمحم نجم-الـتأشٌر:   ، امام مولؾ طلعت حرب برج الدلتا 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  55455عاطؾ عبدالفتاح دمحم الخباطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل الى طرٌك الهٌاتم االبشٌط بملن/ السٌده ٌوسؾ الزفتاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225ً تارٌخ وف 52134ساره عبدالعزٌز على محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 شكرى الموتلى بملن/ السٌد حمزه ٌوسؾ حشٌش -مدرسه التجاره  2من-عبدالحمٌد سالم  2ش4الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  33352دمحم ماهر عبدالرؤؾ الحلوجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه بملن/ ماهر عبدالرؤؾ على الحلوجىوصؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  33352دمحم ماهر عبدالرؤؾ الحلوجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

مصنع اعالؾ " وتارٌخ  الستؽالله "-مركز سمنود بملن/ ماهر عبدالرؤؾ على الحلوجً-وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت بدر حالوه 

  33352والممٌد برلم  2225-3-1افتتاحه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52135زٌنب عبدالسالم سعد العنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 الـتأشٌر:   ، دمرو بملن/ ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22222225وفً تارٌخ  52142بك لٌده برلم    ماجده احمد مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  س -  421

 الـتأشٌر:   ، طنباره بملن/ عزت احمد عبدالحمٌد الشربٌنى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  33352دمحم ماهر عبدالرؤؾ الحلوجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

الستؽالله " مزرعه لتجاره وتربٌه -مركز سمنود بملن/ ماهر عبدالؤؾ على الحلوجى -الوه وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت بدر ح

  33352وبرلم دائم تابع  2222لسنه1545الدواجن " ولٌد برلم اٌداع 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  12456سبك لٌده برلم    عادل عبدالعظٌم شحاته العرابى ، تاجر فرد ،  -  1

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع نسٌج ترٌكو دائرى "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل 22222222وفً تارٌخ  52235ابوسلٌم للتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ( وانتاج حٌوانى وفرز وتعبئه الحاصالت الزراعٌه واتجار  النشاط بجعلة " التصدٌر ) فى

 تماوى وثالجه خضروات وتصنٌع المواد الؽذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  52235اسماعٌل الدسولى ابراهٌم ابوسلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

تعدل النشاط بجعلة " التصدٌر ) فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ( وانتاج حٌوانى وفرز وتعبئه الحاصالت التأشٌر:  

 الزراعٌه واتجار تماوى وثالجه خضروات وتصنٌع المواد الؽذائٌه

شاط , وصؾ تم تعدٌل الن22222222وفً تارٌخ  52525صبرى صبرى امٌن صباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره مستلزمات مالبس جاهزه " ) عدا ما ٌختص بالمالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  53555نهاد ابوالمعاطى دمحم عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 رات "التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مؽسله السٌا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22222223وفً تارٌخ  55524البمرى لتصنٌع المخلالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدل النشاط بجعلة " مصنع مخلالت و ثالجه "

تعدٌل النشاط , وصؾ تم 22222224وفً تارٌخ  33251حازم احمد مصباح دمحم ابوالعماٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مخبز بلدى نصؾ الى "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22222224وفً تارٌخ  54546وائل دمحم مصطفى عز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

جاره وتورٌد المفروشات والمنسوجات ( والتصدٌر وت 6منالمجموعه  36والفمره  12اضافه نشاط  االستٌراد ) عدا المجموعه 

 والوبرٌات جمله " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22222224وفً تارٌخ  56566احمد ٌوسؾ امٌن ابومٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدل النشاط بجعلة " مخبز نصؾ الى "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222224وفً تارٌخ  55265تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم ،  -  12

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع تمطٌع وفرم وتعبئه وتؽلٌؾ لحوم مجمده "

, وصؾ تم تعدٌل النشاط 22222224وفً تارٌخ  33552عبدهللا عبدالعظٌم عبدالودود سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 ( وتصدٌر لطع ؼٌار سٌارات 6من المجموعه  36والفمره  12التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة االستٌراد ) عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  46152امانى سرور امٌن مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  كوافٌر

تم تعدٌل النشاط , 22222225وفً تارٌخ  34222لسٌد الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ مصطفى عطٌه ا -  13

 وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تصدٌر ) فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن ( "

تعدٌل النشاط , وصؾ  تم22222225وفً تارٌخ  34252دمحم عبدالبر محمود عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  الؽاء نشاط " االستٌراد " من النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  46152امانى سرور امٌن مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مركز تجمٌل حرٌمى "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22222225وفً تارٌخ  55535اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد دمحم الشحات صٌام ، ت -  16

 تعدل النشاط بجعله " مكتب تصدٌر النحل الحى ومنتجاته ومستلزماته وتعبئه وتوزٌع عسل النحل "

عدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم ت22222222وفً تارٌخ  5555جالل وهٌب الحفنً حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تعدل النشاط بجعلة " معرض لتجاره المالبس الجاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه (



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  55325ابراهٌم ٌونس فتوح البٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 ئر "التأشٌر:  اضافه نشاط " تصنٌع مفروشات متنوعه وستا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  2121علً امٌن توفٌك فٌاض علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " معصره بذره لطن وزٌوت نباتٌه " والؽاء ما ودن ذلن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222211وفً تارٌخ  42552فتحى كمال محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط بجعله تجارة ادوات كهربائٌة جدٌدة

النشاط , وصؾ تم تعدٌل 22222211وفً تارٌخ  36526رمضان فرج الحسانٌن البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مصنع ترٌكو دائرى "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222211وفً تارٌخ  36131سامح السٌد السٌد الساكت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مكتب توزٌع مالبس جاهزه ) عدا المالبس العسكرٌه ( "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  54555مد دمحم ماهر احمد عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  23

الى النشاط ) عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص  LDVDالتأشٌر:  تم اضافه نشاط موسٌمى وبروجٌكتور والدٌفٌدى 

 الالزمه (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  42512امد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالعزٌز السعٌد ح -  24

 اضافه نشاط " مصنع خراطٌم كهربائٌه وعزل اسالن " الى النشاط االصلى -التأشٌر:  تم الؽاء نشاط" االستٌراد " 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222212رٌخ وفً تا 42512الزمر للتكٌٌؾ والكهرباء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 اضافه نشاط " مصنع خراطٌم كهربائٌه وعزل اسالن " الى النشاط االصلى -التأشٌر:  تم الؽاء نشاط" االستٌراد " 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  46245جمال الدٌن سعد محمود زؼلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 تعدل النشاط بجعلة " مصنع نسٌج دائرى " التأشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  53544دمحم ممدوح احمد محمود شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

ل التأشٌر:  تم اضافه نشاط مصنفات سمعٌه وبصرٌه عن طرٌك الدش الى النشاط االصلى  ) عدا خدمات االنترنت وبعد الحصو

 على التراخٌص الالزمه (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22222213وفً تارٌخ  45213عفاؾ رضا السٌد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تعد ل النشاط بجعلة " بماله وتموٌن "

تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:   تم22222213وفً تارٌخ  45235احمد دمحم عطٌه رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

وفى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه  6من المجموعه  36والفمره  12تعدل النشاط لٌصبح االستٌراد والتصدٌر ) فٌماعدا المجموعه 

 لذلن (

ؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وص22222213وفً تارٌخ  35111على صالح على الحادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

( والتصدٌر ) فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه  6من المجموعه  36والفمره  12تعدل النشاط بجعلة االستٌراد ) عد المجموعه 

 لذلن (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222216وفً تارٌخ  55223البسٌونى سعد دمحم عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تعدل النشاط بجعلة " مكتب مماوالت " التأشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22222216وفً تارٌخ  45622على جمال على صوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تعدل النشاط بجعله ) مصنع مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  44565ك لٌده برلم   الشابورى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سب -  33

 (6من المجموعة  36والفمرة  12التأشٌر:  اضافة نشاط استثمار عمارى والؽاء نشاط استٌراد )عدا المجموعة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

النشاط , وصؾ تم تعدٌل 22222215وفً تارٌخ  44565احمد عباس عبدالستار الشابورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 (6من المجموعة  36والفمرة  12التأشٌر:  اضافة نشاط استثمار عمارى والؽاء نشاط استٌراد )عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22222215وفً تارٌخ  22152صالح حامد مسلم مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 ع الؽٌار "اضافه نشاط " استٌراد السٌارات ولط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  54555عمرو ممدوح عبدالمعطى راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " بٌع وتحضٌر ماكوالت وعرض مصنفات سمعٌه وبصرٌه عن طرٌك الدش )  فٌماعدا خدمات 

 الالزمه ( االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص

 

تم تعدٌل النشاط , 22222215وفً تارٌخ  36254هشام دمحم رفعت لتجاره المفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره مفروشات " والؽاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 22222215وفً تارٌخ  36254م   هشام دمحم رفعت للتجارة واالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  35

 وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره مفروشات " والؽاء ما دون ذلن

تم تعدٌل النشاط , 22222215وفً تارٌخ  36254هشام دمحم رفعت لالستٌراد و التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 لة " تجاره مفروشات " والؽاء ما دون ذلنوصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط بجع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  14512اشرؾ جابر ابراهٌم العجمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تعد ل النشاط بجعلة " تجاره مالبس جاهزه مستعمله " ) عدا المالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22222222وفً تارٌخ  5255تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد بدٌر دمحم كشن ، -  41

 تعدل النشاط بجعلة " مكتب مماوالت "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  42422الكوش للدعاٌه واالعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

تب دعاٌه واعالن  ) عدا خدمات االنترنت وعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مك

 والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  42422دمحم ابراهٌم توفٌك الكوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

ة " مكتب دعاٌه واعالن  ) عدا خدمات االنترنت وعدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه التأشٌر:  تعدل النشاط بجعل

 والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22222222وفً تارٌخ  55314دمحم سمٌر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 ة " مكتب تنمٌه مهارات ) عدا خدمات االنترنت (تعدل النشاط بجعل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل 22222223وفً تارٌخ  46223عطٌه لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 ( 6من المجموعه  36والفمره  12النشاط بجعلة " االستٌراد ) عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  46223تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل السٌد راؼب عطٌه ،  -  46

 ( 6من المجموعه  36والفمره  12التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " االستٌراد ) عدا المجموعه 

لنشاط , وصؾ تم تعدٌل ا22222223وفً تارٌخ  46223عطٌه لتجاره االدوات الصحٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 ( 6من المجموعه  36والفمره  12التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " االستٌراد ) عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22222223وفً تارٌخ  31213اٌمن سمٌر حسن مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تعدل النشاط بجعلة " كوفى شوب ومطعم "

تم تعدٌل النشاط 22222223وفً تارٌخ  31213مطر للرحالت السٌاحٌه وتنظٌم المعارض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 , وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " كوفى شوب ومطعم "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل النشاط , وصؾ تم تعد22222223ٌوفً تارٌخ  55532السٌده عباس حسن الرشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " مخبز سٌاحى "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222224وفً تارٌخ  36242صابر ابراهٌم عبدالجلٌل النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  اضافه نشاط " تجاره مواد بناء " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222224وفً تارٌخ  53514شعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناصر الشعراوى دمحم ال -  52

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط " تصنٌع باب وشبان " الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222224وفً تارٌخ  43222عبدهللا رفعت المطب ابوعبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

( وتصدٌر المنظفات الصناعٌه واالحماض  6من المجموعه  36والفمره  12تأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد ) عدا المجموعه ال

 ومشتماتها وكٌماوٌات المنظفات "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22222224وفً تارٌخ  1352اشرؾ دمحم احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 لنشاط لٌصبح " تصدٌر " ) فى حدود اللوائح والموانٌن المنظمه لذلن (تعدل ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  22315هالل مصطفً ابراهٌم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " معمل البان "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22222225وفً تارٌخ  34555سبك لٌده برلم     خلٌل دمحم خلٌل ابوالعنٌن ، تاجر فرد ، -  56

 تعدل النشاط بجعلة " تجاره االلمشه "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  44422منى عبدهللا عبدالعزٌز طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

الؽاء  -تلزمات الطبٌة المعملٌة وكٌماوٌات المعامل )عدا ما ٌختص باالدوٌة بكافة انواعها( التأشٌر:  تم اضافة نشاط تورٌدات المس

 نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222226وفً تارٌخ  32621دمحم ابراهٌم البسطوٌسى الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 " التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره االلمشه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22222226وفً تارٌخ  32621دمحم ابراهٌم البسطوٌسى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  تعدل النشاط بجعلة " تجاره االلمشه "

عدٌل النشاط , تم ت22222225وفً تارٌخ  31223الجابرى للتجارة والمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

وصؾ التأشٌر:  تم الؽاء نشاط " االنتاج الفنى " واضافه نشاط " انشاء منشات تعلٌمٌه " الى النشاط االصلى ) عدا خدمات االنترنت 

 وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه (

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع 22222222وفً تارٌخ  55562لحسٌنى عبدالسالم السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سلمى عرفه ا -  1

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  55555ولٌد دمحم عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  55525ٌه على صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هدى دمحم عط -  3

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222226وفً تارٌخ  55211ٌاسر احمد احمد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  55226تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ حامد على احمد على ،  -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  55242دمحم فؤاد عبدالمنصؾ حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222211وفً تارٌخ  55252سبك لٌده برلم     طارق فؤاد على دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ، -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  55254دمحم الدسولى زكى على الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22222213وفً تارٌخ  55223  رضا على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  2

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222216وفً تارٌخ  52225هشام ربٌع الششتاوى بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222215تارٌخ  وفً 52222مروه حسنى عبدربه الصواؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  52222دمحم عباس عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  52235جمال عبدالمنعم مهدى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  52251دمحم صابر امٌن خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  52265الجواد زٌن اماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زٌن عبد -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  52255حسن شمس الدٌن عبدالفتاح حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  52225دمحم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا ابراهٌم -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  52115دمحم مسعد عبدالرحمن بشٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222226وفً تارٌخ  52132، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدٌه دمحم رجب الشٌشى  -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  55552عصام ابراهٌم حامد على ورده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  55521جر فرد ،  سبك لٌده برلم   الموافى رمضان الموافى احمد ، تا -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  55215اسامه الششتاوى السعٌد كوهٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  55222جر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامة دمحم احمد حامد الطنبارى ، تا -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  55246هانى اٌهاب عبدالمنعم الشرنوبى طباجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222211وفً تارٌخ  55255تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امنه شتا دمحم شتا االشوح ، -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  55255دمحم صالح السٌد خلٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  55256د ،  سبك لٌده برلم   فاتن صابر على رمضان الفخرانى ، تاجر فر -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  52222عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222215وفً تارٌخ  52214د ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ محى الدٌن خلٌل الصبان ، تاجر فر -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  52212محمود امٌن دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  52242رلم   دمحم عباس اسماعٌل زرد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  52245محمود عبدالفتاح ابراهٌم ابراهٌم البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  52253لٌده برلم   هبه دمحم راشد احمد شنب ، تاجر فرد ،  سبك  -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  52251سعد دمحم سعد ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222224فً تارٌخ و 52124شاهنده احمد حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  52111مصطفى ٌحى زكرٌا الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  52134ساره عبدالعزٌز على محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  33352دمحم ماهر عبدالرؤؾ الحلوجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت22222223وفً تارٌخ  55552عاصم دمحم دمحم الرحمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  55223عادل ٌسرى اسماعٌل الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع22222226وفً تارٌخ  55215عبدالستار محب هاشم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222226وفً تارٌخ  55212رجب عبدالحمٌد دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  55525دمحم احمد اسماعٌل عبدالحمٌد حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  55251ٌاسمٌن دمحم نعمان العشرى الصم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  55252حاتم دمحم صالح الدٌن عبدالحمٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  55225نادٌه عزت عزالعرب السحلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 تأشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  52231دمحم البٌلى مصطفى العرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  52243اٌمن السٌد عبدالمنعم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  52246احمد هاشم دمحم ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  52262ابراهٌم دمحم رزق عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  52222خالد السٌد سٌد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222224وفً تارٌخ  52122احمد رجب على البر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  52112ٌد مصطفى العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نفٌسه السع -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222225وفً تارٌخ  45654الهامى ابراهٌم عبدالرسول عبدالهادى خٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22222223وفً تارٌخ  55554دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  55

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  55522صٌدلٌه د/ دمحم ابو شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222226وفً تارٌخ  55216، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سهٌر احمد حسن معوض -  55

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 22222222وفً تارٌخ  55223مروه عماد الدٌن محسب عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  55235نام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالحمٌد ابراهٌم عطٌه الؽ -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  55266تامر المؽازى ابراهٌم المؽازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  55252بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالوارث عبدالوارث دمحم  -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222213وفً تارٌخ  55254سعد الرفاعى موسى ذهبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  52222تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم ابوالعزم عبدهللا طاحون ، -  63

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222215وفً تارٌخ  52226السٌد عبدالعزٌز شحاته موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  52232،  سبك لٌده برلم   سوزان طلعت دمحم خلٌل ، تاجر فرد  -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  42252دمحم عاطؾ السٌد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  52264لٌده برلم    مارى كمال صابر ابراهٌم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  52223باسم جمال عبدالهادى البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222224وفً تارٌخ  52125رلم   دمحم دمحم شهٌر فوزى شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222224وفً تارٌخ  56556حسٌن دروٌش حسٌن خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  52125محمود عماد دمحم الشحات توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  55554عبدالرحٌم دمحم عبدالرحٌم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  55523رانٌا الصؽٌر فهمى العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222226وفً تارٌخ  55215احمد دمحم حسن الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  55244لمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبده ل -  55

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  55253دمحم زكرٌا مصطفى الجرجاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  55256سعد الدٌن الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالمولى السعٌد  -  55

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222213وفً تارٌخ  55255مكتب دمحم هندى العمال الهندسٌة والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  52225عمر عبدالعزٌز شلبى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  52215دمحم ابوبكر على ابوراشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  52242نبٌل محمود ابوهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  52242دمحم ربٌع حامد الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  52255، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عوض رجب خمٌس -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  52255نصر احمد على عمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222224وفً تارٌخ  52126سبك لٌده برلم   مروه مسعد دمحم احمد عرفه ، تاجر فرد ،   -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222225وفً تارٌخ  55252عمرو مصطفى عبدالعزٌز صمر دراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222225وفً تارٌخ  52135ر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصنع رافت ابوالعماٌم للمالبس الجاهزه ، تاج -  55

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  52136شٌماء صالح الدٌن دمحم الكفافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  55551فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سمٌر دمحم زٌدان رمضان ، تاجر -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222224وفً تارٌخ  55555دمحم على احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222224وفً تارٌخ  55552لٌده برلم   سلمى السٌد السٌد دمحم ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  55221اسامه حسٌن عبدالنبى الجعبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  55236برلم    دمحم مجدى دمحم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  23

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222211وفً تارٌخ  55245عادل دمحم محمود احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  55242برلم    المؽاورى دمحم على دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  55252حسنى فؤاد الششتاوى ؼراب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  55265 العزب عبدالحلٌم العزب دراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222213وفً تارٌخ  55253رشا احمد احمد البناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216تارٌخ  وفً 52211حمدى رضا عبدالمعطى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222215وفً تارٌخ  52212السٌد عبدهللا عماره العنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  52225امٌنه دمحم السٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  52261عمرو السٌد دمحم السٌد ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22222223وفً تارٌخ  52252على دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  2542نٌبل عبدالرحٌم طه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  52256السٌد عبدالحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابتسام -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222226وفً تارٌخ  52123البطاوى للتجاره والتوزٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  52132سعد دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد م -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  52135ابراهٌم عبدالحمٌد عبدربه رشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  55565حمد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمه السٌد ا -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  55552هانى عادل عبدالمنعم لادوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  55524لبلمٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم احمد حسن ا -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  55225احمد مجدى السٌد دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  55225لصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم دمحم عبدالرحٌم ا -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  55241ولٌد عبدالرحمن احمد احمد عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  55262براهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم ٌوسؾ ا -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  55253فتحى ابراهٌم عمر فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  55255اوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رمضان عبده رمضان الدمر -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222213وفً تارٌخ  55255مصطفى كمال احمد السٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222215وفً تارٌخ  52215بوادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خٌرى ابراهٌم الؽرٌب حامد -  112

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222215وفً تارٌخ  52221نها دمحم اسماعٌل محمود زٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  56222ٌر االلمشه وتجاره المالبس الجاهزه والمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المسٌرى لالستٌراد وتصد -  121

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22222215تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  52254ابراهٌم احمد رمضان عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 تأشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  52251حسٌن على ابراهٌم ابولتاٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222222وفً تارٌخ  52262حسن عبدالفتاح عبدالرازق البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص الشركة , وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  52113نوره وهبه السٌد دمحم البهوتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222226وفً تارٌخ  52122هٌثم ابراهٌم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  55563دمحم عبدهللا مصطفى ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  55555ناجى المتولى ٌوسؾ سلمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  55526بهاء على سعد حبزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  55212اسالم دمحم الصدٌك احمد الشوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22222226وفً تارٌخ  55212دمحم دمحم دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  55243دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222211وفً تارٌخ  55255 السٌد ابودهن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا دمحم -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222213وفً تارٌخ  55221احمد عمر عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  52224بوسمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لٌلى السٌد حموده ا -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  52235هشام حسن حسن العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  52252، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالحافظ عزوز عبدالحافظ سعٌد -  135

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  52255دمحم دمحم الرفاعى ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  52221تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا عبدهللا سٌد احمد منصور ، -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  52122انطون مفٌد عزٌز مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  52121،  سبك لٌده برلم    احمد مجدى على السمنودى ، تاجر فرد -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  55566محمود توفٌك احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  32224ٌده برلم   دمحم ابراهٌم توفٌك بدر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  55225حماده عبدالهادى احمد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222226وفً تارٌخ  55214ٌده برلم   دمحم حلمى عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  55245رشاد بكر دمحم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  55254برلم   دمحم عبدالرحٌم طلخان الحسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 22222211وفً تارٌخ  55264ابراهٌم عبدالنبى الدسولى الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  55252لٌده برلم    عبداللطٌؾ خالد عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222216وفً تارٌخ  52221خالد دمحم مصطفى مصطفى الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222216وفً تارٌخ  52226برلم    دمحم حسٌن على بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  52241حسن منصور احمد حسن عجٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  52245  عبدالمادر فوزى دمحم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  52255دمحم حسن حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223ارٌخ وفً ت 52252اٌمان ناجى ؼازى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22222223وفً تارٌخ  52224الحلٌك للنجاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 22222223وفً تارٌخ  52226على دمحم توفٌك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222224وفً تارٌخ  52123احمد عبدهللا دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222226وفً تارٌخ  52125شٌماء الشحات دمحم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  52135زٌنب عبدالسالم سعد العنانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  52142ماجده احمد مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  55565عمرو صالح على شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  55551لمماوالت النمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب السعدنى  -  163

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222224وفً تارٌخ  55555كافٌترٌا محمود البهلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  55522م احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دعاء حسٌن عبدالحكٌ -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  55225عادل عبدهللا عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  55222، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم مصطفى احمد  -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  55231احمد دمحم عبدالمنعم ابوالمطط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  55245اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالمادر حسن ٌونس ، ت -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  55256ابراهٌم اشرؾ ابراهٌم عصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  55265رد ،  سبك لٌده برلم   راضى دمحم دمحم كامل مصطفى ، تاجر ف -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222213وفً تارٌخ  55225صٌدلٌه د/ عالء الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  52225بك لٌده برلم   عصام ابراهٌم عبدالعزٌز على ، تاجر فرد ،  س -  153

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222215وفً تارٌخ  52216حسام رمضان ابراهٌم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  52235   ولٌد على داود سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  52255وفاء عطا عطا البؽدادى الشوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  52255الرمادى للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  52254دمحم مسعد السعٌد دمحم شعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225ارٌخ وفً ت 52122عمر دمحم رٌاض على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  52133حسن السعٌد السٌد ابوسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225خ وفً تارٌ 52143مصنع العنانى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  45513ابراهٌم مجدى ابراهٌم عنوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  55555طارق صابر عبدربه نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  55525الزؼبى جالل السعٌد خلٌل عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  55222دمحم خضر السٌد مصطفى ابوفرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  54342على سعد حسن عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  55235فاروق دمحم عبدالفتاح دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222211وفً تارٌخ  55262ابراهٌم سعٌد السٌد رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  55262ولٌد صبحى محمود سرور عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  55251دمحم السٌد عبدالرحمن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222213وفً تارٌخ  55224فتحى فتحى احمد عبدالوهاب الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222215وفً تارٌخ  52223تامر حسنى شولى الؽباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  52225احمد جمال بدٌر نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  52233هانى نصر فؤاد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  52255دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد جمال احمد  -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  52265احمد مصطفى امٌن حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  52265، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رفعت السٌد احمد الشهاوى  -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  52116دمحم حمدى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  52112سبك لٌده برلم    دمحم محمود دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222226وفً تارٌخ  22126مسعد مسعد المتولى مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  55562لم   شرٌؾ خٌرى صادق المشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  55222ؼاده دمحم امٌن حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225فً تارٌخ و 55224بالل ابراهٌم احمد الضٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  45241ابراهٌم احمد عبدهللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  55252دمحم حمدى عبدالمنعم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222211وفً تارٌخ  55251عبدهللا السٌد احمد شدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222211وفً تارٌخ  55261ٌوسؾ لطفى اسماعٌل ابوالمعاطى االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  55222وائل مامون على الدمٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222216تارٌخ وفً  55225دمحم زكرٌا دمحم على حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222216وفً تارٌخ  52212محمود نصر رشاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  52244خالد دمحم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  52245احمد عبدهللا عبدهللا احمد ابوزهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  52252دمحم المنسى السٌد بمٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  52222احمد دمحم عبدالرحمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل22222223وفً تارٌخ  52225رامى رمضان ؼازى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  52142صادق فوزى صادق متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  52141دمحم رزق الشافعى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  55565نصٌؾ فوزى بخٌت نخله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  55553 شرٌؾ احمد عبدالفتاح المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم -  212

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 22222225وفً تارٌخ  55222مدحت مرسى ابراهٌم شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  55226حسام السٌد طه الحصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22222225وفً تارٌخ  55225الموصل للدواجن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  55232دان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام دمحم حسن زٌ -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  55263حنان ابورٌه سٌد احمد المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  55265شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب الملٌجى عبدالرحمن -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  55226محمود حمدى بركات عشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  55255تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سمٌر عبدالمحسن لطب ، -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  55222ابراهٌم السٌد زاٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222216وفً تارٌخ  52222االجهورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد ابراهٌم عبدالشافى -  222

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222215وفً تارٌخ  52236مصطفى شفٌك شفٌك البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  52256دٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد عبدالخالك ش -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  52222دمحم المؽورى الششتاوى سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  52225تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالعزٌز دمحم حما ، -  233

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  52254محمود ممدوح دمحم الششتاوى المنصورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  52255ٌه الؽرٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسنى عبدالحمٌد عط -  235

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222226وفً تارٌخ  52125عبدالرحمن البدراوى عباس بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  55564ى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ٌوسؾ عبدالح -  235

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  55552احمد هانى احمد السباعى نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  55525تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان سامى على ٌونس ، -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222226وفً تارٌخ  55213الشاعر لتجارة اكسسوار المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  55224اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نهله دمحم السٌد الصعٌدى ، ت -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  55225مكتب النمراوى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  55242د ،  سبك لٌده برلم   دمحم السعٌد زكى دمحم عٌون ، تاجر فر -  243

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  55255نصره عجمى عبدالحافظ سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  55252احمد نبٌل محروس مصطفى الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222213وفً تارٌخ  55222احمد عبدالمجٌد سعد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  45636دمحم فتحى عبدالممصود صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222215وفً تارٌخ  52222صالح عبدالنبى فؤاد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  52253عبدهللا عبدالممصود فرٌد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  52252احمد حمدان احمد بسٌسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  52252وطنٌه عبد العزٌز احمد سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  52122دمحم مختار دمحم االسكندرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  52115احمد ٌحٌى توفٌك فرج امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  52132فطوم مصطفى كامل السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  55552ابراهٌم دمحم عبدالمجٌد عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222224وفً تارٌخ  55556ٌاسمٌن دمحم حلمى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  55555هانى ابراهٌم الؽرٌب الفضالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  55222صٌدلٌه د/دمحم طلعت الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  55232مركز ناصؾ للعالج الطبٌعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222222وفً تارٌخ  55233والء سمٌر السٌد الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222211وفً تارٌخ  34614/دمحم السٌد عبدالمنعم ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌه د -  261

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  54352دمحم السٌد فهمى النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  55252احمد على الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على  -  263

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  52213دمحم محمود دمحم ابوحلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222215وفً تارٌخ  52225لعظٌم عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد جمال عبدا -  265

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  52232علوان للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  52262نشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسؾ عبدالمعطى دمحم ال -  265

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  52263احمد عالء الدٌن سعد جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  52255اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عوض رجب خمٌس ، ت -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22222223وفً تارٌخ  52252ولٌد دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222224وفً تارٌخ  53242سبك لٌده برلم   دمحم السعٌد دمحم حسن احمد ، تاجر فرد ،   -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222224وفً تارٌخ  52125احمد السٌد عبدالواحد احمد البلجٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222225وفً تارٌخ  52122ر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى ابراهٌم محمود دمحم دمدم ، تاج -  253

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  52121احمد دمحم عبده على ابوحلوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  55556سامح فوزى ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222224وفً تارٌخ  55553دمحم مصطفى السٌد عبدالجلٌل حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  55522صالح مسعد السعٌد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22222222وفً تارٌخ  55221جزاره سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  55232لمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد السعٌد ل -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  55235احمد عبدالؽفار احمد ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222212وفً تارٌخ  55252 الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على فهٌم دمحم -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  55255دمحم فوزى مبرون عبدهللا مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222213وفً تارٌخ  33651ٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا محمود سعد شاه -  253

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222215وفً تارٌخ  52215دمحم عبدالفتاح البسٌونى البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  52224بوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جٌهان دمحم السعٌد ا -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222215وفً تارٌخ  52232فتحى دمحم ابوالمجد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  52266ك العواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالخالك ناهل عبدالخال -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222223وفً تارٌخ  52256احمد دمحم صدٌك ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  52252ساب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال الدٌن سعد دمحم الح -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  52125على صدلى فتوح على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  52112ر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب مصطفى على بدره ، تاج -  221

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222225وفً تارٌخ  52115اٌمن عطا دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22222226وفً تارٌخ  52124ده برلم   اسماء السعٌد دمحم لدٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  223

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: الفنٌه الرالٌه لتصنٌع االخشاب   55232بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر22222223،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: التجار العرب للتجاره   5152تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: اعالؾ الهنا   33252تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: بٌت العز   54546تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: الرٌان للمماوالت   55563 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم22222224،  فى تارٌخ :   -  5

الى: الفا سولت لتجاره وطحن الملح  45212تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224،  فى تارٌخ :   -  6

 الصناعى والتورٌدات الصناعٌه ومستلزمات المصابػ  

 الى: ال ٌوجد   55225م تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل22222224،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: تم الؽاء السمه التجارٌه   34222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222225،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: ابواب مكه للمماوالت العامه   54532تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222225،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: حسنى عبدالحافظ زٌدان البٌلى   16355تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226ٌخ : ،  فى تار  -  12

 الى: معرض الرضوه لالستٌراد والتصدٌر   5555تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: نهر الكوثر للماكوالت البحرٌه   42233اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل22222222،  فى تارٌخ :   -  12

الى: لصر البارون للحلوٌات الشرلٌة  44115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  13

 والؽربٌة  

 الى: وادى النٌل للزٌوت النباتٌه وبذره المطن   2121رلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب22222222،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: اشرؾ دمحم السٌد دمحم   15533تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  15

 لبمرى للمماوالت  ا -الى: مكتب اعمار  55263تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222211،  فى تارٌخ :   -  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: الرضوان لالستٌراد والتصدٌر   45235تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222213،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: مشوٌات عنب   46142تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: مصنع اورٌجٌنال للمالبس الجاهزه   45622التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 22222216،  فى تارٌخ :   -  12

 BESTالى: بست ساٌن لالستٌراد والتصدٌر  55562تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222215،  فى تارٌخ :   -  22

SIGN   

 الى: الرابح للثروه الحٌوانٌه   55144الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم 22222215،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: كبده سترٌت   54555تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222215،  فى تارٌخ :   -  22

 المفروشات   الى: المصرٌه تكستاٌل لتجاره 36254تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222215،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: هشام دمحم رفعت لتجاره المفروشات   36254تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222215،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: دمحم منٌر عبدالمادر المهدى   55125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: سفنكس للرحالت   55125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222ٌخ : ،  فى تار  -  26

 الى: ال ٌوجد   45511تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  25

 المهدى للرحالت  الى:  45511تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: الكوش للدعاٌه واالعالن   42422تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: فجر الصباح لتنمٌه المهارات   55314تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: اٌمن سمٌر حسن مطر   31213تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: كوفا كافٌه   31213تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: عطٌه لالستٌراد   46223لممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا22222223،  فى تارٌخ :   -  33

للمالبس  XXX LARGأكس الرج  3الى:  41222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223،  فى تارٌخ :   -  34

 الجاهزه  

وصناعه المنظفات الى: الرجاء لتجاره  43222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224،  فى تارٌخ :   -  35

 واالستٌراد والتصدٌر  

 الى: السنباوى للرحالت   45112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: مصنع نٌو كاسل النتاج ورق الجدران   55221تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: دمحم ابراهٌم البسطوٌسى الشامى   32621تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: الؽرباوى للرحالت   45354تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222225،  فى تارٌخ :   -  32

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 16355برلم       22222226حسنى عبدالحافظ زٌدان على   ، تارٌخ :  -  1

 16355برلم       22222226حسنى عبدالحافظ زٌدان على   ، تارٌخ :  -  2

 15533برلم       22222212اشرؾ دمحم السٌد دمحم   ، تارٌخ :  -  3

 15533برلم       22222212ٌخ : اشرؾ دمحم السٌد دمحم   ، تار -  4

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    22222222، وفى تارٌخ    15442هاله حسٌن عبدالمطلب النجار وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 لحل الشركة 2222-2-2فى  52والمودع برلم  14222محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22222224، وفى تارٌخ    12532مجدي فتحً وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 لحل الشركة 2222-2-4فى  56والمودع برلم  14225محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     22222225وفى تارٌخ  ،   55532شركة جمال ؼنام وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 العتزال التجاره 2222-2-5فى   22والمودع برلم  14323تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22222222، وفى تارٌخ    21243عادل عبدالمنعم لادوس وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 لحل الشركة 2222-2-2فى  22والمودع برلم  14312م السجل  تم محو المٌد بامر محو رل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    22222211، وفى تارٌخ    11523علً كامل ابوزٌد وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 لحل الشركة 2222-2-11فى  122والمودع برلم  14313السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22222211، وفى تارٌخ    35111س وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : اسامه جمعه السٌد عد   - 6

 لحل الشركة 2222-2-12فى  122والمودع برلم  14311السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

وفى تارٌخ  ،   35111اسامه عدس و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -شركة المستمبل للمماوالت    - 5

 لحل الشركة 2222-2-12فى  122والمودع برلم  14311تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم    22222211

تم محو/شطب    22222211، وفى تارٌخ    35111اسامه جمعه السٌد عدس وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 لحل الشركة 2222-2-12فى  122والمودع برلم  14311السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    35111اسامه عدس و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  -شركة المستمبل للمماوالت    - 2

 لحل الشركة 2222-2-12فى  122والمودع برلم  14311تم محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم    22222211

تم    22222213، وفى تارٌخ    1255شركه مهدي عباس عباس الجعلً وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 لحل الشركة 2222-2-13فى  114والمودع برلم  14325محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم    22222225، وفى تارٌخ    26535برلم : ولٌد عبدالوهاب على المؽربى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 11

 لحل الشركة 2222-2-25فى  135والمودع برلم  14342محو/شطب السجل  تم محو المٌد بامر محو رلم 

تم محو/شطب    22222226، وفى تارٌخ    22252شركه كوكب وشرٌكها لالسمده  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 لحل الشركة 2222-2-26فى  132والمودع برلم  14352بامر محو رلم  السجل  تم محو المٌد

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال  22222224وفً تارٌخ   ، 45263عبدالمنعم دمحم دمحم حراز وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   12222222.222ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التأشٌ

تم تعدٌل  22222224وفً تارٌخ   ، 45263عبدالمنعم دمحم دمحم حراز للمماوالت وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   12222222.222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  22222211وفً تارٌخ   ، 45566شركة / اشرؾ صبرى عبدالحمٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   5222222.222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  22222215وفً تارٌخ   ، 2555اخوان فرؼل للتجاره شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   3522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22222226وفً تارٌخ   ، 53223شاهٌناز دمحم دمحم السمان وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   422222.222لها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ   ، 35546شركة/ عبدالحمٌد احمد الخرجاوى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   5222222.222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22222226وفً تارٌخ   ، 15552شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، شركه اسماعٌل على اسماعٌل الدرٌنى وشرٌكته -  5

 جنٌه   5222222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  22222226وفً تارٌخ   ، 15552شركه/اسماعٌل على اسماعٌل الدرٌنى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   5222222.222ٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعد

تم  22222226وفً تارٌخ   ، 15552شركه اسماعٌل على اسماعٌل الدرٌنى وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   5222222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22222226وفً تارٌخ   ، 15552شركه/اسماعٌل على اسماعٌل الدرٌنى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   5222222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22222225وفً تارٌخ   ، 44522عزت سعد ابوالعنٌن زؼلول وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   12222222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عبدالمنعم دمحم دمحم حراز وشركاه ، شركة تضامن  تعدل ؼرض الشركة واصبح " المٌام باعمال المماوالت العمومٌه المتكامله  -  1

ادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد الامه وشراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعد

 المنشات علٌها والامه المبانى والوحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه لتملكها او تاجٌرها او ادارتها او استؽاللها لحسابها او لحساب

 تضامن تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة22222224وفً تارٌخ  45263الؽٌر " ،  سبك لٌدها برلم   

عبدالمنعم دمحم دمحم حراز للمماوالت وشركاه ، شركة تضامن  تعدل ؼرض الشركة واصبح " المٌام باعمال المماوالت العمومٌه  -  2

المتكامله وشراء وبٌع وتاجٌر وامتالن االراضى بهدؾ تمسٌمها وتخطٌطها ومدها بالمرافك واعدادها للبناء او بٌعها بحالتها او بعد 

شات علٌها والامه المبانى والوحدات السكنٌه والتجارٌه واالدارٌه لتملكها او تاجٌرها او ادارتها او استؽاللها لحسابها او الامه المن

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22222224وفً تارٌخ  45263لحساب الؽٌر " ،  سبك لٌدها برلم   

شركة تضامن  تعدل ؼرض الشركة واصبح " التصدٌر " ،  سبك لٌدها برلم    صالح السٌد عبدالؽنى سالمه وشركاه ، -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22222225وفً تارٌخ  25566

عزت سعد ابوالعنٌن زؼلول وشركاه ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط " التخلٌص الجمركى " الى ؼرض الشركة ،  سبك  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن22222225وفً تارٌخ  44522لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: شاهٌناز دمحم دمحم  53223توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222226،  فى تارٌخ :   -  1

 السمان وشركائها

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

نجلى السٌد احمد على البربرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع واصبحت لجمٌع الشركاء مجتمعٌن  -  1

اومنفردٌن وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه والبنون ولهم حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

ولهم حك  -اما عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن -لمرور وامام الشهر العمارى والالم ا

 25566برلم       22222225توكٌل ؼٌرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : 

الشركاء مجتمعٌن محمود فاروق دمحم عبدالرازق  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع واصبحت لجمٌع  -  2

اومنفردٌن وذلن عن جمٌع اعمال الشركة وامام كافه الجهات الحكومٌه واالهلٌه والبنون ولهم حك فتح الحسابات الجارٌه بالبنون 

ولهم حك  -اما عمد المروض والرهون والسلفٌات فال تسرى اال بتولٌع جمٌع الشركاء مجتمعٌن -وامام الشهر العمارى والالم المرور 

 25566برلم       22222225ل ؼٌرهم فى كل او بعض اختصاصاتهم ، تارٌخ : توكٌ

شاهٌناز دمحم دمحم السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع واصبحت لها منفرده الحك فى التولٌع باسم  -  3

اللجان الداخلٌه ولجان الطعن ولجان انهاء الشركة وتمثٌلها امام الجهات والمصالح الحكومٌه ومصلحه الضرائب المصرٌه و

المنازعات الضرٌبٌه وكذلن هٌئه التامٌنات االجتماعٌه والشهر العمارى والسجل التجارى واداره المرور ولها حك االلتراض من 

 53223برلم       22222226البنون وحك الرهن بما ٌحمك ؼرض الشركة والحفاظ على اصولها والتزاماتها ، تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد سعد دمحم سعد الشربٌنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت االداره والتولٌع واصبحت لها منفرده الحك  -  4

فى التولٌع باسم الشركة وتمثٌلها امام الجهات والمصالح الحكومٌه ومصلحه الضرائب المصرٌه واللجان الداخلٌه ولجان الطعن 

رٌبٌه وكذلن هٌئه التامٌنات االجتماعٌه والشهر العمارى والسجل التجارى واداره المرور ولها حك ولجان انهاء المنازعات الض

برلم       22222226االلتراض من البنون وحك الرهن بما ٌحمك ؼرض الشركة والحفاظ على اصولها والتزاماتها ، تارٌخ : 

53223 

برلم       22222226شرٌن  تعدلت صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ : شاهٌناز دمحم دمحم السمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  5

53223 

عبدالرحمن احمد سعد دمحم سعد الشربٌنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  6

 53223برلم       22222226



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ن عضوٌه الشركة والر باستالمه كافه حموله طرؾ كرٌم اسماعٌل على الدرٌنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج م -  5

 15552برلم       22222226الشركة بالكامل وتخالص ، تارٌخ : 

كرٌم اسماعٌل على الدرٌنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة والر باستالمه كافه حموله طرؾ  -  5

 15552  برلم     22222226الشركة بالكامل وتخالص ، تارٌخ : 

كرٌم اسماعٌل على الدرٌنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة والر باستالمه كافه حموله طرؾ  -  2

 15552برلم       22222226الشركة بالكامل وتخالص ، تارٌخ : 

تالمه كافه حموله طرؾ كرٌم اسماعٌل على الدرٌنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خرج من عضوٌه الشركة والر باس -  12

 15552برلم       22222226الشركة بالكامل وتخالص ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

   تجدٌدات افراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 22325برلم       22222222، تارٌخ :  555  2222-1-13مصطفى عباس عبدهللا احمد  ج/ -  1

 12456برلم       22222222، تارٌخ :  544  2212-12-5عادل عبدالعظٌم شحاته العرابى  ج/ -  2

 12456برلم       22222222رٌخ : ، تا 545  2215-12-5عادل عبدالعظٌم شحاته العرابى  ج/ -  3

 21553برلم       22222222، تارٌخ :  562  2225-4-25هانم السٌد السٌد العجٌزي  ج/ -  4

 21553برلم       22222222، تارٌخ :  552  2212-4-25هانم السٌد السٌد العجٌزي  ج/ -  5

 21553برلم       22222222، تارٌخ :  551  2215-4-25هانم السٌد السٌد العجٌزي  ج/ -  6

 2252برلم       22222222، تارٌخ :  556  2215-4-14عبدالمادر الشناوى المرسى الشناوى  ج -  5

 15521برلم       22222222، تارٌخ :  551  2215-3-11دمحم عبدالحمٌد دمحم مصطفً حسن  ج/ -  5

 15521برلم       22222222، تارٌخ :  542  2214-2-23دمحم عبدالحمٌد دمحم مصطفً حسن  ج/ -  2

 15521برلم       22222222، تارٌخ :  552  2212-2-23دمحم عبدالحمٌد دمحم مصطفً حسن  ج/ -  12



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 25521م   برل    22222222، تارٌخ :  554  2212-2-25ناجح احمد عبدالرحمن سعدون  ج/ -  11

 33251برلم       22222222، تارٌخ :  552  2215-5-5حازم احمد مصباح دمحم ابوالعماٌم  ج/ -  12

 42512برلم       22222222، تارٌخ :  566  2215-5-22مسعد ابوالعطا سعد ابوالعطا  ج/ -  13

 16512برلم       22222222، تارٌخ :  562  2225-2-12عبدالرحمن محمود عبدالرحمن تره  ج/ -  14

 16512برلم       22222222، تارٌخ :  561  2212-2-12عبدالرحمن محمود عبدالرحمن تره  ج/ -  15

 16512برلم       22222222، تارٌخ :  562  2215-2-12عبدالرحمن محمود عبدالرحمن تره  ج/ -  16

 16512برلم       22222222ٌخ : ، تار 563  2222-2-12عبدالرحمن محمود عبدالرحمن تره  ج/ -  15

 16512برلم       22222222، تارٌخ :  562  2225-2-12الفرلان للتورٌدات الورلٌه واالدوات الكتابٌه  ج/ -  15

 16512برلم       22222222، تارٌخ :  561  2212-2-12الفرلان للتورٌدات الورلٌه واالدوات الكتابٌه  ج/ -  12

 16512برلم       22222222، تارٌخ :  562  2215-2-12دات الورلٌه واالدوات الكتابٌه  ج/الفرلان للتورٌ -  22

 16512برلم       22222222، تارٌخ :  563  2222-2-12الفرلان للتورٌدات الورلٌه واالدوات الكتابٌه  ج/ -  21

 36325لم   بر    22222222، تارٌخ :  565  2212-6-14السٌد دمحم السٌد شداد  ج/ -  22

 41555برلم       22222222، تارٌخ :  552  2215-12-2عبدالعزٌز محمود عبدالعزٌز الكنٌسى  ج/ -  23

 35435برلم       22222223، تارٌخ :  524  2215-11-2خالد الدمحمى عباس دمحم الشٌشٌنى  ج/ -  24

 43255برلم       22222223ٌخ : ، تار 522  2212-5-5الدمحمى السٌد الدمحمى السٌد صالح  ج/ -  25

 32214برلم       22222223، تارٌخ :  513  2212-5-15اٌمان ابراهٌم سلٌمان  ج/ -  26

 32214برلم       22222223، تارٌخ :  514  2215-5-15اٌمان ابراهٌم سلٌمان  ج/ -  25

 41651برلم       22222223، تارٌخ :  511  2215-12-22عماد عبدالمنعم احمد العنترى  ج/ -  25

 25253برلم       22222223، تارٌخ :  555  2215-12-22ممدوح دمحم الدسولً بدوي  ج/ -  22

 44325برلم       22222223، تارٌخ :  522  2212-12-12شٌماء عبدالعال محمود عبدالعال المؽل  ج/ -  32

 43262برلم       22222223ارٌخ : ، ت 552  2215-12-12نفٌسه امٌن عبدالعزٌز ٌحٌى  ج/ -  31

 15226برلم       22222223، تارٌخ :  512  2212-5-12السعٌد دمحم مصطفً البدراوي  ج/ -  32

 32525برلم       22222223، تارٌخ :  525  2216-5-16فلاير احمد ابراهٌم خضر  ج/ -  33

 16523برلم       22222224:  ، تارٌخ 552  2222-2-12وفاء دمحم السٌد حامد عوض  ج/ -  34

 35133برلم       22222224، تارٌخ :  545  2212-12-31النمٌرى عبدالمجٌد متولى الدسولى عٌسى  ج/ -  35

 43561برلم       22222224، تارٌخ :  555  2212-3-3حمدى رجب دمحم زٌاده  ج/ -  36

 43255برلم       22222224، تارٌخ :  535  2212-5-5فوزٌه رزق صابر دمحم  ج/ -  35

 44555برلم       22222224، تارٌخ :  543  2222-1-14سهام مسعد عمل زاٌد  ج/ -  35



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 33552برلم       22222224، تارٌخ :  532  2212-12-6عبدهللا عبدالعظٌم عبدالودود سلٌم  ج/ -  32

 33552برلم       22222224، تارٌخ :  531  2215-12-6دهللا عبدالعظٌم عبدالودود سلٌم  ج/عب -  42

 34252برلم       22222224، تارٌخ :  535  2215-5-12السٌد الؽرٌب دمحم الجبلى  ج/ -  41

 43253برلم       22222224، تارٌخ :  552  2215-11-4سمٌر عبدهللا عباس عبدهللا  ج/ -  42

 34252برلم       22222224، تارٌخ :  535  2215-2-5السٌد الؽرٌب دمحم الجبلى  ج/ -  43

 42652برلم       22222224، تارٌخ :  542  2215-3-12عسلو لالستٌراد والتصدٌر  ج/ -  44

 31556برلم       22222225، تارٌخ :  554  2211-2-25ابراهٌم عطٌه مصطفى جوده  ج/ -  45

 31556برلم       22222225، تارٌخ :  555  2216-2-25هٌم عطٌه مصطفى جوده  ج/ابرا -  46

 42652برلم       22222225، تارٌخ :  222  2222-3-14صٌدلٌه د/ عمرو حسٌن مرجان  ج/ -  45

 34252برلم       22222225، تارٌخ :  524  2215-2-6دمحم عبدالبر محمود عوؾ  ج/ -  45

 44256برلم       22222225، تارٌخ :  555  2222/2/12-س ابوحسٌن  جحسن على عبا -  42

 2213برلم       22222225، تارٌخ :  523  2215-3-24مسعد عبدالرازق ابوالعنٌن عجور  ج/ -  52

 35226برلم       22222225، تارٌخ :  526  2222-1-15دمحم ابورٌا رمضان السٌد حماد  ج/ -  51

 44161برلم       22222225، تارٌخ :  552  2212-2-5بدهللا عبدالعزٌز التراوى  ج/عبدالعزٌز ع -  52

 34215برلم       22222225، تارٌخ :  565  2213-1-22ابراهٌم عبدالسالم السٌد ابراهٌم  ج -  53

 34215برلم       22222225، تارٌخ :  566  2215-1-22ابراهٌم عبدالسالم السٌد ابراهٌم  ج/ -  54

 43545برلم       22222225، تارٌخ :  556  2212/5/21-عصمت اسماعٌل عبدالوهاب مجاهد  ج -  55

 2323برلم       22222226، تارٌخ :  225  2212/5/16-حسن احمد ابراهٌم السٌد النشار  ج -  56

 2323لم   بر    22222226، تارٌخ :  226  2215/5/16-حسن احمد ابراهٌم السٌد النشار  ج -  55

 43252برلم       22222226، تارٌخ :  225  2215/11/4-عطٌه خلٌفه حسبو السٌد العرالى  ج -  55

 5536برلم       22222226، تارٌخ :  215  2216/3/25-طارق شكرى دمحم البسٌونى  ج -  52

 44426برلم       22222226، تارٌخ :  223  2212/12/25-خالد شولى السٌد بكر  ج -  62

 25266برلم       22222226، تارٌخ :  215  2215/6/14-اسامه دمحم السٌد حبٌش  ج -  61

 23552برلم       22222226، تارٌخ :  211  2213-1-15عبدالؽنى فٌاض دمحم عبدالعاطى  ج/ -  62

 23552برلم       22222226، تارٌخ :  212  2215-1-15عبدالؽنى فٌاض دمحم عبدالعاطى  ج/ -  63

 16355برلم       22222226، تارٌخ :  222  2222/1/1-حسنى عبدالحافظ زٌدان على  ج -  64

 16355برلم       22222226، تارٌخ :  222  2222/1/1-حسنى عبدالحافظ زٌدان البٌلى  ج -  65

 44115برلم       22222222، تارٌخ :  256  2212/5/26-منال عطٌه السٌد على  ج -  66



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5555برلم       22222222، تارٌخ :  232  2214-12-26جالل وهٌب الحفنً حامد  ج/ -  65

 5555برلم       22222222، تارٌخ :  242  2212-12-26جالل وهٌب الحفنً حامد  ج/ -  65

 21411برلم       22222222، تارٌخ :  231  2215-2-22سامح دمحم هالل امٌن  ج/ -  62

 33455برلم       22222222، تارٌخ :  242  2215-2-15دمحم دمحم مسعد  ج/ سوسو رشدى -  52

 6151برلم       22222222، تارٌخ :  264  2222-3-26دمحم صالح عبدالعزٌز سماح  ج/ -  51

 44322برلم       22222212، تارٌخ :  255  2212/12/12-عصام ابوالعماٌم على ابوالفضل  ج -  52

 2263برلم       22222212، تارٌخ :  252  2222-4-22ابراهٌم  ج/ عفاؾ شولً -  53

 2263برلم       22222212، تارٌخ :  251  2225-4-22عفاؾ شولً ابراهٌم  ج/ -  54

 2263برلم       22222212، تارٌخ :  252  2212-224عفاؾ شولً ابراهٌم  ج/ -  55

 2263برلم       22222212تارٌخ : ،  253  2215-4-22عفاؾ شولً ابراهٌم  ج/ -  56

 5245برلم       22222212، تارٌخ :  256  2212-5-11ماهر سامى مرلص  ج/ -  55

 5245برلم       22222212، تارٌخ :  254  2222-1-25ماهر سامى مرلص  ج/ -  55

 5245برلم       22222212، تارٌخ :  255  2215-2-22ماهر سامى مرلص  ج/ -  52

 35521برلم       22222212، تارٌخ :  252  2222-3-24احمد حسن حسن لندٌل  ج/ -  52

 35243برلم       22222212، تارٌخ :  255  2222-1-26شرٌؾ دمحم مصطفى الدهان  ج/ -  51

 25146برلم       22222212، تارٌخ :  222  2214-12-22محمود بسٌونً دمحم ابوذهب  ج/ -  52

 25146برلم       22222212، تارٌخ :  223  2212-12-22نً دمحم ابوذهب  ج/محمود بسٌو -  53

 25332برلم       22222212، تارٌخ :  224  2212-2-2الجوهرى للتجاره  ج/ -  54

 25332برلم       22222212، تارٌخ :  225  2215-2-2الجوهرى للتجاره  ج/ -  55

 25332برلم       22222212، تارٌخ :  226  2222-2-2الجوهرى للتجاره  ج/ -  56

 42553برلم       22222211، تارٌخ :  1253  2223-5-22فؤاد ماهر مٌخائٌل شحاته  ج/ -  55

 36526برلم       22222211، تارٌخ :  1226  2212-11-1رمضان فرج الحسانٌن البسٌونى  ج/ -  55

 34614برلم       22222211، تارٌخ :  1236  2213/5/12-صٌدلٌه د/دمحم السٌد عبدالمنعم ابوحسن  ج -  52

 34614برلم       22222211، تارٌخ :  1235  2215/5/12-صٌدلٌه د/دمحم السٌد عبدالمنعم ابوحسن  ج -  22

 35325برلم       22222211، تارٌخ :  1211  2222-2-2امانه حسام الدٌن كامل عرب  ج/ -  21

 36556برلم       22222211، تارٌخ :  1241  2212/12/5-د الكٌالنى  جرضا دمحم ابراهٌم احم -  22

 33612برلم       22222211، تارٌخ :  1235  2222/2/15-عصام سمٌر دمحم محرز  ج -  23

 33612برلم       22222211، تارٌخ :  1235  2222/2/15-محرز لتحوٌل وتصنٌع الورق  ج -  24



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 36131برلم       22222211، تارٌخ :  1232  2212-5-5سامح السٌد السٌد الساكت  ج/ -  25

 36131برلم       22222211، تارٌخ :  1233  2224-5-5سامح السٌد السٌد الساكت  ج/ -  26

 44226برلم       22222211، تارٌخ :  1212  2225-2-2دمحم عبدالستار صبرى خمٌس  ج/ -  25

 44226برلم       22222211، تارٌخ :  1212  2225-2-2دمحم عبدالستار صبرى خمٌس  ج/ -  25

 44226برلم       22222211، تارٌخ :  1212  2225-2-2مناحل خمٌس و تجاره مشتمات عسل النحل  ج/ -  22

 44625برلم       22222211، تارٌخ :  1256  2212-12-14حسام دمحم منصور دحروج  ج/ -  122

 44254برلم       22222211، تارٌخ :  1225  2224-2-22رضا عطٌه دمحم كرات  ج/ -  121

 42254برلم       22222212، تارٌخ :  1252  2215-2-15دمحم عٌد مصطفى صالح  ج/ -  122

 34633برلم       22222212، تارٌخ :  1222  2213-5-14طلعت ماهر ابراهٌم السٌد  ج/ -  123

 34633برلم       22222212، تارٌخ :  1223  2215-5-14عت ماهر ابراهٌم السٌد  ج/طل -  124

 21422برلم       22222212، تارٌخ :  1252  2225-2-22احمد عمر عمر ابراهٌم  ج/ -  125

 21422برلم       22222212، تارٌخ :  1252  2212-2-22احمد عمر عمر ابراهٌم  ج/ -  126

 21422برلم       22222212، تارٌخ :  1251  2215-2-22عمر ابراهٌم  ج/احمد عمر  -  125

 35532برلم       22222212، تارٌخ :  1252  2214-1-15حسن عبدالعظٌم كمال ابراهٌم الؽبارى  ج/ -  125
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 36553برلم       22222212، تارٌخ :  1262  2212-5-12احمد عبدالفتاح عبدالواحد الشوحه  ج/ -  114
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