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عن التصدٌر  161162برلم  22222225، لٌد فى  25222.222دمحم محمود السٌد صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 ش عبدالمنعم سلٌمان من ش سعد زغلول منٌا الممح1والتورٌدات عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : 

عن ورشه خٌاطه ،  161111برلم  22222222، لٌد فى  52222.222ماله ،   دمحم السٌد وصفى حسن  ، تاجر فرد ، رأس -  2
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 مٌت ربٌعه ملن جمعه دمحم خلٌل-ل عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : عزبة الجمالى رحالت داخلٌه ونمل عما 

عن مدشة حبوب  15116برلم  22222223، لٌد فى  522222.222دمحم فوزى شحاته باشا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4
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عن  161321برلم  22222225، لٌد فى  12222.222ر فرد ، رأس ماله ،  السٌد مصطفى مصطفى عاشور  ، تاج -  11
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تب تورٌدات عامه عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : ش ترعه االسدٌه ابوحماد ملن كوثر دمحم مك
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عن كافٌه ، بجهة :  161362برلم  22222221، لٌد فى  12222.222رانٌا السٌد دمحم رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 المومٌه الزلازٌك ملن زٌنب السٌد سلٌمان-ش الكٌالنى  5

عن ورشة  161421برلم  22222212، لٌد فى  12222.222االمٌر رجب حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم  -  21

 فالوس بملن االمٌر رجب حسن -كهربائى سٌارات ، بجهة : شارع سعد زغلول 

عن  161448برلم  22222211، لٌد فى  12222.222احمد دمحم عبدالسمٌع عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 الزلازٌك بملن فتحى عبدالعزٌز دمحم رمضان -ش الثورة من ش المدٌر منشٌة اباظة  1تجارة ادوات منزلٌة ، بجهة : 
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  عطٌهمواشى ، بجهة : طهره حمٌد ملن / رجب دمحم
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 بملن سعٌد عبدالعزٌز دمحم -الرفاعٌٌن  -بجهة : النوافعة 

عن معلف مواشى  161182رلم ب 22222222، لٌد فى  52222.222دمحم حافظ عبدهللا مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 ، بجهة : كفر عمار لنتٌر ملن عبدالحلٌم حافظ عبدهللا مراد

عن بماله  161221برلم  22222223، لٌد فى  25222.222محمود السٌد السٌد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 تموٌنٌه ، بجهة : لمرونه ملن ولٌد دمحم دمحم الطاهر
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 مماوالت عامه ، بجهة : العباسة بملن محمود احمد السٌد

عن مكتب  161261برلم  22222225، لٌد فى  12222.222نجوى دمحم صالح احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28
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 بملن دمحم العربى ٌونس ذكى -فلل الجامعه  -موباٌالت ، بجهة : ش عمرو بن العاص 

عن مكتب تورٌدات  161356برلم  22222226، لٌد فى  122222.222خالد دمحم راشد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 عامه عدا العماله والكمبٌوتر ومجاالت الحاسب اآللى ، بجهة : ش بور سعٌد ملن عبدالحكٌم احمد دمحم
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تمسٌم  المعلمٌن ش البطل احمد عبدالعزٌز  الزلازٌك ملن نجوى سعٌد الجوهرى  ووالء  2من عجٌن ، بجهة : عمار رلم  حلوى

 ومها وخالد دمحم الزهٌرى
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 ، بجهة : ش ترعه المركٌزه ابوحماد ملن حماد دمحم حسٌن

 161364برلم  22222221، لٌد فى  122222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسام عبدالمادر عبدالحمٌد عبدالمحسن  -  35

 عن تجاره مواد بناء ، بجهة : النمره علٌوه م الحسٌنٌه ملن هٌثم على عبدالحمٌد

عن تجارة  161383برلم  22222221، لٌد فى  152222.222احمد دمحم السٌد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 ار موتوسٌكالت ، بجهة : ابو نجاح ملن صبرى عرفان عرفان  الجندىلطع غٌ

عن  161422برلم  22222212، لٌد فى  25222.222منصور عبدالنبى عبدهللا منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 حداٌد وبوٌات ، بجهة : الهٌصمٌة بملن شحاته دمحم عبدالحك

عن  161432برلم  22222212، لٌد فى  12222.222  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  معتز السٌد عبداللطٌف السٌد دمحم -  38

 مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : ع الجندٌه بساتٌن بركات الطحاوٌه بلبٌس ملن السٌد عبداللطٌف السٌد

عن صٌانة اجهزة  161422برلم  22222212، لٌد فى  8222.222غرٌب سلٌم دمحم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 تبرٌد وتكٌف ، بجهة : ش م من ش الغشام بملن سمٌر دمحم على اسماعٌل

عن تجاره  161455م برل 22222211، لٌد فى  12222.222حسام حسن دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 خضار وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : الصالحٌه المدٌمه فالوس ملن فاطمه دمحم عبدالرازق درهوس

عن ورشة  161414برلم  22222212، لٌد فى  12222.222ٌسرٌة عبدهللا متولى اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 / بملن احمد دمحم دمحم تشغٌل اخشاب ، بجهة : اوالد مرعى / لرٌة االخٌوة

عن  161415برلم  22222212، لٌد فى  52222.222حماده عبدالرؤف عبدالسالم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بملن دمحم على حامد -ادوات منزلٌة ، بجهة : بندف 

عن مكتب  161522برلم  22222212، لٌد فى  52222.222رضا دمحم حسن على عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 رحالت داخلٌة و نمل عمال داخلٌة ماعدا السٌاحٌة ، بجهة : مٌت جابر ملن/ السٌد فتحى عبدالسمٌع

عن تجارة  161533برلم  22222213، لٌد فى  25222.222احمد حلمى لطب دهشان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 ر مشروع الخطارة ملن عٌد دمحم محمودبجوا-ادوات صحٌه ، بجهة : الحجاجٌه المستجده 

عن مكتب  161546برلم  22222213، لٌد فى  12222.222دمحم السٌد خضرى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 بملن نبٌل عبدالرحمن بسٌونى  -رحالت داخلٌة ونمل عمال فٌما عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : بنى حسٌن 

عن ورشة  161581برلم  22222216، لٌد فى  5222.222معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سلومه جوده  -  46

الزلازٌك ملن عبدالسمٌع كمال -تصنٌع مالبس جاهزه  عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : المنشٌه الجدٌده امام مولف ابو كبٌر وههٌا 

 عبدالسمٌع

 161562برلم  22222213، لٌد فى  12222.222جر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالستار عبدالحمٌد نصار عبدهللا  ، تا -  46

 عن بٌع العطاره ، بجهة : السعدى بشاره م الحسٌنٌه ملن على السٌد عبدالحمٌد

عن بماله  161168برلم  22222222، لٌد فى  25222.222عباس دمحم عباس سالم حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 بملن اشرف عبدهللا عباس سالم -ٌر عماره تموٌنٌة ، بجهة : ب
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 موتوسٌكالت واطارات وبطارٌات ، بجهة : ع المهندس عرب دروٌش فالوس ملن اسماعٌل على عبدالحمٌد عبدهللا

عن بٌع  122211برلم  22222223، لٌد فى  12222.222عت عبد المادر عجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مدحت رف -  52

 وتجارة السلع التموٌنٌه وبماله ، بجهة : سنهوا ملن لمٌاء دمحم حسام

ن بٌع ع 122211برلم  22222223، لٌد فى  12222.222مدحت رفعت عبد المادر عجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بناحٌة سنهوا ملن سعٌد طاهر سٌد احمد 122211وتجارة السلع التموٌنٌه وبماله ، بجهة : له مكتب رحالت داخلٌه برلم 

عن مكتب نمل  161232برلم  22222224، لٌد فى  5222.222شاهٌناز فتحى فهمى علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 جهة : السعٌدٌة ملن/ اشرف ابراهٌم فهمى علوانعمال و رحالت داخلى عدا السٌاحٌة ، ب

عن مطعم  161246برلم  22222224، لٌد فى  25222.222دمحم محمود عطٌه عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 مأكوالت كرٌب ، بجهة : ش التموى من ش المومٌة ملن/ دمحم متولى ادرٌس

 161286برلم  22222225، لٌد فى  12222.222رد ، رأس ماله ،  مصطفى دروٌش الصادق ابوالممصان  ، تاجر ف -  54

 عن ادوات صحٌه ، بجهة : سعود المبلٌه الحسٌنٌه ملن دروٌش الصادق ابوالممصان

عن تجارة جملة  161343برلم  22222226، لٌد فى  5222.222صالح عطوان دمحم عطوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ة : بساتٌن االسماعٌلٌة بملن عطوان دمحم عطوانمنتجات غذائٌة ، بجه

عن  161346برلم  22222226، لٌد فى  52222.222محمود السٌد محمود ٌوسف طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 اول حارة المبٌض من ش الجمهورٌة بملن زٌنب دمحم فهمى دمحم -تجارة خردوات ، بجهة : ش ابو عبٌد 

عن  161344برلم  22222226، لٌد فى  15222.222ل عبدالناصر مختار دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود جما -  56

 بملن سعاد سعٌد ابراهٌم -محل مواد غذائٌة ، بجهة : ش الشٌخ جودة 

 161281م برل 22222225، لٌد فى  12222.222السٌد اسماعٌل حسانٌن اسماعٌل ابوالنٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 عن مكتب تورٌد بالتات خشب ، بجهة : عزبة الحناوى ملن/ فاطمة عبدالسمٌع توفٌك

عن تجارة ذهب  161366برلم  22222221، لٌد فى  12222.222عبدهللا رجب عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مٌت جابر بملن عبٌر عبدالنبى ابراهٌم -، بجهة : عزبة السراٌا 

عن مكتب  161361برلم  22222221، لٌد فى  12222.222اٌمن دمحم السٌد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : خالد بن الولٌد حى مبارن  الزلازٌك ملن دمحم السٌد عبدالعال

عن مشغل  161313برلم  22222221، لٌد فى  222222.222س ماله ،  مٌنا كمال سمعان اٌوب  ، تاجر فرد ، رأ -  61

 الزلازٌك بملن كرٌستٌن سمٌر نجٌب -النحال  -مالبس جاهزه عد المالبس العسكرٌة ، بجهة : ش عزازى 

عن مكتب  161438برلم  22222212، لٌد فى  21222.222طارق فؤاد السٌد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

الزلازٌك بملن -النحال -شارع عبدالملن سلٌمان 23تورٌدات تجارٌة)عدا تورٌد العمالة ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب( ، بجهة : 

 حامد دمحم حامد

عن  161434برلم  22222212، لٌد فى  32222.222رشا صابر عبدالفتاح دمحم على غٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 بملن خالد عبدالعظٌم عبدربه سلٌمان  -: السعٌدٌة  ستائر والمشة ، بجهة

عن محل تنجٌد ،  161451برلم  22222211، لٌد فى  15222.222عدلى على دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 بجهة : السنٌطة ملن/ على دمحم ابراهٌم

عن مكتب  161466برلم  22222211، لٌد فى  12222.222محمود خلٌل خلٌل عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 رحالت داخلٌة ماعدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : بجوار منزل الدكتور جمال البٌاضى المطاوٌة ملن/ عادل خلٌل عبدالعزٌز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد  161463برلم  22222211، لٌد فى  32222.222اسالم السٌد سعٌد احمد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 الزلازٌك بملن اسالم السٌد سعٌد احمد سلٌمان-حسن صالح -لطع غٌار معدات جولف ، بجهة : المنشٌة الجدٌدة 

عن مواشى حالبه ،  161411برلم  22222212، لٌد فى  12222.222بسمه دمحم احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ابراهٌم دمحمسعود البحرٌه ملن عماد -بجهة : ابو شمٌس 

عن مكتب  161568برلم  22222213، لٌد فى  12222.222احمد ناصر دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 كفر اباظه ملن عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم-رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : عزبة هٌالنه 

عن  132652برلم  22222213، لٌد فى  222222.222احمد حسٌن احمد حسٌن تعٌلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 المالن ملن طلعت حسٌن احمد-مزرعة دواجن ، بجهة : ابو غرباوى 

عن  132652برلم  22222213، لٌد فى  222222.222احمد حسٌن احمد حسٌن تعٌلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 ش الحرٌه 21بناحٌة  2212-8-22فى  132652مزرعة دواجن ، بجهة : له محا تعبئة وتغلٌف برلم 

عن مكتب رحالت  161625برلم  22222216، لٌد فى  25222.222باسم فهمى دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 الحسٌنٌه ملن فهمى دمحم سالمهداخلٌه ونمل عماله عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : الجمالٌه 

عن بماله ، بجهة :  161536برلم  22222213، لٌد فى  22222.222رضا عباس دمحم زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 بملن فوزٌه ابراهٌم سٌف النصر ابراهٌم -ام رماد 

عن مطعم  161615برلم  22222216، لٌد فى  12222.222اسماء السٌد عبدالحلٌم دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 كبده ، بجهة : بٌشه عامر منٌا الممح ملن فاطمه نصر عبدالحى

عن  161631برلم  22222216، لٌد فى  12222.222احمد ابراهٌم عبدالجلٌل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 علىمماوالت ، بجهة : ش العمده م ابوعمر ملن ابراهٌم عبدالجلٌل 

عن  161654برلم  22222216، لٌد فى  12222.222كوثر سعد ابراهٌم دسولى الحماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بماله ، بجهة : ش المساح متفرع من ش بور سعٌد ملن سعد ابراهٌم دسولى

عن مكتب دعاٌه  161632برلم  22222216، لٌد فى  52222.222دولت عثمان على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 واعالن  عدااصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه وخدمات االنترنت ، بجهة : شنبارة ملن امٌرة عثمان على

عن ثالجه  166112برلم  22222216، لٌد فى  12222.222مصطفى دمحم سلٌمان عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 سنهوا ملن رضا ابراهٌم فرجلتسوٌة الموز ، بجهة : 

عن ثالجه  166112برلم  22222216، لٌد فى  12222.222مصطفى دمحم سلٌمان عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 بناحٌة السعدٌٌن م منٌا الممح 2218-12-2فى  166112لتسوٌة الموز ، بجهة : له توكٌالت تجارٌه برلم 

عن مكتب  161635برلم  22222216، لٌد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد حسن دمحم مصطفى   -  61

 ش مصر ملن حسن دمحم مصطفى 5مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن مكتب  161683برلم  22222218، لٌد فى  12222.222اسامه محمود احمد بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : كفر العرب منٌا الممح ملن دمحم مصطفى مرسىمماوالت عامه وتورٌدات عدا تور

عن  161684برلم  22222218، لٌد فى  12222.222دمحم السٌد عوض رمضان مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 وحده خلط وتصنٌع اعالف ، بجهة : لصاصٌن الشرق الحسٌنٌه ملن السٌد عوض رمضان

عن مالبس  146525برلم  22222218، لٌد فى  12222.222احمد دمحم ٌوسف عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 الحسٌنٌة بملن جٌهان ٌونس عطٌه-جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : شارع المركز 



 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

عن مالبس  146525برلم  22222218، لٌد فى  12222.222احمد دمحم ٌوسف عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : افتتح محل اخر عن مستحضرات تجمٌل محلٌه فى ش مشهور الطحاوى م بشارة ملن السٌد 

 محمود عطٌه

عن مالبس  146525برلم  22222218، لٌد فى  12222.222احمد دمحم ٌوسف عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 اهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : له محل اخر عن  فىج

عن بمالة ، بجهة  161613برلم  22222211، لٌد فى  12222.222حسن احمد ٌوسف حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 : السماعنة ش المحطة ملن/ ثناء عبدالرحمن سلٌمان

عن  161651برلم  22222222، لٌد فى  12222.222، رأس ماله ،   احمد دمحم حسن عبدالحمٌد البغدادى  ، تاجر فرد -  86

 عدد ولوازم الورش ، بجهة : ش ساحة الغالل ملن فاطمه السٌد احمد

عن  161663برلم  22222222، لٌد فى  12222.222عماد ابراهٌم عبدالحمٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 دا السٌاحٌة ، بجهة : تل مفتاح ملن/ عبدهللا سعٌد عبدالحمٌد سلٌمانمكتب رحالت داخلٌة و نمل عمال ماع

عن بماله ،  161666برلم  22222222، لٌد فى  5222.222صالح دمحم توفٌك دمحم منسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 بجهة : مٌت ربٌعه ملن بدوى دمحم توفٌك

عن معرض  161612برلم  22222223، لٌد فى  12222.222رأس ماله ،  صفاء كمال السٌد عبدالسالم  ، تاجر فرد ،  -  81

 بٌع موتو سٌكالت وتروسٌكالت ، بجهة : الجابرٌه الكبٌرة / عمرٌط ملن سمٌر على حسن على

عن تنجٌد  161618برلم  22222223، لٌد فى  5222.222منى الشافعى عبدالحمٌد الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 الزلازٌك بملن احمد خٌرى السٌد -الصٌادٌن  -ٌهات ، بجهة : ش الوزٌرى انتر

عن  161822برلم  22222224، لٌد فى  122222.222شرٌف فرج عبدالفتاح دمحم دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 تجارة مواد غذائٌة بالجملة ، بجهة : شوبن بسطة ـ ملن / دمحم خلٌل الشحات عبدهللا

عن مصنع  133222برلم  22222223، لٌد فى  12222.222ابراهٌم ابراهٌم خلٌفة دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 مالبس عدا العسكرٌه ، بجهة : كفر العرب ملن خلٌفه ابراهٌم خلٌفه

عن مصنع  133222برلم  22222223، لٌد فى  12222.222ابراهٌم ابراهٌم خلٌفة دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 بناحٌة كفر العرب ملن مجدى متولى عبدالمادر  2212-1-11فى  133222مالبس عدا العسكرٌه ، بجهة : له محل مالبس برلم 

عن مواشى  161842برلم  22222224، لٌد فى  222222.222على دمحم عباس ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 صان الحجر بملن على حسن حموده-رمسٌس -حالبة ، بجهة : عزبة العماٌدة 

عن محل فرش  161835برلم  22222224، لٌد فى  12222.222دمحم محمود دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 سٌارات ، بجهة : سوادة ملن/ سمٌحة دمحم حسن

 161461برلم  22222211، لٌد فى  12222.222بسمة مصطفى دمحم احمد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 عن سوبر ماركت ، بجهة : كفر السطوحٌة بملن مرجان دمحم ٌوسف

عن مركز  161526برلم  22222212، لٌد فى  12222.222ولٌد عبدالرحمن السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 منٌا الممح ملن بهٌجه حسٌن حسن عامر-طرٌك بنها -تنظٌف جاف للسٌارات ، بجهة : ش سعد زغلول 

عن بٌع  161518برلم  22222212، لٌد فى  12222.222شٌرٌن ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 وشراء الموتوسٌكالت ولطع الغٌار ، بجهة : المصبى شرق م صان الحجر ملن دمحم على حسن على

عن مخبز  161416برلم  22222212، لٌد فى  5222.222رمضان دمحمى عبدالعزٌز بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 نبارة المٌمونه ملن صالح ذكى عبدالرحمنبلدى نصف آلى ، بجهة : ش



 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 مالبس اطفال  161516برلم  22222216، لٌد فى  5222.222سامح ودٌع رزق حنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 الزلازٌك ثانى بملن هٌثم خلٌفه حسن-المساكن التعاونٌة -، بجهة : ش عبدالعزٌز على 

عن  161611برلم  22222216، لٌد فى  5222.222ان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم جودة ابراهٌم عطٌة بدر -  121

 ش طارق بن زٌاد / االشارة / الزلازٌك بملن اشرف السٌد ابراهٌم السٌد 11عطاره ، بجهة : 

ب عن مكت 161538برلم  22222213، لٌد فى  12222.222نبوى السٌد غرٌب السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 رحالت داخلٌة و نمل عمال فٌما عدا السٌاحٌة ، بجهة : بنى شبل ملن/ دٌنا احمد السٌد

عن  161616برلم  22222216، لٌد فى  52222.222كرٌم عبدالعال فوزى دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 صاله العاب ترفٌهٌه ، بجهة : ش الحرٌه الحسٌنٌه ملن عطٌات مصٌلحى عبده

عن مكتب  161642برلم  22222216، لٌد فى  12222.222اسالم طارق بٌومى نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : كفر اكٌاد بلبٌس ملن طارق بٌومى نصار

عن  161621برلم  22222216، لٌد فى  122222.222سامى مصطفى السٌد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : هرٌة رزنه ملن على فتحى اسماعٌل
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن نظم  168631برلم  22222224، لٌد فى  122222.222احمد دمحم دمحم ٌوسف  خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

-لزمات المصانع ماعدا تورٌد العماله  والكمبٌوتر والحاسب اآللى ومجاالته ، بجهة : طرٌك عبدالمنعم رٌاض االطفاء وتورٌد مست

 بلبٌس ملن السٌد احمد دمحم عرالى-بجوار المعهد الدٌنى 

م عن نظ 168631برلم  22222224، لٌد فى  122222.222احمد دمحم دمحم ٌوسف  خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

االطفاء وتورٌد مستلزمات المصانع ماعدا تورٌد العماله  والكمبٌوتر والحاسب اآللى ومجاالته ، بجهة : له محل كافٌه برلم 
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عن بٌع حبوب  126666برلم  22222225، لٌد فى  12222.222دمحم نجٌب عبدالجواد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 بناحٌة عزبة الجامع  سعود المبلٌه ملن نجٌب عبدالجواد 126666واعالف ، بجهة : له مكتب استٌراد وتصدٌر برلم 

عن صٌدلٌة بشرٌة ،  161263برلم  22222225، لٌد فى  5222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رشا دمحم حسن دمحم   -  162

 بملن فكرى محمود عطٌه -هرٌة رزنة  -بجهة : عزبة ابو طه 

عن محل لعب  161352برلم  22222226، لٌد فى  322222.222احمد السٌد احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 بملن دمحم علٌوة دمحم منصور -سنهوت اطفال ، بجهة : 

 161363برلم  22222221، لٌد فى  12222.222عبدالرحمن عبدالحمٌد عبدالرحٌم ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 بملن عبدالحمٌد عبدالرحٌم ٌونس -عن مكتب هندسى مماوالت ، بجهة : الدمحمٌة 

عن مكتب  161316برلم  22222226، لٌد فى  12222.222د ، رأس ماله ،  شٌرٌن دمحم دمحم اسماعٌل  ، تاجر فر -  163

 رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : االسدٌة بملن عبدالمنعم سعٌد دمحم

ة عن تجار 161362برلم  22222221، لٌد فى  12222.222ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 اكسسوار محمول ، بجهة : ش لوممبا / سور نادى السكة الحدٌد / النظام / الزلازٌك بملن فاطمة فاروق دمحم

عن مكتب  161422برلم  22222212، لٌد فى  5222.222دمحم رمضان عزب بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

ش احمد عنانى / االشارة / الزلازٌك بملن محى الدٌن منصور محى  1رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : 

 الدٌن

عن توزٌع وتجارة  161335برلم  22222226، لٌد فى  12222.222دمحم احمد دمحم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

الزلازٌك ملن مرام السٌد -الصٌادٌن-ى ش دمحم صبح 6االجهزه الكهربائٌه فٌما عدا الكمبٌوتر والحاسب اآللى ومجاالته ، بجهة : 

 غرٌب



 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 تصنٌع  161162برلم  22222222، لٌد فى  1222.222سمٌة ابوالعال ابو العال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 بملن هشام حسٌنى خلٌفة -اكٌاس بالستٌن ، بجهة : ش الفمى 

عن  161166برلم  22222222، لٌد فى  2222.222د ، رأس ماله ،  عاطف عبدهللا السٌد عبدهللا عثمان  ، تاجر فر -  168

 بماله ، بجهة : ش السوٌمه /العدلٌه ملن دمحم رأفت عبدالستار

عن  161116برلم  22222223، لٌد فى  12222.222جمٌل  ابوالفتوح عطٌه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 الدٌن احمدالسٌد عبدهللا مفروشات ، بجهة : مشتول الماضى ملن بهاء

عن  161228برلم  22222223، لٌد فى  25222.222فتح هللا عبدالغنى ابراهٌم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

بملن عبدالغنى ابراهٌم  -تورٌدات عامه فٌما عدا تورٌد العماله ومجاالت الحاسب االلى وتجارة موالح بالتجزئة ، بجهة : الجعفرٌة 

 فٌوس

عن مكتب  161223برلم  22222223، لٌد فى  5222.222عبدهللا احمد مصطفى تهامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 بملن احمد مصطفى تهامى مصلحى -رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : بنى صالح 

عن شحن ونمل  141664برلم  22222224، لٌد فى  12222.222عادل دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 البضائع ، بجهة : كوبرى خوزق كفر ابراش مشتول السوق ملن حسن سلٌمان ٌوسف

عن شحن ونمل  141664برلم  22222224، لٌد فى  12222.222عادل دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 نٌع مالبس جاهزه للغٌر فى كفر ابراشالبضائع ، بجهة : له محل اخر عن تص

عن  161251برلم  22222224، لٌد فى  52222.222سامى ابراهٌم دمحم فرج هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 مستلزمات الرى الحدٌثه ، بجهة : ابوشلبً طرٌك الصالحٌه الجدٌده فالوس ملن حامد دٌاب دمحم

عن مكتب  161262برلم  22222225، لٌد فى  1222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناصر ابراهٌم خلٌل على  ،  -  165

 بملن دمحم عبدالعزٌز عبدالداٌم دمحم -رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : سندنهور 

عن مكتب  161262برلم  22222225، لٌد فى  12222.222ناصر ابراهٌم خلٌل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 بملن دمحم عبدالعزٌز عبدالداٌم دمحم -رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : سندنهور 

عن تجارة  161262برلم  22222224، لٌد فى  5222.222محمود السٌد محمود عابدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 الزلازٌك بملن السٌد محمود عابدٌن -النظام  لسم -ش منصور  16اعالف حٌوان ، بجهة : 

عن  161312برلم  22222225، لٌد فى  12222.222دمحم سٌد احمد عبدالحمٌد البماشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 الزلازٌك بملن عبدالناصر محمود دمحم -الصٌادٌن  -تورٌدات زٌوت سٌارت ، بجهة : ش الطائف 

عن مكتب  161216برلم  22222225، لٌد فى  5222.222د حسٌن عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالحمٌ -  161

 تصدٌر ورحالت داخلٌه عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : ع المعلمٌن البٌروم فالوس ملن دمحم احمد ابراهٌم على

عن  161352برلم  22222226، لٌد فى  21222.222اسماعٌل عبدالراضى السٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 بملن سلوى السٌد بٌومى -بجوار بنزٌنة الخوانكى  -ورشة حداده كرٌتال باب وشبان ، بجهة : عزبة البطرٌك 

عن تربٌة مواشى  162215برلم  22222225، لٌد فى  52222.222عصام دمحم عطٌه عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 رة حمٌد ملن/ رجب دمحم عطٌه عٌد، بجهة : طه

 164411برلم  22222226، لٌد فى  152222.222دمحم ممدوح سعٌد عبدالرحمن جبرٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 مٌت بشار منٌا الممح ملن ممدوح سعٌد عبدالرحمن 2عن معلف تربٌه مواشى حالبه ، بجهة : عمار 

 164411برلم  22222226، لٌد فى  152222.222جبرٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم ممدوح سعٌد عبدالرحمن -  183

 عن معلف تربٌه مواشى حالبه ، بجهة : له محل اخر عن حبوب وعالفه فى منٌا الممح مٌت بشار



 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 خدمات  166633برلم  22222226، لٌد فى  21222.222انور عبدالفتاح انور العدل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 صان الحجر ملن نادر عبدالفتاح انور-زراعٌه ، بجهة : الرست 

عن خدمات  166633 برلم 22222226، لٌد فى  21222.222انور عبدالفتاح انور العدل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 صان الحجر-بناحٌة الرست  166633زراعٌه ، بجهة : له محل ورشه لحام معادن برلم 

عن  161365برلم  22222221، لٌد فى  12222.222احمد حجازى السٌد عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 اكٌاد بلبٌس ملن  حجازى السٌد عبدالوهاب مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : كفر

عن مكتب  161364برلم  22222221، لٌد فى  12222.222سامٌه امٌن سلٌمان حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 الزلازٌك بملن نادر فاٌز عطا هللا عبدالسٌد -رحالت داخلٌة ونمل عمال ماعدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : حى مبارن 

 161426برلم  22222212، لٌد فى  122222.222سمر مختار حسٌن عبدالحمٌد الطوخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 بملن فوزى عبدالمنعم سالمه -عن تورٌدات عامه ومماوالت حكومٌة ماعدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : الزنكلون 

عن مكتب نمل  161326برلم  22222226، لٌد فى  5222.222جر فرد ، رأس ماله ،  شٌرٌن دمحم دمحم عبدالرحمن  ، تا -  181

 بضائع ، بجهة : االسدٌه ملن عبدالمنعم سعٌد دمحم

عن  161424برلم  22222212، لٌد فى  12222.222دمحم فوزى دمحم عبدالعظٌم ٌسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 بملن فوزى دمحم عبدالعظٌم ٌسن -اوالد سٌف  -بجهة : ش ابو ساطى  صٌانة وبٌع تكٌٌفات وفالتر مٌاه ،

عن مكتب  161158برلم  22222222، لٌد فى  5222.222ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

االبراهٌمٌه فى  52251رلم رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : كان له مكتب رحالت ونمل عمال ب

 بناحٌة العواسجه 2218-12-24والغى فى  16-6-2215

عن مكتب  161158برلم  22222222، لٌد فى  5222.222ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لكى السٌد ابراهٌمرحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : كفر موسى عمران ملن ف

عن بمالة ،  161115برلم  22222223، لٌد فى  5222.222احمد خٌرى بالسى عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ش التحرٌر ملن/ عادل صدٌك شحاته حسونة2بجهة : 

عن مكتب  161221رلم ب 22222223، لٌد فى  12222.222فاروق دمحم السٌد الجدع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 مماوالت ، بجهة : ش النمراشى الحرٌرى ملن/جمال محمود  فؤاد الدخاخنى

عن مكتب  161236برلم  22222224، لٌد فى  12222.222رمضان دمحم حسٌن حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لن اكمل ذكى مهران احمدرحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : تل حوٌن م

عن تسوٌك  161256برلم  22222224، لٌد فى  12222.222كرٌم حسٌن احمد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

ش الزلازٌك 2عمارى دون التسوٌك االلكترونى و التورٌدات ) ماعدا تورٌد العمالة و مجاالت الكمبٌوتر و الحاسب االلى( ، بجهة : 

 ة النكارٌة ملن/ احمد دمحم الصادقالمنصورة شٌب

عن ثالجة  161261برلم  22222224، لٌد فى  12222.222سالمه مختار دمحم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 اسمان ، بجهة : ابوشعبه الرئٌسى ملن/ سعدٌة على حسٌن

عن  161241برلم  22222224، لٌد فى  12222.222امانى عبدالرحمن عبدالهادى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 مركز توزٌع للبوتجاز ، بجهة : لرٌة النوافعة النحاسٌن ملن/ عبدالمنعم عبدالرحمن عبدالهادى دمحم

عن مواشى  161285برلم  22222225، لٌد فى  52222.222احمد على على خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ندى سماكٌن الغرب الحسٌنٌه ملن عادل على على خطابحالبه ، بجهة : ع دمحم اف

عن مكتب نمل  161265برلم  22222225، لٌد فى  12222.222دمحم حسٌن جاٌل عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 مٌع متولىبملن دمحم رافت عبدالس -داخلى وتورٌدات فٌما عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب ، بجهة : المعالى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  161213برلم  22222225، لٌد فى  5222.222امٌره دمحم عبدالفتاح حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 بملن عبدالفتاح فتحى عبدالفتاح -انشاص الرمل  -رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : عزبة رفلة 

عن مكتب  161213برلم  22222225، لٌد فى  5222.222اح حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌره دمحم عبدالفت -  222

 بملن عبدالفتاح فتحى عبدالفتاح -انشاص الرمل  -رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : عزبة رفلة 

عن مركز  161331برلم  22222226، لٌد فى  22222.222والء مصطفى حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

ش  21بعد الحصول على التراخٌص الالزمة فٌما عدا خدمات االنترنت ، بجهة :   2211/12/5فى  6136لغات موافمة امن  رلم 

 االمام على / فلل الجامعه / الزلازٌك بملن نادٌة ابراهٌم صالح

عن معلف  161323برلم  22222226، لٌد فى  222222.222ماله ،   حسن عبدالواحد حسن على  ، تاجر فرد ، رأس -  224

 بملن دمحم اٌمن سعٌد سلٌم -المالن  -مواشى ، بجهة : عزبة انطوان 

عن دكان بماله ،  161368برلم  22222221، لٌد فى  5222.222فاطمه دمحم محمود سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 هامى عبدالسالمملن سامى ت -بجهة : سنهوت 

عن مكتب  161382برلم  22222221، لٌد فى  12222.222جمال احمد رزق سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 رحالت داخلٌة ونمل العمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : ام رماد بملن دمحم جمال احمد رزق

عن  161425برلم  22222212، لٌد فى  12222.222أس ماله ،  اسامه السعٌد دمحم ابراهٌم فرج  ، تاجر فرد ، ر -  226

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال عد ا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : ابراش مركز مشتول السوق ملن السعٌد دمحم ابراهٌم

عن مكتب  161442 برلم 22222212، لٌد فى  12222.222ربٌع جوده عبدالعزٌز حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 رحالت دخلٌة ونمل عمال)عدا السٌاحٌة( ، بجهة : حى مبارن بملن جوده عبدالعزٌز حسن

عن  161414برلم  22222212، لٌد فى  25222.222ولٌد فاروق محمود عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 دمحم حجاجبملن حبٌبة محمود  -منشٌة اباظة  -ش االشراف   2ممهى ، بجهة : 

عن تجارة لطع  161441برلم  22222212، لٌد فى  12222.222نصر ٌحٌى سلٌمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 منٌا الممح بملن عنتر عبدالهادى سالم -غٌار سٌارات ، بجهة : بجوار الكوبرى الجدٌد 

عن مكتب  161461برلم  22222211، لٌد فى  12222.222صابر عبدهللا على صباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 رحالت داخلٌة و نمل عمال ماعدا السٌاحٌة ، بجهة : الروضة ملن/ دمحم ابراهٌم خلٌل

عن مماوالت  161488برلم  22222212، لٌد فى  5222.222عبدهللا صالح عبدهللا شحته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

كفر العزازى ملن انتصار -تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : منشٌة النور عمومٌه وتورٌدات فٌما عدا 

 حسن ابراهٌم

 161112برلم  22222222، لٌد فى  12222.222دمحم اشرف مصطفى عبدالعظٌم عفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 بملن نعمات عبدالعظٌم السٌد -عن صٌدلٌة بشرٌة ، بجهة : ش مجلس المدٌنة 

عن تجارة  161188برلم  22222222، لٌد فى  52222.222دمحم طارق سالمه دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 بملن طارق سالمه دمحم على -وبٌع المالبس الجاهزه ماعدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : ش الجٌش 

عن  161226برلم  22222223، لٌد فى  15222.222اٌمان السٌد صالح دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 لن احمد فرحات عبدالسالمحداٌد وبوٌات ، بجهة : كفر موسى عمران م

عن  161222برلم  22222223، لٌد فى  222222.222احمد حسن السٌد على نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 تجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : الروضه ملن صالح حسن السٌد على

عن بماله  161265برلم  22222224، لٌد فى  52222.222راشد ابراهٌم فتحى عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 ، بجهة : كفر حافظ ملن نادٌه كامل عبدالسالم



 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 مكتبه  161244برلم  22222224، لٌد فى  22222.222محمود دمحم حجازى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 د سلٌمانوخردوات عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : كفر دمحم جاوٌش بملن سلٌمان محمو

عن  161266برلم  22222224، لٌد فى  22222.222عبدهللا حسنى عبدالرازق عبدالجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 بملن حسنى عبدالرازق عبدالجلٌل -لحوم مجمده ، بجهة : الطٌبة 

عن  161216برلم  22222225 ، لٌد فى 12222.222مؤمن صالح انور محمود البمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

مكتب مماوالت عامه وتورٌدات عدا تورٌدات العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : ش الساحه جوار لصر الثمافه الحسٌنٌه ملن 

 محسن صالح انور

 عن مكتب 161322برلم  22222225، لٌد فى  12222.222حسن دمحم دمحم مهدى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ش خلف الشونه بنن التسلٌف بلبٌس ملن دمحم دمحم مهدى حسن6تورٌدات عمومٌه عدا مجاالت الكمبٌوتر والعماله ، بجهة : 

عن بٌع زهور  161321برلم  22222226، لٌد فى  5222.222السٌد سعد السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 الزلازٌك بملن على عبدالعال دمحم سلٌمان بهنساوى -المساكن التعاونٌة  -على وتنسٌك خدائك ، بجهة : ش اللواء عبدالعزٌز 

عن  161353برلم  22222226، لٌد فى  25222.222اسماء فهمى عبدالرحمن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 ش عبدالعزٌز الزلازٌك بحرى الزلازٌك ملن دمحم احمد مصطفى5مفروشات ، بجهة : 

عن تجارة  161324برلم  22222226، لٌد فى  12222.222اٌهاب عونى دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ش عبدالمنعم رٌاض المنتزه الزلازٌك ملن سٌد عزت بٌومى 6احذٌه ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  161386برلم  22222221، لٌد فى  12222.222ولٌد سالم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 داخلٌة ونمل عمال ماعدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : كفر الشعاروة / بملن مصطفى سالم عبدالعزٌز

عن  161416برلم  22222212، لٌد فى  5222.222امنٌه احمد حسام السٌد العزازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : كفر موسى عمران الزلازٌك مركز تنمٌه بشرٌه ومهارات  عدا خدمات االنترنت 

 ملن احمد حسن دمحم

 161422برلم  22222212، لٌد فى  11222.222دمحم عبدالرحمن عبدالستار عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 رعن مكتب مماوالت ، بجهة : طاروط بملن عبدالستار عبدالرحمن عبدالستا

عن مكتبة  161441برلم  22222211، لٌد فى  25222.222نبٌل السٌد سلٌم السنهوتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 بملن سعٌد السٌد سلٌم السنهوتى -وخردوات عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : شٌبة 

عن تجارة مواشى  161462برلم  22222211ى ، لٌد ف 12222.222خالد دمحم كرٌم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 ، بجهة : كفر الحلبى ملن/ عاٌده العزب عبدالممصود

عن مخبز  161466برلم  22222211، لٌد فى  522.222اكرم دمحم بهاء الدٌن دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 نصف الى بلدى ، بجهة : ع انموال الغزالى فالوس ملن الطالب

عن  161222برلم  22222212، لٌد فى  122222.222احمد حسن السٌد على نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 مركز صٌانة سٌارات ، بجهة : طرٌك المطار الروضه فالوس ملن صالح حسن السٌد

عن بمالة ، بجهة :  161413برلم  22222212، لٌد فى  2222.222نورا عربى عزب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 حوض الطرفة ملن/ اٌمن عبدالعزٌز دمحمى عبدالعزٌز

عن مركز بٌع  161521برلم  22222212، لٌد فى  12222.222دمحم على دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 -الالزمه ، بجهة : الملكٌٌن البحرٌة وتداول االدوٌة والماحات البٌطرٌة على االٌزاول النشاط الى بعد الحصول على التراخٌص 

 بملن حسام الحسٌنى دمحم دمحم شعالن

عن مواشى  161522برلم  22222212، لٌد فى  122222.222مجدى جمال متولى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 صان البحرٌة بملن متولى طلبة عبدهللا دمحم -حالبة ، بجهة : عزبة نافع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  161536برلم  22222213، لٌد فى  5222.222د رزق جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رزق سعٌ -  235

 رحالت داخلٌة و نمل عمال فٌما عدا السٌاحٌة ، بجهة : المناٌات ملن/ سعٌد رزق جرجس شحاته

عن  161542برلم  22222213، لٌد فى  12222.222دمحم سامى ابراهٌم سلٌمان سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

تجارة مواد بناء وتورٌدات عمومٌه عدا تورٌد العماله والكمبٌوتر ومجاالت الحاسب اآللى ، بجهة : الصالحٌه المدٌمه بجوار مفارق 

 الشرطه فالوس ملن عطا هللا احمد مصطفى

 161161برلم  22222222 ، لٌد فى 12222.222حسن صبحى احمد ابراهٌم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 عن بوتٌن مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : ش بور سعٌد بملن صبحى احمد ابراهٌم

عن تجاره مواد  12316برلم  22222222، لٌد فى  12222.222عبدهللا دمحم حافظ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 وحداٌد وبوٌات  وشحومات وكٌماوٌات بناء ، بجهة : له محالت اخرى عن مخزن بوٌات

عن تجاره مواد  12316برلم  22222222، لٌد فى  12222.222عبدهللا دمحم حافظ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 بناء ، بجهة : ش الشٌخ ابوحماد ابوحماد ملن مرفت ٌوسف دمحم عطٌه

عن ورشة  161164برلم  22222222، لٌد فى  5222.222جورج رزق عوض عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 تصنٌع مالبس عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : كفر ٌوسف سالمه ملن هانى رزق عوض عطٌه

عن مكتب  161218برلم  22222223، لٌد فى  12222.222رمضان ابراهٌم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 بملن فرج عبدالغنى دمحم -اده مماوالت تشطٌبات ، بجهة : سو

عن معلف مواشى  161226برلم  22222223، لٌد فى  21222.222دمحم طه احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 تسمٌن ، بجهة : كوم حلٌن ملن احمد طه احمد احمد

عن معرض  161221برلم  22222223، لٌد فى  51222.222دمحم حسٌنى ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 كشٌن ملن  حسٌنى ابراهٌم احمد2موبلٌات ، بجهة : محل رلم 

عن معرض  161221برلم  22222223، لٌد فى  51222.222دمحم حسٌنى ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

بناحٌة كشٌن ملن  161221موبلٌات ، بجهة : له محل مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه عدا العماله والكمبٌوتر ومجاالته برلم 

 حسٌنى ابراهٌم احمد

عن  161235برلم  22222224، لٌد فى  5222.222احمد عبدالعظٌم حلمى عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 ت ، بجهة : عزبة مأمون نافع /المطاوٌه ملن حلمى عبدالعظٌم حلمىمكتب مماوال

عن كافٌه ، بجهة  161236برلم  22222224، لٌد فى  25222.222دمحم حسن السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 بملن صبحى محب الدٌن مصطفى -: طرٌك عبدالمنعم رٌاض بجوار استودٌو سونستا 

برلم  22222225، لٌد فى  12222.222ٌد عبدالرحمن مرسى سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى سع -  246

 عن مكتب توكٌالت تجارٌه ، بجهة : ش صالح ابوغرٌب بناٌوس الزلازٌك ملن عثمان نبٌل عثمان 161268

عن بٌع  161211برلم  22222225، لٌد فى  5222.222رمضان بهجت ابوالسعود عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 واصالح كاوتش ، بجهة : مٌت حبٌب ملن طارق احمد فهمى

عن  161264برلم  22222225، لٌد فى  12222.222دمحم دمحم السٌد احمد مصطفى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 بملن دمحم ابراهٌم دمحم السٌد -ورشة اخشاب ، بجهة : البٌروم 

عن  161322برلم  22222225، لٌد فى  25222.222مد دمحم مصطفى ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم اح -  252

ش الهدى من ش الغشام ثان الزلازٌك 5مركز تنمٌه بشرٌه عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ، بجهة : 

 ملن اشرف مهدى دمحم مهدى العرٌنى

عن  161334برلم  22222226، لٌد فى  122222.222اهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماء مصطفى ابر -  251

 ورشة نجاره وادوات نجاره ، بجهة : الشٌخ جبٌل بملن حسن عبدهللا حسن



 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 صٌدلٌه ،  161348برلم  22222226، لٌد فى  12222.222معاذ دمحم عبدالعال لطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 هة : بساتٌن االسماعٌلٌه بلبٌس ملن سٌده عبدالعزٌز عبدالغفاربج

عن  161361برلم  22222221، لٌد فى  52222.222احمد فوزى محمود الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 شونه اسمنت ، بجهة : ع االسداوى المرٌن ابوحماد ملن عبدالعزٌز فوزى محمود

عن مكتب  161384برلم  22222221، لٌد فى  52222.222اهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالباسط ابر -  254

بنى جرى ملن السٌد -تشطٌبات وتورٌدات عامه عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : ش الشباروه 

 عبدالباسط ابراهٌم

عن  161432برلم  22222212، لٌد فى  222222.222جر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم عبدالعال على عبدالعال  ، تا -  255

 منٌا الممح بملن عبدالفتاح السٌد عبدالفتاح-تجارة بٌض المائدة ، بجهة : شبرا العنب 

عن  161444برلم  22222212، لٌد فى  12222.222عبدالوهاب سعٌد عبدالوهاب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 الزلازٌك بملن احمد حامد عبدالمنعم-لب وتسالى ، بجهة : كفر دمحم حسٌن  مملة

عن تورٌدات  161484برلم  22222211، لٌد فى  32222.222دمحم عبدهللا سعد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 ش المطافى بملن عادل احمد ابراهٌم ومماوالت عامه وتشطٌبات معمارٌة عدا تورٌد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة :

عن بٌع  161528برلم  22222213، لٌد فى  22222.222فاطمه دمحم على مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 بملن عبدالحمٌد دمحم دروٌش -سٌرامٌن ، بجهة : سعود المبلٌة 

عن ورشة  161521برلم  22222213، لٌد فى  12222.222دمحم عبدالحمٌد دمحم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 نجارة ، بجهة : سعود المبلٌة بملن عبدالحمٌد دمحم دروٌش

عن  161552برلم  22222213، لٌد فى  12222.222احمد السٌد مصطفى السٌد حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 ٌهاب حفنى عبدالخالكش الغشام ملن ا 2ستودٌو عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : 

 161163برلم  22222222، لٌد فى  12222.222محمود عطا عبدالحمٌد محمود صبٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 عن مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال)ماعدا السٌاحٌة( ، بجهة : الصنافٌن المبلٌة بملن عطا عبدالحمٌد محمود

عن مشغل  161165برلم  22222222، لٌد فى  12222.222جر فرد ، رأس ماله ،  احمد حلمى احمد ابوزٌد  ، تا -  262

 مالبس تعبئة وتغلٌف للغٌر ماعد المالبس العسكرٌة ، بجهة : الحسٌنٌة ش ابراهٌم بسٌونى / بملن عالء دمحم شولى

عن  161231برلم  22222223، لٌد فى  12222.222فدٌه عبدالحمٌد التهامى عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 بملن دمحم السٌد ابراهٌم -منٌا الممح  -مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال ماعد الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : كفر عمر مصطفى 

عن  161221برلم  22222223، لٌد فى  25222.222اسماء السٌد جمال الدٌن دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 ن ، بجهة : المزارله ملن حلمى دمحم ابراهٌمبماله وتموٌ

عن  161222برلم  22222223، لٌد فى  12222.222حمدى مصطفى احمد دمحم الشبراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : لصاصٌن الشرق بملن نادر دمحم على غرٌب

عن مكتب  161251برلم  22222224، لٌد فى  22222.222رأس ماله ،  شرٌف احمد دمحم عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ،  -  266

 الزلازٌك بملن مازن عباس محمود-شارع ابونظارة بجوار لسم النجدة  5-خدمات كمبٌوتر ، بجهة : االشارة 

عن  161255برلم  22222224، لٌد فى  252222.222فتحى دمحم فتحى ابراهٌم سلٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 بملن فتحى ابراهٌم ابراهٌم -تجارة مواد بناء ، بجهة : شبرا النخلة 

عن بمالة  161246برلم  22222224، لٌد فى  12222.222على سٌد احمد على طه رابح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 ، بجهة : عزبة الشمس بنى شبل ملن/ سٌد احمد على طه



 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 مكتب تورٌدات  161248برلم  22222224، لٌد فى  21222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم دمحم شبانه   -  261

ش العباٌدى لسم الحكماء الزلزٌك ملن/ فاطمة 15عامة ) ماعدا تورٌد العمالة و مجاالت الكمبٌوتر و الحاسب االلى ( ، بجهة : 

 النبوٌة محمود دمحم

عن  161211برلم  22222225، لٌد فى  12222.222فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحمن دمحم على شاهٌن  ، تاجر  -  262

 الزلازٌك  بملن دمحم على شاهٌن -كفر دمحم حسٌن  -مفروشات ومراتب ، بجهة : طرٌك مصر الزراعى 

عن  161356برلم  22222226، لٌد فى  52222.222دمحم صبرى عمر محمود متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 بملن  صبرى عمر محمود النجار  -ش عمر النجار  1مكتب مماوالت عامه ، بجهة : 

عن مكتب  161328برلم  22222225، لٌد فى  52222.222مروه اسماعٌل على نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 ش العوضى بسام الزنكلون الزلازٌك ملن سعٌد دمحم السٌد محمود 13بٌع فالتر ، بجهة : 

عن تعبئة  161321برلم  22222226، لٌد فى  122222.222محمود فتحى عطٌه واعر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 حسٌن دمحمبملن السٌد  -شٌبة  -مواد غذائٌة ، بجهة : ش المنشٌة 

عن مكتب  161338برلم  22222226، لٌد فى  52222.222سعٌد السٌد دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 الصالحٌه بحر البمر الحسٌنٌه ملن اسالم سعٌد السٌد 3تورٌد فاصولٌا وزراعه واستصالح اراضى زراعٌه ، بجهة : 

عن  161328برلم  22222226، لٌد فى  25222.222فرد ، رأس ماله ،   زٌنب دمحم عبدالرحمن وحٌده  ، تاجر -  265

 حظٌرة مواشى تسمٌن ، بجهة : بنى صرٌد بملن دمحم عبدالرحمن وحٌده

عن  161328برلم  22222226، لٌد فى  25222.222زٌنب دمحم عبدالرحمن وحٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

فالوس بنشاط / معلف مواشى افتتح  -لها محل بناحٌة / بنى صرٌد ملن ابراهٌم دمحم عبدالرحمن  حظٌرة مواشى تسمٌن ، بجهة : كان

 2212/1/24واغلك فى    2212/6/15فى 

عن مكتب  161381برلم  22222221، لٌد فى  122222.222حسٌن عبدالعزٌز حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 له ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : حى الزهور بملن اٌمن فاروق خٌرىتورٌدات عامه فٌما عدا تورٌد العما

عن  161386برلم  22222221، لٌد فى  5222.222بثٌنه دمحم السعٌد عبدالهادى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 صالون حالله ، بجهة : كفر الشعاروه منٌا الممح ملن ولٌد سالم عبدالعزٌز احمد

عن محل  161428برلم  22222212، لٌد فى  12222.222السٌد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود -  261

 توزٌع بماله ، بجهة : ش سٌدى منصور ملن السٌد دمحم مصطفى

عن مكتب  161452برلم  22222211، لٌد فى  12222.222صباح دمحم متولى عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 بملن حسن دمحم احمد السٌد -ت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : بردٌن رحال

عن  161315برلم  22222212، لٌد فى  12222.222سعٌد هانى دمحم ابراهٌم سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 حمد سعٌد احمد سرحانلسم الجامع الزلازٌك ملن ا-ش شهاب الدٌن  1تجارة مواد غذائٌه ، بجهة : 

عن  161311برلم  22222212، لٌد فى  12222.222عبدالرحمن دمحم دمحم  دمحم داؤد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 الصناعاد المعدنٌه ، بجهة : الصوه ملن دمحم دمحم عبدهللا

عن مواد  158862برلم  22222212، لٌد فى  52222.222السٌد منصور دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 كفر اباظه ملن رأفت دمحم منصور 2غذائٌه جمله ، بجهة : محل رلم 

عن مواد  158862برلم  22222212، لٌد فى  52222.222السٌد منصور دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 بناحٌة كفر اباظه 158862غذائٌه جمله ، بجهة : له معلف مواشى برلم 

عن ادوات  161156برلم  22222222، لٌد فى  12222.222حافظ السٌد عبدالعزٌز على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 الزلازٌك بملن امل رٌاض ابراهٌم اسماعٌل -االشارة  -ش اللواء عبدالعزٌز على  36منزلٌة ، بجهة : 



 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  161166برلم  22222222، لٌد فى  12222.222س ماله ،  عزٌزه سعٌد ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأ -  286

 بملن امٌره امٌره ابراهٌم -مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال شركات ماعد السٌاحٌة ، بجهة : ش الدوكار 

ة عن تجار 161151برلم  22222222، لٌد فى  122222.222اسالم دمحم دمحم دمحم الخلفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 لوازم محجبات وخردوات ، بجهة : ش بور سعٌد مٌدان المٌسارٌه ملن دمحم دمحم الخلفى

عن مكتب  161216برلم  22222223، لٌد فى  52222.222لٌلى على دمحم حسن النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 لى دمحمرحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : بردٌن بملن احمد ع

عن صٌدلٌة  161264برلم  22222224، لٌد فى  52222.222دعاء عاطف رشدى حمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 مشتول السوق بملن على عبدالحمٌد على ٌس -، بجهة : ش العروبة 

عن مخبز  161263برلم  22222224، لٌد فى  52222.222رامى رفٌك العاٌدى عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 سٌاحى ، بجهة : ش داٌر الناحٌه كفر ابراش مشتول السوق ملن ٌاسر صالح عبدالمعطى

برلم  22222225، لٌد فى  222222.222عالء عبدالهادى حسانٌن عبدالبارى اللفاف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 مشتول السوق ملن اشرف عبدالهادى حسانٌن عن معلف تسمٌن مواشى ، بجهة : ش خالد بن الولٌد 161324

عن  161323برلم  22222225، لٌد فى  1222.222طلعت جمال السٌد رضوان مطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 بماله ، بجهة : ش البطرٌك بلبٌس ملن الهام شحاته اسماعٌل عبدالاله

عن مطعم ،  161351برلم  22222226، لٌد فى  252222.222،  ٌاسر ابراهٌم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  213

 بملن احمد سمٌر احمد -بجهة : ش طلبة عوٌضة 

عن تجارة  161341برلم  22222226، لٌد فى  55222.222اٌمن دمحم فتوح دمحم شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 بملن دمحم فتوح دمحم -االسمنت ، بجهة : التلٌن 

برلم  22222221، لٌد فى  52222.222هشام عصمت فكرى عبدالحمٌد مصطفى الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

شارع  الغشام بملن زهٌرة دمحم  -برج مرسى والرحمة  -( 2عن اجهزة كهربائٌة عدا الكمبٌوتر ، بجهة : محل رلم ) 161251

 فتحى السٌد

برلم  22222221، لٌد فى  52222.222الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هشام عصمت فكرى عبدالحمٌد مصطفى  -  216

عن اجهزة كهربائٌة عدا الكمبٌوتر ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة / برج مرسى و الرحمة شا رع الغشام ملن/  161251

دا تورٌد العمالة و مجاالت الكمبٌوتر.  الشرلٌة بنشاط /  مماوالت و تورٌدات فٌما ع -ثان الزلازٌك  -زهٌرة دمحم فتحى السٌد 

 براسمال / خمسون الف جنٌه

عن ورشه  161332برلم  22222226، لٌد فى  25222.222السٌده السٌد احمد على حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 مالبس عدا المالبس  العسكرٌه ، بجهة : العبسى بلبٌس ملن جمال السٌد دمحم

عن تجارة  161311برلم  22222221، لٌد فى  122222.222 امٌن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم دمحم -  218

 بملن اسالم عبدالمنعم ابراهٌم -بوٌات سٌارات ، بجهة : طرٌك الزرلٌة 

ت عن مكتب رحال 161312برلم  22222221، لٌد فى  5222.222حسن دمحم حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : الربعماٌه منٌا الممح ملن احمد دمحم دمحم دمحم

عن مبٌدات  161418برلم  22222212، لٌد فى  8222.222خالد عبدالخالك السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 حشرٌه وزراعٌه ومخصبات ، بجهة : الصنافٌن منٌا الممح ملن سعٌد السٌد عبدالهادى

عن بٌع  161346برلم  22222226، لٌد فى  5222.222عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 بملن على على السٌد على -فالتر وزٌوت وشحومات ، بجهة : اوالد عابدٌن 

عن  161465برلم  22222211، لٌد فى  12222.222اشرف عوض احمد دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 طرٌك بلبٌس العاشر بلبٌس ملن مرفت محمود عبدالغنى ذهٌان 5لجدٌده ن ورشه تشكٌل معادن ، بجهة : المنطمه الصناعٌه ا



 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

عن  161483برلم  22222211، لٌد فى  32222.222دمحم رضا دمحم دمحم احمد عاٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 بملن رضا دمحم دمحم احمد -معرض سجاد ، بجهة : الروضة 

عن  161456برلم  22222211، لٌد فى  22222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود نجدى عرالى دمحم لاسم  -  324

 مشتول السوق بملن دمحم حمدى زكى -مكتب تورٌدات عمومٌة ماعدا تورٌد العمالة ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : ش خالد بن الولٌد 

عن بٌع  161452برلم  22222211لٌد فى ،  32222.222احمد محمود دمحم الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 المشة ، بجهة : ش ترعة السراج بندر الحسٌنٌة بملن نسمه ابراهٌم دمحم الشربٌنى

عن مكتب  161534برلم  22222213، لٌد فى  5222.222ابراهٌم مسعود احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 ه ، بجهة : عزبة االرتوازى كفر اكٌاد ملن مسعود احمد محمودعرامرحالت داخلٌه ونمل عمال داخلٌه عدا السٌاحٌ

عن بٌع  161562برلم  22222213، لٌد فى  12222.222احمد خضر الشبراوى عكاشة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 وشوى اسمان جملة ولطاعى ، بجهة : سعود المبلٌة بملن صالح البدرى السٌد النجار

عن مكتب  161865برلم  22222225، لٌد فى  12222.222د دمحم السٌد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم السٌ -  328

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : طحله بردٌن الزلازٌك ملن عطٌه دمحم على

عن مكتب  161161برلم  22222222 ، لٌد فى 12222.222فاطمه دمحم محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

تورٌدات كهربائٌه عدا العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : ش مدرسه الشهٌد جالل العبودى انشاص الرمل بلبٌس 

 ملن عماد صالح الدٌن احمد

عن تعبئة  161182 برلم 22222222، لٌد فى  12222.222اسالم شحته على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 وتوزٌع بن ، بجهة : الخٌس بملن شحته على احمد

عن مصنع  143234برلم  22222223، لٌد فى  12222.222دمحم ابراهٌم عبدهللا دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 ن اسالم ابراهٌم عبدهللاومحطة فرز وتعبئة الفول السودانى والحاصالت الزراعٌه بالتجزئه ، بجهة : لصاصٌن الشرق مل

عن مصنع  143234برلم  22222223، لٌد فى  12222.222دمحم ابراهٌم عبدهللا دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 143234ومحطة فرز وتعبئة الفول السودانى والحاصالت الزراعٌه بالتجزئه ، بجهة : له محل استٌراد وتصدٌر وتورٌدات برلم 

 برأسمال خمسمائة الف جنٌه بناحٌة لصاصٌن الشرق 2215-2-4فى 

عن ورشتة  161222برلم  22222223، لٌد فى  12222.222دمحم سلٌمان محمود توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 بملن دمحم عبدالعظٌم مهدى -عمرٌط  -تصنٌع اخشاب ، بجهة : الزلازله 

عن مماوالت  161221برلم  22222223، لٌد فى  52222.222ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حسٌنى ابراهٌم احمد  ، تاج -  314

 عامه وتورٌدات عمومٌه عدا العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : كشٌن ملن حسٌنى ابراهٌم احمد

عن مماوالت  161221برلم  22222223، لٌد فى  52222.222دمحم حسٌنى ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

ل 21بناحٌة  161221عامه وتورٌدات عمومٌه عدا العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : له معرض موبٌلٌات برلم 

 كشٌن  ملن  حسٌنى ابراهٌم احمد 2رلم 

عن  142648برلم  22222223، لٌد فى  112222.222عماد جمٌل السٌد محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 مطعم ، بجهة : ش العروبة مشتول السوق ملن/ سهام فوزى السٌد

عن  161231برلم  22222224، لٌد فى  12222.222منٌرة دمحم خٌرت سالم العٌوطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 بملن عصام غالى رزق جرجس -المناٌات  -ش ترعة المناٌات  6مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن تعبئة مواد  161243برلم  22222224، لٌد فى  21222.222عوض على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318

 بملن فاٌزة دمحم مرسى -علٌوة  -غذائٌة ، بجهة : عزبة ابو راس 

عن لطع  161282برلم  22222225، لٌد فى  122222.222صالح سلٌمان دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 غٌار سٌارات نمل ، بجهة : ش االسداوى طرٌك كفر العزازى ابوحماد ملن دمحم حسنى عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن المشة  161312برلم  22222225، لٌد فى  25222.222رغده احمد عطٌه على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 ش السادات / المنتزه / بملن سامٌه دمحم موسى 35جهة : ومفروشات ومراتب ، ب

عن تجارة  161341برلم  22222226، لٌد فى  12222.222عبدالغنى عادل دمحم عبدالغنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 بملن سعد دمحم سلٌمان -االجهزة الكهربائٌة عدا الكمبٌوتر ، بجهة : ش المظلوم 

عن محل  161361برلم  22222221، لٌد فى  12222.222طفى على البط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعاد دمحم مص -  322

 بٌع ادوات صحٌه ، بجهة : بٌشه عامر منٌا الممح ملن محمود دمحم حسٌن حسن عبدهللا

عن مكتب  161318برلم  22222226، لٌد فى  12222.222عصام عبدالعزٌز جوده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : شلشلمون بملن كرٌم عبدالعزٌز جودة

عن مكتب  161314برلم  22222221، لٌد فى  32222.222دمحم على دمحم الحسٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 دمحم الحسٌنىمشتول السوق بملن على  -مماوالت عمومٌة ، بجهة : المنٌر 

عن معرض  161422برلم  22222212، لٌد فى  12222.222معرض سٌارات صبرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 سٌارات ، بجهة : طرٌك الدٌدامون فالوس ملن صبرى عبدالعال نصر

عن تجارة  161358برلم  22222221، لٌد فى  15222.222دمحم احمد دمحم السٌد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 حداٌد وبوٌات ، بجهة : العزٌزٌه ملن تامر احمد دمحم حامد

عن مكتب  161351برلم  22222221، لٌد فى  52222.222دمحم سعٌد الصادق سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 بشار ملن سعٌد الصادق سٌد احمد مماوالت عمومٌه وتورٌدات عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : مٌت

عن  161421برلم  22222212، لٌد فى  52222.222مصطفى دمحم طلعت االمٌر صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  328

 مماوالت عامه ، بجهة : العرٌفات الحجاجٌه المستجده فالوس ملن عٌسى دمحم طلعت

عن مفروشات  161423برلم  22222212، لٌد فى  11222.222دمحم فرج سالم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 وسجاد ، بجهة : ش المركز فالوس ملن فرج سالم حسن

 عن مالبس 161411برلم  22222212، لٌد فى  12222.222دمحم عبدالودود السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 بملن عبدالودود السٌد دمحم -ش السادات  -جاهزه وخردوات عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : المنشٌة الجدٌدة 

عن مخبز  161186برلم  22222222، لٌد فى  522.222دمحم مصطفى احمد دمحم البطرٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 بلبٌس بملن السٌد عبدالمادر عبدالحمٌد-سعٌد بلدى نصف آلى ، بجهة : ش/غرب الصٌانة من شارع بور

عن  161212برلم  22222223، لٌد فى  12222.222دمحم نجٌب مصطفى دمحم زلزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

تجاره مستحضرات التجمٌل المحلٌه ، بجهة : ش عبدالعزٌز الموشى من ش طرٌك العدلٌه الزراعى بلبٌس ملن دمحم مجدى دمحم 

 مرسى هنون

عن  161286برلم  22222225، لٌد فى  12222.222نورا محمود دمحم مصطفى سالمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 مكتب رحالت داخلٌة و نمل عمال ، بجهة : ش مصطفى كامل مشتول السوق ملن/ دمحم السٌد عبدالرحمن

عن  161218برلم  22222225، لٌد فى  12222.222س ماله ،  جٌهان عبدالرحمن اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأ -  334

 مماوالت عامة و تورٌدات عدا تورٌد العمالة و مجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : سعود ملن/ دمحم فاروق محمود

عن مطحن  161361برلم  22222221، لٌد فى  52222.222مطحن بن على عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 بجهة : ش جوهر المائد منٌا الممح ملن ناهد عبدالرؤف اسماعٌل بن ،

عن مخبز بلدى  161446برلم  22222212، لٌد فى  6222.222نشوى حلمى غازى هلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 بملن سراج عبدالرحٌم غازى هلٌل -نصف الى ، بجهة : عزبة طلبة لهبونة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن محل  161114برلم  22222212، لٌد فى  3522.222الزرلانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسامه احمد دمحم على -  336

 عصائر ، بجهة : له محل اخر عن مكتبه فى ش التربٌه النوعٌه الصٌادٌن ملن محمود سعٌد السٌد

عن محل  161114برلم  22222212، لٌد فى  3522.222اسامه احمد دمحم على الزرلانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 عصائر ، بجهة : ش التربٌه النوعٌه الصٌادٌن ملن هبه رجب ابراهٌم

عن  161435برلم  22222212، لٌد فى  12222.222عبدالرحمن دمحم عبدالوهاب دمحم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 دمحم عبدالوهاب دمحم دمحم الزلازٌك بملن -حسن صالح  -اصالح رٌداتٌرات ، بجهة : ش وادى النٌل 

عن تجارة  136246برلم  22222211، لٌد فى  122222.222عمر دمحم على ابوهاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 اعالف ، بجهة : ش جمال عبدالناصر ملن/ احمد دمحم على ابوهاشم

عن انتاج  161482برلم  22222211، لٌد فى  12222.222ابوزٌد فؤاد ابوزٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 وتعبئه الصابون ، بجهة : ش منشاه البترول شروٌده الزلازٌك ملن رحاب عطٌه دمحم عطٌه

عن تورٌد  161528برلم  22222212، لٌد فى  122222.222ابراهٌم دمحم فتحى عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 النحال ملن/ رحاب دمحم عبدالشافىدواجن مجمدة ، بجهة : ش الشٌماء 

عن ثالجة حفظ  161521برلم  22222212، لٌد فى  12222.222سمر دمحم على عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 مواد غذائٌة ، بجهة : ش الفدان مدخل مٌت ٌزٌد ملن/ السٌد احمد السٌد

 161512برلم  22222212، لٌد فى  222222.222ماله ،   محى الدٌن عطٌه محى الدٌن عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس -  344

 عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : الملكٌٌن المبلٌه ملن حسٌنى عطٌه محى الدٌن

عن ادوات منزلٌة  161556برلم  22222213، لٌد فى  52222.222امل عبٌد حسن عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 بملن السٌد مصطفى دمحم العوضى -د ام رما -، بجهة : كفر ابو عجوة 

عن تجارة  161541برلم  22222213، لٌد فى  52222.222عبدالمنعم عبدالعظٌم دمحم امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 ش الموسكى /انشاص الرمل ملن شٌماءعبدالغنى  ابو النور 14الخردة ، بجهة : 

عن تسمٌن  161516برلم  22222216، لٌد فى  21222.222، رأس ماله ،  السٌد صالح حامد احمد  ، تاجر فرد  -  346

 الزلازٌك بملن غادة فاروق مصطفى دروٌش -حسن صالح  -مواشى ، بجهة : ش الدوار لسم عبدالعزٌز 

عن  161588برلم  22222216، لٌد فى  21222.222وفاء وجٌه عبدالرحمن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  348

 ات بالستٌن منزلٌه بسٌطه ، بجهة : ابو نجاح بملن حسٌن دمحم حسٌن جاب هللاادو

عن بماله  161564برلم  22222213، لٌد فى  12222.222احمد عبدهللا سٌد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 وتموٌن ، بجهة : ش المحطه الرئٌسى الزنكلون الزلازٌك ملن نبٌله دمحم بدوى

عن  161566برلم  22222216، لٌد فى  25222.222دمحم محمود السٌد عبدالعال جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 ش االتحاد ابوحماد ملن نورا فتحى مصطفى2سوبر ماركت ، بجهة : 

عن مكتب  161581برلم  22222216، لٌد فى  12222.222دمحم صالح صالح على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 بملن عبدالسالم صالح صالح -رحالت داخلٌة ونمل عمال ماعدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : الزنكلون 

عن معمل  161621برلم  22222216، لٌد فى  52222.222اٌمن سعٌد محمود سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 بملن نشوى ماهر سلٌم -شوكوالته وتجارتها ، بجهة : عزبة عبداللطٌف حسانٌن 

عن  161622برلم  22222216، لٌد فى  122222.222الصادق لتربٌة المواشى الحالبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 تربٌة مواشى حالبه ، بجهة : بنى صرٌد  بجوار مركز شٌاب بنى صرٌد  ملن السٌد احمد دمحم

عن  161643برلم  22222216، لٌد فى  12222.222د ، رأس ماله ،  ملكه شحته عبدالعال عبدالحمٌد  ، تاجر فر -  354

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : كفر اكٌاد بلبٌس ملن شحته عبدالعال عبدالحمٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  161156برلم  22222222، لٌد فى  12222.222امال عزت دمحم محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : المنٌر مركز مشتول السوق ملن فؤاد السٌد احمد سلٌم

عن مدشه  161211برلم  22222223، لٌد فى  52222.222امٌره سٌد احمد عصفور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 شتول السوق ملن عالء الدٌن دمحم السعٌد علٌوه خلٌلحبوب ووحده خلط ، بجهة : كفر ابراش م

عن  161161برلم  22222222، لٌد فى  12222.222طارق دمحم عبدالحمٌد احمد جوهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 تجارة لطع غٌار سٌارات ، بجهة : ش ابو حجره مسجد عٌوشه ملن دمحم خلٌفه  سلٌمان

 161116برلم  22222223، لٌد فى  12222.222محمود سلٌمان فهمى سلٌمان دعدور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  358

 الزلازٌك بملن دمحم دمحم ابراهٌم على -ش / اسماعٌل فخرى من ش / الجالء بجوار السنترال  2عن بوفٌة وسندوتش ، بجهة : 

عن  161224برلم  22222223، لٌد فى  12222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم ٌسرى السٌد السٌد ابوحلٌمة  ، -  351

 مصنع اكٌاس و روالت بالستٌن ، بجهة : لرٌة طارق بن زٌاد مركز منشأة ابوعمر ملن/ زٌنات صالح رٌاض خفاجى

عن  161242برلم  22222224، لٌد فى  12222.222دمحم شولى عبدالوكٌل عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 بملن عبدالوكٌل شولى عبدالوكٌل عبدالخالك -مكتب نمل داخلى عدا النمل السٌاحى ، بجهة : ش البابلى 

عن  161252برلم  22222224، لٌد فى  52222.222دمحم العشماوى حسن عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 ملن/ فادٌة عبدالعزٌز زٌداناكسسوار محمول ، بجهة : ش اوالد زٌد ـ المرٌن 

عن مماوالت  161268برلم  22222225، لٌد فى  12222.222السٌد ابراهٌم على عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 تشٌٌد وبناء ، بجهة : كفر االشمم بملن فتحٌة توفٌك السٌد

عن تصنٌع  161215برلم  22222225، لٌد فى  12222.222منال دمحم سعٌد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 حلوى ، بجهة : ازولٌن ملن/ عبدالرحمن دمحم ابراهٌم

عن مستحضرات  161332برلم  22222226، لٌد فى  32222.222دمحم دمحم شعٌب صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 بملن حسن دمحم االلفى -تجمٌل محلٌة ، بجهة : التلٌن 

عن مكتب  161366برلم  22222221، لٌد فى  12222.222هٌم شولى ابراهٌم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابرا -  365

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : العدلٌه بلبٌس ملن كرٌم سعٌد عبدالحمٌد

عن  161363برلم  22222221، لٌد فى  21222.222ضاحى دمحم عثمان احمد بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : لرٌه خالد بن الولٌد م منشاه 

 ابوعمر ملن دمحم عثمان احمد بركات

عن محل  161385برلم  22222221ٌد فى ، ل 32222.222احمد دمحم عبدالحمٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 لتجاره وبٌع السجاد والستائر ، بجهة : زهر شرب منٌا الممح ملن محمود السٌد محمود احمد

عن تجاره  154221برلم  22222212، لٌد فى  12222.222حمدٌة السٌد احمد عرفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  368

من اصلٌه حوض الجبل المستجد رلم  165ٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : لطعه االخشاب والتورٌدات العمومٌه عدا تور

 بلبٌس ملن اشرف عبدالفتاح زكى 11

عن تجاره  154221برلم  22222212، لٌد فى  12222.222حمدٌة السٌد احمد عرفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

اله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : له محل اخر عن محل كشرى وفرع تابع له فى االخشاب والتورٌدات العمومٌه عدا تورٌد العم
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 لممح ملن دمحم حسن ابراهٌم حسنبجهة : كفر سالمه ابراهٌم منٌا ا

عن مالبس  161456برلم  22222211، لٌد فى  25222.222انور السٌد دمحم االنور احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش الجالء مولف المرٌن فالوس ملن سالم دمحم رفعت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن  164226برلم  22222211، لٌد فى  262222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عصام دمحم الشبراوى سالمه  -  383
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مشتول السوق ملن عبدهللا دمحم صالح -وق محطة مشتول الس-مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا السٌاحٌه ، بجهة : ش العروبه 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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عن مخبز افرنجى  161623برلم  22222216، لٌد فى  122222.222ٌاسر دمحم لطب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313
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 احٌة السدس م االبراهٌمٌه ملن احمد جمعه ابراهٌمبن 1111-6-5فى  5825دواجن ، بجهة : له محل تصنٌع اعالف برلم 
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 عبدالمنعم السٌد

عن محل  161641برلم  22222211، لٌد فى  21222.222اجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عبدهللا موسى عبدهللا  ، ت -  422
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 بملن ماهر احمد عبدهللا -مماوالت معمارٌة ، بجهة : صفٌطة 
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عن تجارة حدٌد  161652برلم  22222211، لٌد فى  52222.222دمحم احمد وصفى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 راش م مشتول السوق ملن احمد احمد سعد دمحماب-خرده ، بجهة : مٌدان الزرلا 



 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

عن  161655برلم  22222222، لٌد فى  12222.222سامٌه دمحم بحٌرى غرٌب ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 بملن سعٌد صالح علٌوة دمحم -مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : ش االربعٌن 

عن ادوات  161183برلم  22222222، لٌد فى  12222.222على حسن عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   تامر -  424

 منزلٌة ، بجهة : منشاة ابو عمر بملن على حسن عبدالعال

عن منجد  161113برلم  22222223، لٌد فى  32222.222على فاروق حسن طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 هة : شنبارة المٌمونة ملن/ سعٌد عطٌه عبدالعزٌز عطٌهافرنجى ، بج

عن مصنع  161225برلم  22222223، لٌد فى  222222.222رضا دمحم عبدالعلٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 بسكوٌت مسكر الى ، بجهة : الدمحمٌه منٌا الممح ملن جمال عبدالممصود دمحم شحاته

عن مكتب  161181برلم  22222222، لٌد فى  12222.222 حسن حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود السٌد دمحم -  426

 تصدٌر ، بجهة : ش المركٌزه  ملن السٌد دمحم حسن حبٌب

عن  161185برلم  22222222، لٌد فى  22222.222تمراز السٌد مصطفى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

 عدا الكمبٌوتر والحاسب اآللى ومجاالته ، بجهة : مٌت حمل ملن السٌد مصطفى محمود صٌانة اجهزه كهربائٌه

عن تورٌدات  161111برلم  22222223، لٌد فى  12222.222عمرو عبده على هدٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 ن عبده على هدٌهبملن عالء الدٌ -عامه فٌما عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : شٌبة 

عن تجارة  161245برلم  22222224، لٌد فى  52222.222ابراهٌم دمحم ابراهٌم الحدٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 احذٌة و شنط ، بجهة : ش بورسعٌد ملن/ السٌد عبدالعال طه

عن مكتب  161234برلم  22222224، لٌد فى  5222.222وائل كرم جورجس سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 بملن هانى كرم جورجى -مماوالت عامه وتورٌدات ماعدا تورٌد العماله ومجاالت الحاسب االلى ، بجهة : عزبة حنا مرهم 

عن بماله وتموٌن ،  161256برلم  22222224، لٌد فى  1222.222سناء عوض دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 الصالحٌه الجدٌده ملن عبدالحمٌد احمد عثمان  عبدالرحمن-الكوثر بجهة : لرٌة 

عن مكتب  161266برلم  22222225، لٌد فى  12222.222ضحى محمود دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 د احمدرحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : ع ابوزٌد تلحوٌن الزلازٌك ملن دمحم بدوى سٌ

عن تجارة الفاكهه  161314برلم  22222226، لٌد فى  52222.222عماد جمعه دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 بملن عبده جمعه دمحم -والحاصالت الزراعٌة بالتجزئة ، بجهة : الحرٌة 

عن مكتب رحالت  161325برلم  22222225، لٌد فى  5222.222اٌمان على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 داخلٌه ونمل عمال شركات عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : منٌة سنتا ملن محمود دمحم عبدالحلٌم  دمحم

عن مكتب  161313برلم  22222225، لٌد فى  52222.222احمد فاٌز مبارن فاٌز مبارن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : الشارع الجدٌد غٌته بلبٌس ملن فاٌز مبارن فاٌز مبارنتورٌدات عمومٌه 

عن  161266برلم  22222225، لٌد فى  12222.222دعاء احمد ابراهٌم احمد ثابت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 لٌوة حسن صالح ملن/ دمحم مجدى سٌد احمدمكتب رحالت داخلٌة و نمل عمال ماعدا السٌاحٌة ، بجهة : ش ع

 161366برلم  22222221، لٌد فى  122222.222الصادق السٌد ابراهٌم السٌد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  438

 منشٌة اباظة / الزلازٌك / بملن شرٌف احمد لدرى -ش سعد زغلول  11عن تجارة مواد بناء ، بجهة : 

 161368برلم  22222221، لٌد فى  12222.222دة دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صابر محروس حمو -  431

 عن ورشة تصنٌع معدات مخابز ، بجهة : ش منزل هدى شعراوى بملن دمحم محروس حمودة



 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

 161368برلم  22222221، لٌد فى  12222.222صابر محروس حمودة دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

/ مخبز افرنجى وحلوانى /  2211/8/21واغلك فى  2212/4/16عن ورشة تصنٌع معدات مخابز ، بجهة : كان له محل افتتح فى 

 بلبٌس -ش السخانه امام ماكٌنة االهوانى 

عن  161411برلم  22222212، لٌد فى  12222.222رضا عبدالمنعم احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 منٌا الممح بملن ناهد دمحم خوخه -ة اعالف ، بجهة : تلبانه تجار

عن  161423برلم  22222212، لٌد فى  122222.222عزالدٌن عبدالهادى دمحم دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 دى دمحمبملن راضى عبدالها -الكتٌبة  -تجارة وتوزٌع الفاكهه بالتجزئة ، بجهة : بجوار المعهد الدٌنى 

عن توزٌع  161318برلم  22222212، لٌد فى  12222.222احمد سعٌد متولى الشحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 مواد غذائٌه ، بجهة : الجدٌده ملن جوده عبدالهادى كٌالنى

عن  161462برلم  22222211، لٌد فى  25222.222الهام جمال عبدالحكٌم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 بماله تموٌنٌه ، بجهة : مٌت حمل ملن السٌد دمحم خلٌل

عن تجارة مواشى  161524برلم  22222212، لٌد فى  52222.222دمحم دمحم ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 ، بجهة : عزبة الغرلدة ملن/ دمحم ابراهٌم على

عن تعبئة مواد  154641برلم  22222212، لٌد فى  5222.222عاطف ٌحٌى حافظ صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 غذائٌة و مخلالت ، بجهة : سنهوت ملن/ فتحى دمحم احمد سالمه

عن ورشه نجاره  161511برلم  22222212، لٌد فى  22222.222دمحم دمحم عبدالهادى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 ، بجهة : الحجاجٌه المدٌمه فالوس ملن رضا دمحم عبدالهادى

عن مكتب  161562برلم  22222213، لٌد فى  12222.222صفاء فتحى دمحم الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  448

 ٌد السٌدرحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : فرسٌس ملن سامى الس

عن  161566برلم  22222213، لٌد فى  32222.222زٌنب مصعب عبدهللا المناصٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 ملن عادل دمحم ادرٌس-مكتبه عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : ش اوالد زٌد 

عن مكتب مماوالت  161624برلم  22222216، لٌد فى  222222.222دمحم احمد دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 فرسٌس بملن احمد دمحم سالم-، بجهة : ش جاد 

عن مكتب  161563برلم  22222213، لٌد فى  12222.222ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 الحسٌنٌه ملن نفٌسه دمحم على رحالت داخلٌه عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : الحسٌنٌه ثان مجمع برٌد مركز

عن مشغل  161586برلم  22222216، لٌد فى  52222.222دهب دمحم محمود عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : الحماٌده الظواهرٌه منشاه ابوعمر ملن السٌد احمد عبدالرحمن عبدالعال

عن  161514برلم  22222216، لٌد فى  122222.222 فائك عبداللطٌف حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مازن دمحم -  453

مماوالت وتورٌدات عمومٌه عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب ، بجهة : لرٌه اكٌاد البحرٌه فالوس ملن سمٌحه دمحم 

 الغازى

عن مكتب  161634برلم  22222216، لٌد فى  12222.222د ، رأس ماله ،  حسن شحاته دمحم عثمان  ، تاجر فر -  454

 رحالت داخلٌة ونمل عمال ماعدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : تل حوٌن بملن حسام كمال بٌومى دمحم

عن مكتب  161632برلم  22222216، لٌد فى  12222.222اٌمن دمحم ابراهٌم سالمه السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 الزلازٌك البحرى ملن دمحم اٌمن دمحم-مماوالت نماشه ، بجهة : ش البكرى 

عن مواد  161648برلم  22222216، لٌد فى  52222.222اسماء حسن السٌد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 غذائٌه وتموٌن ، بجهة : جهٌنه المبلٌه ملن جمال زوٌد دمحم دمحم عبدهللا



 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

عن حدٌد  161628برلم  22222216، لٌد فى  12222.222لسٌد احمد السٌد احمد زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  456

 تسلٌح ، بجهة : المساعٌد  ملن احمد السٌد احمد

عن  161666برلم  22222218، لٌد فى  52222.222دمحم ابراهٌم حسٌن السٌد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  458

 تربٌه المواشى ، بجهة : العزٌزٌه منٌا الممح ملن ابراهٌم حسٌن السٌد حجازىمعلف ل

عن  161642برلم  22222216، لٌد فى  12222.222احمد حسٌن عبدالخالك عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 بملن حسٌن عبدالخالك عطٌه -بحرٌة مماوالت عامه وتورٌدات فٌما عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : الصنافٌن ال

عن تسمٌن مواشى  11353برلم  22222216، لٌد فى  52222.222فتحى دمحم دمحم بحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 ، بجهة : بنى عامر الزلازٌك ملن عاٌده على حسن

عن تسمٌن مواشى  11353برلم  22222216فى ، لٌد  52222.222فتحى دمحم دمحم بحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 ، بجهة : له محل اخر عن مصنع حلوٌات جافه وتعبئه مواد غذائٌه فى بنى عامر بملن دمحم دمحم بحٌرى

عن تجارة  161665برلم  22222216، لٌد فى  52222.222عالء جمعه دمحم عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 : ش بور سعٌد بملن سامى دمحم حٌوان مصوغات ذهبٌة ، بجهة

عن محل  161624برلم  22222218، لٌد فى  52222.222رضا دمحم دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 الحسٌنٌة بملن فرج ابراهٌم فرج-اصالح اجهزة كهربائٌة غساالت ، بجهة : شارع صدٌك عطوان 

عن تربٌة  161622برلم  22222218، لٌد فى  122222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  نجالء دمحم عبدالعال حسن  ،  -  464

 فالوس بملن دمحم سالم ابراهٌم حسٌن-الماشٌة الحالب ، بجهة : عرب دروٌش 

عن ورشة  161615برلم  22222218، لٌد فى  5222.222حسنى موسى دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 واحد الصالحٌة ملن/ موسى دمحم موسى نجارة ، بجهة :

عن استودٌو  161661برلم  22222222، لٌد فى  222222.222محمود احمد السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 تصوٌر عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : مٌت ردٌن ملن احمد السٌد دمحم

عن معلف  161661برلم  22222222، لٌد فى  122222.222اله ،  دمحم مخلص عبدالشفٌع شبل  ، تاجر فرد ، رأس م -  466

 مواشى ، بجهة : كفر شعبان ملن ارباح فكرى سلٌم على

عن ورشه  161613برلم  22222223، لٌد فى  12222.222دمحم شفٌك عبدهللا شطا حتاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  468

 لحجر ملن ابراهٌم شفٌك عبدهللاحداده وخراطه ولحام ، بجهة : التمارزه صان ا

عن  161815برلم  22222223، لٌد فى  122222.222سٌف خالد عبدالعزٌز عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 بملن اسالم خالد عبدالعزٌز عبدالحافظ -ش المحطة  -مماوالت عامه ، بجهة : العزازى 

عن مواشى  161841برلم  22222224، لٌد فى  152222.222رأس ماله ،   ابراهٌم على سعد دمحم  ، تاجر فرد ، -  462

 م.ابوعمر بملن السٌد على سعد دمحم-حالبه ، بجهة : الجبهه 

عن مشغل  161864برلم  22222225، لٌد فى  12222.222محمود جمال على عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 الزلازٌك ملن دمحم جمال على عوض-الحسٌنٌه -ة : ش الشٌماء من ش /توفٌك اباظه مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجه

عن  161166برلم  22222222، لٌد فى  52222.222عطٌه دمحم عطٌه عبدالمنعم خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 بملن على عبدالحلٌم على -تجارة كاوتش ، بجهة : ش الوحالنه 

 161114برلم  22222223، لٌد فى  12222.222الفتاح بدوى عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم عبد -  463

 عن مصنع انتاج اعالف ، بجهة : كفر الشرابٌة ـ مشتول السوق

عن  83188برلم  22222222، لٌد فى  12222.222مجدى دمحم التهامى احمد البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

 تجاره كٌماوٌات ، بجهة : ش ترعه مصطفى افندى منٌا الممح ملن رضا دمحم التهامى احمد



 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

عن  83188برلم  22222222، لٌد فى  12222.222مجدى دمحم التهامى احمد البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 تجاره كٌماوٌات ، بجهة : له محل اخر عن صٌدلٌه فى مٌت سهٌل منٌا الممح / ملن/ محمود احمد على دارز

عن  161214برلم  22222223، لٌد فى  12222.222رشدى عبدالصبور عبدهللا فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 ثان بملن دمحم عبدالصبور عبدهللا فرج -الحسٌنٌة  -هة : ازولٌن بدٌر تجارة حبوب واعالف ، بج

 161212برلم  22222223، لٌد فى  52222.222عبدهللا محروس عبدالعزٌز عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 عن تجهٌز محالت ارفف واستاندات ، بجهة : ش عطا هللا فالوس ملن اشرف زكرٌا دمحم حمص

عن  161226برلم  22222223، لٌد فى  322222.222سالم لتجارة المصوغات الذهبٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  468

 تجارة مصوغات ذهبٌة ، بجهة : لرملة ملن/ دمحم دمحم السٌد نافع سالم

عن محل  161252برلم  22222224، لٌد فى  52222.222هانى فوزى هاشم حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 مشتول السوق بملن احمد اكرم صالح الدٌن عبده -منظفات ، بجهة : كفر ابراش 

عن معلف تربٌه  161283برلم  22222225، لٌد فى  122222.222احمد خالد دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

 دمحم صالح دمحممواشى ، بجهة : مفارق ابونصار ع الدكاتره الصالحٌه الجدٌده ملن خالد 

عن معلف  161288برلم  22222225، لٌد فى  152222.222اٌمان احمد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 مواشى ، بجهة : ع السالوى الكبٌره عمرٌط ابوحماد ملن خالد عمر عطٌه عمر

عن مطعم  161281برلم  22222225ٌد فى ، ل 12222.222احمد دمحم امٌن عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

 فول وطعمٌه ، بجهة : ش المحكمه المدٌمه  ملن دمحم امٌن عبدالرحمن  دمحم

عن مكتب  161311برلم  22222226، لٌد فى  12222.222سهٌر احمد جودة دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  483

 بملن ابراهٌم صالح السٌد -: كفر عمر مصطفى رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة 

عن تأجٌر فساتٌن  161322برلم  22222226، لٌد فى  52222.222شولى دمحم دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  484

 بناحٌة فالوس ش المكتبات 2222-2-3والغى فى   2222-2-3فى  148662زفاف ، بجهة : كان له نكتب استٌراد برلم 

عن تأجٌر فساتٌن  161322برلم  22222226، لٌد فى  52222.222شولى دمحم دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  485

 زفاف ، بجهة : ش السادات المنشٌه الجدٌده ملن نسٌم بسطا حنا

ن مكتب رحالت ع 161333برلم  22222226، لٌد فى  12222.222احمد فؤاد على عواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  486

 داخلٌه ونمل  عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : ع الشٌخ حسن بسنهوا منٌا الممح ملن كرٌم على عواد

عن لطع غٌار  161382برلم  22222221، لٌد فى  12222.222نبٌل دمحم احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  486

 زٌك ملن اسامه محمود دمحم السٌدسٌارات ، بجهة : الفاخور لسم عبدالعزٌز الزلا

عن بمالة ، بجهة :  161416برلم  22222212، لٌد فى  12222.222اسماء على السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  488

 فالوس بملن عبده عطٌه رشوان-الهٌصمٌة 

عن مكتب  161428برلم  22222212فى ، لٌد  12222.222الهمشرى للتوكٌالت التجارٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 منٌا الممح بملن دمحم على الهمشرى-طرٌك بنها -توكٌالت تجارٌة ، بجهة : ش سعد زغلول 

عن  161431برلم  22222214، لٌد فى  12222.222رأفت رمضان رأفت عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 النٌل لسم عبدالعزٌز الزلازٌك ملن مصطفى عبدالعزٌز مصطفى تجارة مواد غذائٌه بالجمله ، بجهة : ش وادى

عن ورشة نجارة  161316برلم  22222212، لٌد فى  35222.222اٌه دمحم السٌد حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 بملن ابو هاشم السٌد حسنٌن -موبٌلٌا ، بجهة : طهره حمٌد 

عن سوبر  161466برلم  22222211، لٌد فى  52222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سعٌد عبدالحمٌد عثمان  ،  -  412

 ماركت ، بجهة : ش عبدالحلٌم حافظ من ش الحمام لسم ٌوسف بن ملن/ عبدالحمٌد حسن على



 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

عن كى  161458برلم  22222211، لٌد فى  5222.222كرم حسن دمحم حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 الزلازٌك بملن  نرمٌن عوض هللا عطٌة -االشارة  -جوار لهوة العندلٌب  -بس ، بجهة : ش مصطفى عارف المال

عن  161462برلم  22222211، لٌد فى  32222.222دمحم عاطف عبدالحمٌد عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 د عاطف عبدالحمٌد عبدالعاطىمكتب توكٌالت تجارٌة ، بجهة : الزرلٌة * تبع هرٌة بملن السٌ

عن ورشة العمال  161468برلم  22222211، لٌد فى  5222.222احمد دمحم ٌوسف السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 بملن مرجان دمحم ٌوسف -اللحام والحداده ، بجهة : كفر السطوحٌة 

عن  161514برلم  22222212، لٌد فى  12222.222عوض عبدالنعٌم عوض محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : شلشلمون منٌا الممح ملن عبدالنعٌم عوض محمود

عن تربٌة  161522برلم  22222212، لٌد فى  12222.222ماهر دمحم الصانت حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 ، بجهة : الهٌطه المصبى شرق م صان الحجر بملن دمحم على حسن علىمواشى حالبة 

عن مكتب  161535برلم  22222213، لٌد فى  25222.222روحٌه احمد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

 رحالت داخلٌة و نمل عمال فٌما عدا السٌاحٌة ، بجهة : الحلمٌة ملن/ ربٌع السٌد على حسن

عن ورشة  161566برلم  22222216، لٌد فى  12222.222احمد دمحم فتحى كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   جهاد -  411

الزلازٌك ملن فاطمه عبداللطٌف -حى مبارن -ش االبونٌه امتداد ش فاروق اول طرٌك الغار  2حدٌد لحام بدون نار ، بجهة : 

 ابراهٌم

عن بماله ، بجهة :  161551برلم  22222213، لٌد فى  5222.222س ماله ،  سمر احمد على مجاهد  ، تاجر فرد ، رأ -  522

 الهٌصمٌه ملن هناء عبدهللا الشوادفى

عن مطعم ،  161555برلم  22222213، لٌد فى  12222.222هٌثم دمحم اسماعٌل دمحم الناٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 ماحىش الخشاب ملن ٌاسمٌن سامى سعد الس 2بجهة : 

عن بمالة تموٌن  161511برلم  22222216، لٌد فى  25222.222صباح دمحم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 جمعٌتى ، بجهة : غزالة الخٌس بملن احمد دمحم على

عن معلف  161563برلم  22222213، لٌد فى  152222.222محمود دمحم خلٌفه نعاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 مواشى ، بجهة : االسدٌه ابوحماد ملن عبدالسالم دمحم عبدالمادر

عن بماله  161628 برلم 22222216، لٌد فى  25222.222محمود دمحم عبدالخالك السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 تموٌن ، بجهة : تل مفتاح ابوحماد ملن سمٌه احمد السٌد

عن مضرب ارز  161518برلم  22222216، لٌد فى  52222.222عرٌفه دمحم دمحم امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

 ملن عبدالرحمن عوض عبدالعال عوض-المناجاه الصغرى -آلى ، بجهة : عزبة االردن 

عن ممهى  161633برلم  22222216، لٌد فى  5222.222تحٌه عبدالرحمن حسٌن حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 ، بجهة : لرٌة الخطارة الصغرى ملن محسن عبدالمعطى حسٌن

 عن 161636برلم  22222216، لٌد فى  122222.222انور دمحم دمحم الصادق رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 بملن دمحم دمحم الصادق رفاعى -منشاة الماضى  -مواشى حالبة ، بجهة : التمارزة 

عن تربٌة  161661برلم  22222218، لٌد فى  12222.222هانى عطوان دمحم عطوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

 مواشى حالبة ، بجهة : الرجاٌلة / صان الحجر بملن ابراهٌم ابراهٌم سالم

عن خردوات ،  161666برلم  22222218، لٌد فى  5222.222نان دمحم ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ح -  521

 بجهة : منشٌة النور ـ كفر العزازى ملن/ احمد السٌد اسماعٌل



 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

 161616برلم  22222218، لٌد فى  222222.222محمود احمد حفنى احمد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 عن تورٌد فٌما تورٌد العمالة و مجاالت الكمبٌوتر و الحاسب االلى ، بجهة : الزوامل ملن/ احمد حفنى احمد

عن مكتب  161612برلم  22222218، لٌد فى  12222.222ابراهٌم احمد سالم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 مشتول السوق بملن نبٌل احمد سالم احمد -ة : لشا رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجه

عن  161631برلم  22222211، لٌد فى  12222.222احمد عبدالكرٌم دمحم نجم المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش صالح ابورحٌل النحال الزلازٌك ملن على دمحم ابراهٌم

عن مكتب  161623برلم  22222218، لٌد فى  5222.222حمد بدوى احمد بدوى خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  513

 مماوالت عامه ، بجهة : ش بور سعٌد ملن عبدالحكٌم احمد دمحم

معدات  عن تاجٌر 161286برلم  22222211، لٌد فى  21222.222رزق دمحم متولى سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 ثمٌله ، بجهة : له محل اخر عن مماوالت عمومٌه فى الشولٌه ملن دمحم متولى سعٌد

عن تاجٌر معدات  161286برلم  22222211، لٌد فى  21222.222رزق دمحم متولى سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 الشولٌه بلبٌس ملن دمحم متولى سعٌد على 2ثمٌله ، بجهة : محل 

عن  161643برلم  22222211، لٌد فى  21222.222ابراهٌم دمحم موسى عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 الظواهرٌه  ملن الصادق دمحم موسى-مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا السٌاحٌه ، بجهة : عزبة جالل 

عن  161653برلم  22222222، لٌد فى  12222.222سعدٌه حامد دمحم حسن الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 مخبز بلدىنصف الى ، بجهة : بٌر عمارة بملكها

عن تشكٌل  161662برلم  22222222، لٌد فى  52222.222دمحم اسماعٌل عدوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 معادن ، بجهة : ش الشرٌعى المساكن التعاونٌة ملن/ دمحم على على صدٌك

برلم  22222222، لٌد فى  12222.222الخشن لتجاره المالبس الحرٌمى الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

عن تجاره مالبس حرٌمى جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : البالشون بلبٌس ملن مصطفى عادل مصطفى دمحم  161666

 الخشن

عن خدمات  161165برلم  22222222، لٌد فى  122222.222ماله ،  محمود حمدى دمحم عكاشه  ، تاجر فرد ، رأس  -  522

 بملن حمدى دمحم عكاشه -بجوار الجمعٌة الزراعٌة  -محمول ، بجهة : كفر الحاج عمر 

عن لطع غٌار  161161برلم  22222222، لٌد فى  12222.222ماٌسه السٌد عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 طرٌك الحلنٌة بملن ناصر دمحم الهادى -، بجهة : ابو عثمان  االت زراعٌة

عن  161168برلم  22222222، لٌد فى  52222.222طه عبدالمنعم دمحم عطٌه بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 تجارة كاوتش ، بجهة : شارع اوالد زٌد بملن عبدالمنعم دمحم عطٌه بركات

عن مكتب  161181برلم  22222222، لٌد فى  5222.222د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌره دمحم عواد محمو -  523

 رحالت داخلٌه ونمل عمال  عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : سنهوا ملن عرفه عرفه عبدالمادر

عن بماله  161222م برل 22222223، لٌد فى  12222.222شٌماء فوزى رشاد عبدالستار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 ، بجهة : البالشون بلبٌس ملن عزت دمحم فهمى سالمه

عن  161211برلم  22222223، لٌد فى  52222.222احمد دمحم السٌد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

 ابو شلبى ملن منار دمحم احمد-مفروشات ، بجهة : ش االسفلت 

عن صالون حاللة  161241برلم  22222224، لٌد فى  5222.222اجر فرد ، رأس ماله ،  اشرف دمحم السٌد سالم  ، ت -  526

 بملن مدٌحة حسن حسن حسٌن -، بجهة : كفر العدوى 



 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

عن معرض  161242برلم  22222224، لٌد فى  122222.222احمد حسٌن دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 الغٌر ، بجهة : ش الصفوة بحوض البروشات  ملن  حسٌن دمحم صالحسٌارات بٌع وشراء واستبدال لحساب 

 161254برلم  22222224، لٌد فى  25222.222مصطفى احمد عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

 مشتول السوق ملن وفاء مهدى ابراهٌم-عن بماله واعالف ، بجهة : ش سٌدى غرٌب 

عن  161212برلم  22222225، لٌد فى  22222.222ل عبدالمادر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد اسماعٌ -  521

 بملن عاٌدة حسٌنى دمحم حسانٌن -تورٌدات عمومٌة ماعدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : الزهراء 

عن  161212برلم  22222225، لٌد فى  152222.222مؤسسة الدالى للمماوالت العمومٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 ش ابراهٌم ابو النجا بلبٌس ملن عالء الدٌن احمد زكى 15مكتب مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن تصدٌر  161322برلم  22222226، لٌد فى  52222.222سحر فتحى دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 ة ، بجهة : عزبة جاوٌش / الطٌبة / بملن طارق محمود علىوتجارة الحاصالت الزراعٌة بالتجزئ

عن مالبس  161345برلم  22222226، لٌد فى  12222.222محمود عباس دمحم عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 متفرع من ش الجمهورٌة بملن احمد كمال محمود -جاهزه عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : ش المتٌم 

عن  161311برلم  22222225، لٌد فى  21222.222مؤمن دمحم فهمى على دوٌدار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 حظٌرة مواشى ، بجهة : ش المدارس مٌت ردٌن ملن/ دمحم فهمى على دمحم

عن تجارة  161325برلم  22222226، لٌد فى  12222.222فٌصل دمحم الزهٌرى فنون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 تمسٌم المعلمٌن ش البطل احمد عبدالعزٌز الزلازٌك 12بناحٌة عمر رلم  161325حلوى ، بجهة : له مصنع حلوى من عجٌن برلم 

عن تجارة  161325برلم  22222226، لٌد فى  12222.222فٌصل دمحم الزهٌرى فنون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  535

 ا طلبه عوٌضه الزلازٌك ملن احمد دمحم على جمعهحلوى ، بجهة : ش مصرف اكو

 161362برلم  22222221، لٌد فى  32222.222عصام اسماعٌل سالم اسماعٌل بحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 عن محل عالفه ، بجهة : كفر شلشلمون منٌا الممح ملن عالء اسماعٌل سالم

عن مصنع  161331برلم  22222226، لٌد فى  12222.222فرد ، رأس ماله ،  دمحم مرسى ابوالنٌل مرسى  ، تاجر  -  536

 مالبس جاهزه فٌما عدا تصنٌع المالبس العسكرٌة ، بجهة : ش ابراهٌم العنانى / الحسٌنٌة / بملن مرسى ابو النٌل مرسى

برلم  22222226، لٌد فى  12222.222عبدالرحمن ابراهٌم عبدالمعطى عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  538

 عن مكتب مماوالت عمومٌه ، بجهة : غٌته بلبٌس ملن عبدهللا ابراهٌم عبدالمعطى 161354

عن  161336برلم  22222226، لٌد فى  122222.222ابراهٌم عبدهللا دمحم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 دمحممرسى مماوالت حكومٌه ، بجهة : كفر موسى جاوٌش ملن عبدهللا

عن  161316برلم  22222212، لٌد فى  25222.222اٌمان ابراهٌم احمد دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 مالبس جاهزة)عدا العسكرٌة( ، بجهة : لرٌة الحجاجٌة المستجدة بملن ابراهٌم احمد دمحم عثمان

عن تجاره مواد  161443برلم  22222212، لٌد فى  52222.222 دمحم على احمد ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  541

 بترولٌه ، بجهة : لرٌه السالم بلبٌس ملن محمود سالم محمود

عن تاجٌر  161425برلم  22222212، لٌد فى  21222.222رانٌا عبدالسالم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 ن نعمات عبدالحلٌم حسٌنبمل -االت موسٌمٌة ، بجهة : ش المحجوب 

عن مكتب  161355برلم  22222226، لٌد فى  5222.222على دمحم على دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

بملن اٌمان اسماعٌل احمد جاد  -ش االبونٌة  5تورٌدات عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : 

 الحك



 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

عن تصنٌع  161546برلم  22222213، لٌد فى  52222.222عاطف دمحم رٌاض احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

 المنطمه الصناعٌه الصالحٌه الجدٌده 186و 186اعالف ، بجهة : لطعه 

صنٌع عن ت 161546برلم  22222213، لٌد فى  52222.222عاطف دمحم رٌاض احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

 مدٌنة نصر  5حى السفارات شمه  12بلون  5بناحٌة عماره  1111-4-15فى 321631اعالف ، بجهة : له استٌراد وتصدٌر برلم 

برلم  22222216، لٌد فى  12222.222محمود عبدالمنعم عطٌه عبدالمنعم عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 اص الرمل  المحطه ملن عبدالرحمن مهدى علىعن مطعم  فول وطعمٌه ، بجهة : انش 161511

عن مكتب  نمل  161625برلم  22222216، لٌد فى  12222.222نهله عاطف حسن خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 داخلى فٌما عداالنمل السٌاحى ، بجهة : بنى هالل ملن احمد جوده دمحم

عن بماله  161668برلم  22222218، لٌد فى  25222.222د ، رأس ماله ،  عبدهللا دمحم عبدهللا اسماعٌل  ، تاجر فر -  548

 تموٌنٌة ) جمعٌتى ( ، بجهة : ش عبدالرحمن عبدالداٌم بجوار بنن مصر بملن دمحم عبدهللا اسماعٌل

عن  161685برلم  22222218، لٌد فى  12222.222دمحم عطٌة عبدالعظٌم دمحم عبدالصمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

تجارة  -مشتول السوق  -/ المنٌر  2216/1/6واغلك فى  2225/5/14استغالل مخبز بلدى ، بجهة : كان له محل بناحٌة افتتح فى 

 اسمنت

عن  161685برلم  22222218، لٌد فى  12222.222دمحم عطٌة عبدالعظٌم دمحم عبدالصمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

 مشتول السوق بملن نفٌسة حسن عبدالصادق -، بجهة : المنٌر استغالل مخبز بلدى 

عن مكتب  161622برلم  22222218، لٌد فى  122222.222حمدان احمد فؤاد غرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 اد غرٌبتورٌدات عامه عدا العماله والكمبٌوتر ومجاالت الحاسب اآللى ، بجهة : المنٌر م مشتول السوق ملن احمد فؤ

عن  161633برلم  22222211، لٌد فى  122222.222سامح السٌد على حسن البركاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

 مكتب مماوالت عامة ، بجهة : لرٌة السالم ملن/ السٌد على حسن

عن تجارة  161646برلم  22222211، لٌد فى  21222.222دمحم على دمحم دمحم الدرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  553

 سٌارات ، بجهة : انشاص الرمل بملن دمحم دمحم الدرس

 161641برلم  22222211، لٌد فى  5222.222صبرى عبدهللا رمضان ٌوسف الموافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 بملن نفٌسة السٌد ٌوسف ٌوسف -عن تجارة حبوب ، بجهة : بهنباى 

عن  161635برلم  22222211، لٌد فى  12222.222بدالحفٌظ  حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌماء ابراهٌم ع -  555

 /حى السالم جوار مستشفى صٌدناوى /الزلازٌك ملن رضا مصطفى السٌد 1اكسسوار ابواب ومراٌات ، بجهة : عمارة 

عن مكتب  161686برلم  22222223فى ، لٌد  12222.222صفاء البربرى عطوه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : الشبانات ملن جمال  البربرى عطوه دمحم

 161852برلم  22222224، لٌد فى  12222.222عبدالعزٌز احمد عبدالعزٌز المغربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 ة ، بجهة : الحلبى بملن همت دمحم ابراهٌمعن مكتب توكٌالت تجارٌ

عن تجارة  161823برلم  22222223، لٌد فى  52222.222راضى منصور السٌد  صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  558

 المرٌن ملن منصور السٌد صمر-كاوتش ، بجهة : طرٌك المرٌن العزازى 

عن تجارة كاوتش ،  161824برلم  22222223، لٌد فى  52222.222،  وفاء دمحم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  551

 بجهة : طرٌك المرٌن /العزازى ملن صالح منصور السٌد

عن ورشه  161845برلم  22222224، لٌد فى  12222.222اٌمن عبدهللا دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 انى حسٌن دمحم علىسمكره ، بجهة : كفر العزازى ابوحماد ملن ه



 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

عن مكتب  161856برلم  22222224، لٌد فى  52222.222ولٌد عدلى ذكى حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 مماوالت عامه ، بجهة : البالشون بلبٌس ملن سامٌه دمحم ابراهٌم

عن  161863برلم  22222224، لٌد فى  122222.222تغرٌد محمود سعٌد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 بملن عبدالمنعم عبدالوهاب حسن -مالبس مستعمله عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : ش جمعٌة المحافظة على المران الكرٌم 

عن  161121برلم  22222226، لٌد فى  122222.222اجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سعٌد ابراهٌم سلٌمان  خالف  ، ت -  563

 مماوالت عامه ، بجهة : ش الرضا والنور /كفر ابراش /مشتول السوق  ملن سعٌد ابراهٌم سلٌمان

عن  161888برلم  22222225، لٌد فى  52222.222اٌمان على سلٌمان دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

 وكٌالت تجارٌه ، بجهة : سواده فالوس ملن ممدوح على سلٌمانت

عن صٌانة  161124برلم  22222226، لٌد فى  122222.222دمحم عبدالرازق احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 و اصالح معدات زراعٌة ، بجهة : السماعنة ـ ملن/ عبدالرازق احمد حسن

عن مكتب  161116برلم  22222226، لٌد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    احمد عطا ابراهٌم عطٌه -  566

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : ش طارق بن زٌاد جوار ممابر االلباط منٌا الممح ملن ثناء عبدهللا ٌوسف

عن  161165برلم  22222226، لٌد فى  52222.222  سلٌم عمر عبدالحمٌد دمحم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  566

 تصنٌع وبٌع موبلٌات وركنٌات وستائر ، بجهة : السعادات ملن عمر عبدالحمٌد دمحم رضوان

عن  161454برلم  22222211، لٌد فى  322222.222اسامه سعٌد احمد محمود عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  568

 بملن ٌاسر دمحم احمد حسن -بجهة : بندف تجارة المواشى وتربٌتها ، 

عن  161436برلم  22222212، لٌد فى  12222.222رانٌا خالد دمحم عبدالحكٌم عزازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 سوبر ماركت ، بجهة : الكفر المدٌم ملن عبدالكرٌم احمد دمحم

عن مكتب  161421برلم  22222212، لٌد فى  122222.222،  احمد حمدى دمحم حسن فرح  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  562

 مماوالت وتورٌدات عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : ش الجرن /ملن حمدى دمحم حسن

عن مكتب  161411برلم  22222212، لٌد فى  12222.222ابراهٌم سعٌد عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 ، بجهة : شوبن بسطة ملن/ سعٌد عبدهللا دمحممماوالت 

عن  161525برلم  22222212، لٌد فى  25222.222دمحم ابو عامر احمد عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 بملن كمال فتحى دمحم -تجارة مالبس عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : ش بور سعٌد 

عن  161545برلم  22222213، لٌد فى  122222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عالء محمود عطٌه مصطفى  -  563

 مصنع بسكوٌت جٌالتى ، بجهة : الدمحمٌه منٌا الممح ملن سهام عبدالفتاح الصباحى تهامى

عن  161582برلم  22222216، لٌد فى  5222.222رٌهام محمود ابراهٌم عبدالعال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

بملن ابراهٌم سعٌد  -كفر عوض هللا حجازى  -مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال فٌما عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : عزبة شلبى 

 عبدالسالم دمحم

 161543برلم  22222213، لٌد فى  12222.222الشبراوى عبدالحمٌد الصادق ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 بملن محمود عبدالحمٌد الصادق -، بجهة : ش المركز عن اكسسوار محمول

عن مكتب  161618برلم  22222216، لٌد فى  12222.222وجٌه شاكر محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 بملن شاكر محمود ابراهٌم -رحالت داخلٌة ونمل عمال ماعدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : كفر ابو شحاته 

عن تجارة  161564برلم  22222213، لٌد فى  122222.222 السٌد دمحم سلٌمان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  566

 بملن دمحم سلٌمان حسن -لطع غٌار سٌارات ، بجهة : ش المسٌد 



 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

عن  146121برلم  22222216، لٌد فى  522222.222رضا غرٌب عبدالحمٌد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  568

 بناحٌة الحلمٌه ملن ربٌع حمٌده جابر 2215-12-3فى  146121مدشة اعالف ، بجهة : له محل اعالف  وحبوبومواد غذائٌه برلم 

عن  146121برلم  22222216، لٌد فى  522222.222رضا غرٌب عبدالحمٌد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 الحلمٌه ملن غرٌب عبدالحمٌد عبدالمادر-اوى مدشة اعالف ، بجهة : ع هدى شعر

عن مكتب  161614برلم  22222216، لٌد فى  52222.222دمحم مصطفى ٌوسف حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : ش فاروق منتصر /هرٌة رزنه ملن محمود مصطفى دمحم

 161663برلم  22222216، لٌد فى  12222.222هبه ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابراهٌم الحاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

 بملن عبدالحى سالم دمحم -ش مصطفى كامل  6عن صٌدلٌة بشرٌة ، بجهة : 

عن  161616برلم  22222218، لٌد فى  12222.222هانى عبدالعزٌز حسٌن فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

 بملن نعٌمه نجٌب السٌد علوان -تجارة االسمدة والمبٌدات والبذور ، بجهة : بساتٌن االسماعٌلٌة بجوار مدرسة الشعب 

 161613برلم  22222218، لٌد فى  52222.222مؤسسة البغدادى للمماوالت العمومٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  583

 بملن السٌد بغدادى السٌد -خلف مجلس المدٌنة  -بجهة : ش سعد زغلول  عن مكتب مماوالت عمومٌة ،

عن مكتب  161631برلم  22222211، لٌد فى  22222.222شعبان عطٌه دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  584

 مماوالت عمومٌه ، بجهة : ش الجالء ملن دمحم شعبان عطٌه

عن تركٌب  161611برلم  22222218، لٌد فى  52222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام احمد دمحم محمود ندا  ،  -  585

 ش عبدالعظٌم فراج /المومٌه /الزلازٌك ملن انوار على سلٌمان 4وصٌانة مصاعد ، بجهة : 

وبر عن س 161616برلم  22222211، لٌد فى  25222.222سلٌم سعد عبدالتواب علوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

 ماركت ، بجهة : ش ابو بكر الصدٌك ملن منى شحاته ٌوسف

عن  161664برلم  22222222، لٌد فى  12222.222اسامه دمحم عبدالسمٌع ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

 بملن خالد دمحم عبدالسمٌع ابراهٌم -خدمات محمول ، بجهة : ش سعد زغلول امام كشرى الزعٌم 

عن  161454برلم  22222222، لٌد فى  12222.222ه سعٌد احمد محمود عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسام -  588

 مكتب نمل داخلى و مماوالت عامة ماعدا النمل السٌاحى ، بجهة : بندف ملن/ سمٌر السٌد السٌد موسى

عن مكتب  161812برلم  22222223لٌد فى ،  22222.222محمود دمحم عبدالعظٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

 تورٌدات عمومٌه عدا تورٌد العماله والمبٌوتر ومجاالت الحاسب اآللى ، بجهة : ش الجٌش ملن عزازى عبدالوهاب حسن

عن  161284برلم  22222225، لٌد فى  122222.222دمحم نبٌل دمحم عبدهللا عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

بناحٌة البالشون  2216-12-31فى  161284تجارة وتصنٌع االدوات المنزلٌه ، بجهة : له مماوالت عامه واستٌراد وتصدٌر برلم 

 ملن هداٌه دمحم دمحم

عن  161284برلم  22222225، لٌد فى  122222.222بٌل دمحم عبدهللا عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ن -  511

 تجارة وتصنٌع االدوات المنزلٌه ، بجهة : البالشون ملن ابراهٌم دمحم سعٌد محمود

عن تجارة  161431برلم  22222212، لٌد فى  52222.222دمحم حسٌن مصطفى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 بملن حكمت دمحم حسٌن -مالبس جاهزه جملة ولطاعى عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : مٌت ٌزٌد 

عن  161451برلم  22222211، لٌد فى  12222.222نجاتى عبدالحمٌد عطٌه حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 ن ملن/عبدهللا ابراهٌم عبدهللاكافترٌا ، بجهة : ش عمر بن عبدالعزٌز كفر دمحم حسٌ

عن تجاره  161481برلم  22222211، لٌد فى  21222.222احمد عنتر عبدالعال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 مالبس وتاجٌر بدل عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : سعود المبلٌه الحسٌنٌه ملن دمحم احمد عبدالرازق



 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

عن  161446برلم  22222212، لٌد فى  122222.222عظٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالعظٌم دمحم عبدال -  515

 طرٌك بلبٌس العاشر 314تصنٌع بالتات  خشبٌه ، بجهة : لطعه رلم 

عن  161446برلم  22222212، لٌد فى  122222.222عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 الدور الثانى 324تات  خشبٌه ، بجهة : له محل استٌراد  بناحٌة الكمال سنتر الوحده تصنٌع بال

عن حداٌد بوٌات  161468برلم  22222211، لٌد فى  25222.222دمحم عبدالرؤف دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 ، بجهة : سنهوا بملن سعد على محمود

عن  161412برلم  22222212، لٌد فى  12222.222لٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحمن على احمد على س -  518

 بحر البمر  ملن على  عبدالرحمن على-الصالحٌه  3مواشى حالبه ، بجهة : لرٌه 

عن  161512برلم  22222212، لٌد فى  12222.222مطعم الشاطر للفول والطعمٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 وطعمٌه ، بجهة : ش السوٌمه العدلٌه بلبٌس ملن سناء لاسم ابراهٌم دمحم صمر مطعم فول

عن مكتب  161516برلم  22222212، لٌد فى  422222.222نزٌه سامى السٌد غرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 مد منٌر دمحم دمحمرحالت داخلٌه ونمل عمال بالداخل عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : الشولٌه بلبٌس ملن اح

عن  161525برلم  22222213، لٌد فى  12222.222ابراهٌم احمد اسماعٌل احمد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 مكتب توكٌالت تجارٌه ، بجهة : الطٌبه ملن رضا احمد اسماعٌل احمد

عن صالون  161554برلم  22222213د فى ، لٌ 25222.222حسن فوزى دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 حاللة ، بجهة : مٌت ابو على بملن فوزى دمحم ابراهٌم

عن ورشة  161544برلم  22222213، لٌد فى  15222.222زٌنب سمٌر عوض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

 نجارة صغٌره ، بجهة : المرالره ملن زٌنب دمحم حجاج

عن اعالف ،  161565برلم  22222213، لٌد فى  22222.222امام  دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد عبدالفتاح  -  624

 بجهة : مٌت العز ملن  عبدالفتاح امام  دمحم

عن مكتب  161568برلم  22222216، لٌد فى  12222.222هدى السٌد احمد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : بنى صالح بلبٌس ملن خالد سعٌد عبدالغنىرحالت داخلٌه ونمل عمال 

عن  161638برلم  22222216، لٌد فى  12222.222لٌلى سعد بٌومى عطٌه الشترى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 بماله ، بجهة : كفر ابو جبل ملن  على جمعه مهدى

عن  161638برلم  22222216، لٌد فى  12222.222جر فرد ، رأس ماله ،  لٌلى سعد بٌومى عطٌه الشترى  ، تا -  626

 عن نشاط بماله بناحٌة كفر ابو جبل 2211-12-16والغى فى  2214-5-6فى  131464بماله ، بجهة : كان لها محل بماله برلم 

عن  161512برلم  22222216، لٌد فى  52222.222دمحم بركات عوض مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

 مماوالت عامه ، بجهة : بٌر عماره ملن  بركات عوض مصطفى

عن مكتب  161662برلم  22222216، لٌد فى  12222.222شٌماء هاشم امام هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 اشمرحالت داخلٌه عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : ش خٌرى عبدالعزٌز منٌا الممح ملن هاشم امام ه

عن مكتب  161664برلم  22222216، لٌد فى  12222.222اٌمان عبدالمنعم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 بملن خالد احمد دمحم -رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : البٌروم 

عن  161665برلم  22222218، لٌد فى  25222.222نورا منٌر عبدهللا احمد عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 الزلازٌك بملن منتهى عبدالرحمن امبابى -لسم الجامع  -حارة الصعاٌدة  1توزٌع مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

مشوٌات  عن مطعم 161618برلم  22222218، لٌد فى  12222.222دمحم حسن على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 ناحٌة مستشفى طه ٌاسٌن بملن ٌحٌى شحته الصاوى غرٌب-وجبات جاهزة ، بجهة : شارع سعد زغلول 



 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

عن بٌع  161614برلم  22222218، لٌد فى  5222.222اسالم عبدالمادر ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 صان الحجر بملن حمادة عبدالمادر ابراهٌم -صان المبلٌة اجهزة كهربائٌة وادوات منزلٌة ماعدا الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن مكتب  161621برلم  22222211، لٌد فى  12222.222ابو هاشم سامى سعد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 د محمودتورٌدات عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : سندنهور بملن ابرهٌم سع

عن مكتب  161622برلم  22222211، لٌد فى  1222.222هانى احمد عبدالوهاب الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 رحالت داخلٌة و متعهد نمل عمال ، بجهة : تل حوٌن ش المعهد الدٌنى ملن/ هانى سالم سلٌم دسولى

عن معلف  161616برلم  22222216، لٌد فى  32222.222له ،  على ابوزٌد حسٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  616

 الحسٌنٌة بملن ابوزٌد حسٌن ابراهٌم-مواشى ، بجهة : المناجاه الكبرى 

عن  161622برلم  22222216، لٌد فى  52222.222نبٌل عبدالحمٌد دمحم على النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 بجهة : الصوه /بجوار مسجد ابو العباسى ملن سعد فتحى  الغمرىتصلٌح احذٌه وبٌع احذٌه جلد ، 

عن تجارة مالبس  161561برلم  22222213، لٌد فى  12222.222سوسو سعد دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

 د حامد السعٌد  حامدرمسٌس صان المبلٌة  صان الحجر ملن / السعٌ 3و مفروشات ) عدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : لرٌة 

عن حظٌرة  161541برلم  22222213، لٌد فى  122222.222وائل رفعت حسٌن سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 بملن رفعت حسٌن سعد -ترٌبة ماشٌة ) البان( ، بجهة : بنى هالل 

عن لطع غٌار  161582برلم  22222216، لٌد فى  12222.222احمد سعٌد دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 اكسسوارات سٌارات ، بجهة : مٌت ٌزٌد ملن سعٌد دمحم حسٌن

عن ستائر  161652برلم  22222216، لٌد فى  52222.222دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 وركنٌات )بٌع وتركٌب( ، بجهة : عرب دروٌش ملن عبدالحمٌد اسماعٌل عبدالحمٌد عبدهللا

عن تجارة  161668برلم  22222218، لٌد فى  52222.222احمد برعى عرفات الرباط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 مستلزمات زراعٌه ، بجهة : مالمس ملن حنان جالل عبدالعزٌز

عن  161611برلم  22222218، لٌد فى  12222.222على احمد فاضل سالمه سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

 بملن احمد كمال عبدالحافظ -سواده  -لطع غٌار سٌارات ، بجهة : كوبرى ابو المحامٌد 

عن تصنٌع  161654برلم  22222222، لٌد فى  22222.222السٌد عامر على عطٌة سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

 بٌر عمارة بملن عامر على عطٌة -منتجات بالستٌن ، بجهة : العٌداروس 

عن  161656برلم  22222222، لٌد فى  22222.222دمحم سمٌر عبدالعظٌم معروف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 صٌدلٌه ، بجهة : دوٌده ملن احمد دمحم سالمه

عن مكتب  161666برلم  22222222، لٌد فى  12222.222 جودة السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هوٌدا دمحم دمحم -  626

 بملن حسنى عبدالنبى مسلم -رحالت داخلٌة ونمل عمال ماعدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : الزهراء 

عن  161616برلم  22222223ى ، لٌد ف 122222.222دمحم رجب مهٌب دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

مكتب مماوالت عمومٌه وتورٌدات عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : ش احمد غزالى الزلازٌك ثان ملن وفاء الشافعى 

 عبدالرحمن

عن بٌع  161821برلم  22222223، لٌد فى  12222.222احمد السٌد طنطاوى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

 ٌانة اجهزة تكٌٌف ، بجهة : ش الشعراء م منش ترعة المنٌا فالوس ملن اشرف اسماعٌل دمحمهنداوىوص

 161611برلم  22222223، لٌد فى  22222.222مروة عبدهللا دمحم شولى احمد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 بملن  عبدهللا دمحم شولى احمد مرسى -الغشام  -المنشٌة ش  26عن مكتب تسوٌك عمارى فٌما عدا التسوٌك االلكترونى ، بجهة : 



 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

عن ادوات  161826برلم  22222224، لٌد فى  15222.222السٌد ٌوسف حسن ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 كهربائٌة ، بجهة : الفدادنة بملن مشٌرة نبٌل السٌد سالم

عن مكتب  161126برلم  22222226، لٌد فى  12222.222رأس ماله ،   مٌاده دمحم علٌوه حسن شلبٌه  ، تاجر فرد ، -  631

 رحالت داخلٌه ونمل عمال  عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : مٌت معال ملن دمحم متولى مصطفى

ع عن بٌ 161852برلم  22222224، لٌد فى  12222.222عدنان دسولى ابراهٌم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 لصاصٌن الشرق ملن دسولى ابراهٌم سالمه-اعالف ، بجهة : المشروع االٌطالى 

عن كمالٌات سٌارات  161863برلم  22222225، لٌد فى  12222.222اسالم دمحمالسٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 ، بجهة : طرٌك هرٌة الجدٌد / الزلازٌك بملن احمد دمحم محمود

عن محل بماله ،  161882برلم  22222225، لٌد فى  12222.222جح دمحم عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمن نا -  634

 عمرٌط بملن ناجح دمحم عطٌة -بجهة : ع االصالح 

عن مكتب  161124برلم  22222226، لٌد فى  12222.222دمحم عبدالسالم احمد الفلكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  635

 بملن السٌد عبدالسالم احمد -الزلازٌك  -ش الفلكى  -بجهة : عزبة عبداللطٌف حسانٌن  مماوالت ،

عن مكتب نمل  161882برلم  22222225، لٌد فى  12222.222هبه دمحم فتحى عبدالعظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

 مح ملن عالء دمحم السٌدداخلى عدا الخدمات السٌاحٌه ، بجهة : ش ابوغرٌب ش هندسه الرى منٌا الم

عن معرض  161126برلم  22222226، لٌد فى  122222.222طلعت دمحم على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

 سٌارات ، بجهة : سعود الحسٌنٌه ملن عزازى فتحى على ابراهٌم

عن  161166برلم  22222226، لٌد فى  5222.222مبارن ٌحٌى مبارن دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  638

 تجارة وتورٌدات لمواد البناء ، بجهة : السعٌدٌة بملن ٌحٌى مبارن دمحم

عن  161166برلم  22222226، لٌد فى  5222.222مبارن ٌحٌى مبارن دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

بلبٌس بملن ٌحٌى مبارن دمحم -نشاط بٌع حداٌد وبوٌات بناحٌة السعٌدٌة تجارة وتورٌدات لمواد البناء ، بجهة : كان له محل عن 

 56266بأمر محو رلم 2212/4/5ابراهٌم وتم المحو بتارٌخ 

عن سوبر  161532برلم  22222213، لٌد فى  25222.222السٌد فتح هللا عبدالهادى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  642

 فالوس ملن دمحم ابراهٌم عبدالفتاح-كوبرى المطار ماركت ، بجهة : الروضه طرٌك 

عن ورشة  161558برلم  22222213، لٌد فى  22222.222احمد دمحم سالم دمحم عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 السٌد الحسٌنى عبدالرحمن -تجمٌع الومٌتال ، بجهة : شلشلمون 

عن تورٌد  161585برلم  22222216، لٌد فى  25222.222رأس ماله ،   امل حمدى احمد حسانٌن  ، تاجر فرد ، -  642

مستلزمات ومستحضرات طبٌة وتجارة وتورٌد االجهزه واالالت الطبٌة ومستحضرات التجمٌل المحلٌة والمكمالت الغذائٌة واالغذٌة 

لف المنصورة / بملن حسن دمحم ش / الصٌفى ش / حسن بن الهٌثم مو 3الخاصة وتصنٌع وتسجٌل ماسبك لدى الغٌر ، بجهة : 

 الناجى حسن

عن مكتب  161561برلم  22222213، لٌد فى  21222.222دمحم سعٌد متولى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  643

 تورٌدات فٌما عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : كفر اكٌاد ملن حماده متولى عبدالرحمن

عن  161622برلم  22222216، لٌد فى  12222.222احمد رمضان محمود عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  644

 مٌت بشار بملن رمضان محمود عبدالجواد-مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال)عدا السٌاحٌة( ، بجهة : عزبة النمطة 

عن مالبس  161586برلم  22222216، لٌد فى  21222.222مطٌعه سعٌد السٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  645

 بملن السٌد السٌد عماره على -جاهزه عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : ابو نجاح 

عن لطع غٌار  161662برلم  22222216، لٌد فى  52222.222دمحم حسٌن السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

 الدٌدامون فالوس ملن سٌد دمحم عبدالمنعم عدوى موتوسٌكالت ، بجهة : ش البحر



 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

عن  161666برلم  22222218، لٌد فى  5222.222مرفت عبده عبدالواحد ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

 بملن عبده عبدالواحد ابراهٌم -مكتب مماوالت ، بجهة : ش اوالد عبده 

عن بٌع  161688برلم  22222218، لٌد فى  1222.222دمحم حسن السٌد السٌد رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  648

 ش سلٌم شدٌد المنتزة ملن/ ماجدة جورجى عبدالسٌد8منظفات ، بجهة : 

عن بٌع  161612رلم ب 22222211، لٌد فى  5222.222السٌد عبدالعزٌز حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 الزلازٌك بملن الطالب -لسم عبدالعزٌز  -اعالف ، بجهة : ش الجبانة من ش وادى النٌل 

عن  161615برلم  22222211، لٌد فى  12222.222نجالء فتحى عبدالكرٌم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  652

 زهور ـ ملن/ بسام حسنٌن محمودش سلٌم سرور تمسٌم المعلمٌن حى ال131مخبز سٌاحى ، بجهة : 

عن تجارة  161616برلم  22222211، لٌد فى  32222.222عالء صالح امٌن امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

 زٌوت وشحومات ، بجهة : دهمشا م مشتول السوق ملن صالح امٌن امٌن

عن اكسسوار  161632برلم  22222211، لٌد فى  3222.222امٌرة دمحم السٌد دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  652

 ش مركز الشباب  مشتول السوق 6محمول ، بجهة : لها كافى شوب بناحٌة 

عن اكسسوار  161632برلم  22222211، لٌد فى  3222.222امٌرة دمحم السٌد دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  653

 شتول السوق ملن دمحم عرالى بٌومىم-محمول ، بجهة : ش احمد عثمان 

عن بماله ،  161656برلم  22222222، لٌد فى  122222.222دمحم عبدالمنعم دمحم حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  654

 بجهة : العارٌن ملن عبدالمنعم دمحم حفنى

 144485برلم  22222222، لٌد فى  12222.222احمد سعٌد عبدالمادر حسٌن المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  655

 عن مطعم فول وطعمٌه ، بجهة : ش االنتاج بجوار كوبرى الوحده ملن محمود السٌد رجب دمحم السٌد

 144485برلم  22222222، لٌد فى  12222.222احمد سعٌد عبدالمادر حسٌن المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  656

بناحٌة ش بور سعٌد ملن السٌد دمحم  2215-5-3فى  144485تٌراج وتوكٌالت تجارٌه برلم عن مطعم فول وطعمٌه ، بجهة : له اس

 عدالسالم

عن مكتب رحالت  161668برلم  22222222، لٌد فى  12222.222اكرام احمد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  656

والغى فى  2212-5-16فى  131666ه محل ادوات منزلٌه برلم داخلٌه ونمل عمال  عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : كان ل

 بناحٌى كفر اباظه 1-6-2212

عن مكتب رحالت  161668برلم  22222222، لٌد فى  12222.222اكرام احمد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  658

 فر اباظه ملن عبدالعزٌز احمد دمحمداخلٌه ونمل عمال  عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : عزبة عبدهللا ك

عن مكتب  161814برلم  22222223، لٌد فى  22222.222محمود دمحم صالح دمحم الطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

 تورٌدات عمومٌه عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : حى الزهور ملن عبدالحكٌم احمد دمحم

عن محل  161688برلم  22222223، لٌد فى  122222.222السٌد احمد دمحم عبدالغفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 بجوار الشٌخ خطاب ملن هدٌر خالد محمود مصطفى -مكواه ، بجهة : بردٌن  

عن مكتب  161816م برل 22222223، لٌد فى  12222.222عزه لدرى دمحم السٌد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 بملن عالء الدٌن دمحم دمحم -رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : ابو طوالة 

عن  161686برلم  22222223، لٌد فى  52222.222كرٌمه عبدالفتاح خفاجة عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 ملن رضا جودة عبدربهب -معلف مواشى حالبة ، بجهة : حوض الطرفة 

عن مماوالت  161433برلم  22222212، لٌد فى  5222.222دمحم احمد دمحم النجدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  663

 عمومٌه ، بجهة : لصاصٌن الشرق ملن محمود متولى حسٌن



 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

عن مكتب  161481برلم  22222212، لٌد فى  5222.222حسام محمود حسن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  664

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : كفر دمحم جاوٌش ملن عالء دمحم عبدالحى دمحم

برلم  22222212، لٌد فى  42222.222فكرى عبدالفتاح فكرى عطٌة الشوربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  665

 لعسكرٌة ، بجهة : السعٌدٌة ملن/ عزت ابراهٌم دمحم دمحمعن ورشة مالبس عدا المالبس ا 154626

برلم  22222212، لٌد فى  42222.222فكرى عبدالفتاح فكرى عطٌة الشوربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

 2216-1-1فى  154626عن ورشة مالبس عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : له محل مالبس حرٌمى وخردوات برلم  154626

 ناحٌة ش عرابى منٌا الممح ملن مدحت عبدالعظٌم احمد شلبىب

عن اجهزة  161521برلم  22222212، لٌد فى  12222.222امٌرة دمحم ابو الٌزٌد خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

 على م صان الحجر بملن دمحم على حسن -كهربائٌة وادوات منزلٌة عدا اجهزة الكمبٌوتر ، بجهة : المصبى شرق 

عن  161526برلم  22222212، لٌد فى  52222.222اسالم عادل دمحم حسٌن شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  668

 كافترٌا مشروبات بارده وساخنه ، بجهة : شٌبه ملن هشام جمال حسن

عن منتجات  161526برلم  22222213، لٌد فى  12222.222وائل فوزى السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 فلل الجامعه  ملن نبوٌه دمحم عبدالغنى -البان ، بجهة : ش ابو بكر الصدٌك 

عن محل  161566برلم  22222213، لٌد فى  52222.222ولٌد دمحم السٌد دمحم خرٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 ولف المرٌن فالوس ملن شرٌن محمود دمحممالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش استودٌو خالد جوار م

عن مكتب مماوالت ،  161583برلم  22222216، لٌد فى  52222.222ابوزٌد للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 بجهة : ش العمومى الروضه بلبٌس ملن رضا فهمى ابوزٌد

عن مكتب  161611برلم  22222216، لٌد فى  122222.222هشام دمحم حامد دمحم بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 مماوالت عامه ، بجهة : السبعٌنى مٌت جابر بلبٌس ملن دمحم حامد دمحم

عن  161644برلم  22222216، لٌد فى  12222.222حماده دمحم موسى مصطفى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  663

 الت السٌاحٌة ، بجهة : تٌمور / لرٌة نشوة / بملن ٌاسر دمحم موسىمكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال فٌما عدا الرح

عن ادوات  161621برلم  22222218، لٌد فى  12222.222رضا السٌد عطٌه على خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  664

 كهربائٌه ، بجهة : الشبانات الزلازٌك ملن السٌد عطٌه على خلٌل

 161626برلم  22222218، لٌد فى  5222.222طٌه الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم راتب عبدالرحمن ع -  665

عن تورٌدات ومماوالت عامه عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : ش معرض السٌد اٌوب من ش جمال 

 عبدالناصر بلبٌس ملن حسن عبدالعزٌز محمود

 161626برلم  22222218، لٌد فى  5222.222عطٌه الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم راتب عبدالرحمن -  666

عن تورٌدات ومماوالت عامه عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : افتتح محل اخر عن ادوات تجمٌل فى 

 بلبٌس ش جمال عبدالناصر

عن مكتبه  161632برلم  22222211، لٌد فى  12222.222دمحم ٌونس دمحم ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

 وخردوات عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : ش الخلٌفه الراشد ثان الزلازٌك ملن خالد ٌونس دمحم ٌونس

 161624برلم  22222211، لٌد فى  125222.222له ،  حسام الدٌن دمحم مراد عبدالجواد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  668

 2211/1/5و اغلمه فى  141286و لٌد برلم  2214/11/18عن مواد غذائٌة ، بجهة : كان له محل تجارة مواد غذائٌة افتتح فى 

 حى الزهور ش صابر عبدالسمٌع ملن/ فاروق دمحم رشاد مهدى 14بناحٌة 

 161624برلم  22222211، لٌد فى  125222.222اد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام الدٌن دمحم مراد عبدالجو -  661

 حى الزهور ش صابر عبدالسمٌع ملن/ فاروق دمحم رشاد 14عن مواد غذائٌة ، بجهة : 



 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

عن معرض  161628برلم  22222211، لٌد فى  12222.222جمال سالمه حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  682

بملن طلعت ابراهٌم عبدالرازق / معرض موبٌلٌا افتتح فى  -الحسٌنٌة  -بٌلٌا ، بجهة : كان له محل بناحٌة سعدو المبلٌة مو

 2211/8/25واغلك فى  2211/6/12

عن معرض  161628برلم  22222211، لٌد فى  12222.222جمال سالمه حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  681

 هة : سعود المبلٌة بملن طلعت ابراهٌم عبدالرازقموبٌلٌا ، بج

عن تجارة  161644برلم  22222211، لٌد فى  21222.222سامح اٌوب حامد لناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  682

 ملن دمحم سالم عبٌد-احذٌه ، بجهة : واحد الصالحٌه بحر البمر 

عن  161662برلم  22222222، لٌد فى  5222.222، رأس ماله ،  امجد عمادالدٌن دمحم احمد حسن  ، تاجر فرد  -  683

 بملن ادهم عماد الدٌن دمحم -تصنٌع وتجارة محاصٌل زراعٌة بالتجزئة بٌع وشراء ، بجهة : المطاوٌة 

عن بٌع  161666برلم  22222222، لٌد فى  12222.222احمد سعٌد عبدالخالك السداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  684

 مشتول السوق بملن مٌرفت سالم مصطفى شرف- 31منظفات وورلٌات ، بجهة : كفر ابراش طرٌك 

عن تصلٌح ادوات  161682برلم  22222222، لٌد فى  12222.222السٌد عطٌة دمحم وهبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  685

 بملن عطٌة دمحم وهبه عبدالوهاب -منزلٌة ، بجهة : شوبن بسطة 

 161418برلم  22222212، لٌد فى  322222.222الء عبدالباسط  عبدالحمٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  و -  686

 بملن خالد دمحم اسماعٌل شلبى -عن تجارة وبٌع ادوات ومستلزمات طبٌة ، بجهة : ش صالح الصالحى 

 161462برلم  22222211، لٌد فى  12222.222رمضان فاٌز دمحم عبدالمعطى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  686

 عن مصنع ورق ، بجهة : ش المطافى ملن/ محمود احمد دمحم سعد

عن مكتب  161464برلم  22222211، لٌد فى  12222.222احمد صالح السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  688

 منٌا الممح ملن  صالح السٌد احمد رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : سنهوا

عن ورشة لحام ،  161415برلم  22222212، لٌد فى  32222.222دمحم ابراهٌم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  681

 بجهة : سواده ملن روناء ثروت ابراهٌم

عن تورٌد  161513برلم  22222212، لٌد فى  25222.222دمحم احمد عبدالمنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 وصٌانة اجهزة طبٌة ، بجهة : ش المشروع من ش رمضان / الزلازٌك بحرى / الزلازٌك بملن دمحم الحسٌنى دمحم

عن مكتب  161526برلم  22222213، لٌد فى  12222.222دمحم سعٌد خلٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 دا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : كفر احمد برهام ملن دمحم عبدالعزٌز ذكىرحالت داخلٌه ونمل عمال ع

عن معلف  161516برلم  22222212، لٌد فى  122222.222مروه السٌد دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 مواشى ، بجهة : شوبن بسطة ملن/ دمحم النبوى عباس

عن بماله  161553برلم  22222213، لٌد فى  5222.222جواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محسن عبدالحلٌم دمحم عبدال -  613

 ، بجهة : جوار النادى الرٌاضى الحاجر فالوس ملن عبدالحلٌم دمحم عبدالجواد

عن  161552برلم  22222213، لٌد فى  222222.222احمد سمٌر عبدالعظٌم دمحم زلط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 بملن عبدالعظٌم سمٌر عبدالعظٌم دمحم -مكتب مماوالت ، بجهة : مٌت بشار 

 161548برلم  22222213، لٌد فى  12222.222ابراهٌم سمٌر ابراهٌم الدسولى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 رٌة  بملن احمد عبدهللا محمودعن مكتب  رحالت داخلٌة ونمل عمال لٌما عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : الصنافٌن البح

عن ثالجة  161584برلم  22222216، لٌد فى  5222.222منال محمود ابراهٌم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 بملن طلعت حرب دمحم عربان على خمٌس -لحوم مجمدة ، بجهة : ش جعفر 
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عن مكتب  161556برلم  22222213، لٌد فى  52222.222  هانى دمحم عبده دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  616

 الزلازٌك بملن نعٌمه احمد دمحم -ش دمحم حامد االشارة 12تورٌدات عامه عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن  161626برلم  22222216، لٌد فى  52222.222ولٌد توفٌك حسن على سمرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

 بملن عبدالهادى ابراهٌم عثمان -طرٌك لهبونة  -منظفات صناعٌة ، بجهة : الملكٌٌن البحرٌة 

عن وكاله  161626برلم  22222216، لٌد فى  5222.222فتحى دمحم دمحمى اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 خضار بالتجزئه ، بجهة : بنى شبل ملن امٌن فرٌد زكى

عن صٌدلٌه  161636برلم  22222216، لٌد فى  32222.222سمٌر متولى مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد -  622

 بشرٌه ، بجهة : هرٌة رزنه ملن احمد عطا احمد

عن مكتب  161646برلم  22222216، لٌد فى  12222.222السٌد طلعت السٌد دمحم النمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 ه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : شبرا النخله بلبٌس ملن طلعت السٌد دمحم النمررحالت داخلٌ

عن مطحنة  161653برلم  22222216، لٌد فى  25222.222هبه رفعت عزت غنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 بملن اٌمن منتصر دمحم احمد العٌسوى -الجدٌدة  ومحمصة وتغلٌف وتعبئة مواد غذائٌة ، بجهة : ش اسماعٌل نصار / خلف المحكمة

عن مكتب  161646برلم  22222216، لٌد فى  152222.222طارق فوزى محمود هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

ن سامح رضا ش دمحم عبدة / المساكن التعاونٌة / الزلازٌك بمل 22مماوالت وتورٌدات ماعد تورٌد العماله والحاسب االلى ، بجهة : 

 دسولى

عن مزرعة  161663برلم  22222218، لٌد فى  1222222.222هبه دمحم ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

 الحلمٌه ملن عمر دمحم ابراهٌم السٌد-دواجن ، بجهة : ش ابو خزبن 

عن مزرعة  161663برلم  22222218لٌد فى ،  1222222.222هبه دمحم ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 الحلمٌه -ش ابو خزبن - 2دواجن ، بجهة : لها معلف مواشى بناحٌة محل رلم 

عن  161626برلم  22222218، لٌد فى  12222.222شٌماء فتحى مهدى مهدى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 مركز لتنمٌة مهارات الطفل عدا خدمات االنترنت ، بجهة : كفر جمعه ملن احمد حازم عزازى دسولى

عن  161612برلم  22222218، لٌد فى  12222.222عبدالكرٌم رمضان على فهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 بحر البمر ملن/ رضا عبدالكرٌم السٌد2اكسسوار محمول ، بجهة : 

عن تحضٌر  161618برلم  22222211، لٌد فى  1222.222هوٌده صالح دمحم حسٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

 ة فرج الصغٌربملن ندرات عطٌ -مشروبات باردة وساخنة ، بجهة : مشتول الماضى 

عن تجارة  161645برلم  22222211، لٌد فى  122222.222حسٌن السٌد حسٌن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 مواد غذائٌه جمله ، بجهة : طهرة حمٌد ملن عاطف صالح دمحم مصطفى

عن  161866برلم  22222225ى ، لٌد ف 122222.222محمود دمحم حسن دمحم موافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 مكتب هندسى ، بجهة : ش ابراهٌم العنانى ـ الحسٌنٌة ـ ملن/ هناء احمد مختار دمحم

عن  161846برلم  22222224، لٌد فى  152222.222نبٌل جوده سلٌمان على جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 لٌمان علىمعلف مواشى تسمٌن وحالبه ، بجهة : الحرٌه  ملن جوده س

عن ورشة  161113برلم  22222225، لٌد فى  12222.222ابراهٌم دمحم ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 اصالح سٌارات ، بجهة : بنن السكر /البكارشه /صان الحجر / ملن دمحم ابراهٌم السٌد

عن  161866برلم  22222225، لٌد فى  12222.222،   دمحم السٌد توفٌك دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  613

 اكتوبر بلبٌس ملن نبوٌه دمحم خلٌل بدوى 6مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال شركات  عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : ش 
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عن  161131برلم  22222226، لٌد فى  122222.222عبدالباسط منٌر ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 مماوالت عامه ، بجهة : كوبرى ابو جوٌفل / رمسٌس / مركز صان الحجر بملن منٌر ابراهٌم دمحم

 161115برلم  22222226، لٌد فى  22222.222كرٌم عبدالحلٌم دمحم عبدهللا دمحم الجوسمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 هللاعن سوبر ماركت ، بجهة : الجوسك ملن/ عبدالحلٌم دمحم عبد

عن مكتب  161163برلم  22222226، لٌد فى  12222.222الشرٌف احمد حسن خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

دعاٌه واعالن وتصمٌم اعالنات ودٌكورات وتورٌد مستلزمات الدعاٌه والطباعه واوراق واحبار عدا اصدار الصحف والمجالت  

-المومٌه -( ، بجهة : برج طٌبه ش الغشام  2222-2-2فى 1181فمه امنٌه رلم والكتب الدٌنٌه والمصاحف  واالنترنت ) موا

 الزلازٌك ملن خالد دمحم جبر

عن تجارة وبٌع  161136برلم  22222226، لٌد فى  5222.222تامر سعٌد دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 مواد غذائٌة ، بجهة : النخاس بملن دمحم عمل دمحم عمل

عن  161146برلم  22222226، لٌد فى  12222.222دمحم عبدالوهاب عبدالجواد الشامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

 بملن عبدالوهاب عبدالجواد الشامى -مطعم مشوٌات ، بجهة : حفنا 

عن  161166م برل 22222226، لٌد فى  122222.222حسام جاد حسٌن عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 اكسسوار وكمالٌات سٌارات ، بجهة : لرٌة الصالحٌة المدٌمة دوران ابو عطاهللا بملن امال عبدالرحمن حسٌن

برلم  22222222، لٌد فى  122222.222اشرف دمحم خلٌفه عبدالسالم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 ملكعبدالسالم دمحم خلٌفه عن مكتب مماوالت ، بجهة : كفر الغنٌمى 161662

عن وحدة  161682برلم  22222222، لٌد فى  122222.222عفاف سلٌمان دمحم محسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 خلط و كبس اعالف ، بجهة : السعدى ملن/ عبدالحمٌد على دمحم حسٌن

عن تورٌدات  161811برلم  22222223لٌد فى  ، 22222.222كرم دمحم سلٌم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 عمومٌه ، بجهة : ش الجٌش ملن عبدالحكٌم احمد دمحم

عن مغسلة  161832برلم  22222224، لٌد فى  5222.222سماسم دمحم توفٌك عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

 الزلازٌك بملن فوزى دمحم عبدالكرٌم حماد -ة االشار -خلف بولٌس النجدة  -سٌارات وسجاد ، بجهة : ش البهنسى 

عن مطعم  161862برلم  22222225، لٌد فى  5222.222سلوى محمود عبدالعزٌز احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

 الزلازٌك بملن مصطفى حسن على -بجوار مسجد ابو احمد  -سمن ، بجهة : ش الغشام 

عن مواد غذائٌة  161865برلم  22222225، لٌد فى  122222.222جر فرد ، رأس ماله ،  صالح دمحم دمحم السٌد  ، تا -  625

 بجوار مسجد ام المرى بملن احمد دمحم احمد -جملة ، بجهة : لسم الحناوى 

عن مواد غذائٌة  161865برلم  22222225، لٌد فى  122222.222صالح دمحم دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

وتم شطبه ومحل فى مكتب غرفة  2212/6/5افتتح فى  13126اكتوبر ممٌد برلم  6ملة ، بجهة : كان له محل اخر بناحٌة مكتب ج

 وتم شطبة 12131الجٌزة برلم 

عن مالبس  161885برلم  22222225، لٌد فى  22222.222ابراهٌم عزازى دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 وشات عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش وهبه فالوس ملن احمد ودمحم وعبدهللا وبٌومى عزازى دمحم ابراهٌمجاهزه ومفر

عن  161111برلم  22222226، لٌد فى  5222.222عبدهللا فاٌز ابراهٌم ابراهٌم عمارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

 ش الرملى لسم النظام ملن/ هانى حسٌن السٌد2: مكتب نمل بضائع داخلى ماعدا النمل السٌاحى ، بجهة 

برلم  22222226، لٌد فى  12222.222الهام دمحم نبٌل عبدالعال محمود الصافورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

حمود عن بٌع مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش نبٌل الصافورى الحسٌنٌه ملن  دمحم نبٌل عبدالعال م 161133

 الصافورى
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عن مكتب  161164برلم  22222226، لٌد فى  52222.222السٌد الباز احمد على ملون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 تصدٌر نواشف ، بجهة : ش المحطه الصالحٌه المدٌمه فالوس ملن حماده محمود رمضان

عن محل وجبات  161162برلم  22222226، لٌد فى  1222.222نهى عادل السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 ش المدٌر حى الزهور الزلازٌك ملن اٌهاب صالح دمحم مرسى6سرٌعه ، بجهة : 

 161166برلم  22222226، لٌد فى  122222.222رٌم عبدالباسط السٌد احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 العاص بملن اسماعٌل عبدالرحمن دمحمعن خدمات محمول ، بجهة : ش عمر بن 

عن مالبس  161825برلم  22222223، لٌد فى  42222.222اسالم نبٌل السٌد لاسم عدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 جاهزه عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : الصٌادٌن بملن نبٌل دمحم احمد

عن مكتب  161826برلم  22222224، لٌد فى  12222.222س ماله ،  عبدالعظٌم مختار احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأ -  634

 بملن عفت صالح الدٌن اسماعٌل -سندنهور  -رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : شارع االرنطة 

عن محل  161233برلم  22222224، لٌد فى  12222.222محمود دمحم عبدهللا السٌد لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  635

 وجبات سرٌعه ، بجهة : ش سعد زغلول ملن عبدالحى طه  السٌد البركى

عن مكتب  161866برلم  22222225، لٌد فى  12222.222ابراهٌم دمحم ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

 اعمال بناء ، بجهة : بنى اٌوب بملن منى دمحم ابراهٌم السٌد

 161816برلم  22222225، لٌد فى  122222.222دمحم عاطف دروٌش دمحم امام فرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

بٌوتر والحاسب ، بجهة : الزوامل بملن عاطف دروٌش عن مكتب مماوالت عمومٌة وتورٌدات فٌما عدا تورٌد العماله ومجاالت الكم

 دمحم

عن  161112برلم  22222226، لٌد فى  5222.222احمد عبدالرحمن عبدالبنى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  638

 عطارة ، بجهة : هرٌة رزنة ملن/ ابراهٌم عبدالمطلب دمحم على

عن مكتب  161156برلم  22222226، لٌد فى  12222.222فرد ، رأس ماله ،  اسالم ابراهٌم حامد ابراهٌم  ، تاجر  -  631

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : بٌشه عامر منٌا الممح ملن عادل حامد ابراهٌم

مكتب  عن 161153برلم  22222226، لٌد فى  12222.222مارٌنا رزق عوض رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  642

 بملن سامى امام دمحم امام -رحالت داخلٌة ونمل عمال فٌما عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : العزٌزٌة 

عن محل  161125برلم  22222226، لٌد فى  21222.222اٌه ابراهٌم الدسولى زكى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 صالح جودة دمحم السٌد غٌث بملن دمحم -مالبس ومفروشات ، بجهة : كفر شلشلمون 

عن  166586برلم  22222224، لٌد فى  122222.222احمد دمحم عبدهللا سلٌمان الرمٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  642

 منشأة بشاره ملن فاطمه محمود رشٌد جبر 2مصنع تصنٌع المكرونه ، بجهة : محل رلم 

عن  166586برلم  22222224، لٌد فى  122222.222اجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم عبدهللا سلٌمان الرمٌلى  ، ت -  643

 بناحٌة م بشارة ملن فاطمه محمود رشٌد 2211-12-4فى  166586مصنع تصنٌع المكرونه ، بجهة : له محل بماله برلم 

عن  161881برلم  22222225، لٌد فى  12222.222محمود حربى عطٌه دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  644

 لطع غٌار سٌارات ، بجهة : ش الشهٌد طٌار الحسٌنٌه الزلازٌك ملن عبدالرحمن سمٌر عبدالرحمن
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 د ابراهٌم، بجهة : هرٌة رزنه  ملن محمود السٌد السٌ
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 راهٌم الغرباوىمزرعة دواجن ، بجهة : سنهوت بملن ازهار زكى اب
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 بملن على مصطفى مصطفى  -بجهة : الروضة تدوٌر بالستٌن ، 
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عن  161114برلم  22222226، لٌد فى  12222.222ادق عبدالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال فتحى عبدالص -  662
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 161143برلم  22222226، لٌد فى  12222.222احمد عبدالحمٌد عبدالبارى امام شداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب ، بجهة : سماكٌن الغرب الحسٌنٌه ملن منى 

 اسماعٌل عبدهللا اسماعٌل

عن  161853برلم  22222224، لٌد فى  12222.222ادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد حسن عبدالحمٌد البغد -  611

 تجارة االخشاب ، بجهة : شارع ساحة الغالل بجوار المسجد المجٌدى بملن احمد حسن عبدالحمٌد البغدادى

عن مكتب  161841 برلم 22222224، لٌد فى  12222.222ماهر عبدهللا محمود تمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  822

 مماوالت ، بجهة : السعدٌه ابوحماد ملن االمٌر عبدهللا محمود

عن معرض  161856برلم  22222225، لٌد فى  52222.222السٌد ثروت على عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  821

 سٌارات ولطع غٌارها ، بجهة : ش الشاكوشى /فالوس البلد ملن محمود دمحم فكرى

عن معرض وورشة  161884برلم  22222225، لٌد فى  12222.222لد نصر دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خا -  822

 ش وادى النٌل الزلازٌك ملن لٌلى ٌونس ابراهٌم 32الومنٌوم ، بجهة : 

 161861برلم  22222225، لٌد فى  12222.222دمحم عبدالرحمن موسى عبدالرحمن زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  823

عن مكتب رحالت داخلٌة و نمل عمال شركات ) عدا السٌاحٌة ( ، بجهة : البتٌه الصحافة مشتول السوق ملن/ عبدالرحمن موسى 

 عبدالرحمن

عن توكٌالت  161122برلم  22222226، لٌد فى  252222.222فتحى ابراهٌم عثمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  824

 وتعبئة وتغلٌف وتوزٌع مواد غذائٌة ، بجهة : الدور الثانى برج البطران / ش الدروس بملن دمحم عبدهللا علىتجارٌة عامه 

عن محل  161123برلم  22222226، لٌد فى  25222.222وسام ابراهٌم احمد دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  825

 بملن ابراهٌم احمد دمحم عثمان -المستجدة  -اجٌة مالبس جاهزه ماعد المالبس العسكرٌة ، بجهة : الحج

عن  161881برلم  22222225، لٌد فى  12222.222شامل على شاهٌن دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  826

 تجاره المحاصٌل الزراعٌه بالتجزئه ، بجهة : ش مصعب بن عمٌر من ش الشٌخ ابوحماد ملن سمٌحه عبدهللا دمحم

عن مكتب  161148برلم  22222226، لٌد فى  25222.222 فرج متولى حسن اسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  826

 العدلٌة بملن سعد امٌن امٌن -تورٌدات عامه فٌما عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : ش البحر 

عن مكتب  161623برلم  22222216، لٌد فى  5222.222،   دمحم عبدالمطلب دمحم عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  828

 رحالت داخلٌة ونمل عمال)ماعدا السٌاحٌة( ، بجهة : شبرا العنب بملن احسان سعد سعٌد

عن بماله  161626برلم  22222216، لٌد فى  32222.222نجالء فتحى عبدالواحد ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  821

 بملن صالح ابوالفتوح احمد -، بجهة : التلٌن 

عن تحضٌر  161641برلم  22222216، لٌد فى  52222.222احمد السٌد دمحم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  812

 مشروبات بارده وساخنه ، بجهة : ام عجرم ملن السٌد دمحم جمعه  السٌد

عن تصلٌح  161661برلم  22222216، لٌد فى  5222.222دمحم رجب السٌد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

 بملن خالد امٌن جمال زمزم -احذٌة ، بجهة : الغار 

عن حظٌرة  161655برلم  22222216، لٌد فى  122222.222بسمه دمحم ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  812

 صباح منٌر عبدالحمٌد على فراجمشتول الماضى بملن  -مواشى حالبة وتسمٌن ، بجهة : عزبة الماضى 

عن  161628برلم  22222218، لٌد فى  122222.222احمد دمحم حسن بندارى ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  813

 تجارة اعالف ، بجهة : الخراخشه السعادات ملن دمحم حسن بندارى ٌوسف

عن  161614برلم  22222211، لٌد فى  152222.222 اشرف على عبدالعال عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  814

 بٌع و تغٌر زٌوت سٌارات ، بجهة : بٌع و تغٌر زٌوت سٌارات



 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

عن تجارة  161634برلم  22222211، لٌد فى  122222.222كارم فوزى محمود دغٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  815

 مشتول السوق ملن/ دمحم رشاد دمحممنظفات ، بجهة : ش سٌدى دمحم االربعٌن بجوار المدرسة 

عن تجارة  161634برلم  22222211، لٌد فى  122222.222كارم فوزى محمود دغٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  816

 2224/3/6و اغلمه فى  88321و لٌد برلم  2222/5/24منظفات ، بجهة : كان له محل دواجن و اسمان و لحوم مجمدة افتتح فى 

 تول السوق  ش خالد بن الولٌد ملن/ نوال على عبدهللابناحٌة مش

عن مكتب  161662برلم  22222222، لٌد فى  12222.222احمد دمحم ٌسرى عبدالجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  816

 توكٌالت تجارٌه و تورٌد لطع غٌار سٌارات ، بجهة : العباسه ابوحماد ملن دمحم ٌسرى عبدالجلٌل

عن شوى  161636برلم  22222211، لٌد فى  5222.222صالح احمد دمحم عسر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سلٌما -  818

 سمن ، بجهة : فالوس البلد بجوار مسجد الشاكوشى ملن رضا كمال على

ن لطع ع 161826برلم  22222223، لٌد فى  25222.222احمد عبدالسالم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

 غٌار سٌارات ، بجهة : سواده فالوس ملن دمحم السٌد حسن

 161831برلم  22222224، لٌد فى  25222.222عبدالمحسن عبدهللا عبدالمحسن فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  822

 عن معمل تصنٌع مخلالت ، بجهة : كفر السطوحٌة ملن/ رضا دمحم محمود

عن مكتب  161868برلم  22222225، لٌد فى  12222.222ب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حنان دمحم على حسن غرٌ -  821

 رحالت داخلٌة و نمل عمال شركات ) عدا السٌاحٌة ( ، بجهة : الجوسك ملن/ نور دمحم السٌد ٌوسف

عن مخبز نصف  161812برلم  22222225، لٌد فى  5222.222رضا دمحمٌن عبده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  822

 بملن عزبة احمد شكرى -الى ، بجهة : العلوٌة 

عن  161122برلم  22222226، لٌد فى  25222.222حلٌمه موسى احمد دمحم الشبراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  823

 وات صحٌه وحداٌد ، بجهة : لصاصٌن الشرق الحسٌنٌه ملن حسام الدٌن دمحم ابراهٌماد

عن منظفات  161158برلم  22222226، لٌد فى  25222.222دالٌا عبدهللا احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  824

 احمد ابراهٌمصناعٌه ومستحضرات تجمٌل وحلٌه وورلٌات ، بجهة : ش الشٌخ جوده ملن عبدهللا 

عن  161156برلم  22222226، لٌد فى  5222.222اسراء محمود دمحم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  825

 صالون حالله ، بجهة : النكارٌه ملن مصطفى عطٌه دمحم شرف

عن تجارة  161135رلم ب 22222226، لٌد فى  52222.222دمحم سعٌد محمود بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  826

 الزلازٌك بملن فاتن عزالدٌن فهمى احمد -لسم عبداللطٌف حسانٌن  -وتوزٌع مواد غذائٌة جملة ، بجهة : ش المنتصر باهلل 

 161162برلم  22222226، لٌد فى  12222.222ٌاسمٌن وحٌد عبدالعزٌز خلٌل مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  826

 بملن بهجت عبدالمحسن دمحم -: شبرا النخلة  عن سوبر ماركت ، بجهة

عن  161166برلم  22222226، لٌد فى  12222.222سامى ابراهٌم طلبة الحسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  828

 صان الحجر بملن عبٌر حسنى حسن -مصنع مواسٌر خرسانٌة ، بجهة : ثالثة رمسٌس 

عن  161168برلم  22222226، لٌد فى  12222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   الشٌماء دمحم ابراهٌم حسن العشرى  -  821

 صان الحجر بملن على عزت دمحم على دمحم -بٌع اسمان ، بجهة : صان المبلٌة 

عن مكتب  161681برلم  22222223، لٌد فى  22222.222احمد عبدهللا عبدهللا مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  832

تركٌبات مٌكانٌكى عدا تورٌد العماله ومجاالت لكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : بٌشه لاٌد الزلازٌك ملن دمحم عبدهللا تورٌدات و

 عبدهللا

عن مكتب  161326برلم  22222222، لٌد فى  12222.222احمد وهدان دمحم رشاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  831

 لرحالت السٌاحٌه ، بجهة : شمه دور ارضى عزبة السراٌا  ملن وهدان دمحم رشادرحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل وا



 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

عن مكتب  161326برلم  22222222، لٌد فى  12222.222احمد وهدان دمحم رشاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  832

بناحٌة  2218-1-3فى  161326لم رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : له مكتب خدمات نظافه بر

 عزبة السراٌا ملن وهدان دمحم رشاد

عن  161822برلم  22222223، لٌد فى  52222.222محمود جمال دمحم احمد حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  833

 بملن عاطف دمحم سالم -مصنع بسكوت جٌالتى ، بجهة : الدمحمٌة 

عن حلوانى ،  161122برلم  22222225، لٌد فى  12222.222جر فرد ، رأس ماله ،  احمد صابر محمود عامر  ، تا -  834

 االشارة ملن احمد دمحم السعٌد محمود عسكر-بجهة : طرٌك مولف المنصوره 

عن مخبز بلدى  161834برلم  22222224، لٌد فى  5222.222احمد عبدالرحٌم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  835

 لى ، بجهة : عزبة الثمانٌن المالن ملن/ عماد عبدالرحٌم السٌد دمحمنصف ا

عن مخبز بلدى  161834برلم  22222224، لٌد فى  5222.222احمد عبدالرحٌم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  836

بناحٌة  2211/2/26مه فى و اغل 122561و لٌد برلم  2212/4/13نصف الى ، بجهة : كان له محل مكتب رحالت افتتح فى 

 عزبة الثمانٌن المالن ملن/ احمد دمحم حسن

عن مكتب رحالت  161864برلم  22222225، لٌد فى  12222.222دمحم دمحم احمد كلٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  836

 داخلٌة و نمل عمال ماعدا السٌاحٌة ، بجهة : كفر موسى عمران ملن/ جمال محمود السٌد مرسى

عن  161862برلم  22222225، لٌد فى  222222.222السٌد صالح عبدالحمٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  838

 مصنع مالبس عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : مدخل البلد ابوحماد ملن اشرف دمحم دمحم احمد

عن مماوالت  161132برلم  22222226ى ، لٌد ف 12222.222عصام محى السٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  831

 عامه وبٌع وتاجٌر عمارات ، بجهة : جزٌرة علٌوة / سعود البحرٌة بملن محى السٌد حسٌن

عن  161134برلم  22222226، لٌد فى  12222.222احمد دمحم مصطفى عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  842

 احمد ماهر / بملن اٌمان احمد امٌن احمدش  62معرض اثاث المنزلى والمطابخ ، بجهة : 

عن سوبر  161141برلم  22222226، لٌد فى  52222.222دمحم عبدالحكٌم دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  841

 ماركت ، بجهة : المبه منٌا الممح ملن عبدالحكٌم دمحم السٌد

عن محل  161151برلم  22222226، لٌد فى  52222.222أس ماله ،  دمحم ابراهٌم السٌد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، ر -  842

 بملن محسن دمحم صالح -جزاره ، بجهة : حى ابو صباح 

عن  161131برلم  22222226، لٌد فى  12222.222على عبدالحمٌد عبدالهادى جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  843

 بملن صالح عبدالحمٌد عبدالهادى -الطٌبة  -ار كوبرى البساٌسة ورشة لتصنٌع االثاث ، بجهة : ش بحر السنٌتى بجو

عن مكتب  161146برلم  22222226، لٌد فى  122222.222دمحم عبدالتواب دمحم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  844

 بملن عبدالتواب دمحم دمحم -شبرا النخلة  -مماوالت عامه وتاجٌر معدات ثمٌلة ، بجهة : عزبة الزهوى 

 161646برلم  22222211، لٌد فى  12222.222صالح عبدالباسط على عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  845

 عن مطعم ، بجهة : برج احمد ابوزٌد ش طلبه عوٌضه الزلازٌك ملن عاطف السٌد محمود على

عن بٌع  161616برلم  22222223، لٌد فى  25222.222امانى عبدالناصر دمحم دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  846

 ش الملن فٌصل المساكن التعاونٌه الزلازٌك ملن امل كامل غانم3وتاجٌر فساتٌن جاهزه ، بجهة : 

عن  161614برلم  22222223، لٌد فى  52222.222على محروس دمحم مرسى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  846

 دا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : منشٌة السالم ملن محروس دمحم مرسىمماوالت وتورٌدات حكومٌه ع

عن مالبس  161818برلم  22222223، لٌد فى  12222.222هانى محمود احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  848

 ٌد على مصطفىجاهزه عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : سعود البحرٌة بملن عبدالحم



 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

عن مكتب  161824برلم  22222224، لٌد فى  22222.222اسماعٌل صابر دمحم محارب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  841

 بملن صابر دمحم محارب -رحالت داخلٌة ونمل عمال فٌما عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : نشوة 

عن  161861برلم  22222225، لٌد فى  22222.222س ماله ،  دمحم صالح ابوالعال عبدالسمٌع  ، تاجر فرد ، رأ -  852

 تجارة مجوهرات ، بجهة : ابراش مركز مشتول السوق ملن صالح ابوالعال عبدالسمٌع

عن بٌع مالبس  161868برلم  22222225، لٌد فى  12222.222انجى السٌد دمحم حبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  851

 جاهزه عدا العسكرٌه ، بجهة : الكتٌبه ملن دمحم سعٌد محمود ابراهٌم

عن  161821برلم  22222224، لٌد فى  5222.222ابانوب رأفت فؤاد عزٌز صلٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  852

 النحال الزلازٌك ملن  رأفت فؤاد عزٌز-شارع الزرزمون  12مصنع حلوى جافة ، بجهة : 

عن  161811برلم  22222225، لٌد فى  122222.222سعٌد عادل عوض دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  853

 معلف مواشى حالبة ، بجهة : لرملة بملن سعٌد خلٌل خلٌل حتٌت

عن  161112برلم  22222226، لٌد فى  32222.222عصام عبدالسمٌع عبدالعزٌز موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  854

 مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌة ، بجهة : كفر زٌدان بملن منى على اسماعٌل السٌد

عن تجاره  161813برلم  22222225، لٌد فى  25222.222  عطوه دمحم عطوه ربٌع عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  855

 لماش عدا االلمشه العسكرٌه ، بجهة : ش جمال عبدالناصر العباسه ابو حماد ملن عبدالكرٌم جوده دمحم حسن

عن مستحضرات  161814برلم  22222225، لٌد فى  52222.222دمحم دمحم خٌرى بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  856

 ٌل محلٌة ، بجهة : الخٌس ملن/ السٌد خٌرى بدوى عبدالسٌدتجم

عن معرض  161132برلم  22222226، لٌد فى  12222.222دمحم فوزى ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  856

 سٌارات ، بجهة : كفر دنوهٌا الزلازٌك ملن اسماء عبدهللا احمد

عن مصنع  161126برلم  22222226، لٌد فى  122222.222فرد ، رأس ماله ،  ابتسام فتحى على ابراهٌم  ، تاجر  -  858

 مالبس عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : سعود الحسٌنٌه ملن فاطمه عبدالحمٌد لاسم دمحم

عن تصنٌع  161154برلم  22222226، لٌد فى  52222.222ابراهٌم دمحم على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  851

 ت بالستٌن ، بجهة : كفر المدٌنه منشاه ابوعمر ملن جٌهان حسن دمحم علىمنتجا

عن  161142برلم  22222226، لٌد فى  122222.222احمد ماهر عبدهللا دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  862

دى عمر ابراهٌم الزٌات بوالٌة والدها الحسٌنٌة / الزلازٌك بملن ن -فرن افرنجى ، بجهة : ش الجهاد / من ش / الشهٌد احمد فؤاد 

 عمر ابراهٌم الزٌات

عن  161823برلم  22222224، لٌد فى  32222.222احمد دمحم حسٌنى عٌداروس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  861

 لطع غٌار معدات زراعٌه ، بجهة : الحجاجٌه المستجده ملن دمحم حسٌنى عٌداروس

عن مكتبة  161851برلم  22222224، لٌد فى  3222.222ش شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جٌهان ابومسلم عاٌ -  862

 عدا تصوٌر المستندات ، بجهة : مٌت ٌزٌد بملن ابراهٌم ابراهٌم الدسولى

برلم  22222223، لٌد فى  32222.222محمود الشافعى عبدالرحمن ابراهٌم حبشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  863

 عن ورشة نجارة ، بجهة : حفنا ملن هانى دمحم دمحم حسٌن 161821

 161838برلم  22222224، لٌد فى  122222.222احمد سعد السٌد العربى سعد حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  864

 عن مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : ش النصر المتاجر الشعبٌه منٌا الممح ملن جواد ابوالفتوح دمحم حسٌن

عن  161844برلم  22222224، لٌد فى  12222.222عبدالرحٌم عبدهللا موسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  865

 تصنٌع وتجمٌع الساعات والنظارات وعلب الهداٌا ، بجهة : عزبة المناجاه ملن دمحم عبدهللا موسى على



 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

عن كوفى  161851برلم  22222225، لٌد فى  21222.222ٌاسر السٌد جودة متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  866

 شبرا النخلة بملن جودة السٌد متولى -بجوار صٌدلٌة ابو بركة  -شوب ) كافترٌا ( ، بجهة : ش المحطة 

عن  161815برلم  22222225، لٌد فى  12222.222دمحم حامد عبدالستار حامد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  866

 مه ، بجهة : الزوامل بلبٌس ملن السٌد على السٌدمكتب لجمع المما

عن  161161برلم  22222226، لٌد فى  12222.222اسامه تاٌب موسى ابراهٌم خشبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  868

 تجارة حبوب واعالف ، بجهة : ش الجالء ملن زهٌرة عبدالحمٌد ٌوسف

عن  161141برلم  22222226، لٌد فى  12222.222رد ، رأس ماله ،  دمحم خالد عبدهللا حسٌن سلٌم  ، تاجر ف -  861

 مماوالت عامه ، بجهة : كفر اٌوب ملن خالد عبدهللا حسٌن سلٌم

عن  161182برلم  22222226، لٌد فى  12222.222البدٌوى احمد حمزه دمحم ٌوسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  862

 بنى عامر بملن جمال السٌد لطبمكتب نظافة وتدوٌر مخلفات ، بجهة : 

عن كافى  161632برلم  22222211، لٌد فى  122222.222امٌرة دمحم السٌد دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  861

 شوب ، بجهة : لها اكسسوار محمول بناحٌة ش احمد عثمان مشتول السوق

عن كافى  161632برلم  22222211، لٌد فى  122222.222أس ماله ،  امٌرة دمحم السٌد دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، ر -  862

 مشتول السوق ملن دمحم عرالى بٌومى-ش مركز الشباب  6شوب ، بجهة : 

عن ثالجة  161658برلم  22222222، لٌد فى  52222.222احمد لطفى ابراهٌم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  863

 بملن نبٌلة عبداللطٌف عوض -هة : الدمحمٌة مواد غذائٌة ) اٌس كرٌم ( ، بج

 161683برلم  22222222، لٌد فى  12222.222مصطفى اسامه دمحم احمد الطحالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  864

 بملن احمد حامد دمحم -عن مكتب مماوالت وتورٌدات عامه فٌما عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر ، بجهة : ش المداٌحة 

عن ورشه حداده  161813برلم  22222223، لٌد فى  22222.222دمحم دمحم توفٌك مسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  865

 بسٌطه ، بجهة : ش ساحه الغالل فالوس ملن السٌد عبده العسال

عن  161811برلم  22222223، لٌد فى  152222.222السٌد ابراهٌم احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  866

 بملن فاٌزة دمحم السٌد احمد -غربلة وتعبئة وتحمٌص فول سودانى ، بجهة : لصاصٌن الشرق 

عن  161828برلم  22222224، لٌد فى  12222.222محمود حامد جوده عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  866

 ده عبدالخالكورشة تشكٌل ولص معادن ، بجهة : شنبارة المٌمونه ملن حامد جو

عن كوافٌر  161843برلم  22222224، لٌد فى  32222.222وفاء حسٌنى دمحم عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  868

 و اتٌلٌه حرٌمى ، بجهة : عزبة ابو هاشم بنى عامر ملن/ شحاته حسٌنى عبدالهادى

 113522برلم  22222225، لٌد فى  12222.222اله ،  ابراهٌم دمحم سعٌد محمود عطٌة حمرة  ، تاجر فرد ، رأس م -  861

 عن تورٌدات غذائٌة ، بجهة : البالشون ملن/ هداٌه دمحم دمحم هٌكل

عن  161836برلم  22222224، لٌد فى  5222.222عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  882

 ورشة اصالح كاوتش ، بجهة : له محل احذٌه بناحٌة  ش على بن ابى طالب من ش الجالء ملن عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا

عن  161836برلم  22222224، لٌد فى  5222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا  -  881

 ش الجالء  ملن عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا 11ورشة اصالح كاوتش ، بجهة : عمار 

 عن بٌع 161836برلم  22222224، لٌد فى  5222.222عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  882

 احذٌه ، بجهة : ش على بن ابى طالب من ش الجالء ملن عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا

عن بٌع  161836برلم  22222224، لٌد فى  5222.222عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  883

 ادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللاش الجالء ملن ع 11احذٌه ، بجهة : له ورشة اصالح كاوتش  بناحٌة عمار 



 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

عن  164516برلم  22222226، لٌد فى  122222.222هاله صالح على دمحم المرعٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  884

 تصنٌع مالبس عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : غزاله الخٌس الزلازٌك ملن خالد عبدالحمٌد خلٌل البوهى

عن  164516برلم  22222226، لٌد فى  122222.222مرعٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هاله صالح على دمحم ال -  885

تصنٌع مالبس عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : له محل اخر عن تورٌدات عامه فى غزاله الخٌس الزلازٌك ملن حسن السٌد خلٌل 

 اسماعٌل

عن تجارة  126245برلم  22222226، لٌد فى  122222.222ابتسام دمحم عبدالعظٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  886

 كفر موسى عمران ملن سمٌر فتحى دمحم  محمود 2اعالف ، بجهة : محل رلم 

عن تجارة  126245برلم  22222226، لٌد فى  122222.222ابتسام دمحم عبدالعظٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  886

وتورٌدات وتشوٌن مواد بناء عدا تورٌد العماله زالحاسب اآللى بناحٌة كفر موسى عمران ملن  اعالف ، بجهة : له مماوالت عامه

 سمٌر فتحى دمحم

عن  161165برلم  22222226، لٌد فى  52222.222احمد رشاد احمد دمحم الجابرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  888

 بٌوتر والحاسب اآللى ، بجهة : ش الجمهورٌه ملن احمد السٌد دمحم ابراهٌممماوالت عامه وتورٌدات عدا تورٌد العماله ومجاالت الكم

عن مصنع  161112برلم  22222223، لٌد فى  21222.222دمحم عطٌه ابراهٌم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  881

 بسكوٌت األٌس كرٌم ، بجهة : كردٌده ملن اسامه رفعت ابراهٌم  متولى

عن مكتب  161121برلم  22222226، لٌد فى  5222.222زٌز بغدادى متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالع -  812

-21فى  188263متعهد نمل عمال ورحالت داخلٌه عدا تورٌد العماله والنمل  والرحالت السٌاحٌه ، بجهة : له مكتب رحالت برلم 

 بناحٌة ش نور االسالم وراق العرب امبابه الجٌزه 4-2226

عن مخبز  161846برلم  22222224، لٌد فى  12222.222نورهان السٌد دمحم مأمون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

 دمحم السٌد دمحم مأمون(-هبه -طبالى نصف آلى ، بجهة : بنى جرى  ملن ورثة المرحومه نادٌه دمحم سالمه )ماجده 

عن  161855برلم  22222224، لٌد فى  12222.222، رأس ماله ،  عبدالحى فاضل سالم سالم عٌسى  ، تاجر فرد  -  812

 ورشة كهربائى سٌارات ، بجهة : الجدٌده ملن والء عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب

عن بٌع  161811برلم  22222225، لٌد فى  5222.222اشرف عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  813

 بملن اشرف عبدالمنعم احمد ذكى -باغة والتجهٌز ، بجهة : نشوة وتجارة كٌماوٌات الص

برلم  22222226، لٌد فى  52222.222سوسن صالح دمحم فؤاد عبدالمطلب مباشر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  814

ٌك ملن اشرف ش عماره بنن االسكان ثان الزلاز 56عن محل توزٌع مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة :  161144

 عبدالستار عطٌه

عن مكتب  161152برلم  22222226، لٌد فى  12222.222اسامه احمد الهادى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  815

 رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : مالمس منٌا الممح ملن احمد الهادى احمد

 ــــــــــــــــــــــ    

 شركات  لٌود   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ش/على دمحم ثروت على رضا احمد زكى وشرٌكه احمد عبداللطٌف دمحم اسماعٌل نصار   شركة  ،  مماوالت  وتورٌدات عامه  -  1

ت  ، عن مماوال 161551برلم  22222213،لٌدت فى  52222.222عدا تورٌد العماله والكمبٌوتر والحاسب االلى  ،رأس مالها   

وتورٌدات عامه عدا تورٌد العماله والكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : ش االباظٌه من ش سٌد مرعى منٌا الممح ملن احمد 

 عبداللطٌف دمحم اسماعٌل نصار



 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

ش/عادل عزت على سٌد احمد وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عامه وتوكٌالت تجارٌه عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر  -  2

، عن تورٌدات عامه وتوكٌالت تجارٌه عدا  161366برلم  22222221،لٌدت فى  52222.222لحاسب االلى  ،رأس مالها   وا

 تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : ش الجامع الكبٌر شروٌده  الزلازٌك ملن متولى عواد متولى

تاح وشرٌكته   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه واستثمار عمارى عدا تورٌد العماله ش/الوفاء لصاحبها عبدالسالم دمحم عبدالف -  3

، عن تورٌدات عمومٌه  161842برلم  22222224،لٌدت فى  12222.222ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى  ،رأس مالها   

 ركز الحسٌنٌه ملن حازم دمحم دمحم اسماعٌلواستثمار عمارى عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : ش الم

ش/دمحم ٌوسف دمحم ٌوسف جوده وشركاه   شركة  ،  توكٌالت تجارٌه وتسوٌك زٌوت وشحوم ولطع غٌار سٌارات والكوتش  -  4

، عن  161213برلم  22222223،لٌدت فى  12222.222وتورٌد مستلزمات المصانع عدا الكمبٌوتر والعماله  ،رأس مالها   

كٌالت تجارٌه وتسوٌك زٌوت وشحوم ولطع غٌار سٌارات والكوتش وتورٌد مستلزمات المصانع عدا الكمبٌوتر والعماله ، بجهة : تو

 طرٌك مٌت غمر كفر االشراف الزلازٌك ملن دمحم عبدالصبور ابراهٌم

دات واجهزه ومستلزمات البناء ماعدا ش/دمحم اشرف عبدالفتاح عبدهللا وشرٌكٌه   شركة  ،   المماوالت العامه وتورٌدات مع -  5

، عن المماوالت العامه  161421برلم  22222212،لٌدت فى  122222.222مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى  ،رأس مالها   

ش عبدهللا حمزه الدور االرضى 2وتورٌدات معدات واجهزه ومستلزمات البناء ماعدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : 

 ش فاروق اول الزلازٌك ملن احمد عبدالفتاح عبدهللا

،لٌدت  12222.222شركة مصطفى كمال للمماوالت و شركاه   شركة  ،  المماوالت و التورٌدات العمومٌة   ،رأس مالها    -  6

/ كمال دمحم ، عن المماوالت و التورٌدات العمومٌة ، بجهة : ش حسنى مبارن لرٌة سلمنت ملن 161665برلم  22222222فى 

 ودٌع بكرى

 1222222.222ش/عمر مامون جالل شبل وشرٌكته   شركة  ،  تصنٌع االجزاء المغذٌه لصناعات السٌارات  ،رأس مالها    -  6

، عن تصنٌع االجزاء المغذٌه لصناعات السٌارات ، بجهة : كفر شعبان منٌا الممح ملن  161155برلم  22222226،لٌدت فى 

 الطالب

مخلوف عبدالعزٌز وشرٌكٌه   شركة  ،  المٌام باعمال الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه وتجمٌد وتغلٌف الخضروات  دمحم -  8

، عن المٌام باعمال  161445برلم  22222212،لٌدت فى  5222.222والحاصالت الزراعٌه والمواد الغذائٌه  ،رأس مالها   

منطمه  62ٌف الخضروات والحاصالت الزراعٌه والمواد الغذائٌه ، بجهة : المطعه الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئه وتجمٌد وتغل

 حوض الجبل المستجد التابعه للجمعٌه التعاونٌه الزراعٌه بالعدلٌه بلبٌس ملن دمحم هشام دمحم

الجمهورٌه  ش/دمحم عبدالعزٌز حسن وشركاه   شركة  ،  اعمال المماوالت العامه ومجاالت التعمٌر والتشٌٌد داخل -  1

االستثمار والتسوٌك العمارى -والمشروعات السكنٌه والعمارٌه المختلفه اعمال الترمٌمات والصٌانه للمبانى العامه وغٌرها 

االعمال -اعمال محطات وشبكات المٌاه والصرف الصحى والغاز والكهرباء-اعمال الطرق والكبارى -واستصالح االراضى 

خكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه على الشركه والحصول على كافه التراخٌص الالزمه  الكهرومٌكانٌكٌه مع مراعاه اح

، عن اعمال المماوالت العامه ومجاالت التعمٌر والتشٌٌد  161228برلم  22222223،لٌدت فى  16222.222،رأس مالها   

االستثمار والتسوٌك -مٌمات والصٌانه للمبانى العامه وغٌرها داخل الجمهورٌه والمشروعات السكنٌه والعمارٌه المختلفه اعمال التر

-اعمال محطات وشبكات المٌاه والصرف الصحى والغاز والكهرباء-اعمال الطرق والكبارى -العمارى واستصالح االراضى 

على كافه التراخٌص  االعمال الكهرومٌكانٌكٌه مع مراعاه احخكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه على الشركه والحصول

 الالزمه ، بجهة : ش مدرسه الحرٌه االسدٌه ابوحماد ملن دمحم عبدالفتاح رضوان

 22222222،لٌدت فى  12222.222ش/مصطفى سامى مصطفى وشرٌكه   شركة  ،  االستثمار العمارى  ،رأس مالها    -  12

 ، عن االستثمار العمارى ، بجهة : مٌت معال بلبٌس ملن مصطفى سامى مصطفى عبدالسمٌع 161166برلم 

مال المماوالت والتورٌدات العمومٌة  ،رأس مالها   شركة / دمحم السٌد دمحم بٌومى وشرٌكه   شركة  ،  المٌام بأع -  11

، عن المٌام بأعمال المماوالت والتورٌدات العمومٌة ، بجهة : انشاص  161524برلم  22222212،لٌدت فى  12222.222

 طرٌك المنٌل بملن اشرف كامل حامد الصفتى-الرمل 

والت العامه وجمٌع انواع المبانى والتصامٌم الهندسٌه بدون استخدام ش/السٌد دمحم دمحم برعى وشركاه   شركة  ،  اعمال المما -  12

االنتلرنت واالشراف على التنفٌذ واعمال التشطٌبات لجمٌع انواع المبانى  وجمٌع انواع الدٌكور واعمال الحفر واعمال الردم 

التبرٌد واعمال المولع العام واعمال الطرق واعمال الهدم واالزاله واالعمال الكهربٌه واالعمال المٌكانٌكٌه واعمال التكٌٌف و
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واعمال الهٌاكل المعدنٌه واعمال التورٌدات وجمٌع انواع مواد التشٌٌد والبناء والمعدات واعمال الزراعه والتسوٌك العمارى  عدا 

ال المماوالت ، عن اعم 161121برلم  22222225،لٌدت فى  122222.222مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى   ،رأس مالها   

العامه وجمٌع انواع المبانى والتصامٌم الهندسٌه بدون استخدام االنتلرنت واالشراف على التنفٌذ واعمال التشطٌبات لجمٌع انواع 

المبانى  وجمٌع انواع الدٌكور واعمال الحفر واعمال الردم واعمال الهدم واالزاله واالعمال الكهربٌه واالعمال المٌكانٌكٌه واعمال 

لتكٌٌف والتبرٌد واعمال المولع العام واعمال الطرق واعمال الهٌاكل المعدنٌه واعمال التورٌدات وجمٌع انواع مواد التشٌٌد والبناء ا

والمعدات واعمال الزراعه والتسوٌك العمارى  عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : ش ابوصٌام ابوحماد ملن كامل 

 سامى كامل عوض

ش/عاطف سعٌد دمحم سلٌمان وشركاه لتموٌن وخدمه السٌارات وتسوٌك ونمل المواد البترولٌه   شركة  ،  محطه تموٌن  -  13

، عن محطه  161162برلم  22222222،لٌدت فى  42222.222وخدمه السٌارات وتسوٌك ونمل المواد البترولٌه  ،رأس مالها   

 رولٌه ، بجهة : كفر ابراش مشتول السوق ملن محاسن دمحم دمحم محمود عبدالمجٌدتموٌن وخدمه السٌارات وتسوٌك ونمل المواد البت

 22222225،لٌدت فى  5222.222عزة السٌد ابراهٌم دمحم و شركاؤها   شركة  ،  مخبز بلدى نصف الى  ،رأس مالها    -  14

 ل رجب، عن مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : العباسة ـ ملن/ دمحم و جمال هال 161262برلم 

عبدهللا احمد دمحم امٌن السٌد وشرٌكه حسن عزت حسٌنى صمر   شركة  ،  مخبز طبالى نصف الى  ،رأس مالها    -  15

، عن مخبز طبالى نصف الى ، بجهة : كفر اسماعٌل منٌع الحمادٌن  لهبونه  161442برلم  22222212،لٌدت فى  5222.222

 الحسٌنٌه ملن الطالب

 22222212،لٌدت فى  18222.222 ابوالحمى وشرٌكاه   شركة  ،  تجاره سٌارات  ،رأس مالها   ش/رمضان احمد دمحم -  16

 ، عن تجاره سٌارات ، بجهة : سكن المحطه بلبٌس ملن رمضان احمد دمحم 161523برلم 

عماله ( وتورٌد المواد ش/احمد عصام حسن وشرٌكته   شركة  ،  تورٌدات عامه )عدا مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى وال -  16

، عن تورٌدات عامه )عدا  161622برلم  22222211،لٌدت فى  12222.222الغذائٌه والتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   

ش ابوبكر الصدٌك حى مبارن 1مجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى والعماله ( وتورٌد المواد الغذائٌه والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : 

 زلازٌك ملن عمرو عصام حسن كامل النادىمركز  ال

،لٌدت فى  12222.222شركة ورثة دمحمٌن عبدالصبور على   شركة  ،  مخبز بلدى نصف آلى  ،رأس مالها    -  18

الزلازٌك بملن نجٌه عبدالعزٌز -حسن صالح -، عن مخبز بلدى نصف آلى ، بجهة : لسم عبدالعزٌز  161138برلم  22222226

 عبدهللا

 22222223،لٌدت فى  2222222.222ش/صبحى دمحم معروف وشركاه   شركة  ،  تصنٌع االعالف  ،رأس مالها    -  11

 ، عن تصنٌع االعالف ، بجهة : كفر اٌوب عوض  منٌا الممح ملن صبحى دمحم معروف 161223برلم 

رامٌن واالدوات الصحٌه  ،رأس ش/حمدى السٌد احمد صمر وشرٌف عزت منصور على   شركة  ،  تجاره وتوزٌع السٌ -  22

، عن تجاره وتوزٌع السٌرامٌن واالدوات الصحٌه ، بجهة : ش  161436برلم  22222212،لٌدت فى  152222.222مالها   

 سعد زغلول مدخل منٌا الممح امام شركه االسكندرٌه  منٌا الممح ملن نبٌل زكى دمحم

اوالت العامه والتورٌدات والصٌانه عدا تورٌد العماله ومجاالت الحاسب االلى ش/اٌهاب دمحم لطفى وشركائه   شركة  ،  المم -  21

، عن المماوالت العامه والتورٌدات والصٌانه  161866برلم  22222225،لٌدت فى  122222.222والكمبٌوتر   ،رأس مالها   

 ش المتاجر بلبٌس ملن دمحم لطفى دمحم حماده عدا تورٌد العماله ومجاالت الحاسب االلى والكمبٌوتر ، بجهة : ش هدى االسالم من

ش/محمود حمدى عبدهللا هالل وشرٌكه   شركة  ،  اعمال المماوالت العامه واالنشاءات والتورٌدات العامه عدا تورٌد العماله  -  22

ل المماوالت ، عن اعما 161883برلم  22222225،لٌدت فى  12222.222وخدمات الكمبٌوتر والحاسب االلى  ،رأس مالها   

ش مشروع الحرٌه مساكن 6العامه واالنشاءات والتورٌدات العامه عدا تورٌد العماله وخدمات الكمبٌوتر والحاسب االلى ، بجهة : 

 بنن االسكان الزلازٌك ثان ملن دمحم مجدى دمحم

ٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   ش/دمحم الزهار وشرٌكه اسالم عبدالسمٌع   شركة  ،  تجاره المنظفات وتوزٌعها والتوك -  23

، عن تجاره المنظفات وتوزٌعها والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : ش الجالء  161152برلم  22222226،لٌدت فى  6622.222

 فالوس ملن ابراهٌم جاد احمد السٌد
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 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عسكرٌه  ،رأس مالها   ش/مروان محمود وشرٌكته منى فكرى راتب   شركة  ،  تجاره المالبس الجاهزه عدا المالبس ال -  24

، عن تجاره المالبس الجاهزه عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : المطاوٌه  161832برلم  22222224،لٌدت فى  18222.222

 ابوحماد ملن دمحم احمد السٌد

،لٌدت فى  5622.222ش/احمد دمحم عوٌس وشركاه   شركة  ،  مكتب رحالت داخلٌه عدا الرحالت السٌاحٌه  ،رأس مالها    -  25

، عن مكتب رحالت داخلٌه عدا الرحالت السٌاحٌه ، بجهة : لرٌه اوالد مهنا بلبٌس ملن فرج  161125برلم  22222226

 عبدالخالك دمحم دروٌش

ش/دمحم حسن عبدالرحمن وشركاه   شركة  ،  مماوالت عمومٌه وتنمٌه زراعٌه وتوكٌالت تجارٌه  ،رأس مالها    -  26

، عن مماوالت عمومٌه وتنمٌه زراعٌه وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : عرب  161216برلم  22222223فى ،لٌدت  65222.222

 شمس دوامه فالوس ملن نرٌمان دمحم حسن دمحم

،لٌدت فى  5222.222ش/دمحم دمحم حسٌن خلٌل ربٌع وشرٌكته   شركة  ،  مخبز بلدى نصف الى  ،رأس مالها    -  26

 مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : السعدى الظواهرٌه الحسٌنٌه ملن تامر احمد عبدالرحمن دمحم، عن  161426برلم  22222212

 22222211،لٌدت فى  3222.222ش/محمود دمحم محمود دمحم وشركاؤه   شركة  ،  مخبز بلدى نصف الى  ،رأس مالها    -  28

مدٌحه دمحم -ماجده-لولٌد مشتول السوق ملن منى ، عن مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : ش الحسٌنى من خالد بن ا 161638برلم 

 هدى دمحم اسماعٌل-محمود دمحم

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    22222222، وفى تارٌخ    126661لبطرٌك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : خٌرٌة سلٌمان احمد ا   - 1

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/2فى  68263السجل  شطب بامر المحو رلم 

/شطب تم محو   22222222، وفى تارٌخ    81181امٌنه دمحم السٌد ابراهٌم ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/2فى  68262السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22222222، وفى تارٌخ    122468صبحى السٌد دمحم طرٌك  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/2فى  68261شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22222222، وفى تارٌخ    126666احمد ابراهٌم ابوالسعود عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

السجل  تم محو/شطب    22222222، وفى تارٌخ    168864دمحم خلٌفه ابراهٌم خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/2فى  68264شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22222223، وفى تارٌخ    148662شولى دمحم دمحم عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 شطب العتزال التجارة نهائٌا
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تم محو/شطب    22222223، وفى تارٌخ    168226لٌده برلم :  سناء لاسم ابراهٌم دمحم صمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 6

 السجل  تم محو المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22222223، وفى تارٌخ    122266نبٌل عبد هللا عبد الرازق عطا هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 السجل  تم محو المٌد للوفاه

تم محو/شطب    22222223، وفى تارٌخ    164263السمٌع سلٌمان حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : امال عبد   - 1

 السجل  تم محو المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22222223، وفى تارٌخ    125863احمد محفوظ دمحم السٌد النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 تم االلغاء بسبب االستغناء عنه السجل 

تم محو/شطب السجل     22222223، وفى تارٌخ    151684فاطمه عطٌه سٌد ٌونس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22222223، وفى تارٌخ    161155سامح ابراهٌم السٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 تم محو المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22222223، وفى تارٌخ    121141مدحت رأفت مهٌب عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  تم محو المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22222224، وفى تارٌخ    166122فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد دمحم على دمحم على عٌد  ،  تاجر    - 14

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/4فى  68284السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22222224، وفى تارٌخ    141668دمحم ابراهٌم لتصنٌع المالبس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/4فى  68285بامر المحو رلم السجل  شطب 

تم    22222224، وفى تارٌخ    141668دمحم ابراهٌم احمد دمحم ابراهٌم عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/4فى  68285محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22222224، وفى تارٌخ    128256 عطٌه محمود كرتب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم   - 16

 شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم    22222224، وفى تارٌخ    151882دمحم كمال عبدالعظٌم عبدالعزٌز بعلشها  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/4فى  68283طب بامر المحو رلم محو/شطب السجل  ش

تم محو/شطب السجل     22222224، وفى تارٌخ    112614هبة عثمان دمحم مراد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/4فى  68286شطب بامر المحو رلم 

تم    22222224، وفى تارٌخ    116234 عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم عوض هللا نصر هللا   - 22

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/4فى  68286محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22222224، وفى تارٌخ    166364اسماعٌل احمد فؤاد عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  تم الغاؤه بسبب االستغناء عنه

تم محو/شطب    22222225، وفى تارٌخ    145225حسٌن رجب رمضان مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/5فى  68288السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22222225، وفى تارٌخ    146111فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دمحم دمحم ابراهٌم عمر  ،  تاجر   - 23

 الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22222225، وفى تارٌخ    126652دمحم نزٌه دمحم كامل ابوسعدة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/5فى  68211السجل  شطب بامر المحو رلم 



 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    22222225، وفى تارٌخ    161485السٌد عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22222225، وفى تارٌخ    18816دمحم عبدالحمٌد سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/5فى  68214شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22222225، وفى تارٌخ    126864عبدالحمٌد دمحم دروٌش دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 عتزال التجاره نهائٌاال 2222/2/5فى  68215السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22222225، وفى تارٌخ    126652دمحم نزٌه دمحم كامل ابو سعدة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/5فى  68211السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22222225، وفى تارٌخ    162646ده برلم : عمرو احمد عبدالعظٌم جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 21

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/5فى  68213السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22222225، وفى تارٌخ    148621نبٌله السٌد عطٌه دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/5فى  68216السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22222225، وفى تارٌخ    124644فاٌزه عطٌه طه عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 تم الغاؤه لالستغناء عنه

تم محو/شطب السجل     22222225، وفى تارٌخ    162632فهمى السٌد حسن لباد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/5فى  68212شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22222226، وفى تارٌخ    115312طارق فؤاد السٌد على احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    22222226، وفى تارٌخ    111526اسماء رشاد احمد البحالق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم    22222226، وفى تارٌخ    86646بك لٌده برلم : هدى محمود ابراهٌم محمود ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  س   - 35

 محو/شطب السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22222221، وفى تارٌخ    168621هند عٌد مصطفى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم    22222221، وفى تارٌخ    141515ٌن عطٌه عطٌه الفمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم صالح الد   - 36

 محو/شطب السجل  تم الغاؤه لالستغناء عنه

   22222221، وفى تارٌخ    141481محمود بٌومى السٌد دمحم للرحالت ونمل العمال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 ل  تم الشطب لالستغناء عنهتم محو/شطب السج

تم    22222221، وفى تارٌخ    166838رٌهام حسن احمد سٌد احمد الجوهرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22222221تارٌخ  ، وفى   85686عفاف دمحم ابراهٌم صباح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22222221، وفى تارٌخ    161828السٌد دمحم رشدى وهبه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    22222221، وفى تارٌخ    56181سبك لٌده برلم :   دمحم محمود دمحم الشامى  ،  تاجر فرد  ،   - 42

 الشطب للمٌد للوفاه



 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 محو/شطب    22222212، وفى تارٌخ    125211ابراهٌم شكرى ابراهٌم العمالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 تجاره نهائٌاالعتزال ال 2222/2/12فى  68326السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22222212، وفى تارٌخ    123516صدفة عبدالعزٌز عبدالغفار علٌوة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/12فى  68321محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22222212، وفى تارٌخ    115361ه برلم : هالل عبد السالم مهدى حسن عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 45

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22222212، وفى تارٌخ    163538اسماء احمد دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 اره نهائٌاالعتزال التج 2222/2/12فى  68328شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل  تم    22222212، وفى تارٌخ    128451تامر دمحم دمحم حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 الشطب لالستغناء عنه

تم    22222211، وفى تارٌخ    162622دمحم عبدالعزٌز عبدالمجٌد عبدالعزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/11فى  68313و/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم مح

تم محو/شطب    22222211، وفى تارٌخ    86412خالد دمحم علوان السٌد الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  تم االستغناء عنه

تم    22222211، وفى تارٌخ    111383فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد المؤمن متولى منصور متولى  ،  تاجر    - 52

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/11فى  68312محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22222211، وفى تارٌخ    164831محمود باسم مجدى رٌاض عطاهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/11فى  68314ب بامر المحو رلم محو/شطب السجل  شط

تم محو/شطب    22222211، وفى تارٌخ    168265احمد السٌد احمد اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  تم محو المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم    22222211، وفى تارٌخ    86412تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : خالد  دمحم  علوان  السٌد   الشرلاوى  ،     - 53

 محو/شطب السجل  تم االستغناءعنه

تم    22222211، وفى تارٌخ    145222دمحم بهاء الدٌن دمحم ابراهٌم المسلمى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/11فى  68315محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22222212، وفى تارٌخ    128163امال عبد الفتاح طالب الماضى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 العتزال التجارة نهائٌا 2222/2/12فى  68322السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22222212، وفى تارٌخ    114562ده برلم : احمد دمحم السٌد حامد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 56

 شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22222212، وفى تارٌخ    141381فتحى ابراهٌم مرسى سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22222212، وفى تارٌخ    141381،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   فتحى ابراهٌم مرسى سلٌم   - 58

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22222212، وفى تارٌخ    152264جمال على عبدالعزٌز شلبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/12فى  68318السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22222212، وفى تارٌخ    65161صبح خلٌل ابراهٌم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 تم الغاء الفرع



 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 محو/شطب السجل     22222212، وفى تارٌخ    41523سالم على محمود سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/12فى  68321شطب بامر المحو رلم 

تم    22222212وفى تارٌخ ،    164216اٌمن عبدالوهاب ابراهٌم عبدالوهاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/12فى  68316محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22222212، وفى تارٌخ    126346منى عبدهللا عبدالحمٌد اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 ٌاالسجل  شطب بامر المحو العتزاله التجارة نهائ

تم محو/شطب    22222212، وفى تارٌخ    163268مصطفً صالح أحمد عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/12فى  68323السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22222213ى تارٌخ ، وف   123186عبدهللا حافظ السٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 تم االستغناء عنه

تم محو/شطب    22222213، وفى تارٌخ    121888نوال عبدالمحسن حسن على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/13فى  68334السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22222213، وفى تارٌخ    124661،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عزة مصطفى مصطفى على     - 66

 السجل  شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22222213، وفى تارٌخ    62882زٌناهم عبده دمحم سلٌم جوده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 68

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/13فى  68333شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22222213، وفى تارٌخ    151868عمرو محمود دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 شطب العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22222213، وفى تارٌخ    156366شعبان لطب عٌد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/13فى  68328شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22222213، وفى تارٌخ    155483كوثر دمحم على سالم عمار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/13فى  68331السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22222213، وفى تارٌخ    155181لطفى عامر دمحم مطٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/13فى  68334شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22222213، وفى تارٌخ    66164مؤمن حسٌن حسٌن على جرٌدة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 السجل  تم االلغاء بسبب االستغناء عنه

تم محو/شطب    22222213، وفى تارٌخ    153168لمٌاء احمد السٌد احمد جرٌده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/13فى  68321السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22222213، وفى تارٌخ    146446بدالعظٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم سمٌر ع   - 65

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/13فى  68326شطب بامر المحو رلم 

محو/شطب  تم   22222213، وفى تارٌخ    66164مؤمن حسٌن حسٌن على جرٌدة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 السجل  تم االلغاء بسبب االستغناء عنه

تم محو/شطب    22222213، وفى تارٌخ    146523حسن صبحى مصطفى علٌوة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/13فى  68326السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب السجل     22222213، وفى تارٌخ    161556فرد  ،  سبك لٌده برلم : نبٌله دمحم على الشملى  ،  تاجر    - 68
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تم محو/شطب    22222226، وفى تارٌخ    113412السٌد عبد الكرٌم دمحم بدوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 142

 السجل  تم محو المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22222226، وفى تارٌخ    146444زٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم سامى سلمان عبدالع   - 143

 السجل  تم محو المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب    22222226، وفى تارٌخ    142623عالء فتحى دمحم عبدالفتاح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 144

 زال التجارة نهائٌاالسجل  تم محو المٌد العت

تم محو/شطب    22222226، وفى تارٌخ    141268حسن مصطفى حسن عفٌفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 145

 السجل  تم محو المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22222226، وفى تارٌخ    162566محمود السٌد دمحم ٌونس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 146

 تم محو المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22222226، وفى تارٌخ    148314سهٌر دمحم السٌد عواد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 146

 تم محو المٌد العتزال التجارة نهائٌا

تم    22222226، وفى تارٌخ    132536عبدالسالم محمود عبدالسالم ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 148

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/26فى  68311محو/شطب السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم    22222226، وفى تارٌخ    161264مصطفى عبدالعاطى مصطفى اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 141

 محو/شطب السجل  تم الشطب العتزال التجاره نهائٌا

تم    22222226، وفى تارٌخ    123122احمد ابوبكر عبدالعزٌز رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 152

 محو/شطب السجل  تم محو المٌد العتزال التجارة نهائٌا



 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

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222222وفً تارٌخ ،   161163عمار حسن دمحم الجوهرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   12222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222222وفً تارٌخ ،   161246،، سبك لٌده برلم عبدالرحمن دمحم سعٌد حسٌن  تاجر فرد  -  2

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222222وفً تارٌخ ،   168622سهٌر رزق على عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   25222.222ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222222وفً تارٌخ ،   162636ضٌاء دمحم احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222222وفً تارٌخ ،   122152سبك لٌده برلم شرٌف عبدالمنعم دمحم احمد  تاجر فرد ،،  -  5

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222222وفً تارٌخ ،   166568رزق جمعه احمد الدسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   122222.222رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222222وفً تارٌخ ،   114121شاور فرح احمد ابوعطاٌا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   158612فرد ،، سبك لٌده برلم امٌنه عبدالرحمن محى الدٌن دمحم  تاجر  -  8

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   166551نائل حمدى السٌد عبدالمجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

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

تم تعدٌل رأس   22222223وفً تارٌخ ،   166126خالد سعٌد احمد مصطفى الجوهرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   136624بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  وحٌد موسى عبدالصادق -  11

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

ل تم تعدٌ  22222223وفً تارٌخ ،   166618عمرو عالء الدٌن عبدالجواد احمد سوٌلم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     22222223وفً تارٌخ ،   152616ٌحٌى للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   12222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   152616ى خلٌل السٌد ٌحٌى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم خلٌل صبر -  14

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

ل رأس المال , تم تعدٌ  22222223وفً تارٌخ ،   152616خلٌل صبرى خلٌل السٌد ٌحٌى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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



 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 رأس المال , وصف التأشٌر:     22222223وفً تارٌخ ،   152616ٌحٌى للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   12222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   125863ظ دمحم السٌد النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد محفو -  16

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

دٌل رأس المال , تم تع  22222223وفً تارٌخ ،   145615حامد بكرى حامد عبدالهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   164826مصطفى جمال منصور دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222224وفً تارٌخ ،   126666دمحم نجٌب عبدالجواد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22222224وفً تارٌخ ،   14846سلوى عبدهللا عبداللطٌف عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   166364اسماعٌل احمد فؤاد عبدالحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   161263عبده ٌوسف احمد ابوالمعاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   156283مجدى عبدالعزٌز احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   126242دمحم السٌد على على المنسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   5222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222224وفً تارٌخ ،   168428دمحم منصور ابراهٌم حسن السروجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   166226ابراهٌم دمحم احمد دمحم البدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222224فً تارٌخ ، و  155612دمحم عطٌه دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   1222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222224وفً تارٌخ ،   166352عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222224وفً تارٌخ ،   161428حماده السٌد على حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   162265لٌده برلم دمحم فوزى محمود خلٌل الكاشف  تاجر فرد ،، سبك  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   162265دمحم فوزى محمود خلٌل الكاشف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   522222.222ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعد

تم   22222224وفً تارٌخ ،   162265مكتب الكاشف للتورٌدات العمومٌه والمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

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



 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 رأس المال , وصف   22222224وفً تارٌخ ،   162265ٌل الكاشف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم فوزى خل -  34

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

,  تم تعدٌل رأس المال  22222225وفً تارٌخ ،   132656احمد عنتر اسماعٌل حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   652222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222225وفً تارٌخ ،   146246دمحم كمال دمحم عاشور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   156456ل حسن الهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد دمحم جال -  36

 جنٌه   42222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , تم تعدٌل رأس ا  22222225وفً تارٌخ ،   122561عادل سالم احمد حسن صٌام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   168542السٌد دمحم رضا السٌد مهدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   138632مصطفى ٌوسف دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد -  42

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

رأس المال ,  تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ ،   165166تامر حسٌنى السٌد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   162841دمحم اخالص عباس احمد حمدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

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

تم تعدٌل   22222226وفً تارٌخ ،   126222عصام السٌد العربى ابراهٌم عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   652222.222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222226وفً تارٌخ ،   126222العربى لالعالف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   652222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   126222عصام السٌد العربى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   652222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222226وفً تارٌخ ،   135346احمد السٌد احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   152638ناصر السٌد مصٌلحى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   168163محمود احمد عبدالسالم ابوالعنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222221وفً تارٌخ ،   112588عفٌفى عبد الحمٌد سالم عفٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم   22222221وفً تارٌخ ،   162582سبك لٌده برلم مؤسسه محجوب للمماوالت واالستثمار العمارى  تاجر فرد ،،  -  52

 جنٌه   322222.222تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222221وفً تارٌخ ،   141515دمحم صالح الدٌن عطٌه عطٌه دمحم الفمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   252222.222لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف ا



 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 رأس   22222221وفً تارٌخ ،   141515دمحم صالح الدٌن عطٌة عطٌة الفمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222221وفً تارٌخ ،   15848عزازى السٌد عزازى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222221وفً تارٌخ ،   126152الباز محمود سلٌمان ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222221وفً تارٌخ ،   141481محمود بٌومى السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222221وفً تارٌخ ،   115514ازهار السٌد عبدالبدٌع دمحم بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222221ٌخ ، وفً تار  136312دمحم صالح فوزى صدٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222212وفً تارٌخ ،   163411حافظ صبحى حافظ السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   652222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   161311مؤمن دمحم فهمى على دوٌدار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس   22222212وفً تارٌخ ،   155621برلم عبدالرحٌم عبدالرحمن عبدالمادر ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  62

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   161213السٌد اسماعٌل نجٌب خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   32222.222مال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال   22222212وفً تارٌخ ،   86232صالح الدٌن هالل مصطفى عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   163284لٌده برلم  احمد مصطفى سعٌد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك -  63

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   162161حسن احمد حسن عبدالحلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222212وفً تارٌخ ،   116656نزٌه السٌد ابراهٌم صباح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22222212وفً تارٌخ ،   163611فرد ،، سبك لٌده برلم محمود احمد عزت حسن اسماعٌل  تاجر  -  66

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   151261كوثر حسنٌن حسن  عزب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   52222.222عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   118125رضا ابراهٌم عبدالممصود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

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

تم   22222212وفً تارٌخ ،   156262الف والمطهرات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مركز المغربى الضافات االع -  61

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



 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   22222212وفً تارٌخ ،   156262مؤسسة المغربى الضافات االعالف والمطهرات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   141331دمحم صبحى دمحم سالم النجار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس   22222211وفً تارٌخ ،   163526عالء الدٌن عبدهللا عبدالحمٌد عبدالحافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   143426 اٌمن عبدالبارى ابراهٌم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  63

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   161216دمحم عبدالحمٌد حسٌن عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   32222.222لمال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   86412خالد دمحم علوان السٌد الشرلاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   161335فرد ،، سبك لٌده برلم  محمود ابو الٌزٌد السٌد عطٌه  تاجر -  66

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   166165اشرف السٌد عبدالعال دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   122222.222ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأش

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   168252محمود ابراهٌم ٌوسف دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

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

تم تعدٌل رأس   22222212وفً تارٌخ ،   152624السٌد منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حسام الدٌن دمحم احمد  -  61

 جنٌه   2222222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال ,  تم تعدٌل رأس  22222212وفً تارٌخ ،   122241وجٌه عطٌه احمد بدر الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222212وفً تارٌخ ،   134182دمحم صالح حسن ابراهٌم كردوش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222213وفً تارٌخ ،   123282السٌد دمحم جمعة دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   5222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصف تم تعد  22222213وفً تارٌخ ،   166538حسام حسن حسٌن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   62222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222213وفً تارٌخ ،   162143دمحم ابوالمعاطى احمد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

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

تم تعدٌل رأس المال   22222213وفً تارٌخ ،   83342ازهار عبد الغنى حسٌن عمر سكٌنه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   5222.222, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222213وفً تارٌخ ،   66164مؤمن حسٌن حسٌن على جرٌده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222213وفً تارٌخ ،   125616خالد أحمد السٌد دمحم الزٌات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

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



 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 رأس المال   22222213وفً تارٌخ ،   125616الزٌات موتورز لتجارة السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222213ً تارٌخ ، وف  131153دمحم حمدى دمحم مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   152222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222213وفً تارٌخ ،   152215عمرو عبدالرحمن اسماعٌل دمحم حبٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   522222.222صبح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222216وفً تارٌخ ،   163545احمد دمحم السٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   22222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222216وفً تارٌخ ،   141366م على ابراهٌم دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  12

 جنٌه   652222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222216وفً تارٌخ ،   166686عبدهللا دمحم على النجدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   252222.222لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال   22222216وفً تارٌخ ،   168622سها سعٌد عبدالسالم موسى بدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

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

تم تعدٌل رأس   22222216وفً تارٌخ ،   134226فرد ،، سبك لٌده برلم  ابراهٌم مصطفى كامل ابراهٌم صالح  تاجر -  15

 جنٌه   35222222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222216وفً تارٌخ ،   166362اٌهاب دمحم عبدالرحمن عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   222222.222ف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وص

تم تعدٌل رأس المال ,   22222216وفً تارٌخ ،   122126ولٌد عبد النبى صالح عبد الداٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222216وفً تارٌخ ،   122281ٌن سعد حسن ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم صالح الد -  18

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

رأس المال , وصف  تم تعدٌل  22222216وفً تارٌخ ،   168514دمحم سعٌد سلٌم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   252222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22222216وفً تارٌخ ،   166121بالل عبدالراضى فرج هللا ناصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222216وفً تارٌخ ،   136251سامٌة حامد حسن عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222216وفً تارٌخ ،   166514احمد ٌاسر فتحى غنٌمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

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

تم تعدٌل رأس المال   22222216وفً تارٌخ ،   168518عبدالناصر عبدالحمٌد عطٌه بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222216وفً تارٌخ ،   62256عادل عبدالرازق عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  124

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222218وفً تارٌخ ،   146216دمحم صالح دمحم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   1222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

مؤسسة الرٌان لتورٌد )المواد  الغذائٌة ومستلزمات المصانع واالدوات الكهربائٌة وخامات انشا وادوات السباكة والمالبس  -  126

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     22222218وفً تارٌخ ،   153831ه برلم ومواد البناء والتعمٌر(  تاجر فرد ،، سبك لٌد

 جنٌه   122222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   22222218وفً تارٌخ ،   153831تعدل الى /مؤسسة الرٌان للتصدٌر والتورٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  126

 جنٌه   122222.222تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال , وصف ال

تم تعدٌل رأس المال ,   22222218وفً تارٌخ ،   136142هشام شحاتة اسماعٌل دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  128

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222218وفً تارٌخ ،   155253حمن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد سعٌد عبدالر -  121

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222218وفً تارٌخ ،   166554دمحم انور عبدالحمٌد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   2222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22222218تارٌخ ، وفً   165633عبدالحمٌد اسماعٌل عبدالحمٌد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222218وفً تارٌخ ،   156263شحاته دمحم حسن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222211وفً تارٌخ ،   164134عبدالمنعم عبدالمنعم عبدالرحمن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222211وفً تارٌخ ،   142262احمد على احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   143683دمحم حسام الدٌن ربٌع محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   52222.222ٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222211وفً تارٌخ ،   166161احمد دمحم احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222211وفً تارٌخ ،   168128ك لٌده برلم احمد محمود عبدالنبى دمحم الشامى  تاجر فرد ،، سب -  116

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

تم تعدٌل رأس المال   22222211وفً تارٌخ ،   161622الصادق لتربٌة المواشى الحالبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  118

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   166465عوض على عوض على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   1252222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   155422رد ،، سبك لٌده برلم اسماء دمحم مصطفى مصطفى  تاجر ف -  122

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   138613عازر جورج مبارن خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   158331احمد امٌن عبدهللا عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

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



 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 رأس المال ,   22222211وفً تارٌخ ،   146585عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حسٌن دمحم فرحان دمحم  -  123

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

 تم تعدٌل رأس المال , وصف  22222211وفً تارٌخ ،   154464زٌدان على زٌدان سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  124

 جنٌه   2222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222222وفً تارٌخ ،   146161هوٌدا دمحم على حرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   62222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222222وفً تارٌخ ،   164816المادر دمحم عزام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبدالمادر دمحم عبد -  126

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

م تعدٌل رأس ت  22222222وفً تارٌخ ،   131384منال عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  126

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

تم تعدٌل رأس المال   22222222وفً تارٌخ ،   168635كرٌمه عبده على سٌد احمد سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  128

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222222وفً تارٌخ ،   168833دمحم بٌومى وهٌدى بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222222وفً تارٌخ ،   161126بسمه مصطفى السٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  132

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222222وفً تارٌخ ،   136261مها مختار دمحم طعٌمة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  131

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222222وفً تارٌخ ،   166146ممدوح دمحم سلٌمان متولى البدرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  132

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

تم تعدٌل رأس   22222222وفً تارٌخ ،   144485 احمد سعٌد عبدالمادر حسٌن المصرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  133

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222222وفً تارٌخ ،   135463صالح حسن عبدالعزٌز دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  134

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222222وفً تارٌخ ،   85443هدى حلمى دمحم عفٌفى البشاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  135

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   168166د ،، سبك لٌده برلم عبدالمادر دمحم احمد عبدالمادر  تاجر فر -  136

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

تم تعدٌل رأس   22222223وفً تارٌخ ،   112221مصطفى عبد المنعم رضوان سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  136

 جنٌه   12222.222تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف ال

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   112221صٌدلٌة د/ مصطفى رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  138

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   161224اشرف على دسولى خلٌل على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  131

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222223وفً تارٌخ ،   136442عبدالبدٌع دمحم دمحم فرح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  142

 جنٌه   222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   156612محمود دمحم عبدالعزٌز لرٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  141

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222223وفً تارٌخ ،   168116اسامه فرج احمد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  142

 جنٌه   822222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222223وفً تارٌخ ،   168266حسنى دمحم السٌد سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  143

 جنٌه   12222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   161642عبدالعظٌم على حسن حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  144

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222223وفً تارٌخ ،   166354دمحم مسعد دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  145

 جنٌه   32222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222223ً تارٌخ ، وف  153221محمود دمحم مصطفى كمال عتمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  146

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222223وفً تارٌخ ،   163545احمد دمحم السٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  146

 جنٌه   52222.222ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,   22222223وفً تارٌخ ،   166864حسٌن سلٌم عبدالحمٌد سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  148

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222224وفً تارٌخ ،   148158دمحم السٌد االسمر تاٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  141

 جنٌه   222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222224وفً تارٌخ ،   135461محمود دمحم دمحم عطٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  152

 جنٌه   122222.222ح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   161668احمد برعى عرفات الرباط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  151

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

تم تعدٌل رأس   22222224وفً تارٌخ ،   153352لٌده برلم  ابراهٌم عبدالعزٌز مصٌلحى عطٌه  تاجر فرد ،، سبك -  152

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   152251مٌنا راضى شاكر عبدالمالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  153

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

تم تعدٌل رأس   22222224وفً تارٌخ ،   135466محمود جمال ابولرع غنٌم بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  154

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   165126هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم كاملٌا دمحم عبدالرازق عبد -  155

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

  تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   22222224وفً تارٌخ ،   161511مطعم شطشط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  156

 جنٌه   25222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   22222224وفً تارٌخ ،   161511محمود عبدالمنعم عطٌه عبدالمنعم عماره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  156

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222224وفً تارٌخ ،   145316دالرحٌم عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌمن عاطف عب -  158

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



 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

تم تعدٌل رأس   22222224وفً تارٌخ ،   141263دمحم فؤاد سراج الدٌن عبدالمنعم العطار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  151

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   161614عمرو محمود عبدالمنعم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  162

 جنٌه   15222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   164462دمحم عبدالبدٌع دمحم دمحم فرح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  161

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222225، وفً تارٌخ   88218غرٌب عزٌز دمحم خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  162

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222225وفً تارٌخ ،   85811محسن سعٌد دمحم شحاتة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  163

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222225وفً تارٌخ ،   132616دمحم عبدهللا السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  164

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22222225فً تارٌخ ، و  146254احمد عبدالتواب ابراهٌم  حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  165

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   161284دمحم نبٌل دمحم عبدهللا عبدالمجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  166

 جنٌه   522222.222ٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   138141صالح دمحم الصاوى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  166

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222225وفً تارٌخ ،   161413نورا عربى عزب دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  168

 جنٌه   21222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22222225وفً تارٌخ ،   134865ثروت رأفت زكى مصطفى االهوانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  161

 جنٌه   422222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   134865االهوانى لألجهزة الكهربائٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  162

 جنٌه   422222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222225وفً تارٌخ ،   165552دمحم زكى حسن مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  161

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226ارٌخ ، وفً ت  153122دمحم عبدالمنعم احمد عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  162

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   138413احمد حسن حسن النبراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  163

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   22222226وفً تارٌخ ،   152313دمحم احمد سالم ابوبكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  164

 جنٌه   1222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   128612رغدة عبدالعال حسن عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  165

 جنٌه   2222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   161524ٌاسر حفنى دمحم حفنى المرم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  166

 جنٌه   12222.222ٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل
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تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   166218السٌد دمحم دمحم السٌد عمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  166

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   156632لٌده برلم  اسماء السٌد السٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك -  168

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   126646احمد  ٌوسف دمحم عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  161

 جنٌه   152222.222ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   161286امٌره اسماعٌل جوده السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  182

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   122661تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  عبد الممصود خلٌل احمد خلٌل  -  181

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

 تم تعدٌل رأس المال ,  22222226وفً تارٌخ ،   151644عبٌر سلٌم دمحم دمحم على باشا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  182

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

تم تعدٌل رأس المال   22222226وفً تارٌخ ،   166222حماده دمحم حسن مصطفى زامل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  183

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   68513 اسماعٌل دمحم االهوانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌمن  دمحم -  184

 جنٌه   2222222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   22222226وفً تارٌخ ،   68513األهوانى لنمل العمال والرحالت وتجارة السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  185

 جنٌه   2222222.222تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   162548احمد السٌد صالح نصٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  186

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

تم تعدٌل رأس المال ,   22222226وفً تارٌخ ،   161682اٌه طاهر مصطفى عبدالتواب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  186

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161164اسراء سلٌم دمحم سلٌم النمرتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 مٌت ربٌعه ملن جمعه دمحم خلٌل-الـتأشٌر:   ، عزبة الجمالى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161181امٌره دمحم عواد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الـتأشٌر:   ، سنهوا ملن عرفه عرفه عبدالمادر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161164جورج رزق عوض عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الـتأشٌر:   ، كفر ٌوسف سالمه ملن هانى رزق عوض عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222222وفً تارٌخ  12316، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا دمحم حافظ على  -  4

 ، افتتح محل اخر عن تجاره مواد بناء فى ش الشٌخ ابوحماد ملن مرفت ٌوسف دمحم عطٌه
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م تعدٌل العنوان , وصف ت 22222222وفً تارٌخ  161168عباس دمحم عباس سالم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 بملن اشرف عبدهللا عباس سالم  -الـتأشٌر:   ، بٌر عماره 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161161حسن صبحى احمد ابراهٌم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 وصف الـتأشٌر:   ، ش بور سعٌد بملن صبحى احمد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161182اسالم شحته على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الـتأشٌر:   ، الخٌس بملن شحته على احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161181محمود السٌد دمحم حسن حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 لـتأشٌر:   ، ش المركٌزه  ملن السٌد دمحم حسن حبٌب ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222222وفً تارٌخ  12316عبدهللا دمحم حافظ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ، له محالت اخرى عن مخزن بوٌات وحداٌد وبوٌات  وشحومات وكٌماوٌات

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  12316لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا دمحم حافظ ع -  12

 الـتأشٌر:   ، ش الشٌخ ابوحماد ابوحماد ملن مرفت ٌوسف دمحم عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161156حافظ السٌد عبدالعزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الزلازٌك بملن امل رٌاض ابراهٌم اسماعٌل  -االشارة  -ش اللواء عبدالعزٌز على  36لـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161166عاطف عبدهللا السٌد عبدهللا عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 عبدالستار  وصف الـتأشٌر:   ، ش السوٌمه /العدلٌه ملن دمحم رأفت

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161162سمٌة ابوالعال ابو العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 بملن هشام حسٌنى خلٌفة  -الـتأشٌر:   ، ش الفمى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  114121شاور فرح احمد ابوعطاٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الـتأشٌر:   ، شلشلمون منٌا الممح ملن جوده دمحم جوده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161184دمحم عبدالكرٌم عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 دهللا طنطاوى منشاة ابو عمر بملن دمحم عب -الـتأشٌر:   ، لرٌة طارق بن زٌاد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161165احمد حلمى احمد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الـتأشٌر:   ، الحسٌنٌة ش ابراهٌم بسٌونى / بملن عالء دمحم شولى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  145136احمد رفاعى عبدالهادى رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

عن نشاط ثالجه لتصنٌع وتوزٌع المواد الغذائٌه  145136وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ٌد على حسنجنوب الجمركٌه ملن هانى الس 6المنطمه الصناعٌه امتداد أ  5وتخزٌن اللحوم برأسمال خمسة آالف جنٌه بناحٌة لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161158ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 الـتأشٌر:   ، كفر موسى عمران ملن فلكى السٌد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161158ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

بناحٌة  2218-12-24والغى فى  2215-6-16االبراهٌمٌه فى  52251الـتأشٌر:   ، كان له مكتب رحالت ونمل عمال برلم 

 العواسجه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161183تامر على حسن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 أشٌر:   ، منشاة ابو عمر بملن على حسن عبدالعال الـت

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161161طارق دمحم عبدالحمٌد احمد جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصف الـتأشٌر:   ، ش ابو حجره مسجد عٌوشه ملن دمحم خلٌفه  سلٌمان 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161163ر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمار حسن دمحم الجوهرى ، تاج -  22

 الـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌه فالوس ثان فالوس ملن حسن دمحم الجوهرى

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  166524شٌرٌن احمد ابراهٌم دمحم غنٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ش ابن خلدون من ش طلبه عوٌضه الزلازٌك ملن دمحم مصطفى سلٌم عطٌه14ـتأشٌر:   ، وصف ال

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161112دمحم اشرف مصطفى عبدالعظٌم عفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 بملن نعمات عبدالعظٌم السٌد  -وصف الـتأشٌر:   ، ش مجلس المدٌنة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161185تمراز السٌد مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الـتأشٌر:   ، مٌت حمل ملن السٌد مصطفى محمود

ان , تم تعدٌل العنو 22222222وفً تارٌخ  143286مرفت دمحم كمال عبدالرحمن ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

الزلازٌك عن نشاط مكتب تورٌدات عدا العماله  143286وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ش المروه تمسٌم عمر بن الخطاب حى السالم  الماهره 361والكمبٌوتر ومجاالت الحاسب اآللى برسمال عشرة آالف  جنٌه بناحٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  122152احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف عبدالمنعم دمحم  -  26

 بملن السٌد دمحم عبدالفتاح  -لصاصٌن الشرق  -الـتأشٌر:   ، مفارق المطار 

تم تعدٌل  22222222وفً تارٌخ  168111وائل عبدالسمٌع دمحم شعبان حسٌن المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 مٌت العز ملن وائل  عبدالسمٌع دمحم شعبان -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  تعدل الى عزبة المرم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161162دمحم عبدالعظٌم عبدالحمٌد عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ملن عبدالعظٌم عبدالحمٌد عبدالعظٌموصف الـتأشٌر:   ، طحله بردٌن الزلازٌك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161165محمود حمدى دمحم عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 بملن حمدى دمحم عكاشه  -بجوار الجمعٌة الزراعٌة  -الـتأشٌر:   ، كفر الحاج عمر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161161فرد ،  سبك لٌده برلم     ماٌسه السٌد عبدهللا دمحم ، تاجر -  31

 طرٌك الحلنٌة بملن ناصر دمحم الهادى  -الـتأشٌر:   ، ابو عثمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161182دمحم حافظ عبدهللا مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 ، كفر عمار لنتٌر ملن عبدالحلٌم حافظ عبدهللا مراد الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  83188د / مجدى دمحم التهامى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن تجاره كٌماوٌات فى ش ترعه مصطفى افندى منٌا الممح

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  168668ور دمحم متولى حندله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى منص -  34

 وصف الـتأشٌر:   ، المدخل الرئٌسى ش المستشفى السعدٌٌن منٌا الممح ملن نجفه السٌد مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222222وفً تارٌخ  161186تامر دمحم دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 بملن سعٌد عبدالعزٌز دمحم  -الرفاعٌٌن  -، النوافعة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161151اسالم دمحم دمحم دمحم الخلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، ش بور سعٌد مٌدان المٌسارٌه ملن دمحم دمحم الخلفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  162254هانى دمحم رزق مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 ل بملن اسماعٌل جالل اسماعٌ -صان الحجر  -رمسٌس  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  163268مصطفً صالح أحمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 3الدور االرضى لطعه رلم    A 1الزلازٌك بناحٌة محل رلم  163268وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

 دمحم عبدالعٌز مصطفى  المرحله الثانٌه مركز المدٌنه  ملن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161156امال عزت دمحم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، المنٌر مركز مشتول السوق ملن فؤاد السٌد احمد سلٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161166برلم    عزٌزه سعٌد ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  42

 بملن امٌره امٌره ابراهٌم  -وصف الـتأشٌر:   ، ش الدوكار 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  83188مجدى دمحم التهامى احمد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ى منٌا الممح ملن رضا دمحم التهامى احمدوصف الـتأشٌر:   ، ش ترعه مصطفى افند

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  83188مجدى دمحم التهامى احمد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 وصف الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن صٌدلٌه فى مٌت سهٌل منٌا الممح / ملن/ محمود احمد على دارز

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161111وصفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم السٌد -  43

 الـتأشٌر:   ، ش جامع الجوهرى هرٌه رزنه الزلازٌك ملن احمد السٌد وصفى

وان , وصف تم تعدٌل العن 22222222وفً تارٌخ  161161فاطمه دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ، ش مدرسه الشهٌد جالل العبودى انشاص الرمل بلبٌس ملن عماد صالح الدٌن احمد

تم تعدٌل العنوان  22222222وفً تارٌخ  161163محمود عطا عبدالحمٌد محمود صبٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لحمٌد محمود, وصف الـتأشٌر:   ، الصنافٌن المبلٌة بملن عطا عبدا

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161186دمحم مصطفى احمد دمحم البطرٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 بلبٌس بملن السٌد عبدالمادر عبدالحمٌد-وصف الـتأشٌر:   ، ش/غرب الصٌانة من شارع بورسعٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161168سبك لٌده برلم      طه عبدالمنعم دمحم عطٌه بركات ، تاجر فرد ، -  46

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع اوالد زٌد بملن عبدالمنعم دمحم عطٌه بركات

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161188دمحم طارق سالمه دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 بملن طارق سالمه دمحم على  -لجٌش الـتأشٌر:   ، ش ا

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222222وفً تارٌخ  166612دمحم جمال سعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ، طحلة بردٌن بملن دمحم فتحى بشر 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161166عطٌه دمحم عطٌه عبدالمنعم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 بملن على عبدالحلٌم على  -وصف الـتأشٌر:   ، ش الوحالنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  155336عمرو دمحم عثمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 حمد الجوهرى الـتأشٌر:   ، ش حسٌن حفنى بجوار المستوصف بملن هدى دمحم ا

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161222شٌماء فوزى رشاد عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 وصف الـتأشٌر:   ، البالشون بلبٌس ملن عزت دمحم فهمى سالمه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223ٌخ وفً تار 161224الهام ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الزلازٌك  ملن احمد عادل دمحم توفٌك-الـتأشٌر:   ، المدخل الثانى ش التجنٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161211امٌره سٌد احمد عصفور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 عالء الدٌن دمحم السعٌد علٌوه خلٌلالـتأشٌر:   ، كفر ابراش مشتول السوق ملن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161221فاروق دمحم السٌد الجدع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الـتأشٌر:   ، ش النمراشى الحرٌرى ملن/جمال محمود  فؤاد الدخاخنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  118218برلم     مصطفى عٌد احمد طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  56

 الـتأشٌر:   ، ش مجمع المصالح الزلازٌك ملن نشات احمد دمحم احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  143234دمحم ابراهٌم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

عن نشاط مصنع ومحطة فرز وتعبئة الفول السودانى  143234رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم  الـتأشٌر:   ، افتتاح محل

 والحاصالت الزراعٌه برآسمال عشرة آالف جنٌه بناحٌة لصاصٌن الشرق ملن اسالم ابراهٌم عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161113على فاروق حسن طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الـتأشٌر:   ، شنبارة المٌمونة ملن/ سعٌد عطٌه عبدالعزٌز عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161225دمحم حمزه حسٌنى غدٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 منٌا الممح بملن ولٌد حمزه حسٌنى  -الـتأشٌر:   ، لطٌفة العزٌزٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  122211مدحت رفعت عبد المادر عجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 وصف الـتأشٌر:   ، سنهوا ملن لمٌاء دمحم حسام 

ن , تم تعدٌل العنوا 22222223وفً تارٌخ  122211مدحت رفعت عبد المادر عجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بناحٌة سنهوا ملن سعٌد طاهر سٌد احمد 122211وصف الـتأشٌر:   ، له مكتب رحالت داخلٌه برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161222حمدى مصطفى احمد دمحم الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ب وصف الـتأشٌر:   ، لصاصٌن الشرق بملن نادر دمحم على غرٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  125863احمد محفوظ دمحم السٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 بملن محفوظ دمحم السٌد النجار -م مشتول السوق  -وصف الـتأشٌر:   ، ابراش 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  125863احمد محفوظ دمحم السٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر 

تعدٌل تم  22222223وفً تارٌخ  166618عمرو عالء الدٌن عبدالجواد احمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 بملن دمحم عبدالجواد عبدهللا  -بجوار مستشفى العٌن الجارٌة  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بناحٌة منٌة المكرم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  122211مدحت رفعت عبد المادر عجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

عن نشاط بٌع وتجارة السلع التموٌنٌه وبماله بناحٌة  122211تاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم وصف الـتأشٌر:   ، افت

 سنهوا ملن لمٌاء دمحم حسام الدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  15116دمحم فوزى شحاته باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 بو نصار ابو حماد ملن عبده حسن على حسنالـتأشٌر:   ، مفارق ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  15116دمحم فوزى شحاته باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 بناحٌة ش الجٌش ملن فوزى شحاته 2222-4-32فى  15116الـتأشٌر:   ، له محل تجارة حبوب واعالف برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161118العزٌز حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم عبد -  61

 الـتأشٌر:   ، مشتول الماضى ملن/اسماء دمحم عبدالمنعم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  133541دمحم دمحم عطٌة ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 الـتأشٌر:   ، بحر البمر ملن احمد دمحم عطٌه ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  133541دمحم دمحم عطٌة ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 بناحٌة ش بور سعٌد ملن احمد هانى عطوان  2222-2-3فى  133541الـتأشٌر:   ، له محل بٌع مجوهرات برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  133541دمحم دمحم عطٌة ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

عن نشاط مزرعه سمكٌه برأسمال عشرة آالف جنٌه  133541الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 اهٌمبناحٌة بحر البمر ملن احمد دمحم عطٌه ابر

تم تعدٌل العنوان  22222223وفً تارٌخ  135531احمد صبرى عبدالسالم دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الى /عمرو دمحم دمحم حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222223تارٌخ  وفً 158612امٌنه عبدالرحمن محى الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 وصف الـتأشٌر:   ، ش المتفرع من ش جمال عبدالناصر الحسٌنٌه  ملن دمحم فهمى نصر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161115احمد خٌرى بالسى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 صدٌك شحاته حسونة ش التحرٌر ملن/ عادل2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161228فتح هللا عبدالغنى ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 بملن عبدالغنى ابراهٌم ٌوسف  -وصف الـتأشٌر:   ، الجعفرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222223رٌخ وفً تا 161226دمحم طه احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 ، كوم حلٌن ملن احمد طه احمد احمد

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  142648عماد جمٌل السٌد محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 وصف الـتأشٌر:   ، ش العروبة مشتول السوق ملن/ سهام فوزى السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  142648عماد جمٌل السٌد محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر نشاطه مطعم براسمال مال لدره مائة عشر الف جنٌه بناحٌة ش العروبة مشتول السوق 

 ملن/ سهام فوزى السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  148211راهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو محمود اب -  82

بجوار مطحن الشرق االوسط م بلبٌس ملن سامى احمد ابو كلٌل وشركاه وٌمثلها زٌنب طه  11وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى الكٌلو 

 دمحم عبدالفتاح /مدٌرة الشركه

تم تعدٌل  22222223وفً تارٌخ  166618دالجواد احمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو عالء الدٌن عب -  81

 بملن دمحم عبدالجوارد عبدهللا  -بجوار مستشفى العٌن الجارٌة  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منٌة المكرم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223ٌخ وفً تار 161111عمرو عبده على هدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 بملن عالء الدٌن عبده على هدٌه  -الـتأشٌر:   ، شٌبة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161224دمحم ٌسرى السٌد السٌد ابوحلٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 ن/ زٌنات صالح رٌاض خفاجىوصف الـتأشٌر:   ، لرٌة طارق بن زٌاد مركز منشأة ابوعمر مل

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161221اسماء السٌد جمال الدٌن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 وصف الـتأشٌر:   ، المزارله ملن حلمى دمحم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  118218مصطفى عٌد احمد طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الـتأشٌر:   ، ش هندسه الرى منٌا الممح ملن مدلٌن سلٌمان سولاير

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222223وفً تارٌخ  165286لمٌاء دمحم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 محسن دمحم محمود بسٌونى  بملن -االشارة  -، ش عمر شاهٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  144288ٌسرٌة السٌد عبدالسمٌع السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 بملن على صبرى حامد -المناٌات  -الـتأشٌر:   ، ع الصالحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161116  جمٌل  ابوالفتوح عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  88

 الـتأشٌر:   ، مشتول الماضى ملن بهاء الدٌن احمدالسٌد عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161226هبه محمود احمد ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الزلازٌك بملن حسٌن غرٌب ابراهٌم  -دمحم حسٌن  كفر -ش على بن ابى طالب  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  22222223وفً تارٌخ  161212عبدهللا محروس عبدالعزٌز عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 , وصف الـتأشٌر:   ، ش عطا هللا فالوس ملن اشرف زكرٌا دمحم حمص
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  143234، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم عبدهللا دمحم على  -  11

 الـتأشٌر:   ، لصاصٌن الشرق ملن اسالم ابراهٌم عبدهللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  143234دمحم ابراهٌم عبدهللا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

برأسمال خمسمائة الف جنٌه بناحٌة لصاصٌن  2215-2-4فى  143234ٌر:   ، له محل استٌراد وتصدٌر وتورٌدات برلم الـتأش

 الشرق  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161221دمحم حسٌنى ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 كشٌن ملن  حسٌنى ابراهٌم احمد2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 22222223وفً تارٌخ  161221دمحم حسٌنى ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

بناحٌة كشٌن ملن حسٌنى  161221الـتأشٌر:   ، له محل مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه عدا العماله والكمبٌوتر ومجاالته برلم 

 ابراهٌم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  15116دمحم فوزى شحاته باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

عن نشاط مدشة حبوب واعالف برأسمال خمسمائة الف  15116شٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم الـتأ

 ابو حماد ملن عبده حسن على حسن -جنٌه بناحٌة مفارق ابو نصار 

تعدٌل العنوان ,  تم 22222223وفً تارٌخ  161231فدٌه عبدالحمٌد التهامى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 بملن دمحم السٌد ابراهٌم  -منٌا الممح  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر عمر مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  118218مصطفى عٌد احمد طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لن خالد احمد حفناوىالـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌه امام شركه عبدالرازق رمضان فالوس م

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161114احمد دمحم عبدالفتاح بدوى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر الشرابٌة ـ مشتول السوق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223تارٌخ وفً  161215سامح دمحم دمحم احمد نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الـتأشٌر:   ، ع المهندس عرب دروٌش فالوس ملن اسماعٌل على عبدالحمٌد عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161222احمد حسن السٌد على نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 السٌد على  وصف الـتأشٌر:   ، الروضه ملن صالح حسن

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161214رشدى عبدالصبور عبدهللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 ثان بملن دمحم عبدالصبور عبدهللا فرج  -الحسٌنٌة  -وصف الـتأشٌر:   ، ازولٌن بدٌر 

تم تعدٌل  22222223وفً تارٌخ  161232،  سبك لٌده برلم     دمحم عالء الدٌن عبدالبارى السٌد عامر ، تاجر فرد -  122

 الزلازٌك بملن انٌسة السٌد حامد بركات  -االشارة  -ش مصطفى عارف  4العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

ان , تم تعدٌل العنو 22222223وفً تارٌخ  116161مٌادة دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 وصف الـتأشٌر:   ، ش ترعه صان الحسٌنٌه ملن عماد حسن دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161225رضا دمحم عبدالعلٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الـتأشٌر:   ، الدمحمٌه منٌا الممح ملن جمال عبدالممصود دمحم شحاته

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161212 نجٌب مصطفى دمحم زلزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  125

 وصف الـتأشٌر:   ، ش عبدالعزٌز الموشى من ش طرٌك العدلٌه الزراعى بلبٌس ملن دمحم مجدى دمحم مرسى هنون

تم تعدٌل العنوان  22222223وفً تارٌخ  161116ده برلم    محمود سلٌمان فهمى سلٌمان دعدور ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  126

 الزلازٌك بملن دمحم دمحم ابراهٌم على  -ش / اسماعٌل فخرى من ش / الجالء بجوار السنترال  2, وصف الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 22222223وفً تارٌخ  161216لٌلى على دمحم حسن النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، بردٌن بملن احمد على دمحم 
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تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161226اٌمان السٌد صالح دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر موسى عمران ملن احمد فرحات عبدالسالم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161226ت الذهبٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سالم لتجارة المصوغا -  121

 وصف الـتأشٌر:   ، لرملة ملن/ دمحم دمحم السٌد نافع سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161221محمود السٌد السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ـتأشٌر:   ، لمرونه ملن ولٌد دمحم دمحم الطاهرال

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  118218مصطفى عٌد احمد طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 فروع فى ش الجمهورٌه فالوس وش هندسه الرى منٌا الممح وش مجمع المصالح الزلازٌك  3وصف الـتأشٌر:   ، افتتح 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  118218مصطفى عٌد احمد طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، افتتح فرع فى ابوكبٌر ش مصطفى كامل ملن عبدالمادر دمحم عبدالمادر

تم تعدٌل العنوان ,  22222223رٌخ وفً تا 118218مصطفى عٌد احمد طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 وصف الـتأشٌر:   ، افتتح فرع فى االبراهٌمٌه ش الحرٌه ملن راوٌه دمحم عصمت عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161112دمحم عطٌه ابراهٌم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 عت ابراهٌم  متولى الـتأشٌر:   ، كردٌده ملن اسامه رف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161222دمحم سلٌمان محمود توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 بملن دمحم عبدالعظٌم مهدى  -عمرٌط  -الـتأشٌر:   ، الزلازله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161218رمضان ابراهٌم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 بملن فرج عبدالغنى دمحم  -الـتأشٌر:   ، سواده 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161223عبدهللا احمد مصطفى تهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 بملن احمد مصطفى تهامى مصلحى  -وصف الـتأشٌر:   ، بنى صالح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161211احمد دمحم السٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 ابو شلبى ملن منار دمحم احمد -الـتأشٌر:   ، ش االسفلت 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 22222223وفً تارٌخ  161221دمحم حسٌنى ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، كشٌن ملن حسٌنى ابراهٌم احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161221دمحم حسٌنى ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 ٌم احمدكشٌن  ملن  حسٌنى ابراه 2ل رلم 21بناحٌة  161221الـتأشٌر:   ، له معرض موبٌلٌات برلم 

تم تعدٌل العنوان  22222224وفً تارٌخ  161266عبدهللا حسنى عبدالرازق عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن حسنى عبدالرازق عبدالجلٌل  -, وصف الـتأشٌر:   ، الطٌبة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161256سناء عوض دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الصالحٌه الجدٌده ملن عبدالحمٌد احمد عثمان  عبدالرحمن-الـتأشٌر:   ، لرٌة الكوثر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224فً تارٌخ و 161232شاهٌناز فتحى فهمى علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 الـتأشٌر:   ، السعٌدٌة ملن/ اشرف ابراهٌم فهمى علوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161252هانى فوزى هاشم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ح الدٌن عبده مشتول السوق بملن احمد اكرم صال -الـتأشٌر:   ، كفر ابراش 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161253دمحم صالح سلٌمان دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 بملن دمحم حسنى عبدالعزٌز دمحم  -وصف الـتأشٌر:   ، عزبة االسداوى 
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 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161244محمود دمحم حجازى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 الـتأشٌر:   ، كفر دمحم جاوٌش بملن سلٌمان محمود سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  168631احمد دمحم دمحم ٌوسف  خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 بلبٌس ملن السٌد احمد دمحم عرالى -عهد الدٌنى بجوار الم-وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك عبدالمنعم رٌاض 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  168631احمد دمحم دمحم ٌوسف  خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 بناحٌة ش خالد بن الولٌد بلبٌس ملن دمحم دمحم ٌوسف 168631وصف الـتأشٌر:   ، له محل كافٌه برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161238لاسم زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا  -  121

 الـتأشٌر:   ، بردٌن ملن حسن دمحم احمد  السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161246دمحم محمود عطٌه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 ، ش التموى من ش المومٌة ملن/ دمحم متولى ادرٌس   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161233محمود دمحم عبدهللا السٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 وصف الـتأشٌر:   ، ش سعد زغلول ملن عبدالحى طه  السٌد البركى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161241ر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف دمحم السٌد سالم ، تاج -  132

 بملن مدٌحة حسن حسن حسٌن  -الـتأشٌر:   ، كفر العدوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161246على سٌد احمد على طه رابح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 ة الشمس بنى شبل ملن/ سٌد احمد على طهوصف الـتأشٌر:   ، عزب

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161265راشد ابراهٌم فتحى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر حافظ ملن نادٌه كامل عبدالسالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  162884   على لطفى دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  135

 الـتأشٌر:   ، ام رماد الزلازٌك ملن فوزٌه احمد عبدالرازق السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161252دمحم العشماوى حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لمرٌن ملن/ فادٌة عبدالعزٌز زٌدانالـتأشٌر:   ، ش اوالد زٌد ـ ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161256كرٌم حسٌن احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 ش الزلازٌك المنصورة شٌبة النكارٌة ملن/ احمد دمحم الصادق2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161262لٌده برلم    احمد حسٌن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك  -  138

 ش العمدة لسم الجامع ملن/ تامر الشافعى دمحم 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161234وائل كرم جورجس سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 بملن هانى كرم جورجى  -م الـتأشٌر:   ، عزبة حنا مره

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161231منٌرة دمحم خٌرت سالم العٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 بملن عصام غالى رزق جرجس  -المناٌات  -ش ترعة المناٌات  6وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161262سبك لٌده برلم     محمود السٌد محمود عابدٌن ، تاجر فرد ،  -  141

 الزلازٌك بملن السٌد محمود عابدٌن  -لسم النظام  -ش منصور  16وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161266ربٌع محمود احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 ٌر:   ، العباسة بملن محمود احمد السٌد الـتأش

تم تعدٌل  22222224وفً تارٌخ  161254مصطفى احمد عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 مشتول السوق ملن وفاء مهدى ابراهٌم-العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش سٌدى غرٌب 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161243،  سبك لٌده برلم    عوض على دمحم على ، تاجر فرد  -  144

 بملن فاٌزة دمحم مرسى  -علٌوة  -الـتأشٌر:   ، عزبة ابو راس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161251سامى ابراهٌم دمحم فرج هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ابوشلبً طرٌك الصالحٌه الجدٌده فالوس ملن حامد دٌاب دمحمالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161258احمد محمود دمحم احمد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الصٌادٌن ملن سمٌر عبداللطٌف اسماعٌل  -ش كركور  23وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161236حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رمضان دمحم حسٌن  -  146

 الـتأشٌر:   ،  تل حوٌن ملن اكمل ذكى مهران احمد

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161255فتحى دمحم فتحى ابراهٌم سلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 بملن فتحى ابراهٌم ابراهٌم  -:   ، شبرا النخلة وصف الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  166364اسماعٌل احمد فؤاد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 سوق االثنٌن المرٌن احمد فؤاد عبدالحمٌد 2وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161261ر فرد ،  سبك لٌده برلم    سالمه مختار دمحم دروٌش ، تاج -  152

 الـتأشٌر:   ، ابوشعبه الرئٌسى ملن/ سعدٌة على حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161242احمد حسٌن دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الـتأشٌر:   ، ش الصفوة بحوض البروشات  ملن  حسٌن دمحم صالح 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161245ابراهٌم دمحم ابراهٌم الحدٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 وصف الـتأشٌر:   ، ش بورسعٌد ملن/ السٌد عبدالعال طه

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161241امانى عبدالرحمن عبدالهادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الهادى دمحموصف الـتأشٌر:   ، لرٌة النوافعة النحاسٌن ملن/ عبدالمنعم عبدالرحمن عبد

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  142648عماد جمٌل السٌد محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابراش مشتول السوق ملن دمحم ابوعلٌوه دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161263رامى رفٌك العاٌدى عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 وصف الـتأشٌر:   ، ش داٌر الناحٌه كفر ابراش مشتول السوق ملن ٌاسر صالح عبدالمعطى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161236دمحم حسن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 بملن صبحى محب الدٌن مصطفى  -بجوار استودٌو سونستا  الـتأشٌر:   ، طرٌك عبدالمنعم رٌاض

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  141664عادل دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، كوبرى خوزق كفر ابراش مشتول السوق ملن حسن سلٌمان ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  141664جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل دمحم احمد دمحم ، تا -  158

 الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن تصنٌع مالبس جاهزه للغٌر فى كفر ابراش

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  166564شحته ابراهبم علٌوه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 بناحٌة الدور الثانى لرٌة تلبانة ملن/ صبحى ابراهٌم علٌوه 166564أشٌر:   ، افتتاح فرع تابع للسجل رلم الـت

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  14846سلوى عبدهللا عبداللطٌف عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 محمود دمحم عبدالعزٌزوصف الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد منٌا الممح ملن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161251شرٌف احمد دمحم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الزلازٌك بملن مازن عباس محمود-شارع ابونظارة بجوار لسم النجدة  5-الـتأشٌر:   ، االشارة 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  168631ر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم دمحم ٌوسف خضر ، تاج -  162

-بجوار المعهد الدٌنى -بناحٌةطرٌك عبدالمنعم رٌاض  168631الـتأشٌر:   ،  افتتح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 بلبٌس ملن السٌداحمد دمحم عرالى

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161235، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالعظٌم حلمى عبدالسالم  -  163

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبة مأمون نافع /المطاوٌه ملن حلمى عبدالعظٌم حلمى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161248احمد دمحم دمحم شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 ش العباٌدى لسم الحكماء الزلزٌك ملن/ فاطمة النبوٌة محمود دمحم15تأشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  166564شحته ابراهٌم علٌوه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الـتأشٌر:   ، الدور الثانى لرٌة تلبانة ملن/ صبحى ابراهٌم علٌوة

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161242 شولى عبدالوكٌل عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  166

 بملن عبدالوكٌل شولى عبدالوكٌل عبدالخالك  -وصف الـتأشٌر:   ، ش البابلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161264دعاء عاطف رشدى حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 مشتول السوق بملن على عبدالحمٌد على ٌس -الـتأشٌر:   ، ش العروبة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161261اسالم جمٌل جوده بندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 الـتأشٌر:   ، البٌوم ـ ملن/ ماجدة عطٌه دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  141664دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عادل -  161

 الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن شحن ونمل البضائع فى كوبرى خوزق كفر ابراش مشتول السوق ملن حسن سلٌمان ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161216ه برلم    مؤمن صالح انور محمود البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  162

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الساحه جوار لصر الثمافه الحسٌنٌه ملن محسن صالح انور

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161261نجوى دمحم صالح احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 ر ابو مسلم ملن وجٌه دمحم عبدالحفٌظ  سلٌموصف الـتأشٌر:   ، كف

تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ  161324عالء عبدالهادى حسانٌن عبدالبارى اللفاف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش خالد بن الولٌد مشتول السوق ملن اشرف عبدالهادى حسانٌن

تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ  161281حسانٌن اسماعٌل ابوالنٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     السٌد اسماعٌل -  163

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، عزبة الحناوى ملن/ فاطمة عبدالسمٌع توفٌك

تعدٌل العنوان ,  تم 22222225وفً تارٌخ  161264دمحم دمحم السٌد احمد مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 بملن دمحم ابراهٌم دمحم السٌد  -وصف الـتأشٌر:   ، البٌروم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  165166تامر حسٌنى السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل اسم المالن الى/حسٌنى السٌد اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  144851ادل السٌد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عفٌفى ع -  166

 الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل اآلخر بسبب االستغناء عنه 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 22222225وفً تارٌخ  144851عفٌفى عادل السٌد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 ش سكة  الواٌلى  4الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة  حائك المبه  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161282صالح سلٌمان دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

  ابراهٌمالـتأشٌر:   ، ش االسداوى طرٌك كفر العزازى ابوحماد ملن دمحم حسنى عبدالعزٌز دمحم
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تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161286نورا محمود دمحم مصطفى سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 وصف الـتأشٌر:   ، ش مصطفى كامل مشتول السوق ملن/ دمحم السٌد عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161321احمد ابراهٌم عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 بملن عبدالعزٌز السٌد عبدالرحمن  -وصف الـتأشٌر:   ، الروضة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  126666دمحم نجٌب عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 منشأة بشارة ملن عبدالكرٌم احمد الهادى -الـتأشٌر:   ، ش المعمل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  126666دمحم نجٌب عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 ة عزبة الجامع  سعود المبلٌه ملن نجٌب عبدالجوادبناحٌ 126666الـتأشٌر:   ، له مكتب استٌراد وتصدٌر برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161322حسن دمحم دمحم مهدى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 ش خلف الشونه بنن التسلٌف بلبٌس ملن دمحم دمحم مهدى حسن6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161212دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد اسماعٌل عبدالمادر  -  184

 بملن عاٌدة حسٌنى دمحم حسانٌن  -وصف الـتأشٌر:   ، الزهراء 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161261شٌماء دمحم احمد دمحم الكحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 بملن ام هاشم محمود بكرى  -منشٌة سعدون  -الـتأشٌر:   ، ش محفوظ عثمان وصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161312رغده احمد عطٌه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 ش السادات / المنتزه / بملن سامٌه دمحم موسى  35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222225وفً تارٌخ  161263دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رشا دمحم حسن  -  186

 بملن فكرى محمود عطٌه  -هرٌة رزنة  -، عزبة ابو طه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161211رمضان بهجت ابوالسعود عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت حبٌب ملن طارق احمد فهمى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161325اٌمان على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الـتأشٌر:   ، منٌة سنتا ملن محمود دمحم عبدالحلٌم  دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  155422ٌده برلم    اسماء دمحم مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  112

 ش السالم المساكن التعاونٌه  الزلازٌك  ملن كرٌمه ربٌع السٌد  12وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 22222225وفً تارٌخ  166861السٌد الشاذلى على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، كفر اباظه الزلازٌك ملن عبدالكرٌم السٌد عبدالكرٌم شحاته 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161282اسماعٌل حسن اسماعٌل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، الطوٌله فالوس ملن دمحم حسن اسماعٌل السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161288د على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان احم -  113

 الـتأشٌر:   ، ع السالوى الكبٌره عمرٌط ابوحماد ملن خالد عمر عطٌه عمر

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 22222225وفً تارٌخ  161268السٌد ابراهٌم على عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الـتأشٌر:   ، كفر االشمم بملن فتحٌة توفٌك السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161284دمحم سعٌد مصطفى الناغى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، التلٌن منٌا الممح ملن امال عبده احمد عثمان

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161311ٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤمن دمحم فهمى على دو -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، ش المدارس مٌت ردٌن ملن/ دمحم فهمى على دمحم
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 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161622رضا على دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 البٌوم ملن على دمحم حسٌن على   2، محل رلم    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161622رضا على دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 بناحٌة البٌوم ملن على دمحم حسٌن 161622الـتأشٌر:   ، له محل  لطع غٌار سٌارات وتورٌد معدات برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  168841ى ٌحٌى محمود حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لبن -  111

 المومٌه ملن باسم دمحم عبدالكرٌم-بناحٌة ش طلبه عوٌضه  168841الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  151451ٌده برلم    دمحم احمد الكومى اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك ل -  222

 لرٌة السالم ملن خالد احمد الكومى اٌوب -الـتأشٌر:   ، تعدل الى ابو سمران 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161265دمحم حسٌن جاٌل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 بملن دمحم رافت عبدالسمٌع متولى  -معالى الـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161323طلعت جمال السٌد رضوان مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 وصف الـتأشٌر:   ، ش البطرٌك بلبٌس ملن الهام شحاته اسماعٌل عبدالاله

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161328سبك لٌده برلم      مروه اسماعٌل على نصر ، تاجر فرد ، -  223

 ش العوضى بسام الزنكلون الزلازٌك ملن سعٌد دمحم السٌد محمود 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161211عبدالرحمن دمحم على شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الزلازٌك  بملن دمحم على شاهٌن  -كفر دمحم حسٌن  -لـتأشٌر:   ، طرٌك مصر الزراعى وصف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161281احمد دمحم امٌن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، ش المحكمه المدٌمه  ملن دمحم امٌن عبدالرحمن  دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  126666دمحم نجٌب عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

منشأة -عن نشاط بٌع حبوب واعالف بناحٌة ش المعمل  126666الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 بشارة ملن عبدالكرٌم احمد الهادى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161266دعاء احمد ابراهٌم احمد ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 وصف الـتأشٌر:   ، ش علٌوة حسن صالح ملن/ دمحم مجدى سٌد احمد

عدٌل العنوان , وصف تم ت 22222225وفً تارٌخ  161214سحر عادل جوده مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 الـتأشٌر:   ، الزنكلون ملن/ السٌد دمحم رمضان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161622رضا على دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

جنٌه  122222عن نشاط تجارة مصوغات برأسمال  161622الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 البٌوم ملن على دمحم حسٌن على 2بناحٌة محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161283احمد خالد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، مفارق ابونصار ع الدكاتره الصالحٌه الجدٌده ملن خالد دمحم صالح دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161313احمد فاٌز مبارن فاٌز مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، الشارع الجدٌد غٌته بلبٌس ملن فاٌز مبارن فاٌز مبارن

تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ  161286مصطفى دروٌش الصادق ابوالممصان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 لحسٌنٌه ملن دروٌش الصادق ابوالممصانالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، سعود المبلٌه ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161215منال دمحم سعٌد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتأشٌر:   ، ازولٌن ملن/ عبدالرحمن دمحم ابراهٌم
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 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161162دمحم محمود السٌد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ش عبدالمنعم سلٌمان من ش سعد زغلول منٌا الممح 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161262ناصر ابراهٌم خلٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 العزٌز عبدالداٌم دمحم بملن دمحم عبد -الـتأشٌر:   ، سندنهور 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161216دمحم عبدالحمٌد حسٌن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 وصف الـتأشٌر:   ، ع المعلمٌن البٌروم فالوس ملن دمحم احمد ابراهٌم على

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  162215م    عصام دمحم عطٌه عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  216

 الـتأشٌر:   ، طهرة حمٌد ملن/ رجب دمحم عطٌه عٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161322دمحم احمد دمحم مصطفى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 لزلازٌك ملن اشرف مهدى دمحم مهدى العرٌنىش الهدى من ش الغشام ثان ا5وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ  161268مصطفى سعٌد عبدالرحمن مرسى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش صالح ابوغرٌب بناٌوس الزلازٌك ملن عثمان نبٌل عثمان

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161321ور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد مصطفى مصطفى عاش -  222

 بملن اسامه دمحم دمحم  -وصف الـتأشٌر:   ، ش عجاج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  168841لبنى ٌحٌى محمود حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ملن باسم دمحم عبدالكرٌم  -المومٌه  -به عوٌضه الـتأشٌر:   ، ش طل

تم تعدٌل العنوان  22222225وفً تارٌخ  161326هدى ابراهٌم سلٌمان ابراهٌم وحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 بملن  محمود فكرى عبدالفتاح  -, وصف الـتأشٌر:   ، ش المركز 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161212، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسة الدالى للمماوالت العمومٌه  -  223

 ش ابراهٌم ابو النجا بلبٌس ملن عالء الدٌن احمد زكى 15وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161285احمد على على خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 أشٌر:   ، ع دمحم افندى سماكٌن الغرب الحسٌنٌه ملن عادل على على خطابالـت

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161312دمحم سٌد احمد عبدالحمٌد البماشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

  الزلازٌك بملن عبدالناصر محمود دمحم -الصٌادٌن  -وصف الـتأشٌر:   ، ش الطائف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161213امٌره دمحم عبدالفتاح حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 بملن عبدالفتاح فتحى عبدالفتاح  -انشاص الرمل  -الـتأشٌر:   ، عزبة رفلة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225تارٌخ وفً  112813شادى محمود رجب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 بملن محمود رجب محمود -هرٌة رزنة  -طرٌك هرٌة المدٌم  -ش الجٌش  3وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161266ضحى محمود دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 ابوزٌد تلحوٌن الزلازٌك ملن دمحم بدوى سٌد احمدالـتأشٌر:   ، ع 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161218جٌهان عبدالرحمن اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 وصف الـتأشٌر:   ، سعود ملن/ دمحم فاروق محمود

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161326ٌده برلم    رضا السٌد السٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  232

 النحال  الزلازٌك ملن ثرٌا عبدربه دمحم عبدهللا -ش السلخانه  15وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  162215عصام دمحم عطٌه عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 التتاح محل رئٌسى اخر نشاطه تربٌة مواشى براسمال خمسون الف جنٌه بناحٌة طهرة حمٌد ملن/رجب دمحم عطٌه عٌد الـتأشٌر:   ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  162823دٌنا دمحمى عبدالسمٌع مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 سن محسوب على وصف الـتأشٌر:   ، كفر الجراٌه الزلازٌك ملن ح

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  166633انور عبدالفتاح انور العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 صان الحجر ملن نادر عبدالفتاح انور-الـتأشٌر:   ، الرست 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226تارٌخ  وفً 166633انور عبدالفتاح انور العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 صان الحجر-بناحٌة الرست  166633الـتأشٌر:   ، له محل ورشه لحام معادن برلم 

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ  151362شروق خالد عبدالمعطى عبدالحمٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 الزلازٌك ملن سامى عبدهللا دمحم سٌد احمد-حى مبارن -ر االول علوى ش ام المرى الدو 36العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161221رشا دمحم رضا عبدالرازق جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 وصف الـتأشٌر:   ، اوالد موافى الزلازٌك ملن ٌاسر عبده الشهاوى السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  166633انور عبدالفتاح انور العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

جنٌه بناحٌة  21222عن نشاط خدمات زراعٌه برأسمال  166633الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 انور صان الحجر ملن نادر عبدالفتاح-الرست 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  166633انور عبدالفتاح انور العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن  خدمات زراعٌه فى الرست صان الحجر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161331والء مصطفى حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ش االمام على / فلل الجامعه / الزلازٌك بملن نادٌة ابراهٌم صالح  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  22222226وفً تارٌخ  164411دمحم ممدوح سعٌد عبدالرحمن جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 مٌت بشار منٌا الممح ملن ممدوح سعٌد عبدالرحمن 2, وصف الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان  22222226وفً تارٌخ  164411دمحم ممدوح سعٌد عبدالرحمن جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 خر عن حبوب وعالفه فى منٌا الممح مٌت بشار, وصف الـتأشٌر:   ، له محل ا

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161334اسماء مصطفى ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 وصف الـتأشٌر:   ، الشٌخ جبٌل بملن حسن عبدهللا حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161323    حسن عبدالواحد حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  243

 بملن دمحم اٌمن سعٌد سلٌم  -المالن  -الـتأشٌر:   ، عزبة انطوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161326شٌرٌن دمحم دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 بدالمنعم سعٌد دمحمالـتأشٌر:   ، االسدٌه ملن ع

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161331دمحم مرسى ابوالنٌل مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الـتأشٌر:   ، ش ابراهٌم العنانى / الحسٌنٌة / بملن مرسى ابو النٌل مرسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161345    محمود عباس دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  246

 متفرع من ش الجمهورٌة بملن احمد كمال محمود  -الـتأشٌر:   ، ش المتٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161356دمحم صبرى عمر محمود متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 بملن  صبرى عمر محمود النجار   -النجار ش عمر  1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161341اٌمن دمحم فتوح دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 بملن دمحم فتوح دمحم  -الـتأشٌر:   ، التلٌن 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161355على دمحم على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 بملن اٌمان اسماعٌل احمد جاد الحك  -ش االبونٌة  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161321السٌد سعد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الزلازٌك بملن على عبدالعال دمحم سلٌمان بهنساوى  -المساكن التعاونٌة  - الـتأشٌر:   ، ش اللواء عبدالعزٌز على

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ  161346محمود السٌد محمود ٌوسف طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 دمحم فهمى دمحم اول حارة المبٌض من ش الجمهورٌة بملن زٌنب  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش ابو عبٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161328زٌنب دمحم عبدالرحمن وحٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 وصف الـتأشٌر:   ، بنى صرٌد بملن دمحم عبدالرحمن وحٌده 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226رٌخ وفً تا 161328زٌنب دمحم عبدالرحمن وحٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

فالوس بنشاط / معلف مواشى افتتح فى  -وصف الـتأشٌر:   ، كان لها محل بناحٌة / بنى صرٌد ملن ابراهٌم دمحم عبدالرحمن 

  2212/1/24واغلك فى    2212/6/15

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161332دمحم دمحم شعٌب صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 بملن حسن دمحم االلفى  -الـتأشٌر:   ، التلٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161338سعٌد السٌد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الصالحٌه بحر البمر الحسٌنٌه ملن اسالم سعٌد السٌد 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161356دمحم راشد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     خالد -  256

 الـتأشٌر:   ، ش بور سعٌد ملن عبدالحكٌم احمد دمحم

ن تم تعدٌل العنوا 22222226وفً تارٌخ  164411دمحم ممدوح سعٌد عبدالرحمن جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 مٌت بشار منٌا الممح 2, وصف الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن معلف تربٌه مواشى حالبه فى عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161322سحر فتحى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 الـتأشٌر:   ، عزبة جاوٌش / الطٌبة / بملن طارق محمود على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161351ٌاسر ابراهٌم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 بملن احمد سمٌر احمد  -الـتأشٌر:   ، ش طلبة عوٌضة 

وان , وصف تم تعدٌل العن 22222226وفً تارٌخ  161322شولى دمحم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 الـتأشٌر:   ، ش السادات المنشٌه الجدٌده ملن نسٌم بسطا حنا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161322شولى دمحم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 ٌة فالوس ش المكتبات بناح 2222-2-3والغى فى   2222-2-3فى  148662الـتأشٌر:   ، كان له نكتب استٌراد برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161346عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 بملن على على السٌد على  -وصف الـتأشٌر:   ، اوالد عابدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161314عماد جمعه دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 بملن عبده جمعه دمحم  -الـتأشٌر:   ، الحرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161342امانى السٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 احمدالـتأشٌر:   ، كفر موسى عمران الزلازٌك ملن دمحم عبدالرازق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161342دمحم السٌد ابوسرٌع سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 بملن عبدالنبى السٌد ابو سرٌع سالم  -الـتأشٌر:   ، الحوض الطوٌل 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161321محمود فتحى عطٌه واعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 بملن السٌد حسٌن دمحم  -شٌبة  -الـتأشٌر:   ، ش المنشٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161353اسماء فهمى عبدالرحمن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 ش عبدالعزٌز الزلازٌك بحرى الزلازٌك ملن دمحم احمد مصطفى5وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226ارٌخ وفً ت 161343صالح عطوان دمحم عطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 الـتأشٌر:   ، بساتٌن االسماعٌلٌة بملن عطوان دمحم عطوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161311سهٌر احمد جودة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 بملن ابراهٌم صالح السٌد  -الـتأشٌر:   ، كفر عمر مصطفى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222226وفً تارٌخ  161335دمحم احمد دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 الزلازٌك ملن مرام السٌد غرٌب -الصٌادٌن-ش دمحم صبحى  6، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161326رحاب صالح دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الـتأشٌر:   ، ش ترعه المركٌزه ابوحماد ملن حماد دمحم حسٌن

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ  161354عبدالرحمن ابراهٌم عبدالمعطى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 لمعطىالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، غٌته بلبٌس ملن عبدهللا ابراهٌم عبدا

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161341عبدالغنى عادل دمحم عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 بملن سعد دمحم سلٌمان  -وصف الـتأشٌر:   ، ش المظلوم 

تم تعدٌل العنوان  22222226وفً تارٌخ  161344محمود جمال عبدالناصر مختار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 بملن سعاد سعٌد ابراهٌم  -, وصف الـتأشٌر:   ، ش الشٌخ جودة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161316شٌرٌن دمحم دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 الـتأشٌر:   ، االسدٌة بملن عبدالمنعم سعٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161336ٌم عبدهللا دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراه -  266

 الـتأشٌر:   ، كفر موسى جاوٌش ملن عبدهللا دمحممرسى

دٌل تم تع 22222226وفً تارٌخ  151362شروق خالد عبدالمعطى عبدالحمٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

الزلازٌك ملن سامى عبدهللا دمحم -حى مبارن -الدور االول علوى ش ام المرى   36العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة 

 سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161325فٌصل دمحم الزهٌرى فنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 ش مصرف اكوا طلبه عوٌضه الزلازٌك ملن احمد دمحم على جمعه الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161325فٌصل دمحم الزهٌرى فنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 مد عبدالعزٌز الزلازٌكتمسٌم المعلمٌن ش البطل اح 12بناحٌة عمر رلم  161325الـتأشٌر:   ، له مصنع حلوى من عجٌن برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161315السٌد على شحاته بالسى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 بملن دمحم العربى ٌونس ذكى  -فلل الجامعه  -وصف الـتأشٌر:   ، ش عمرو بن العاص 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161348بك لٌده برلم    معاذ دمحم عبدالعال لطفى ، تاجر فرد ،  س -  281

 الـتأشٌر:   ، بساتٌن االسماعٌلٌه بلبٌس ملن سٌده عبدالعزٌز عبدالغفار

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161324اٌهاب عونى دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 ش عبدالمنعم رٌاض المنتزه الزلازٌك ملن سٌد عزت بٌومى  6الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161318عصام عبدالعزٌز جوده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 الـتأشٌر:   ، شلشلمون بملن كرٌم عبدالعزٌز جودة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161332رد ،  سبك لٌده برلم    السٌده السٌد احمد على حماد ، تاجر ف -  284

 وصف الـتأشٌر:   ، العبسى بلبٌس ملن جمال السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161333احمد فؤاد على عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 ا منٌا الممح ملن كرٌم على عوادالـتأشٌر:   ، ع الشٌخ حسن بسنهو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161316دمحم عبدالعزٌز دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 بملن  عبدالعزٌز دمحم جمعه  -الـتأشٌر:   ، مٌت جابر 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161352رلم    اسماعٌل عبدالراضى السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  286

 بملن سلوى السٌد بٌومى  -بجوار بنزٌنة الخوانكى  -وصف الـتأشٌر:   ، عزبة البطرٌك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161352احمد السٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 بملن دمحم علٌوة دمحم منصور  -وت الـتأشٌر:   ، سنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161325فٌصل دمحم الزهٌرى فنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

دمحم  تمسٌم  المعلمٌن ش البطل احمد عبدالعزٌز  الزلازٌك ملن نجوى سعٌد الجوهرى  ووالء ومها وخالد 2الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

 الزهٌرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161325فٌصل دمحم الزهٌرى فنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، له محل تجارة حلوى بناحٌة ش مصرف اكوا طلبه عوٌضه الزلازٌك 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161336لم    ٌاسر حجازى منصور عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  211

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبة ابو فٌاض ملن حجازى منصور عبدالعاطى

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  165833دمحم حسن عبدالعظٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 لن السٌد دمحم غنٌم اسماعٌلوصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى كردٌده م

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161361اٌمن دمحم السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتأشٌر:   ، خالد بن الولٌد حى مبارن  الزلازٌك ملن دمحم السٌد عبدالعال

تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  161366ر فرد ،  سبك لٌده برلم    الصادق السٌد ابراهٌم السٌد شعبان ، تاج -  214

 منشٌة اباظة / الزلازٌك / بملن شرٌف احمد لدرى  -ش سعد زغلول  11وصف الـتأشٌر:   ، 

 تم 22222221وفً تارٌخ  161251هشام عصمت فكرى عبدالحمٌد مصطفى الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة / برج مرسى و الرحمة شا رع الغشام ملن/ زهٌرة دمحم فتحى السٌد 

 الشرلٌة بنشاط /  مماوالت و تورٌدات فٌما عدا تورٌد العمالة و مجاالت الكمبٌوتر.  براسمال / خمسون الف جنٌه  -ثان الزلازٌك  -

تم  22222221وفً تارٌخ  161251هشام عصمت فكرى عبدالحمٌد مصطفى الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 شارع  الغشام بملن زهٌرة دمحم فتحى السٌد  -برج مرسى والرحمة  -( 2تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  161362رد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبدالعزٌز مختار عرابى ، تاجر ف -  216

 وصف الـتأشٌر:   ، ش ترعه االسدٌه ابوحماد ملن كوثر دمحم ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  161386بثٌنه دمحم السعٌد عبدالهادى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 ر:   ، كفر الشعاروه منٌا الممح ملن ولٌد سالم عبدالعزٌز احمدوصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  161381امل ابراهٌم السٌد على دمحم باشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 بملن دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم  -وصف الـتأشٌر:   ، بنى اٌوب 
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تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  161365ولى دسولى متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امانى فؤاد مت -  322

 الصالحٌه الجدٌده ملن مها عبدالعال عبدالرحمن 2شمه  3عماره  8وصف الـتأشٌر:   ، مجاوره 

تم تعدٌل العنوان ,  22222221ٌخ وفً تار 161365احمد حجازى السٌد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر اكٌاد بلبٌس ملن  حجازى السٌد عبدالوهاب

تم تعدٌل  22222221وفً تارٌخ  161364حسام عبدالمادر عبدالحمٌد عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 هٌثم على عبدالحمٌدالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، النمره علٌوه م الحسٌنٌه ملن 

تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  161312محمود احمد عبدالخالك هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 مالمس ملن دمحم عبدالفتاح  صالح-ش اٌوب  1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  161361سعاد دمحم مصطفى على البط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 وصف الـتأشٌر:   ، بٌشه عامر منٌا الممح ملن محمود دمحم حسٌن حسن عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  161384دمحم عبدالباسط ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 ى جرى ملن السٌد عبدالباسط ابراهٌم بن-وصف الـتأشٌر:   ، ش الشباروه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  161351دمحم سعٌد الصادق سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بشار ملن سعٌد الصادق سٌد احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161368 فاطمه دمحم محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 ملن سامى تهامى عبدالسالم  -الـتأشٌر:   ، سنهوت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161366عبدهللا رجب عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 ر عبدالنبى ابراهٌم مٌت جابر بملن عبٌ -الـتأشٌر:   ، عزبة السراٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161313مٌنا كمال سمعان اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 الزلازٌك بملن كرٌستٌن سمٌر نجٌب  -النحال  -الـتأشٌر:   ، ش عزازى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  84622على عبدهللا موسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى ش المركز ملن صالح حسٌن عبداللطٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161362رانٌا السٌد دمحم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ملن زٌنب السٌد سلٌمان  المومٌه الزلازٌك-ش الكٌالنى  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  126466دمحم سامى عبدالعزٌز عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 بملن ثناء دمحم عبدالممصود متولى -وصف الـتأشٌر:   ، البالشون 

تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  161361احمد فوزى محمود الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 وصف الـتأشٌر:   ، ع االسداوى المرٌن ابوحماد ملن عبدالعزٌز فوزى محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161382جمال احمد رزق سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 ال احمد رزق الـتأشٌر:   ، ام رماد بملن دمحم جم

تم تعدٌل العنوان  22222221وفً تارٌخ  161368صابر محروس حمودة دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 , وصف الـتأشٌر:   ، ش منزل هدى شعراوى بملن دمحم محروس حمودة 

تم تعدٌل العنوان  22222221وفً تارٌخ  161368صابر محروس حمودة دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

/ مخبز افرنجى وحلوانى / ش السخانه امام  2211/8/21واغلك فى  2212/4/16, وصف الـتأشٌر:   ، كان له محل افتتح فى 

 بلبٌس  -ماكٌنة االهوانى 
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تم تعدٌل العنوان  22222221رٌخ وفً تا 141515دمحم صالح الدٌن عطٌة عطٌة الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 ش الشهٌد احمد اسماعٌل المومٌه الزلازٌك ملن نبٌل حسنى دمحم ابراهٌم نجٌده5, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22222221وفً تارٌخ  141515دمحم صالح الدٌن عطٌه عطٌه دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 ش الشهٌد احمد اسماعٌل المومٌه الزلازٌك ملن نبٌل حسنى دمحم ابراهٌم نجٌده5،    العنوان , وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  161366ابراهٌم شولى ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 وصف الـتأشٌر:   ، العدلٌه بلبٌس ملن كرٌم سعٌد عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161381عبدالعزٌز حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن  -  322

 الـتأشٌر:   ، حى الزهور بملن اٌمن فاروق خٌرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161383احمد دمحم السٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 ـتأشٌر:   ، ابو نجاح ملن صبرى عرفان عرفان  الجندى ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  141481محمود بٌومى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 الـتأشٌر:   ، تم الغاؤه لالستغناء عنه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  141481    محمود بٌومى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  323

 الـتأشٌر:   ، البٌوم الزلازٌك ملن بٌومى السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161362ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 الحدٌد / النظام / الزلازٌك بملن فاطمة فاروق دمحم  الـتأشٌر:   ، ش لوممبا / سور نادى السكة

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161311دمحم دمحم امٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 بملن اسالم عبدالمنعم ابراهٌم  -الـتأشٌر:   ، طرٌك الزرلٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  128362عامر على بالسى علٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 بملن صباح السٌد منصور احمد  -الـتأشٌر:   ، الشداٌدة 

دٌل العنوان , وصف تم تع 22222221وفً تارٌخ  161385احمد دمحم عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 الـتأشٌر:   ، زهر شرب منٌا الممح ملن محمود السٌد محمود احمد

تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  161388عبدالمنعم عبدالعظٌم دمحم شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 عم عبدالعظٌمتمسٌم المعلمٌن الزلازٌك ملن كرٌم عبدالمن 16وصف الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  115514ازهار السٌد عبدالبدٌع دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 سعدون بملن عالء السٌد ابراهٌم مبرون  -وصف الـتأشٌر:   ، ش ٌوسف الطٌار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161382 نبٌل دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 الـتأشٌر:   ، الفاخور لسم عبدالعزٌز الزلازٌك ملن اسامه محمود دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161386ولٌد سالم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 / بملن مصطفى سالم عبدالعزٌز الـتأشٌر:   ، كفر الشعاروة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161361مطحن بن على عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 الـتأشٌر:   ، ش جوهر المائد منٌا الممح ملن ناهد عبدالرؤف اسماعٌل

تم  22222221وفً تارٌخ  162582ر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسه محجوب للمماوالت واالستثمار العمارى ، تاج -  333

ش جنوب الحى العاشر مساكن عثمان ثان العاشر من  1شمه  68تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة عمار رلم 

 رمضان ملن دمحم دمحم مصطفى 
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تم تعدٌل العنوان ,  22222221وفً تارٌخ  161363لم    ضاحى دمحم عثمان احمد بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  334

 وصف الـتأشٌر:   ، لرٌه خالد بن الولٌد م منشاه ابوعمر ملن دمحم عثمان احمد بركات

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161358دمحم احمد دمحم السٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 العزٌزٌه ملن تامر احمد دمحم حامد  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161364سامٌه امٌن سلٌمان حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 الزلازٌك بملن نادر فاٌز عطا هللا عبدالسٌد  -الـتأشٌر:   ، حى مبارن 

تم تعدٌل  22222221وفً تارٌخ  161363تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالرحمن عبدالحمٌد عبدالرحٌم ٌونس ، -  336

 بملن عبدالحمٌد عبدالرحٌم ٌونس -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدمحمٌة 

تم تعدٌل  22222221وفً تارٌخ  161362عصام اسماعٌل سالم اسماعٌل بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 تأشٌر:   ، كفر شلشلمون منٌا الممح ملن عالء اسماعٌل سالمالعنوان , وصف الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  161314دمحم على دمحم الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 مشتول السوق بملن على دمحم الحسٌنى  -الـتأشٌر:   ، المنٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222221وفً تارٌخ  162111جر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر الشحات عٌد السٌد ، تا -  342

 بملن عالء حلمى احمد عطٌة  -الـتأشٌر:   ، طرٌك منٌا الممح الزلازٌك امام لرٌة البوطة 

تم  22222221وفً تارٌخ  161251هشام عصمت فكرى عبدالحمٌد مصطفى الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

شارع  الغشام  -برج مرسى والرحمة  -( 2تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة / محل رلم )

 الشرلٌة . بنشاط /  اجهزة كهربائٌة عدا الكمبٌوتر  -ثان الزلازٌك  -بملن زهٌرة دمحم فتحى السٌد 

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  163443، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد ابراهٌم رضوان ابراهٌم الحسٌنى -  342

 حى الزهور بجوار مستشفى المدٌنه الزلازٌك ملن دمحم دمحم عزب 15ش  12العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 22222212وفً تارٌخ  161422دمحم رمضان عزب بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 ش احمد عنانى / االشارة / الزلازٌك بملن محى الدٌن منصور محى الدٌن  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161414ولٌد فاروق محمود عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 بملن حبٌبة محمود دمحم حجاج -ة منشٌة اباظ -ش االشراف   2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  158862السٌد منصور دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 بناحٌة كفر اباظه  158862الـتأشٌر:   ، له معلف مواشى برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  158862  السٌد منصور دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  346

 كفر اباظه ملن رأفت دمحم منصور 2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161433دمحم احمد دمحم النجدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 حسٌن الـتأشٌر:   ، لصاصٌن الشرق ملن محمود متولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  154221حمدٌة السٌد احمد عرفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن محل كشرى وفرع تابع له فى المعاهدة طرٌك بلبٌس الزوامل بملن دمحم خلٌل ابو طالب

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  154221فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدٌة السٌد احمد عرفة ، تاجر  -  341

 بلبٌس ملن اشرف عبدالفتاح زكى 11من اصلٌه حوض الجبل المستجد رلم  165الـتأشٌر:   ، لطعه 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 22222212وفً تارٌخ  161441نصر ٌحٌى سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 منٌا الممح بملن عنتر عبدالهادى سالم  -الـتأشٌر:   ، بجوار الكوبرى الجدٌد 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161423دمحم فرج سالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 الـتأشٌر:   ، ش المركز فالوس ملن فرج سالم حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161443ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم على احمد -  352

 الـتأشٌر:   ، لرٌه السالم بلبٌس ملن محمود سالم محمود

 تم تعدٌل العنوان , 22222212وفً تارٌخ  161413دمحم عبدالفتاح عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 ملن كرم حبٌب سعد-وصف الـتأشٌر:   ، ش خالد بن الولٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161315سعٌد هانى دمحم ابراهٌم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 لسم الجامع الزلازٌك ملن احمد سعٌد احمد سرحان-ش شهاب الدٌن  1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161426اٌه ناصر دمحم المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 الـتأشٌر:   ، ش / صٌام من ش / جمال عبدالناصر بملن دمحم محروس دمحم دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161114اسامه احمد دمحم على الزرلانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 وصف الـتأشٌر:   ، ش التربٌه النوعٌه الصٌادٌن ملن هبه رجب ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161114اسامه احمد دمحم على الزرلانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 ش التربٌه النوعٌه الصٌادٌن ملن محمود سعٌد السٌدوصف الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن مكتبه فى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161412جمال دسولى عبدالداٌم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 منٌا الممح بملن دسولى عبدالداٌم مجاهد -وصف الـتأشٌر:   ، كفر سالمه ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161422عبدهللا منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منصور عبدالنبى  -  351

 وصف الـتأشٌر:   ، الهٌصمٌة بملن شحاته دمحم عبدالحك 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  168186حماده دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 بملن عاطف دمحم عبدالغنى  -شٌر:   ، ازولٌن الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161432ابراهٌم عبدالعال على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 منٌا الممح بملن عبدالفتاح السٌد عبدالفتاح-وصف الـتأشٌر:   ، شبرا العنب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161422تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     غرٌب سلٌم دمحم سلٌم ، -  362

 الـتأشٌر:   ، ش م من ش الغشام بملن سمٌر دمحم على اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161446نشوى حلمى غازى هلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 بملن سراج عبدالرحٌم غازى هلٌل -، عزبة طلبة لهبونة الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161416اسماء على السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 فالوس بملن عبده عطٌه رشوان-الـتأشٌر:   ، الهٌصمٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161428ك لٌده برلم    محمود السٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سب -  365

 الـتأشٌر:   ، ش سٌدى منصور ملن السٌد دمحم مصطفى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161222احمد حسن السٌد على نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

عن نشاط مركز صٌانة سٌارات بناحٌة طرٌك  155646خر تابع للسجل التجارى رلم وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آ

 المطار الروضه ملن صالح حسن السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  162161حسن احمد حسن عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

الزلازٌك عن نشاط سوبر ماركت برأسمال مائة الف جنٌه  162161سجل التجارى رلم الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع لل

 الخمسٌن  16من ش  26ش  1بناحٌة 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  162161حسن احمد حسن عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 العالى مع ش العرب السالم الـتأشٌر:   ، تعدل لى ش المدس منشٌة السد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161422معرض سٌارات صبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 الـتأشٌر:   ، طرٌك الدٌدامون فالوس ملن صبرى عبدالعال نصر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161418خالد عبدالخالك السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 الـتأشٌر:   ، الصنافٌن منٌا الممح ملن سعٌد السٌد عبدالهادى

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161311عبدالرحمن دمحم دمحم  دمحم داؤد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 بدهللاوصف الـتأشٌر:   ، الصوه ملن دمحم دمحم ع

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  158862السٌد منصور دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

كفر - 2عن نشاط مواد غذائٌه جمله بناحٌة محل رلم  158862الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 اباظه ملن رأفت دمحم منصور 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161424دمحم فوزى دمحم عبدالعظٌم ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 بملن فوزى دمحم عبدالعظٌم ٌسن  -اوالد سٌف  -وصف الـتأشٌر:   ، ش ابو ساطى 

تم تعدٌل العنوان  22222212وفً تارٌخ  161434رشا صابر عبدالفتاح دمحم على غٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 بملن خالد عبدالعظٌم عبدربه سلٌمان   -, وصف الـتأشٌر:   ، السعٌدٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161222احمد حسن السٌد على نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 س ملن صالح حسن السٌدوصف الـتأشٌر:   ، طرٌك المطار الروضه فالو

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161421مصطفى دمحم طلعت االمٌر صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 وصف الـتأشٌر:   ، العرٌفات الحجاجٌه المستجده فالوس ملن عٌسى دمحم طلعت

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161436بك لٌده برلم    رانٌا خالد دمحم عبدالحكٌم عزازى ، تاجر فرد ،  س -  366

 وصف الـتأشٌر:   ، الكفر المدٌم ملن عبدالكرٌم احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  68682نظمى عواد دمحم بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 عصام عواد دمحم بكرى  ش غرب الشونة بملن 51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161114اسامه احمد دمحم على الزرلانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 وصف الـتأشٌر:   ، ش التربٌه النوعٌه الصٌادٌن الزلازٌك ملن هبه رجب ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان  22222212وفً تارٌخ  161435فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن دمحم عبدالوهاب دمحم عٌد ، تاجر  -  382

 الزلازٌك بملن دمحم عبدالوهاب دمحم دمحم  -حسن صالح  -, وصف الـتأشٌر:   ، ش وادى النٌل 

ل العنوان , تم تعدٌ 22222212وفً تارٌخ  161432معتز السٌد عبداللطٌف السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 وصف الـتأشٌر:   ، ع الجندٌه بساتٌن بركات الطحاوٌه بلبٌس ملن السٌد عبداللطٌف السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161442ربٌع جوده عبدالعزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

 وصف الـتأشٌر:   ، حى مبارن بملن جوده عبدالعزٌز حسن

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  118125رضا ابراهٌم عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح ش مسجد المصطفى ارض سوق االثنٌن بملن فاطمه دمحم رضا السٌد الجندى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161316ر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان ابراهٌم احمد دمحم عثمان ، تاج -  384

 وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة الحجاجٌة المستجدة بملن ابراهٌم احمد دمحم عثمان
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تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161411دمحم عبدالودود السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  385

 بملن عبدالودود السٌد دمحم -ش السادات  -ـتأشٌر:   ، المنشٌة الجدٌدة ال

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161425اسامه السعٌد دمحم ابراهٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

 وصف الـتأشٌر:   ، ابراش مركز مشتول السوق ملن السعٌد دمحم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161415 ابراهٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  386

 الـتأشٌر:   ، سواده ملن روناء ثروت ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161316اٌه دمحم السٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  388

 بملن ابو هاشم السٌد حسنٌن  -أشٌر:   ، طهره حمٌد الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222212وفً تارٌخ  161426احسان سعد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 ، كفر سالمه ابراهٌم منٌا الممح ملن دمحم حسن ابراهٌم حسن

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161416، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امنٌه احمد حسام السٌد العزازى  -  312

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر موسى عمران الزلازٌك ملن احمد حسن دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  151662عبدالفتاح على عبدالغفار بالسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 تأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح لصاصٌن الشرق بملن عبدالفتاح على عبدالغفار بالسى وصف الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161425رانٌا عبدالسالم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 بملن نعمات عبدالحلٌم حسٌن  -الـتأشٌر:   ، ش المحجوب 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161423لدٌن عبدالهادى دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزا -  313

 بملن راضى عبدالهادى دمحم  -الكتٌبة  -وصف الـتأشٌر:   ، بجوار المعهد الدٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212ارٌخ وفً ت 161421احمد حمدى دمحم حسن فرح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 الـتأشٌر:   ، ش الجرن /ملن حمدى دمحم حسن 

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  161422دمحم عبدالرحمن عبدالستار عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طاروط بملن عبدالستار عبدالرحمن عبدالستار

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161428الهمشرى للتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 منٌا الممح بملن دمحم على الهمشرى-طرٌك بنها -وصف الـتأشٌر:   ، ش سعد زغلول 

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  161426سمر مختار حسٌن عبدالحمٌد الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 بملن فوزى عبدالمنعم سالمه  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الزنكلون 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161424عاٌده فوزى ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 دالحكٌم الربعىالمنشٌه ملن ٌاسر عب-وصف الـتأشٌر:   ، ش التدرٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161444عبدالوهاب سعٌد عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الزلازٌك بملن احمد حامد عبدالمنعم-وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمحم حسٌن 

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  155621ك لٌده برلم    عبدالرحٌم عبدالرحمن عبدالمادر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سب -  422

 الصالحٌه بملن عبدالرحمن عبدالمادر ابراهٌم 1العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح بحر البمر 

صف تم تعدٌل العنوان , و 22222212وفً تارٌخ  161421دمحم االمٌر رجب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 فالوس بملن االمٌر رجب حسن -الـتأشٌر:   ، شارع سعد زغلول 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161431دمحم حسٌن مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 بملن حكمت دمحم حسٌن  -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد 
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 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  154221سبك لٌده برلم      حمدٌة السٌد احمد عرفة ، تاجر فرد ، -  423

ونشاطه تجارة االخشاب والتورٌدات العمومٌه عدا تورٌد  11من اصلٌه حوض الجبل المستجد رلم  165الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

 العماله ومجاالت الكمبٌرتر والحاسب االلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161318ر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سعٌد متولى الشحات ، تاج -  424

 الـتأشٌر:   ، الجدٌده ملن جوده عبدالهادى كٌالنى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161411رضا عبدالمنعم احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 منٌا الممح بملن ناهد دمحم خوخه - وصف الـتأشٌر:   ، تلبانه

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161438طارق فؤاد السٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 الزلازٌك بملن حامد دمحم حامد-النحال -شارع عبدالملن سلٌمان 23وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161446 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم دمحم -  426

 طرٌك بلبٌس العاشر 314وصف الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161446عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

 الدور الثانى  324، له محل استٌراد  بناحٌة الكمال سنتر الوحده وصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161468احمد دمحم ٌوسف السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 بملن مرجان دمحم ٌوسف  -الـتأشٌر:   ، كفر السطوحٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161466اهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سعٌد دمحم عبدالمجٌد ابر -  412

 وصف الـتأشٌر:   ، لرمله ملن سعٌد دمحم عبدالمجٌد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  142661دمحم مصطفى دمحم البنوى زناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 بملن نجالء البراهٌم السٌد  -ش مسجد عبدالجواد فالوس  -ـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبةابو خلٌل وصف ال

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  86412خالد دمحم علوان السٌد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

بسبب  2222/12/28فى  6855والتابع المودع برلم  2222/8/22فى  6222وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسى المودع برلم 

 االستغناء عنهم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  86412ن السٌد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم علوا -  413

 بملن دمحم علوان الشرلاوى  -وصف الـتأشٌر:   ، عزبة الشرلاوى 

وان , تم تعدٌل العن 22222211وفً تارٌخ  124631ولٌد دمحم عطٌه عٌدالسعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 وصف الـتأشٌر:   ، طهره حمٌد ملن / رجب دمحم عطٌه

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161466احمد سعٌد عبدالحمٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 وصف الـتأشٌر:   ، ش عبدالحلٌم حافظ من ش الحمام لسم ٌوسف بن ملن/ عبدالحمٌد حسن على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  156853ى دمحم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هان -  416

 صان الحجر بملن عمرو دمحم على  -الـتأشٌر:   ، التمارزة 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 22222211وفً تارٌخ  141331دمحم صبحى دمحم سالم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 الـتأشٌر:   ، الجعفرٌه ابوحماد ملن صبحى دمحم سالم جاد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161461صابر عبدهللا على صباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 الـتأشٌر:   ، الروضة ملن/ دمحم ابراهٌم خلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161482د ،  سبك لٌده برلم    ابوزٌد فؤاد ابوزٌد سالم ، تاجر فر -  411

 الـتأشٌر:   ، ش منشاه البترول شروٌده الزلازٌك ملن رحاب عطٌه دمحم عطٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161464احمد صالح السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 ر:   ، سنهوا منٌا الممح ملن  صالح السٌد احمدالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161468دمحم عبدالرؤف دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 الـتأشٌر:   ، سنهوا بملن سعد على محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161464  مرفت سلٌمان طلبه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  422

 الـتأشٌر:   ، مٌت سهٌل ملن محمود عبدالسمٌع حسن محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161455حسام حسن دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 اطمه دمحم عبدالرازق درهوسالـتأشٌر:   ، الصالحٌه المدٌمه فالوس ملن ف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  163132مصطفى عادل دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 بملن عادل دمحم سلٌم -صان الحجر  -الـتأشٌر:   ، المسلمٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161463دٌنا سالم حسٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 بملن دمحم دمحم رفاعى حسن  -الـتأشٌر:   ، الجعفرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161465اشرف عوض احمد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 لبٌس العاشر بلبٌس ملن مرفت محمود عبدالغنى ذهٌانطرٌك ب 5وصف الـتأشٌر:   ، المنطمه الصناعٌه الجدٌده ن 

تم تعدٌل  22222211وفً تارٌخ  161462رمضان فاٌز دمحم عبدالمعطى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش المطافى ملن/ محمود احمد دمحم سعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161482،  سبك لٌده برلم     السٌد دمحم السٌد حسن ، تاجر فرد -  428

 بملن فتحى دمحم صالح الدٌن  -الـتأشٌر:   ، سماكٌن الشرق 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  64511اٌمن دمحم توفٌك سالم االسكندرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 ، طاروط ملن دمحم ابراهٌم عٌسى ابراهٌم وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  121865احمد محمود دمحم احمد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك هرٌة المدٌم ش الجٌش ٌوسف بن الزلازٌك ملن/ ناهد دمحم احمد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  124631ة عبٌد السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد دمحم عطٌ -  431

وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخرحظٌرة مواشى براسمال لدره خمسون الف جنٌه بناحٌة طهرة حمٌد ملن/ رجب دمحم 

 عطٌه

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  124631بك لٌده برلم    ولٌد دمحم عطٌه عٌد السعداوى ، تاجر فرد ،  س -  432

وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخرحظٌرة مواشى براسمال لدره خمسون الف جنٌه بناحٌة طهرة حمٌد ملن/ رجب دمحم 

 عطٌه

تم تعدٌل العنوان ,  22222211خ وفً تارٌ 161454اسامه سعٌد احمد محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 بملن ٌاسر دمحم احمد حسن  -وصف الـتأشٌر:   ، بندف 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161456محمود نجدى عرالى دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 ى مشتول السوق بملن دمحم حمدى زك -وصف الـتأشٌر:   ، ش خالد بن الولٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161463اسالم السٌد سعٌد احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 الزلازٌك بملن اسالم السٌد سعٌد احمد سلٌمان-حسن صالح -وصف الـتأشٌر:   ، المنشٌة الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161462ك لٌده برلم    دمحم عاطف عبدالحمٌد عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سب -  436

 وصف الـتأشٌر:   ، الزرلٌة * تبع هرٌة بملن السٌد عاطف عبدالحمٌد عبدالعاطى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161461تامر حسن دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 بوبكر الصدٌك المساكن التعاونٌه الزلازٌك ملن دمحم حسن بدوى علٌوهالـتأشٌر:   ، ش ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  128244مسعد رجب مسعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  438

 بملن جمال الدٌن دمحم سالم  -الـتأشٌر:   ، ش العتٌك 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  121865د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد محمود دمحم احمد سعٌ -  431

وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر نشاطه بٌع ادوات منزلٌة براسمال خمسون الف جنٌه بناحٌة طرٌك هرٌة المدٌم ش 

 الجٌش ٌوسف بن الزلازٌك ملن ناهد دمحم احمد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161456دمحم االنور احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     انور السٌد -  442

 الـتأشٌر:   ، ش الجالء مولف المرٌن فالوس ملن سالم دمحم رفعت

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161452احمد محمود دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 الـتأشٌر:   ، ش ترعة السراج بندر الحسٌنٌة بملن نسمه ابراهٌم دمحم الشربٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161481احمد عنتر عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 الـتأشٌر:   ، سعود المبلٌه الحسٌنٌه ملن دمحم احمد عبدالرازق

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161448احمد دمحم عبدالسمٌع عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 الزلازٌك بملن فتحى عبدالعزٌز دمحم رمضان  -منشٌة اباظة ش الثورة من ش المدٌر  1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  143184مصطفى محمود احمد عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 الماهره الجدٌده 1النرجس  3وصف الـتأشٌر:   ، افتتح فرع فى الماهره عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161451ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عدلى على دمحم -  445

 الـتأشٌر:   ، السنٌطة ملن/ على دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  136246عمر دمحم على ابوهاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 جمال عبدالناصر ملن/ احمد دمحم على ابوهاشم الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  164226عصام دمحم الشبراوى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 خفرع صان الحجر ملن دمحم الشبراوى سالمه 5وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  164226سبك لٌده برلم    عصام دمحم الشبراوى سالمه ، تاجر فرد ،   -  448

عن نشاط تصنٌع موبٌلٌا واثاث وابجورات  164226وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 خفرع /صان الحجر ملن دمحم الشبراوى سالمه  5برأسمال مائتان وستون  الف جنٌه بناحٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161441نبٌل السٌد سلٌم السنهوتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 بملن سعٌد السٌد سلٌم السنهوتى  -الـتأشٌر:   ، شٌبة 

العنوان ,  تم تعدٌل 22222211وفً تارٌخ  161453محمود السٌد دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 بملن عبدهللا عبدالعال ٌوسف  -الزلازٌك  -الحسٌنٌة  -وصف الـتأشٌر:   ، ش الشهٌد طٌار احمد فؤاد بكر 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161466محمود خلٌل خلٌل عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 مال البٌاضى المطاوٌة ملن/ عادل خلٌل عبدالعزٌزوصف الـتأشٌر:   ، بجوار منزل الدكتور ج

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161483دمحم رضا دمحم دمحم احمد عاٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 بملن رضا دمحم دمحم احمد  -وصف الـتأشٌر:   ، الروضة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  64511فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمن دمحم توفٌك سالم االسكندرانى ، تاجر -  453

 وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة طاروط ملن دمحم ابراهٌم عٌسى ابراهٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161458كرم حسن دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 الزلازٌك بملن  نرمٌن عوض هللا عطٌة  -االشارة  -جوار لهوة العندلٌب  -شٌر:   ، ش مصطفى عارف الـتأ

تم تعدٌل  22222211وفً تارٌخ  161461بسمة مصطفى دمحم احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 ف العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر السطوحٌة بملن مرجان دمحم ٌوس

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161462خالد دمحم كرٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 الـتأشٌر:   ، كفر الحلبى ملن/ عاٌده العزب عبدالممصود

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161451نجاتى عبدالحمٌد عطٌه حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 وصف الـتأشٌر:   ، ش عمر بن عبدالعزٌز كفر دمحم حسٌن ملن/عبدهللا ابراهٌم عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161462الهام جمال عبدالحكٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  458

 ل وصف الـتأشٌر:   ، مٌت حمل ملن السٌد دمحم خلٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161484دمحم عبدهللا سعد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 الـتأشٌر:   ، ش المطافى بملن عادل احمد ابراهٌم 

العنوان , وصف  تم تعدٌل 22222211وفً تارٌخ  136246عمر دمحم على ابوهاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر نشاطه تجارة اعالف براسمال مائة الف جنٌه بناحٌة ش جمال عبدالناصر ملن/ احمد دمحم على 

 ابوهاشم

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  164226اشرف عثمان حافظ دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 ابوحماد بملن خٌرٌه فهمى السٌد-ـتأشٌر:   ، السعدٌه وصف ال

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161466اكرم دمحم بهاء الدٌن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 وصف الـتأشٌر:   ، ع انموال الغزالى فالوس ملن الطالب

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161461ب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رنٌا عبدالمنعم عبدالبارى محجو -  463

 وصف الـتأشٌر:   ، عرب شمس فالوس ملن ابراهٌم على دمحم على سوٌلم

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161452صباح دمحم متولى عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 بملن حسن دمحم احمد السٌد  -ـتأشٌر:   ، بردٌن وصف ال

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  142661دمحم مصطفى دمحم البنوى زناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 وصف الـتأشٌر:   ، مدخل ع ابوخلٌل ش مسجد عبدالجواد فالوس ملن نجالء ابراهٌم السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161488 صالح عبدهللا شحته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا -  466

 كفر العزازى ملن انتصار حسن ابراهٌم -الـتأشٌر:   ، منشٌة النور 

تعدٌل العنوان , وصف تم  22222212وفً تارٌخ  161521امٌرة دمحم ابو الٌزٌد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 م صان الحجر بملن دمحم على حسن على -الـتأشٌر:   ، المصبى شرق 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  134182دمحم صالح حسن ابراهٌم كردوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  468

 بدهللا دمحم صالح حسن مشتول السوق ملن ع-محطة مشتول السوق -وصف الـتأشٌر:   ، ش العروبه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  134182دمحم صالح حسن ابراهٌم كردوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 بناحٌة المحطه مشتول السوق ملن شحات عبدالعظٌم  134182وصف الـتأشٌر:   ، له محل بماله ومٌاه غازٌه برلم 

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  154626فكرى عبدالفتاح فكرى عطٌة الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السعٌدٌة ملن/ عزت ابراهٌم دمحم دمحم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  22222212رٌخ وفً تا 154626فكرى عبدالفتاح فكرى عطٌة الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

بناحٌة ش عرابى منٌا الممح ملن  2216-1-1فى  154626العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل مالبس حرٌمى وخردوات برلم 

 مدحت عبدالعظٌم احمد شلبى 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 22222212وفً تارٌخ  161522رضا دمحم حسن على عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 الـتأشٌر:   ، مٌت جابر ملن/ السٌد فتحى عبدالسمٌع

تم تعدٌل العنوان  22222212وفً تارٌخ  161512محى الدٌن عطٌه محى الدٌن عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  463

 , وصف الـتأشٌر:   ، الملكٌٌن المبلٌه ملن حسٌنى عطٌه محى الدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  168166، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     امل بخٌت احمد حمزه -  464

 الـتأشٌر:   ، ع الزهار المنٌر مشتول السوق بملن سهٌر كامل موسى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  154641عاطف ٌحٌى حافظ صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

ٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر نشاطه تعبئة مواد غذائٌة و مخلالت براسمال خمسة االف جنٌه بناحٌة سنهوت ملن/ فتحى دمحم الـتأش

 احمد سالمة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  164466احمد دمحم عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 الى كفر عبدالنبى ملن رفاعى دمحم عبدالوهاب دمحمالـتأشٌر:   ، تعدل 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161625دمحم عبدالناصر السٌد دمحم دومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 وصف الـتأشٌر:   ، طاروط ملن سعٌد احمد عبدالسمٌع 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161481لٌده برلم    حسام محمود حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك  -  468

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر دمحم جاوٌش ملن عالء دمحم عبدالحى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  154641عاطف ٌحٌى حافظ صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

  احمد سالمهالـتأشٌر:   ، سنهوت ملن/ فتحى دمحم

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  161412مصطفى عبدالباسط مندور دمحم بهلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  482

  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الصنافٌن 

عدٌل العنوان , تم ت 22222212وفً تارٌخ  161515هوٌدا سمٌر عبدهللا اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

 سعود المبلٌة بملن عمر لاسم ابراهٌم دمحم -وصف الـتأشٌر:   ، الشارع الرئٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161522ماهر دمحم الصانت حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  482

 حسن على الـتأشٌر:   ، الهٌطه المصبى شرق م صان الحجر بملن دمحم على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161413نورا عربى عزب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  483

 الـتأشٌر:   ، حوض الطرفة ملن/ اٌمن عبدالعزٌز دمحمى عبدالعزٌز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212 وفً تارٌخ 161511دمحم دمحم عبدالهادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  484

 الـتأشٌر:   ، الحجاجٌه المدٌمه فالوس ملن رضا دمحم عبدالهادى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161511هانى دمحم دمحم ابوالمكارم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  485

 حسن على الـتأشٌر:   ، المصبى شرق م صان الحجر ملن دمحم على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161526ولٌد عبدالرحمن السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  486

 منٌا الممح ملن بهٌجه حسٌن حسن عامر-طرٌك بنها -الـتأشٌر:   ، ش سعد زغلول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161411   ابراهٌم سعٌد عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  486

 الـتأشٌر:   ، شوبن بسطة ملن/ سعٌد عبدهللا دمحم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161516مروه السٌد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  488

 الـتأشٌر:   ، شوبن بسطة ملن/ دمحم النبوى عباس

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  163634ولٌد شعبان سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌةحوض الندا بلبٌس ملن صالح فتحى عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان  22222212تارٌخ  وفً 161418والء عبدالباسط  عبدالحمٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 بملن خالد دمحم اسماعٌل شلبى   -, وصف الـتأشٌر:   ، ش صالح الصالحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161524دمحم دمحم ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 ى الـتأشٌر:   ، عزبة الغرلدة ملن/ دمحم ابراهٌم عل

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161523جازٌه عبدالجواد ٌونس حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 وصف الـتأشٌر:   ، الصنافٌن المبلٌة بملن هٌثم جمال السٌد عبدالمجٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212ً تارٌخ وف 161412عبدالرحمن على احمد على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 بحر البمر  ملن على  عبدالرحمن على -الصالحٌه  3وصف الـتأشٌر:   ، لرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161512مطعم الشاطر للفول والطعمٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 س ملن سناء لاسم ابراهٌم دمحم صمروصف الـتأشٌر:   ، ش السوٌمه العدلٌه بلبٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161521دمحم على دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 بملن حسام الحسٌنى دمحم دمحم شعالن  -الـتأشٌر:   ، الملكٌٌن البحرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161522ه برلم    مجدى جمال متولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  416

 صان البحرٌة بملن متولى طلبة عبدهللا دمحم  -الـتأشٌر:   ، عزبة نافع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161516نزٌه سامى السٌد غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 بلبٌس ملن احمد منٌر دمحم دمحم الـتأشٌر:   ، الشولٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161486اٌمان احمد جندى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 الـتأشٌر:   ، عزبة على كامل متولى / الكتٌبة شرق بملن سامى دمحم على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161518شٌرٌن ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 الـتأشٌر:   ، المصبى شرق م صان الحجر ملن دمحم على حسن على 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161414ٌسرٌة عبدهللا متولى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 وصف الـتأشٌر:   ، اوالد مرعى / لرٌة االخٌوة / بملن احمد دمحم دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161521سمر دمحم على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 ٌدالـتأشٌر:   ، ش الفدان مدخل مٌت ٌزٌد ملن/ السٌد احمد الس

تم تعدٌل العنوان  22222212وفً تارٌخ  161522احمد دمحم عبدهللا عبدالسالم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 , وصف الـتأشٌر:   ، المطاوٌة ملن/ دمحم عبدهللا عبدالسالم

تم تعدٌل العنوان ,  22222212تارٌخ  وفً 123211حسٌن عبدالعزٌز عبدهللا دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 بجوار كوبرى  المصفاة بملن احمد حسن عبدالجواد -وصف الـتأشٌر:   ، الروضة 

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  154626فكرى عبدالفتاح فكرى عطٌة الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

سى اخر نشاطة ورشة مالبس عدا المالبس العسكرٌة براسمال اربعون الف جنٌه العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌ

 الغٌر بناحٌة السعٌدٌة ملن/ عزت ابراهٌم دمحم دمحم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 106 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  161415حماده عبدالرؤف عبدالسالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 بملن دمحم على حامد  -وصف الـتأشٌر:   ، بندف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161528ابراهٌم دمحم فتحى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 الـتأشٌر:   ، ش الشٌماء النحال ملن/ رحاب دمحم عبدالشافى

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161526اسالم عادل دمحم حسٌن شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 وصف الـتأشٌر:   ، شٌبه ملن هشام جمال حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161411بسمه دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  528

 سعود البحرٌه ملن عماد ابراهٌم دمحم-الـتأشٌر:   ، ابو شمٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161416ضان دمحمى عبدالعزٌز بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رم -  521

 وصف الـتأشٌر:   ، شنبارة المٌمونه ملن صالح ذكى عبدالرحمن 

وان , وصف تم تعدٌل العن 22222212وفً تارٌخ  15116دمحم فوزى شحاته باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 الـتأشٌر:   ، مفارق ابونصار المرٌن ملن عبده حسن على حسن

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  134182دمحم صالح حسن ابراهٌم كردوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

تب رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا عن نشاط مك 134182وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

محطة مشتول السوق مركز مشتول السوق ملن عبدهللا دمحم صالح -السٌاحٌه برأسمال واحد وخمسون الف جنٌه بناحٌة ش العروبه 

 حسن

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161485مصطفى دمحم على دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 بملن صبحى ابراهٌم عبدالفتاح خاطر  -وصف الـتأشٌر:   ، العزٌزٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161416دمحم عبدهللا احمد عبدهللا الشنوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 وصف الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر ملن/ سماح احمد عبدالعزٌز احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161513 احمد عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  514

 الـتأشٌر:   ، ش المشروع من ش رمضان / الزلازٌك بحرى / الزلازٌك بملن دمحم الحسٌنى دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212تارٌخ وفً  163634ولٌد شعبان سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 الـتأشٌر:   ، حوض الندا ملن صالح فتحى عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  161486مها دمحم صابر حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 الـتأشٌر:   ، سندنهور ملن/ عبدالعال عبدالعال وصفى عبدالعال

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161514عوض عبدالنعٌم عوض محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 وصف الـتأشٌر:   ، شلشلمون منٌا الممح ملن عبدالنعٌم عوض محمود

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  161525دمحم ابو عامر احمد عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  518

 بملن كمال فتحى دمحم  -وصف الـتأشٌر:   ، ش بور سعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161532دمحم السٌد ابراهٌم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 بملن السٌد ابراهٌم خلٌفة  -الـتأشٌر:   ، شبرا العنب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161564هللا سٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد -  522

 الـتأشٌر:   ، ش المحطه الرئٌسى الزنكلون الزلازٌك ملن نبٌله دمحم بدوى

تم تعدٌل  22222213وفً تارٌخ  161543الشبراوى عبدالحمٌد الصادق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 بملن محمود عبدالحمٌد الصادق  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش المركز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  155212حمودة فتحى حسن حسن داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 وصف الـتأشٌر:   ، بنى علٌم بملن ثناء جمٌل حسن حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  135821طٌه حسن عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ع -  523

 بملن احمد عطٌة حسن  -مركز صان الحجر  -صان الحجر المبلٌة  -الـتأشٌر:   ، الفشاشة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161536رزق سعٌد رزق جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 الـتأشٌر:   ، المناٌات ملن/ سعٌد رزق جرجس شحاته

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161546عاطف دمحم رٌاض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 المنطمه الصناعٌه الصالحٌه الجدٌده  186و 186الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161546 رٌاض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاطف دمحم -  526

 مدٌنة نصر  5حى السفارات شمه  12بلون  5بناحٌة عماره  1111-4-15فى 321631الـتأشٌر:   ، له استٌراد وتصدٌر برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161525لٌده برلم    ابراهٌم احمد اسماعٌل احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك  -  526

 وصف الـتأشٌر:   ، الطٌبه ملن رضا احمد اسماعٌل احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161528فاطمه دمحم على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  528

 بملن عبدالحمٌد دمحم دروٌش -الـتأشٌر:   ، سعود المبلٌة 

تعدٌل العنوان , وصف تم  22222213وفً تارٌخ  161521دمحم عبدالحمٌد دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 الـتأشٌر:   ، سعود المبلٌة بملن عبدالحمٌد دمحم دروٌش

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161561سوسو سعد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 امدرمسٌس صان المبلٌة  صان الحجر ملن / السعٌد حامد السعٌد  ح 3الـتأشٌر:   ، لرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  132652احمد حسٌن احمد حسٌن تعٌلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

عن نشاط مزرعة دواجن برأسمال مائتان الف  132652وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 طلعت حسٌن احمد المالن ملن -جنٌه بناحٌة ابو غرباوى 

تم تعدٌل  22222213وفً تارٌخ  152215عمرو عبدالرحمن اسماعٌل دمحم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك الدٌدامون فالوس ملن دمحم عبدالفتاح عامر

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161531برلم    احمد امٌن سعدالدٌن السٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  533

 بملن كمال دمحم دمحم  -المنشٌة  -وصف الـتأشٌر:   ، ش عمار بن ٌاسر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161566ولٌد دمحم السٌد دمحم خرٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

 خالد جوار مولف المرٌن فالوس ملن شرٌن محمود دمحم الـتأشٌر:   ، ش استودٌو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161541وائل رفعت حسٌن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 بملن رفعت حسٌن سعد  -الـتأشٌر:   ، بنى هالل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161556ه برلم    هانى دمحم عبده دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  536

 الزلازٌك بملن نعٌمه احمد دمحم  -ش دمحم حامد االشارة 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161562صفاء فتحى دمحم الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  536

 س ملن سامى السٌد السٌدالـتأشٌر:   ، فرسٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161532السٌد فتح هللا عبدالهادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  538

 فالوس ملن دمحم ابراهٌم عبدالفتاح-وصف الـتأشٌر:   ، الروضه طرٌك كوبرى المطار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161542،  سبك لٌده برلم     محمود عبدالمطلب مرسى برعى ، تاجر فرد -  531

 الزلازٌك بملن حمدى احمد البكرى الصاوى  -المومٌة  -ش مدرسة المومٌة  2وصف الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , تم تعدٌل ا 22222213وفً تارٌخ  161558احمد دمحم سالم دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

 السٌد الحسٌنى عبدالرحمن  -وصف الـتأشٌر:   ، شلشلمون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161538نبوى السٌد غرٌب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 الـتأشٌر:   ، بنى شبل ملن/ دٌنا احمد السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161565د ،  سبك لٌده برلم    عماد عبدالفتاح امام  دمحم ، تاجر فر -  542

 الـتأشٌر:   ، مٌت العز ملن  عبدالفتاح امام  دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161526وائل فوزى السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  543

 فلل الجامعه  ملن نبوٌه دمحم عبدالغنى -ك الـتأشٌر:   ، ش ابو بكر الصدٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161526دمحم سعٌد خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 الـتأشٌر:   ، كفر احمد برهام ملن دمحم عبدالعزٌز ذكى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161551    سمر احمد على مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  545

 الـتأشٌر:   ، الهٌصمٌه ملن هناء عبدهللا الشوادفى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161566زٌنب مصعب عبدهللا المناصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  546

  ادرٌس ملن عادل دمحم-وصف الـتأشٌر:   ، ش اوالد زٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161568احمد ناصر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  546

 كفر اباظه ملن عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم -الـتأشٌر:   ، عزبة هٌالنه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161564دمحم السٌد دمحم سلٌمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  548

 بملن دمحم سلٌمان حسن  -الـتأشٌر:   ، ش المسٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161536رضا عباس دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

  بملن فوزٌه ابراهٌم سٌف النصر ابراهٌم -الـتأشٌر:   ، ام رماد 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161552احمد سمٌر عبدالعظٌم دمحم زلط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 بملن عبدالعظٌم سمٌر عبدالعظٌم دمحم  -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت بشار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161562راندا رؤوف دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 المنطمة التاسعة المنطمة الصناعٌة بساتٌن بركات 126الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161541عبدالمنعم عبدالعظٌم دمحم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 شٌماءعبدالغنى  ابو النورش الموسكى /انشاص الرمل ملن  14وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  121128سلٌمان سوٌلم مسلم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

طرٌك االسماعٌلٌة السوٌس  -سرابٌوم  -مركز فاٌد  -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئسٌى اخر / معرض سٌارات / االسماعٌلٌة 

 بملن سالمه  الصحراوى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  164851عزت راضى دمحم راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 بملن والء عبدالفتاح السٌد  -جرن ابوعوف  -ش سمهور  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  168622سامح دمحم نجٌب عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 وصف الـتأشٌر:   ، ش سعد زغلول منٌا الممح ملن وائل دمحم نجٌب عبدالسالم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161535روحٌه احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

 على حسن الـتأشٌر:   ، الحلمٌة ملن/ ربٌع السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161552احمد السٌد مصطفى السٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

 ش الغشام ملن اٌهاب حفنى عبدالخالك  2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161546دمحم السٌد خضرى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  558

 بملن نبٌل عبدالرحمن بسٌونى   -الـتأشٌر:   ، بنى حسٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161542دمحم سامى ابراهٌم سلٌمان سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 وصف الـتأشٌر:   ، الصالحٌه المدٌمه بجوار مفارق الشرطه فالوس ملن عطا هللا احمد مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161554حسن فوزى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 براهٌم الـتأشٌر:   ، مٌت ابو على بملن فوزى دمحم ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161556امل عبٌد حسن عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 بملن السٌد مصطفى دمحم العوضى  -ام رماد  -الـتأشٌر:   ، كفر ابو عجوة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213تارٌخ  وفً 132652احمد حسٌن احمد حسٌن تعٌلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 المالن ملن طلعت حسٌن احمد -وصف الـتأشٌر:   ، ابو غرباوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  132652احمد حسٌن احمد حسٌن تعٌلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  563

 ش الحرٌه  21بناحٌة  2212-8-22فى  132652وصف الـتأشٌر:   ، له محا تعبئة وتغلٌف برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161545عالء محمود عطٌه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  564

 وصف الـتأشٌر:   ، الدمحمٌه منٌا الممح ملن سهام عبدالفتاح الصباحى تهامى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161563ك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم ابراهٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سب -  565

 الـتأشٌر:   ، الحسٌنٌه ثان مجمع برٌد مركز الحسٌنٌه ملن نفٌسه دمحم على

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161562احمد خضر الشبراوى عكاشة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 ، سعود المبلٌة بملن صالح البدرى السٌد النجار  وصف الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161534ابراهٌم مسعود احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبة االرتوازى كفر اكٌاد ملن مسعود احمد محمودعرام

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161531كٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم طارق عبدالعظٌم م -  568

 وصف الـتأشٌر:   ، ش سعد زغلول ملن دمحم طارق عبدالعظٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161561عبدهللا سعٌد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 ، مٌت ٌزٌد منٌا الممح ملن سعٌد دمحم حسٌن الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  123186عبدهللا حافظ السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 لإلستغناء عنه  2216/1/22فى  162الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر المودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161553ٌم دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محسن عبدالحل -  561

 وصف الـتأشٌر:   ، جوار النادى الرٌاضى الحاجر فالوس ملن عبدالحلٌم دمحم عبدالجواد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213ٌخ وفً تار 161555هٌثم دمحم اسماعٌل دمحم الناٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 ش الخشاب ملن ٌاسمٌن سامى سعد السماحى  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22222213وفً تارٌخ  161562دمحم عبدالستار عبدالحمٌد نصار عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  563

 على السٌد عبدالحمٌد العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، السعدى بشاره م الحسٌنٌه ملن 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161563محمود دمحم خلٌفه نعاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  564

 الـتأشٌر:   ، االسدٌه ابوحماد ملن عبدالسالم دمحم عبدالمادر

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  161561دمحم سعٌد متولى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  565

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر اكٌاد ملن حماده متولى عبدالرحمن 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  66164مؤمن حسٌن حسٌن على جرٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 د ٌحٌى احمد زكى بملن احم -بنى شبل  -ش الجراٌدة  36وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  66164مؤمن حسٌن حسٌن على جرٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 2212/3/32فى  2661والتابع المودع برلم  2215/6/4فى  6322وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر المودع برلم 

 لإلستغناء عنهم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161533حمد حلمى لطب دهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  568

 بجوار مشروع الخطارة ملن عٌد دمحم محمود-الـتأشٌر:   ، الحجاجٌه المستجده 

تم تعدٌل العنوان  22222213ارٌخ وفً ت 161548ابراهٌم سمٌر ابراهٌم الدسولى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 , وصف الـتأشٌر:   ، الصنافٌن البحرٌة  بملن احمد عبدهللا محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222213وفً تارٌخ  161544زٌنب سمٌر عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  582

 الـتأشٌر:   ، المرالره ملن زٌنب دمحم حجاج

تم تعدٌل العنوان ,  22222213وفً تارٌخ  148654باس عبدالعزٌز عباس البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان ع -  581

 وصف الـتأشٌر:   ، البالشون بلبٌس ملن دمحم عبدالمالن عبدالعزٌز

تعدٌل العنوان , تم  22222214وفً تارٌخ  161431رأفت رمضان رأفت عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  582

 وصف الـتأشٌر:   ، ش وادى النٌل لسم عبدالعزٌز الزلازٌك ملن مصطفى عبدالعزٌز مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222216وفً تارٌخ  161583ابوزٌد للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  583

 ، ش العمومى الروضه بلبٌس ملن رضا فهمى ابوزٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161625باسم فهمى دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  584

 الـتأشٌر:   ، الجمالٌه الحسٌنٌه ملن فهمى دمحم سالمه

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 22222216وفً تارٌخ  161582احمد سعٌد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  585

 الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد ملن سعٌد دمحم حسٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161614دمحم مصطفى ٌوسف حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  586

 الـتأشٌر:   ، ش فاروق منتصر /هرٌة رزنه ملن محمود مصطفى دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161585امل حمدى احمد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  586

 ش / الصٌفى ش / حسن بن الهٌثم مولف المنصورة / بملن حسن دمحم الناجى حسن  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161616برلم    كرٌم عبدالعال فوزى دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  588

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الحرٌه الحسٌنٌه ملن عطٌات مصٌلحى عبده

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161518عرٌفه دمحم دمحم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  581

 ملن عبدالرحمن عوض عبدالعال عوض -لصغرى المناجاه ا-الـتأشٌر:   ، عزبة االردن 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161512احمد سامى زٌن العابدٌن بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 وصف الـتأشٌر:   ، ع الزند الزنكلون ملن سامى زٌن العابدٌن بٌومى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 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  161561فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم تهامى على دمحم المغربى ، تاجر  -  511

 منٌا الممح بملن سٌد احمد سعد سٌد احمد-وصف الـتأشٌر:   ، سنهوت 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161622الصادق لتربٌة المواشى الحالبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 ر:   ، بنى صرٌد  بجوار مركز شٌاب بنى صرٌد  ملن السٌد احمد دمحم وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  168622سها سعٌد عبدالسالم موسى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 طى على السٌد بملن اسامه عبدالعا -الزلازٌك  -الغشام  -ابو زٌد  -ش المختار  4وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161566جهاد احمد دمحم فتحى كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 الزلازٌك ملن فاطمه عبداللطٌف ابراهٌم-حى مبارن -ش االبونٌه امتداد ش فاروق اول طرٌك الغار  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161516مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد صالح حامد اح -  515

 الزلازٌك بملن غادة فاروق مصطفى دروٌش  -حسن صالح  -الـتأشٌر:   ، ش الدوار لسم عبدالعزٌز 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161588وفاء وجٌه عبدالرحمن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 وصف الـتأشٌر:   ، ابو نجاح بملن حسٌن دمحم حسٌن جاب هللا

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161622احمد رمضان محمود عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 مٌت بشار بملن رمضان محمود عبدالجواد-وصف الـتأشٌر:   ، عزبة النمطة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161613خالد احمد عبدهللا عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  518

 بملن ماهر احمد عبدهللا  -الـتأشٌر:   ، صفٌطة 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 22222216وفً تارٌخ  161516سامح ودٌع رزق حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 الزلازٌك ثانى بملن هٌثم خلٌفه حسن-المساكن التعاونٌة -الـتأشٌر:   ، ش عبدالعزٌز على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161568هدى السٌد احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 الـتأشٌر:   ، بنى صالح بلبٌس ملن خالد سعٌد عبدالغنى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161611هشام دمحم حامد دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 الـتأشٌر:   ، السبعٌنى مٌت جابر بلبٌس ملن دمحم حامد دمحم

م تعدٌل العنوان , وصف ت 22222216وفً تارٌخ  146526نبٌل دمحم منصور زعرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 بملن كرٌمة مسلم سلمى  -الـتأشٌر:   ، عزبة ابو عكفة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  162561ولٌد احمد طلعت حامد احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 بدالحسٌب ٌونسوصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة ش الساحه الشعبٌه فالوس ملن دمحم ع

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161612امانى دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 بملن ابراهٌم السٌد سلٌمان دمحم  -الـتأشٌر:   ، طوٌحر 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216خ وفً تارٌ 161622حامد ضاحى حامد حسن ابوالدهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  625

 وصف الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر  بلبٌس ملن ضاحى حامد حسن ابوالدهب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161623ٌاسر دمحم لطب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 حافظ امٌنالـتأشٌر:   ، ش الجالء مٌدان الشٌخه حمده  ملن حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161581احمد سلومه جوده معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 الزلازٌك ملن عبدالسمٌع كمال عبدالسمٌع -الـتأشٌر:   ، المنشٌه الجدٌده امام مولف ابو كبٌر وههٌا 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161615جر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماء السٌد عبدالحلٌم دمحم دمحم ، تا -  628

 وصف الـتأشٌر:   ، بٌشه عامر منٌا الممح ملن فاطمه نصر عبدالحى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 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  161626ولٌد توفٌك حسن على سمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 بملن عبدالهادى ابراهٌم عثمان  -طرٌك لهبونة  -، الملكٌٌن البحرٌة وصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161586دهب دمحم محمود عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 وصف الـتأشٌر:   ، الحماٌده الظواهرٌه منشاه ابوعمر ملن السٌد احمد عبدالرحمن عبدالعال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161511صباح دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 الـتأشٌر:   ، غزالة الخٌس بملن احمد دمحم على

ف تم تعدٌل العنوان , وص 22222216وفً تارٌخ  161581دمحم صالح صالح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 بملن عبدالسالم صالح صالح  -الـتأشٌر:   ، الزنكلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222216وفً تارٌخ  161515دمحم دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 ، االخٌوة بملن احمد دمحم حسٌن دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161582فرد ،  سبك لٌده برلم    رٌهام محمود ابراهٌم عبدالعال دمحم ، تاجر  -  614

 بملن ابراهٌم سعٌد عبدالسالم دمحم  -كفر عوض هللا حجازى  -وصف الـتأشٌر:   ، عزبة شلبى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161586مطٌعه سعٌد السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 بملن السٌد السٌد عماره على  -الـتأشٌر:   ، ابو نجاح 

العنوان , تم تعدٌل  22222216وفً تارٌخ  161512دمحم بركات عوض مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 وصف الـتأشٌر:   ، بٌر عماره ملن  بركات عوض مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161621دمحم لطفى دمحم خٌرى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 ش الجامع المساكن التعاونٌه ملن السٌد دمحم عبدالوهاب  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161514 فائك عبداللطٌف حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مازن دمحم -  618

 وصف الـتأشٌر:   ، لرٌه اكٌاد البحرٌه فالوس ملن سمٌحه دمحم الغازى

العنوان , وصف الـتأشٌر:    تم تعدٌل 22222216وفً تارٌخ  161624دمحم احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 فرسٌس بملن احمد دمحم سالم-، ش جاد 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161622نبٌل عبدالحمٌد دمحم على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 وصف الـتأشٌر:   ، الصوه /بجوار مسجد ابو العباسى ملن سعد فتحى  الغمرى

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  162561احمد طلعت حامد احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ولٌد -  621

 وصف الـتأشٌر:   ، ش السا حه  الشعبٌه  فالوس ملن دمحم عبدالحسٌب ٌونس

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161618وجٌه شاكر محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 بملن شاكر محمود ابراهٌم  -الـتأشٌر:   ، كفر ابو شحاته 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161624دمحم صالح عٌسى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 الـتأشٌر:   ، العباسة بملن السٌد دمحم شحاته 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161584ٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منال محمود ابراه -  624

 بملن طلعت حرب دمحم عربان على خمٌس  -الـتأشٌر:   ، ش جعفر 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161612دمحم حسٌب دمحم عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  625

 صف الـتأشٌر:   ، بنى عامر الزلازٌك ملن محمود حمدى عبدالممصودو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161628السٌد احمد السٌد احمد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 الـتأشٌر:   ، المساعٌد  ملن احمد السٌد احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 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  161611تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جودة ابراهٌم عطٌة بدران ،  -  626

 ش طارق بن زٌاد / االشارة / الزلازٌك بملن اشرف السٌد ابراهٌم السٌد  11وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22222216وفً تارٌخ  161511محمود عبدالمنعم عطٌه عبدالمنعم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  628

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، انشاص الرمل  المحطه ملن عبدالرحمن مهدى على 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  22222216وفً تارٌخ  161511مطعم شطشط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 انشاص الرمل  المحطه ملن عبدالرحمن مهدى على 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161623بدالمطلب دمحم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ع -  632

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا العنب بملن احسان سعد سعٌد 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 22222216وفً تارٌخ  161626فتحى دمحم دمحمى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 الـتأشٌر:   ، بنى شبل ملن امٌن فرٌد زكى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  146121رضا غرٌب عبدالحمٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 الحلمٌه ملن غرٌب عبدالحمٌد عبدالمادر -وصف الـتأشٌر:   ، ع هدى شعراوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  146121دالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا غرٌب عبدالحمٌد عب -  633

 بناحٌة الحلمٌه ملن ربٌع حمٌده جابر  2215-12-3فى  146121وصف الـتأشٌر:   ، له محل اعالف  وحبوبومواد غذائٌه برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161513دمحم سمٌر دمحم فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

 الزلازٌك بملن سمٌر دمحم فهمى  -الزلازٌك البحرى  -الـتأشٌر:   ، نهاٌة شارع مبادرة السالم 

تم تعدٌل العنوان  22222216وفً تارٌخ  161566دمحم محمود السٌد عبدالعال جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

 ش االتحاد ابوحماد ملن نورا فتحى مصطفى2الـتأشٌر:   ،  , وصف

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161621سامى مصطفى السٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 وصف الـتأشٌر:   ، هرٌة رزنه ملن على فتحى اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  122126جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد عبد النبى صالح عبد الداٌم ، تا -  636

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى الطٌبه ملن ولٌد عبدالنبى صالح  عبدالداٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  146121رضا غرٌب عبدالحمٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  638

-عن نشاط مدشة اعالف بناحٌة ع هدى شعراوى  146121الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم وصف 

 الحلمٌه ملن غرٌب عبدالحمٌد عبدالمادر

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  166212سٌناء عبدالرؤف احمد النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 الـتأشٌر:   ، لرٌه العمده منٌا الممح ملن احمد عبدالسمٌع عبدالعظٌم نصروصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161616على ابوزٌد حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 الحسٌنٌة بملن ابوزٌد حسٌن ابراهٌم-الـتأشٌر:   ، المناجاه الكبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161621ن سعٌد محمود سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌم -  641

 بملن نشوى ماهر سلٌم -وصف الـتأشٌر:   ، عزبة عبداللطٌف حسانٌن 

دٌل العنوان , تم تع 22222216وفً تارٌخ  161631احمد ابراهٌم عبدالجلٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 وصف الـتأشٌر:   ، ش العمده م ابوعمر ملن ابراهٌم عبدالجلٌل على

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161654كوثر سعد ابراهٌم دسولى الحماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  643

 لىوصف الـتأشٌر:   ، ش المساح متفرع من ش بور سعٌد ملن سعد ابراهٌم دسو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161626امٌره جمال عٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  644

 الـتأشٌر:   ، بنى هالل ملن احمد جوده دمحم احمد المطاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  81861حنان طه دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 الـتأشٌر:   ، لمرونه منٌا الممح ملن نجالء على خلٌل

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 22222216وفً تارٌخ  161631سونٌا دمحم خلٌفة ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

 بملن دمحم خلٌفة ابراهٌم  -الـتأشٌر:   ، تل مسمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161641احمد السٌد دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

 الـتأشٌر:   ، ام عجرم ملن السٌد دمحم جمعه  السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  11353فرد ،  سبك لٌده برلم    فتحى دمحم دمحم بحٌرى ، تاجر  -  648

 الـتأشٌر:   ، بنى عامر الزلازٌك ملن عاٌده على حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  11353فتحى دمحم دمحم بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

 مصنع حلوٌات جافه وتعبئه مواد غذائٌه فى بنى عامر بملن دمحم دمحم بحٌرى الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161658امانى واصف عثمان ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 بملن عطٌة السٌد دمحم  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر نوار حنا 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161638الشترى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     لٌلى سعد بٌومى عطٌه -  651

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابو جبل ملن  على جمعه مهدى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161638لٌلى سعد بٌومى عطٌه الشترى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

عن نشاط بماله بناحٌة كفر ابو  2211-12-16والغى فى  2214-5-6فى  131464:   ، كان لها محل بماله برلم وصف الـتأشٌر

 جبل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161651جورج لطفى عبٌد حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  653

 ٌك ملن اشرف جالل دمحم حسنالـتأشٌر:   ، المنشٌه الجدٌده ش جالل حسن الزلاز

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  166112مصطفى دمحم سلٌمان عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  654

عن نشاط ثالجة لتسوٌة الموز برأسمال عشرة  166112وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 بناحٌة سنهوا ملن رضا ابراهٌم فرجآالف جنٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161626نجالء فتحى عبدالواحد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 بملن صالح ابوالفتوح احمد  -وصف الـتأشٌر:   ، التلٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161661 دمحم رجب السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  656

 بملن خالد امٌن جمال زمزم  -الـتأشٌر:   ، الغار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161635احمد حسن دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  656

 ش مصر ملن حسن دمحم مصطفى  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161628مود دمحم عبدالخالك السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مح -  658

 وصف الـتأشٌر:   ، تل مفتاح ابوحماد ملن سمٌه احمد السٌد

نوان , وصف تم تعدٌل الع 22222216وفً تارٌخ  161656مرفت دمحم دمحم غنٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 الـتأشٌر:   ، منشاه راغب الحسٌنٌه ملن احمد دمحم سعٌد سالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161662دمحم حسٌن السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 الـتأشٌر:   ، ش البحر الدٌدامون فالوس ملن سٌد دمحم عبدالمنعم عدوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161641 السٌد السٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مروة دمحم -  661

 بملن عزت سلٌم صالح  -حى السالم  -الـتأشٌر:   ، ش عمر بن العاص 

دٌل العنوان , تم تع 22222216وفً تارٌخ  161621عثمان محمود ٌونس محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 بملن هٌفاء عبدالمادر عبدالحفٌظ  -ب االسماعٌلٌة  -وصف الـتأشٌر:   ، عرب العباٌدة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161633تحٌه عبدالرحمن حسٌن حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

 معطى حسٌنوصف الـتأشٌر:   ، لرٌة الخطارة الصغرى ملن محسن عبدال

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161642احمد حسٌن عبدالخالك عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  664

 بملن حسٌن عبدالخالك عطٌه  -وصف الـتأشٌر:   ، الصنافٌن البحرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216خ وفً تارٌ 161648اسماء حسن السٌد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

 الـتأشٌر:   ، جهٌنه المبلٌه ملن جمال زوٌد دمحم دمحم عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161664اٌمان عبدالمنعم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 بملن خالد احمد دمحم  -الـتأشٌر:   ، البٌروم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161632دولت عثمان على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 الـتأشٌر:   ، شنبارة ملن امٌرة عثمان على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161625نهله عاطف حسن خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  668

 ٌر:   ، بنى هالل ملن احمد جوده دمحمالـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161634حسن شحاته دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 الـتأشٌر:   ، تل حوٌن بملن حسام كمال بٌومى دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  166112   مصطفى دمحم سلٌمان عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  662

 وصف الـتأشٌر:   ، سنهوا ملن رضا ابراهٌم فرج

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  166112مصطفى دمحم سلٌمان عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 بناحٌة السعدٌٌن م منٌا الممح  2218-12-2فى  166112وصف الـتأشٌر:   ، له توكٌالت تجارٌه برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161652فاطمه سعٌد حمدى دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 بملن اشرف دمحم حمزه سالمه  -وصف الـتأشٌر:   ، كفر الحصر 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  165626سندس دمحم ابرهٌم دمحم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

 وصف الـتأشٌر:   ، كوبرى الكساره  لصاصٌن الشرق الحسٌنٌه ملن باسم دمحم حرب دمحم احمد دٌاب

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161645  وائل دمحم دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  664

 الـتأشٌر:   ، شلشلمون منٌا الممح ملن مصطفى دمحم دمحم بٌومى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161662شٌماء هاشم امام هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

 ممح ملن هاشم امام هاشمالـتأشٌر:   ، ش خٌرى عبدالعزٌز منٌا ال

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161636انور دمحم دمحم الصادق رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 بملن دمحم دمحم الصادق رفاعى  -منشاة الماضى  -وصف الـتأشٌر:   ، التمارزة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  164666ك لٌده برلم    شٌماء عبدالرحمن موسى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سب -  666

 وصف الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن لطع غٌار سٌارات فى شلشلمون منٌا الممح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161665عالء جمعه دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  668

 ، ش بور سعٌد بملن سامى دمحم حٌوان   الـتأشٌر: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161636احمد سمٌر متولى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 الـتأشٌر:   ، هرٌة رزنه ملن احمد عطا احمد

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161643ملكه شحته عبدالعال عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر اكٌاد بلبٌس ملن شحته عبدالعال عبدالحمٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  164666شٌماء عبدالرحمن موسى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  681

 سامه دمحم شولىوصف الـتأشٌر:   ، شلشلمون منٌا الممح ملن ا

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  164666شٌماء عبدالرحمن موسى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 وصف الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن نمل بضائع ورحالت داخلٌه فى شلشلمون ملن عبدالرحمن فرج عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161653سبك لٌده برلم      هبه رفعت عزت غنٌم ، تاجر فرد ، -  683

 بملن اٌمن منتصر دمحم احمد العٌسوى  -الـتأشٌر:   ، ش اسماعٌل نصار / خلف المحكمة الجدٌدة 

العنوان ,  تم تعدٌل 22222216وفً تارٌخ  161646السٌد طلعت السٌد دمحم النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  684

 وصف الـتأشٌر:   ، شبرا النخله بلبٌس ملن طلعت السٌد دمحم النمر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161651اٌمن عبدالفتاح عمل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  685

 الولجا ملن دمحم السٌد عبدالفتاح عمل -الـتأشٌر:   ، عزبة الدٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161651ٌمن عبدالفتاح عمل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  686

 بناحٌة منشٌة النور  بنها 2224-3-22والغى فى  2222-8-12فى  54816الـتأشٌر:   ، كان له مماوالت عمومٌه برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  11353ده برلم    فتحى دمحم دمحم بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  686

 الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر / تسمٌن مواشى / بنى عامر / مركز الزلازٌك بملن عاٌدة على حسن 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 22222216وفً تارٌخ  161213فٌفى دمحم دمحم عٌسى جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  688

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى المسٌد ملن دمحم عبدالرحمن عٌسى عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  112153عصام السٌد عبدهللا دمحمعماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  681

حٌة زادى النطرون جبل المجابره منمار خشم الماعود الزلازٌك بنا 112153وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع تابع للسجل التجارى 

 البحٌره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161642اسالم طارق بٌومى نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 الـتأشٌر:   ، كفر اكٌاد بلبٌس ملن طارق بٌومى نصار

تم تعدٌل  22222216وفً تارٌخ  161663الحاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابراهٌم  -  611

 بملن عبدالحى سالم دمحم  -ش مصطفى كامل  6العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161646طارق فوزى محمود هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 ش دمحم عبدة / المساكن التعاونٌة / الزلازٌك بملن سامح رضا دسولى  22ٌر:   ، الـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161632اٌمن دمحم ابراهٌم سالمه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 الزلازٌك البحرى ملن دمحم اٌمن دمحم -وصف الـتأشٌر:   ، ش البكرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161656احمد عبدالنبى عبدالحكٌم دمحم مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

 وصف الـتأشٌر:   ، غٌته بلبٌس ملن دمحم عبدالنبى عبدالحكٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161655بسمه دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 مشتول الماضى بملن صباح منٌر عبدالحمٌد على فراج  -الـتأشٌر:   ، عزبة الماضى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222216وفً تارٌخ  161652دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 ٌل عبدالحمٌد عبدهللا الـتأشٌر:   ، عرب دروٌش ملن عبدالحمٌد اسماع

تم تعدٌل العنوان ,  22222216وفً تارٌخ  161644حماده دمحم موسى مصطفى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 وصف الـتأشٌر:   ، تٌمور / لرٌة نشوة / بملن ٌاسر دمحم موسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161683اسامه محمود احمد بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  618

 الـتأشٌر:   ، كفر العرب منٌا الممح ملن دمحم مصطفى مرسى

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161612عبدالكرٌم رمضان على فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 السٌدبحر البمر ملن/ رضا عبدالكرٌم 2وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161612مروه حمدى السٌد سالم البرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 مشتول السوق ملن عماد حمدى السٌد البرى -وصف الـتأشٌر:   ، ش الكعبه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161668عبدهللا دمحم عبدهللا اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 الـتأشٌر:   ، ش عبدالرحمن عبدالداٌم بجوار بنن مصر بملن دمحم عبدهللا اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161615حسنى موسى دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 الـتأشٌر:   ، واحد الصالحٌة ملن/ موسى دمحم موسى 

تعدٌل العنوان  تم 22222218وفً تارٌخ  161613مؤسسة البغدادى للمماوالت العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 بملن السٌد بغدادى السٌد  -خلف مجلس المدٌنة  -, وصف الـتأشٌر:   ، ش سعد زغلول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161661هانى عطوان دمحم عطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 م سالم الـتأشٌر:   ، الرجاٌلة / صان الحجر بملن ابراهٌم ابراهٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161614اسالم عبدالمادر ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  625

 صان الحجر بملن حمادة عبدالمادر ابراهٌم  -وصف الـتأشٌر:   ، صان المبلٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161622حمدان احمد فؤاد غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 الـتأشٌر:   ، المنٌر م مشتول السوق ملن احمد فؤاد غرٌب 

تم تعدٌل العنوان  22222218وفً تارٌخ  161661احمد عبدالعزٌز عبدالحمٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 بملن سامى احمد دمحم ابراهٌم  - , وصف الـتأشٌر:   ، ش نعٌم م من ش الماسورة

تم تعدٌل  22222218وفً تارٌخ  161626دمحم راتب عبدالرحمن عطٌه الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  628

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر بلبٌس ملن حسن عبدالعزٌز محمود

تم تعدٌل  22222218وفً تارٌخ  161626تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم راتب عبدالرحمن عطٌه الشرلاوى ، -  621

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن تورٌدات ومماوالت عامه فى بلبٌس ش من ش جمال عبداللناصر

دٌل العنوان , وصف تم تع 22222218وفً تارٌخ  161663هبه دمحم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 الـتأشٌر:   ، لها مزرعة دواجن بناحٌة ش ابو خزبن الحلمٌه ملن عمر دمحم ابراهٌم السٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161663هبه دمحم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 ن عمر دمحم ابراهٌم السٌد الحلمٌه مل -ش ابو خزبن - 2الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161686ممدوح حسن سالم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 الـتأشٌر:   ، دوامة ملن/ حسن سالم رزق

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161616محمود احمد حفنى احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 وصف الـتأشٌر:   ، الزوامل ملن/ احمد حفنى احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161668احمد برعى عرفات الرباط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

 الـتأشٌر:   ، مالمس ملن حنان جالل عبدالعزٌز

تم تعدٌل  22222218وفً تارٌخ  161626طٌه الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم راتب عبدالرحمن ع -  615

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش معرض السٌد اٌوب من ش جمال عبدالناصر بلبٌس ملن حسن عبدالعزٌز محمود

تم تعدٌل  22222218ً تارٌخ وف 161626دمحم راتب عبدالرحمن عطٌه الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن ادوات تجمٌل فى بلبٌس ش جمال عبدالناصر

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161623احمد بدوى احمد بدوى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 حكٌم احمد دمحم وصف الـتأشٌر:   ، ش بور سعٌد ملن عبدال

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161628احمد دمحم حسن بندارى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  618

 وصف الـتأشٌر:   ، الخراخشه السعادات ملن دمحم حسن بندارى ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161666دمحم ابراهٌم حسٌن السٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 وصف الـتأشٌر:   ، العزٌزٌه منٌا الممح ملن ابراهٌم حسٌن السٌد حجازى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161622نجالء دمحم عبدالعال حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 ن دمحم سالم ابراهٌم حسٌنفالوس بمل-الـتأشٌر:   ، عرب دروٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161662دمحم صالح ابوفندود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 الـتأشٌر:   ، لرٌة جهٌنه البحرٌه ملن صالح ابو فندود حسن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161624رضا دمحم دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 الحسٌنٌة بملن فرج ابراهٌم فرج-الـتأشٌر:   ، شارع صدٌك عطوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161612ابراهٌم احمد سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 ٌل احمد سالم احمد مشتول السوق بملن نب -الـتأشٌر:   ، لشا 

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161665نورا منٌر عبدهللا احمد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 الزلازٌك بملن منتهى عبدالرحمن امبابى  -لسم الجامع  -حارة الصعاٌدة  1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161621فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا السٌد عطٌه على خلٌل ، تاجر  -  625

 وصف الـتأشٌر:   ، الشبانات الزلازٌك ملن السٌد عطٌه على خلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161611حسام احمد دمحم محمود ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 ش عبدالعظٌم فراج /المومٌه /الزلازٌك ملن انوار على سلٌمان  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161684دمحم السٌد عوض رمضان مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 وصف الـتأشٌر:   ، لصاصٌن الشرق الحسٌنٌه ملن السٌد عوض رمضان

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161621ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالمجٌد فتحى السٌد -  628

 بملن صابر دمحم ابراهٌم بسٌونى   -وصف الـتأشٌر:   ، ش عمر بن العاص 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 22222218وفً تارٌخ  161666سحر عبده ٌوسف خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 الـتأشٌر:   ، ش بور سعٌد اتجاة المحطة بملن حنان دمحم عطٌة سالم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161626شٌماء فتحى مهدى مهدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر جمعه ملن احمد حازم عزازى دسولى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161682لاسم فاٌك السٌد حسٌن دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 الـتأشٌر:   ، مٌت سهٌل ملن عفاف فوزى عبدالعزٌز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

العنوان , وصف  تم تعدٌل 22222218وفً تارٌخ  136142هشام شحاتة اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 الـتأشٌر:   ، شنباره ابوحماد ملن شحاته اسماعٌل دمحم حلٌو

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161663هبه دمحم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 الحلمٌه ملن عمر دمحم ابراهٌم السٌد -الـتأشٌر:   ، ش ابو خزبن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161663 ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه دمحم -  634

 الحلمٌه  -ش ابو خزبن - 2الـتأشٌر:   ، لها معلف مواشى بناحٌة محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161688دمحم حسن السٌد السٌد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

 ش سلٌم شدٌد المنتزة ملن/ ماجدة جورجى عبدالسٌد8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161666حنان دمحم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 الـتأشٌر:   ، منشٌة النور ـ كفر العزازى ملن/ احمد السٌد اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161618دمحم حسن على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 ناحٌة مستشفى طه ٌاسٌن بملن ٌحٌى شحته الصاوى غرٌب-الـتأشٌر:   ، شارع سعد زغلول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218تارٌخ  وفً 146525احمد دمحم ٌوسف عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  638

 الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن مستحضرات تجمٌل محلٌه فى ش مشهور الطحاوى م بشارة ملن السٌد محمود عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  146525احمد دمحم ٌوسف عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 ر:   ، له محل اخر عن  فىالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  146525احمد دمحم ٌوسف عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 الحسٌنٌة بملن جٌهان ٌونس عطٌه-الـتأشٌر:   ، شارع المركز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  146525احمد دمحم ٌوسف عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

 الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن  مالبس جاهزه فى ش المركز الحسٌنٌه ملن جٌهان ٌونس عطٌه

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161664عزه عبدالفتاح السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 ، الطٌبه ملن خالد احمد دمحموصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161662دمحم احمد البدرى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  643

 الـتأشٌر:   ، تل مفتاح ـ ملن/ هبه دمحم حسٌن عامر

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161223فتحى جمال جمعه عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  644

 ش دمحم عبدالحمٌد المتفرع من ش المطار بلبٌس  3وصف الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161611على احمد فاضل سالمه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 بملن احمد كمال عبدالحافظ  -سواده  -وصف الـتأشٌر:   ، كوبرى ابو المحامٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161681روضة دمحم توفٌك دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

 الـتأشٌر:   ، ش خلٌل غنٌم لسم عبدالعزٌز / الزلازٌك بملن احمد عبدالعظٌم متولى 

تم تعدٌل العنوان  22222218وفً تارٌخ  161685لصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عطٌة عبدالعظٌم دمحم عبدا -  646

 مشتول السوق بملن نفٌسة حسن عبدالصادق -, وصف الـتأشٌر:   ، المنٌر 

وان تم تعدٌل العن 22222218وفً تارٌخ  161685دمحم عطٌة عبدالعظٌم دمحم عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  648

 تجارة اسمنت  -مشتول السوق  -/ المنٌر  2216/1/6واغلك فى  2225/5/14, وصف الـتأشٌر:   ، كان له محل بناحٌة افتتح فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161661عاطف احمد جمعه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

 لٌه  جمعٌة المهندسٌن العرب  ملن دمحم احمد جمعه ابراهٌم الـتأشٌر:   ، بساتٌن االسماعٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161661عاطف احمد جمعه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 جمعه ابراهٌم  بناحٌة السدس م االبراهٌمٌه ملن احمد 1111-6-5فى  5825الـتأشٌر:   ، له محل تصنٌع اعالف برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161666مرفت عبده عبدالواحد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 بملن عبده عبدالواحد ابراهٌم  -وصف الـتأشٌر:   ، ش اوالد عبده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222218وفً تارٌخ  161681دمحم صابر على شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 ش احمد عرابى امام مدرسة اللغات المومٌة ملن/ فوزى محمود حسن2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222218وفً تارٌخ  161616هانى عبدالعزٌز حسٌن فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  653

 بملن نعٌمه نجٌب السٌد علوان  -ماعٌلٌة بجوار مدرسة الشعب وصف الـتأشٌر:   ، بساتٌن االس

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161646دمحم على دمحم دمحم الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  654

 الـتأشٌر:   ، انشاص الرمل بملن دمحم دمحم الدرس

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161635اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء ابراهٌم عبدالحفٌظ  حامد ، ت -  655

 /حى السالم جوار مستشفى صٌدناوى /الزلازٌك ملن رضا مصطفى السٌد  1وصف الـتأشٌر:   ، عمارة 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 22222211وفً تارٌخ  161286رزق دمحم متولى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  656

/ الشولٌة / بملن دمحم متولى سعٌد على / تاجٌر معدات ثمٌلة / براسمال  2الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة / محل رلم 

 واحدوعشرون الف جنٌه 

ل العنوان , تم تعدٌ 22222211وفً تارٌخ  161612السٌد عبدالعزٌز حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  656

 الزلازٌك بملن الطالب  -لسم عبدالعزٌز  -وصف الـتأشٌر:   ، ش الجبانة من ش وادى النٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161616سلٌم سعد عبدالتواب علوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  658

 سف وصف الـتأشٌر:   ، ش ابو بكر الصدٌك ملن منى شحاته ٌو

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161651السٌد جمال رشدى السٌد عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 وصف الـتأشٌر:   ، السعدٌٌن منٌا الممح ملن اشرف رشدى السٌد عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  131384خالد فؤاد عبدهللا دمحم رٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 الـتأشٌر:   ، ش المستشفى المنطمه الصناعٌه المرٌن ملن دمحم مسلم عبدالرحمن  مسلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  166112احمد محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 الصالحجٌه الجدٌده ملن حسٌن على حسٌن -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌة لرٌة الكوثر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161632دمحم ٌونس دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 ٌفه الراشد ثان الزلازٌك ملن خالد ٌونس دمحم ٌونسالـتأشٌر:   ، ش الخل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161616عالء صالح امٌن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

 الـتأشٌر:   ، دهمشا م مشتول السوق ملن صالح امٌن امٌن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161626ده برلم    جمعه السٌد دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  664

 الـتأشٌر:   ، ازولٌن  بشارة ملن شعبان السٌد دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  126885خالد دمحم دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

 لن مجده هاشم دمحم نافعالـتأشٌر:   ، شلشلمون منٌا الممح بم

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161631احمد عبدالكرٌم دمحم نجم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 وصف الـتأشٌر:   ، ش صالح ابورحٌل النحال الزلازٌك ملن على دمحم ابراهٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161625ٌده برلم    دمحم احمد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك ل -  666

 بملن روحٌة السٌد خلٌل -الـتأشٌر:   ، الروضة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161632امٌرة دمحم السٌد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  668

 ناحٌة ش احمد عثمان مشتول السوق الـتأشٌر:   ، لها اكسسوار محمول ب

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161632امٌرة دمحم السٌد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 مشتول السوق ملن دمحم عرالى بٌومى  -ش مركز الشباب  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161623اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد عبدالوهاب عبدالرحمن ، ت -  662

 وصف الـتأشٌر:   ، المناجاه الكبرى  الحسٌنٌه ملن سعدٌه عبدالرحمن مصطفى اسماعٌل

, تم تعدٌل العنوان  22222211وفً تارٌخ  161621ابو هاشم سامى سعد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 وصف الـتأشٌر:   ، سندنهور بملن ابرهٌم سعد محمود 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161645حسٌن السٌد حسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 الـتأشٌر:   ، طهرة حمٌد ملن عاطف صالح دمحم مصطفى 

تم تعدٌل  22222211وفً تارٌخ  161641فرد ،  سبك لٌده برلم    صبرى عبدهللا رمضان ٌوسف الموافى ، تاجر  -  663

 بملن نفٌسة السٌد ٌوسف ٌوسف  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، بهنباى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161643ابراهٌم دمحم موسى عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  664

 الظواهرٌه  ملن الصادق دمحم موسى-ة جالل وصف الـتأشٌر:   ، عزب

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161634كارم فوزى محمود دغٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

 الـتأشٌر:   ، ش سٌدى دمحم االربعٌن بجوار المدرسة مشتول السوق ملن/ دمحم رشاد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161634دى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كارم فوزى محمود دغٌ -  666

 2224/3/6و اغلمه فى  88321و لٌد برلم  2222/5/24الـتأشٌر:   ، كان له محل دواجن و اسمان و لحوم مجمدة افتتح فى 

 بناحٌة مشتول السوق  ش خالد بن الولٌد ملن/ نوال على عبدهللا

تم تعدٌل العنوان  22222211وفً تارٌخ  161646صالح عبدالباسط على عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 , وصف الـتأشٌر:   ، برج احمد ابوزٌد ش طلبه عوٌضه الزلازٌك ملن عاطف السٌد محمود على

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161615نجالء فتحى عبدالكرٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  668

 ش سلٌم سرور تمسٌم المعلمٌن حى الزهور ـ ملن/ بسام حسنٌن محمود131وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161652هانى دمحم عطٌه سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 لزلازٌك ملن سمر صالح السعٌدالـتأشٌر:   ، شوبن بسطه ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161652دمحم احمد وصفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 ابراش م مشتول السوق ملن احمد احمد سعد دمحم-الـتأشٌر:   ، مٌدان الزرلا 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161622ك لٌده برلم    هانى احمد عبدالوهاب الشاذلى ، تاجر فرد ،  سب -  681

 وصف الـتأشٌر:   ، تل حوٌن ش المعهد الدٌنى ملن/ هانى سالم سلٌم دسولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161286رزق دمحم متولى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 لشولٌه بلبٌس ملن دمحم متولى سعٌد علىا 2الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161286رزق دمحم متولى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  683

 الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن مماوالت عمومٌه فى الشولٌه ملن دمحم متولى سعٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  166112د ،  سبك لٌده برلم    احمد محمود دمحم السٌد ، تاجر فر -  684

 الـتأشٌر:   ، لرٌة الكوثر الصالحٌه الجدٌده  ملن حسٌن على حسٌن

تم تعدٌل العنوان  22222211وفً تارٌخ  161624حسام الدٌن دمحم مراد عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  685

 حى الزهور ش صابر عبدالسمٌع ملن/ فاروق دمحم رشاد 14الـتأشٌر:   ، , وصف 

تم تعدٌل العنوان  22222211وفً تارٌخ  161624حسام الدٌن دمحم مراد عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  686

 2211/1/5و اغلمه فى  141286برلم  و لٌد 2214/11/18, وصف الـتأشٌر:   ، كان له محل تجارة مواد غذائٌة افتتح فى 

 حى الزهور ش صابر عبدالسمٌع ملن/ فاروق دمحم رشاد مهدى  14بناحٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161633سامح السٌد على حسن البركاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  686

  وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة السالم ملن/ السٌد على حسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161631شعبان عطٌه دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  688

 الـتأشٌر:   ، ش الجالء ملن دمحم شعبان عطٌه

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161641محمود عبدهللا موسى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  681

 وصف الـتأشٌر:   ، سعود البحرٌة ملن/ صبحى عبدالسمٌع كرٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161632امٌرة دمحم السٌد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 مشتول السوق ملن دمحم عرالى بٌومى-الـتأشٌر:   ، ش احمد عثمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161632امٌرة دمحم السٌد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 مشتول السوقش مركز الشباب   6الـتأشٌر:   ، لها كافى شوب بناحٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  141232دمحم ابو النور حماد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 انشاص الرمل بملن ابوالنور حماد عامر-الـتأشٌر:   ، تل الجراد بجوار المعهد الدٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161611لم    احمد شولى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  613

 الـتأشٌر:   ، انشاص البصل ملن شولى دمحم على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161621دمحم رجب عمارة شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

 مد رشاد ش جوده الزلازٌك بحرى ملن دمحم اح 34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161648محمود عبدالسالم فهمى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 بملن عبدالحمٌد عرابى حسٌن  -وصف الـتأشٌر:   ، الحلمٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161613حسن احمد ٌوسف حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 الـتأشٌر:   ، السماعنة ش المحطة ملن/ ثناء عبدالرحمن سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161614اشرف على عبدالعال عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 وصف الـتأشٌر:   ، بٌع و تغٌر زٌوت سٌارات

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161636دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالسالم  -  618

 الـتأشٌر:   ، المناجاة الصغرى بملن عادل الشبراوى اسماعٌل 

نوان , تم تعدٌل الع 22222211وفً تارٌخ  161611دمحم السٌد عبدالمنعم السٌد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 وصف الـتأشٌر:   ، حى ابو العزم الجوسك بلبٌس ملن هشام السٌد عبدالمنعم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161642عبدالعظٌم على حسن حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  822

 الصالحٌة ملن حسن على حسن 3وصف الـتأشٌر:   ، عزبة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161626عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن صبحى  -  821

 الـتأشٌر:   ، الغار الزلازٌك ملن اشرف السٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161642حسام الدٌن مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  822

 ـتأشٌر:   ، الطحاوٌه بلبٌس ملن دمحم السٌد عبدالحمٌدال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161644سامح اٌوب حامد لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  823

 ملن دمحم سالم عبٌد -الـتأشٌر:   ، واحد الصالحٌه بحر البمر 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222211وفً تارٌخ  135648سبك لٌده برلم    احمد دمحم توفٌك ، تاجر فرد ،   -  824

 ، النكارٌه طرٌك الزلازٌك المناٌات ملن فاٌز دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161618هوٌده صالح دمحم حسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  825

 بملن ندرات عطٌة فرج الصغٌر  -مشتول الماضى  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161628جمال سالمه حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  826

 الـتأشٌر:   ، سعود المبلٌة بملن طلعت ابراهٌم عبدالرازق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  161628ك لٌده برلم    جمال سالمه حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سب -  826

 2211/6/12بملن طلعت ابراهٌم عبدالرازق / معرض موبٌلٌا افتتح فى  -الحسٌنٌة  -الـتأشٌر:   ، كان له محل بناحٌة سعدو المبلٌة 

 2211/8/25واغلك فى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222211وفً تارٌخ  161636ه برلم    سلٌما صالح احمد دمحم عسر ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  828

 وصف الـتأشٌر:   ، فالوس البلد بجوار مسجد الشاكوشى ملن رضا كمال على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222211وفً تارٌخ  138613عازر جورج مبارن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  821

 رئٌسى االخر بسبب االستغناء عنه الـتأشٌر:   ، تم الغاء ال

تم تعدٌل  22222222وفً تارٌخ  161666الخشن لتجاره المالبس الحرٌمى الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  812

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، البالشون بلبٌس ملن مصطفى عادل مصطفى دمحم الخشن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161682،  سبك لٌده برلم    السٌد عطٌة دمحم وهبه ، تاجر فرد  -  811

 بملن عطٌة دمحم وهبه عبدالوهاب  -الـتأشٌر:   ، شوبن بسطة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161454اسامه سعٌد احمد محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  812

 ندف ملن/ سمٌر السٌد السٌد موسىوصف الـتأشٌر:   ، ب

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161681شادى احمد احمد على شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  813

 وصف الـتأشٌر:   ، بنى شبل ملن السٌد السٌد دمحم خلٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161655   سامٌه دمحم بحٌرى غرٌب ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  814

 بملن سعٌد صالح علٌوة دمحم  -وصف الـتأشٌر:   ، ش االربعٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161666هوٌدا دمحم دمحم جودة السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  815

 دالنبى مسلم بملن حسنى عب -الـتأشٌر:   ، الزهراء 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161656دمحم عبدالمنعم دمحم حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  816

 الـتأشٌر:   ، العارٌن ملن عبدالمنعم دمحم حفنى

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161666احمد سعٌد عبدالخالك السداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  816

 مشتول السوق بملن مٌرفت سالم مصطفى شرف- 31وصف الـتأشٌر:   ، كفر ابراش طرٌك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  22222222وفً تارٌخ  161663محمود احمد كمال الدٌن عبدالخالك االنشاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  818

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  برج البوار ش المومٌة طلبة عوٌضة ملن/ احمد مهدى عبداللطٌف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161326   احمد وهدان دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  811

 الـتأشٌر:   ، شمه دور ارضى عزبة السراٌا  ملن وهدان دمحم رشاد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161326احمد وهدان دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  822

 بناحٌة عزبة السراٌا ملن وهدان دمحم رشاد  2218-1-3فى  161326برلم الـتأشٌر:   ، له مكتب خدمات نظافه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161662احمد دمحم ٌسرى عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  821

 الـتأشٌر:   ، العباسه ابوحماد ملن دمحم ٌسرى عبدالجلٌل

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161663حمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد ابراهٌم عبدال -  822

 وصف الـتأشٌر:   ، تل مفتاح ملن/ عبدهللا سعٌد عبدالحمٌد سلٌمان

ٌل تم تعد 22222222وفً تارٌخ  161662اشرف دمحم خلٌفه عبدالسالم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  823

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر الغنٌمى ملكعبدالسالم دمحم خلٌفه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161685عبدالمنعم عبدالعال عمر غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  824

 عمروصف الـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌه جوار االداره التعلٌمٌه فالوس ملن فتحى عبدالعال 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161454اسامه سعٌد احمد محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  825

عن نشاط مكتب نمل داخلى ومماوالت عامه عدا   161454وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ف جنٌه بناحٌة بندف م منٌا الممح  ملن سمٌر السٌد السٌد النمل السٌاحى  برأسمال عشرة آال

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161654السٌد عامر على عطٌة سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  826

 بٌر عمارة بملن عامر على عطٌة  -وصف الـتأشٌر:   ، العٌداروس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161658اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد لطفى ابراهٌم عوض ، ت -  826

 بملن نبٌلة عبداللطٌف عوض  -الـتأشٌر:   ، الدمحمٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161661على احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  828

 الكبرى ابوحماد ملن احمد دمحم احمدالـتأشٌر:   ، العباسه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161668اكرام احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  821

 بناحٌى كفر اباظه  2212-6-1والغى فى  2212-5-16فى  131666الـتأشٌر:   ، كان له محل ادوات منزلٌه برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161668مد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اكرام اح -  832

 الـتأشٌر:   ، عزبة عبدهللا كفر اباظه ملن عبدالعزٌز احمد دمحم 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 22222222وفً تارٌخ  161662دمحم اسماعٌل عدوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  831

 الـتأشٌر:   ، ش الشرٌعى المساكن التعاونٌة ملن/ دمحم على على صدٌك

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161661دمحم مخلص عبدالشفٌع شبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  832

 الـتأشٌر:   ، كفر شعبان ملن ارباح فكرى سلٌم على 

تم تعدٌل  22222222وفً تارٌخ  144485مادر حسٌن المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سعٌد عبدال -  833

بناحٌة ش االنتاج بجوار كوبرى الوحده  144485العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 فالوس ملن محمود السٌد رجب 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161662حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     امجد عمادالدٌن دمحم احمد -  834

 بملن ادهم عماد الدٌن دمحم  -وصف الـتأشٌر:   ، المطاوٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161666صالح دمحم توفٌك دمحم منسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  835

 ٌر:   ، مٌت ربٌعه ملن بدوى دمحم توفٌك وصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  166521دمحم سمٌر دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  836

 الـتأشٌر:   ، البالشون بملن دمحم سعٌد دمحم مهدى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161668مٌنا ناجى نبٌه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  836

 الـتأشٌر:   ، ش الشهٌد احمد اسماعٌل / المساكن التعاونٌة / الزلازٌك بملن ماجد مكرم الٌاس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161661محمود احمد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  838

 ، مٌت ردٌن ملن احمد السٌد دمحم  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  153114دمحم عزٌز عبدالحمٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  831

ش الجالء حى النصر كفر صمر ملن دمحم ابراهٌم غنٌم و ذلن  66وصف الـتأشٌر:   ، الغاء الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان 

 ستغناء عنهلال

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161653سعدٌه حامد دمحم حسن الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  842

 وصف الـتأشٌر:   ، بٌر عمارة بملكها

العنوان , تم تعدٌل  22222222وفً تارٌخ  161656دمحم سمٌر عبدالعظٌم معروف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  841

 وصف الـتأشٌر:   ، دوٌده ملن احمد دمحم سالمه 

تم تعدٌل  22222222وفً تارٌخ  144485احمد سعٌد عبدالمادر حسٌن المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  842

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش االنتاج بجوار كوبرى الوحده ملن محمود السٌد رجب دمحم السٌد 

تم تعدٌل  22222222وفً تارٌخ  144485احمد سعٌد عبدالمادر حسٌن المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  843

بناحٌة ش بور سعٌد ملن السٌد دمحم  2215-5-3فى  144485العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له استٌراج وتوكٌالت تجارٌه برلم 

 عدالسالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161664سبك لٌده برلم      وفاء على دمحم على ، تاجر فرد ، -  844

 الـتأشٌر:   ، المزارلة / الشارع الرئٌسى بملن جمال السٌد محمود 

تم تعدٌل العنوان  22222222وفً تارٌخ  161683مصطفى اسامه دمحم احمد الطحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  845

 بملن احمد حامد دمحم  -ر:   ، ش المداٌحة , وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161664اسامه دمحم عبدالسمٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  846

 بملن خالد دمحم عبدالسمٌع ابراهٌم  -وصف الـتأشٌر:   ، ش سعد زغلول امام كشرى الزعٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161682عفاف سلٌمان دمحم محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  846

 الـتأشٌر:   ، السعدى ملن/ عبدالحمٌد على دمحم حسٌن

نوان , وصف تم تعدٌل الع 22222222وفً تارٌخ  161326احمد وهدان دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  848

عن نشاط مكتب رحالت داخلٌه ونمل  2218-1-2فى  161326الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 عمال عدا النمل والرحالت السٌاحٌه  بناحٌة شمه دور ارضى /عزبة السراٌا مللن وهدان دمحم رشاد

تم تعدٌل العنوان ,  22222222وفً تارٌخ  161651رد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم حسن عبدالحمٌد البغدادى ، تاجر ف -  841

 وصف الـتأشٌر:   ، ش ساحة الغالل ملن فاطمه السٌد احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161661سماح دمحم دمحم حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  852

 زلازٌك ملن سعٌد على جاد علىالـتأشٌر:   ، كفر االشراف ال

تم تعدٌل  22222222وفً تارٌخ  161665عبدالوهاب عبدالسمٌع عبدالوهاب عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  851

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، منشاة ابو عمر بملن  عبدالسمٌع عبدالوهاب عبدالسالم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222222وفً تارٌخ  161684اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالحمٌد دمحم مصطفى ، ت -  852

 الـتأشٌر:   ، امام السوق الدولى الصالحٌه الجدٌده ملن خالد ابراهٌم سلمى حسن سلٌم

العنوان ,  تم تعدٌل 22222223وفً تارٌخ  161616دمحم رجب مهٌب دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  853

 وصف الـتأشٌر:   ، ش احمد غزالى الزلازٌك ثان ملن وفاء الشافعى عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161818هانى محمود احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  854

 الـتأشٌر:   ، سعود البحرٌة بملن عبدالحمٌد على مصطفى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161822جمال دمحم احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود -  855

 بملن عاطف دمحم سالم  -وصف الـتأشٌر:   ، الدمحمٌة 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 22222223وفً تارٌخ  161811كرم دمحم سلٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  856

 الـتأشٌر:   ، ش الجٌش ملن عبدالحكٌم احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  112221صٌدلٌة د/ مصطفى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  856

 ضوان سلٌمانالزلازٌك ملن ملن زٌنب عبدالمنعم ر 4وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى مساكن الصٌادٌن امام مدرسة ام االبطال بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  112221صٌدلٌة د/ مصطفى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  858

عن نشاط تجارة مستلزمات تجمٌل محلٌه برأسمال  112221وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 ر ماركت ابو احمد الزراعه تمسٌم عنتر اول الزلازٌك ملن مروى اوسام دمحم دمحمخمسة آالف جنٌه بناحٌة ش سوب

تم تعدٌل العنوان  22222223وفً تارٌخ  112221مصطفى عبد المنعم رضوان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  851

الزلازٌك ملن ملن زٌنب عبدالمنعم رضوان  4, وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى مساكن الصٌادٌن امام مدرسة ام االبطال بلون 

 سلٌمان

تم تعدٌل العنوان  22222223وفً تارٌخ  112221مصطفى عبد المنعم رضوان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  862

ل محلٌه عن نشاط تجارة مستلزمات تجمٌ 112221, وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 برأسمال خمسة آالف جنٌه بناحٌة ش سوبر ماركت ابو احمد الزراعه تمسٌم عنتر اول الزلازٌك ملن مروى اوسام دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161686كرٌمه عبدالفتاح خفاجة عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  861

 بملن رضا جودة عبدربه  -طرفة وصف الـتأشٌر:   ، حوض ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161813دمحم دمحم توفٌك مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  862

 الـتأشٌر:   ، ش ساحه الغالل فالوس ملن السٌد عبده العسال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161611ابراهٌم حسن عطٌه عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  863

 الـتأشٌر:   ، صان المبلٌه /*صان الحجر ملن طه دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161823راضى منصور السٌد  صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  864

 نصور السٌد صمرالمرٌن ملن م-وصف الـتأشٌر:   ، طرٌك المرٌن العزازى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161826احمد عبدالسالم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  865

 الـتأشٌر:   ، سواده فالوس ملن دمحم السٌد حسن

تم تعدٌل العنوان ,  22222223ٌخ وفً تار 161822حلمى عبدالوهاب على دمحم صبٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  866

 وصف الـتأشٌر:   ، سماكٌن الغرب الحسٌنٌه ملن منى اسماعٌل عبدهللا اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161811السٌد ابراهٌم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  866

 دمحم السٌد احمد  بملن فاٌزة -وصف الـتأشٌر:   ، لصاصٌن الشرق 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161814محمود دمحم صالح دمحم الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  868

 وصف الـتأشٌر:   ، حى الزهور ملن عبدالحكٌم احمد دمحم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223تارٌخ  وفً 133222ابراهٌم ابراهٌم خلٌفة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  861

 12222عن نشاط مصنع مالبس عدا العسكرٌه برأسمال  133222الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 جنٌه بناحٌة كفر العرب ملن خلٌفه ابراهٌم خلٌفه 

تم تعدٌل العنوان  22222223وفً تارٌخ  112221برلم     مصطفى عبد المنعم رضوان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  862

 , وصف الـتأشٌر:   ، ش سوبر ماركت ابو احمد / الزراعه /تمسٌم عنتر ملن مروى اوسام دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان  22222223وفً تارٌخ  112221مصطفى عبد المنعم رضوان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  861

برأسمال عشرة آالف جنٌه  2226-2-21فى  112221ف الـتأشٌر:   ، له مكتب توزٌع مستجضرات تجمٌل محلٌه برلم , وص

 الزلازٌك ملن ملن زٌنب عبدالمنعم رضوان سلٌمان 4بناحٌة تعدل الى مساكن الصٌادٌن امام مدرسة ام االبطال بلون 

تم تعدٌل العنوان  22222223وفً تارٌخ  161611سبك لٌده برلم      مروة عبدهللا دمحم شولى احمد مرسى ، تاجر فرد ، -  862

 بملن  عبدهللا دمحم شولى احمد مرسى  -الغشام  -ش المنشٌة  26, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161614على محروس دمحم مرسى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  863

 ـتأشٌر:   ، منشٌة السالم ملن محروس دمحم مرسى وصف ال

تم تعدٌل  22222223وفً تارٌخ  161821محمود الشافعى عبدالرحمن ابراهٌم حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  864

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، حفنا ملن هانى دمحم دمحم حسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  165482بك لٌده برلم    دمحم عطوه احمد عطوه ، تاجر فرد ،  س -  865

 التلٌن منٌا الممح ملن احمد عطوه احمد عطوه 2الـتأشٌر:   ، معلف رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161618منى الشافعى عبدالحمٌد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  866

 الزلازٌك بملن احمد خٌرى السٌد  -الصٌادٌن  -وصف الـتأشٌر:   ، ش الوزٌرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223ارٌخ وفً ت 161816احمد ٌسرى احمد محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  866

 الـتأشٌر:   ، ش سعد زغلول منٌا الممح ملن دمحم احمد عبدالسالم

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161615شٌماء احمد مهدى غنٌمى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  868

 احمد ابراهٌموصف الـتأشٌر:   ، البالشون بلبٌس ملن عزت دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161612دمحم صبرى الشٌن صمر الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  861

 بملن صبرى الشٌن صمر الشٌن  -وصف الـتأشٌر:   ، الصنافٌن لبلى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161815سٌف خالد عبدالعزٌز عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  882

 بملن اسالم خالد عبدالعزٌز عبدالحافظ  -ش المحطة  -وصف الـتأشٌر:   ، العزازى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161821زهدى عرفة احمد الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  881

 زكى ابراهٌم الغرباوى  وصف الـتأشٌر:   ، سنهوت بملن ازهار

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    22222223وفً تارٌخ  161824وفاء دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  882

 ، طرٌك المرٌن /العزازى ملن صالح منصور السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  133222ابراهٌم ابراهٌم خلٌفة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  883

 الـتأشٌر:   ، كفر العرب ملن خلٌفه ابراهٌم خلٌفه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  133222ابراهٌم ابراهٌم خلٌفة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  884

 بناحٌة كفر العرب ملن مجدى متولى عبدالمادر  2212-1-11فى  133222الـتأشٌر:   ، له محل مالبس برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161686صفاء البربرى عطوه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  885

 الـتأشٌر:   ، الشبانات ملن جمال  البربرى عطوه دمحم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161688ك لٌده برلم    السٌد احمد دمحم عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سب -  886

 بجوار الشٌخ خطاب ملن هدٌر خالد محمود مصطفى  -الـتأشٌر:   ، بردٌن  

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161822نورا عبدالوهاب حسن خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  886

 بٌشه عامر منٌا الممح ملن وائل عبدالنبى عبدالسالم ٌوسفوصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  152121سمٌه طالل فتحى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  888

 بملن عفاف محمود دمحم المدنى -الـتأشٌر:   ، تعدل الى شنبارة المٌمونة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161821ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد السٌد طنطاوى عل -  881

 الـتأشٌر:   ، ش الشعراء م منش ترعة المنٌا فالوس ملن اشرف اسماعٌل دمحمهنداوى 

ل العنوان , تم تعدٌ 22222223وفً تارٌخ  161612صفاء كمال السٌد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  812

 وصف الـتأشٌر:   ، الجابرٌه الكبٌرة / عمرٌط ملن سمٌر على حسن على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161828محمود خضر عٌسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

 الـتأشٌر:   ، الطحاوٌه ملن دمحم نجٌب ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161825م عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم نبٌل السٌد لاس -  812

 وصف الـتأشٌر:   ، الصٌادٌن بملن نبٌل دمحم احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161681احمد عبدهللا عبدهللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  813

 ، بٌشه لاٌد الزلازٌك ملن دمحم عبدهللا عبدهللاوصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  161816عزه لدرى دمحم السٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  814

 بملن عالء الدٌن دمحم دمحم  -الـتأشٌر:   ، ابو طوالة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161613،  سبك لٌده برلم     دمحم شفٌك عبدهللا شطا حتاته ، تاجر فرد -  815

 وصف الـتأشٌر:   ، التمارزه صان الحجر ملن ابراهٌم شفٌك عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161812محمود دمحم عبدالعظٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  816

 ش الجٌش ملن عزازى عبدالوهاب حسن وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222223وفً تارٌخ  165482دمحم عطوه احمد عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  816

 بناحٌة التلٌن ملن احمد عطوه احمد عطوه 2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع معلف رلم

تم تعدٌل العنوان ,  22222223وفً تارٌخ  161616فرد ،  سبك لٌده برلم     امانى عبدالناصر دمحم دمحم سعد ، تاجر -  818

 ش الملن فٌصل المساكن التعاونٌه الزلازٌك ملن امل كامل غانم3وصف الـتأشٌر:   ، 

ن , تم تعدٌل العنوا 22222223وفً تارٌخ  161812احمد زكى عبدالعظٌم  عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

 وصف الـتأشٌر:   ، عرب الفدان ملن خالد زكى عبدالعظٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161823احمد دمحم حسٌنى عٌداروس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 وصف الـتأشٌر:   ، الحجاجٌه المستجده ملن دمحم حسٌنى عٌداروس

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161841، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم على سعد دمحم  -  121

 م.ابوعمر بملن السٌد على سعد دمحم-الـتأشٌر:   ، الجبهه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  166623بدرٌه دمحم عبدالعال متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 :   ، تعدل الى جٌمه ملن احمد ٌوسف عبده عبدونالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161825دمحم مهدى السٌد بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 ش المسلمى /حسن صالح  / الزلازٌك ملن مهدى السٌد بكرى  على  11الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161844ى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحٌم عبدهللا موس -  124

 وصف الـتأشٌر:   ، عزبة المناجاه ملن دمحم عبدهللا موسى على 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161832سماسم دمحم توفٌك عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الزلازٌك بملن فوزى دمحم عبدالكرٌم حماد  -االشارة  -خلف بولٌس النجدة  -وصف الـتأشٌر:   ، ش البهنسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161842لٌده برلم     على دمحم عباس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك -  126

 صان الحجر بملن على حسن حموده-رمسٌس -الـتأشٌر:   ، عزبة العماٌدة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161821ابانوب رأفت فؤاد عزٌز صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 النحال الزلازٌك ملن  رأفت فؤاد عزٌز -شارع الزرزمون  12وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161836حسن على مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 بملن على مصطفى مصطفى   -وصف الـتأشٌر:   ، الروضة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161852بك لٌده برلم    عدنان دسولى ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  س -  121

 لصاصٌن الشرق ملن دسولى ابراهٌم سالمه -وصف الـتأشٌر:   ، المشروع االٌطالى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161836عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 تأشٌر:   ، ش على بن ابى طالب من ش الجالء ملن عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللاوصف الـ

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161836عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا ش الجالء ملن 11وصف الـتأشٌر:   ، له ورشة اصالح كاوتش  بناحٌة عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  148158دمحم السٌد االسمر تاٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى رمسٌس صان الحجر ملن السٌد االسمر تاٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161834ٌده برلم    احمد عبدالرحٌم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  113

 الـتأشٌر:   ، عزبة الثمانٌن المالن ملن/ عماد عبدالرحٌم السٌد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161834احمد عبدالرحٌم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

بناحٌة عزبة  2211/2/26و اغلمه فى  122561و لٌد برلم  2212/4/13ن له محل مكتب رحالت افتتح فى الـتأشٌر:   ، كا

 الثمانٌن المالن ملن/ احمد دمحم حسن

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161843وفاء حسٌنى دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ابو هاشم بنى عامر ملن/ شحاته حسٌنى عبدالهادى  وصف الـتأشٌر:   ، عزبة

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161846نورهان السٌد دمحم مأمون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 دمحم السٌد دمحم مأمون(-هبه -الـتأشٌر:   ، بنى جرى  ملن ورثة المرحومه نادٌه دمحم سالمه )ماجده 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161853دمحم احمد حسن عبدالحمٌد البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 وصف الـتأشٌر:   ، شارع ساحة الغالل بجوار المسجد المجٌدى بملن احمد حسن عبدالحمٌد البغدادى

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161836لٌده برلم     عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك -  118

 وصف الـتأشٌر:   ، له محل احذٌه بناحٌة  ش على بن ابى طالب من ش الجالء ملن عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161836عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش الجالء  ملن عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا 11وصف الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161863تغرٌد محمود سعٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 بملن عبدالمنعم عبدالوهاب حسن  -وصف الـتأشٌر:   ، ش جمعٌة المحافظة على المران الكرٌم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161824اسماعٌل صابر دمحم محارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بملن صابر دمحم محارب  -وصف الـتأشٌر:   ، نشوة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224رٌخ وفً تا 161835دمحم محمود دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، سوادة ملن/ سمٌحة دمحم حسن

تم تعدٌل  22222224وفً تارٌخ  161831عبدالمحسن عبدهللا عبدالمحسن فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر السطوحٌة ملن/ رضا دمحم محمود

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161856عدلى ذكى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد  -  124

 الـتأشٌر:   ، البالشون بلبٌس ملن سامٌه دمحم ابراهٌم

وان , تم تعدٌل العن 22222224وفً تارٌخ  161833السٌد عبدالرحمن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 وصف الـتأشٌر:   ، ش ترعه سراج الحسٌنٌه ملن عبده عاطف عبده

تم تعدٌل العنوان  22222224وفً تارٌخ  161838احمد سعد السٌد العربى سعد حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 سٌن, وصف الـتأشٌر:   ، ش النصر المتاجر الشعبٌه منٌا الممح ملن جواد ابوالفتوح دمحم ح

تم تعدٌل العنوان  22222224وفً تارٌخ  161852عبدالعزٌز احمد عبدالعزٌز المغربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 , وصف الـتأشٌر:   ، الحلبى بملن همت دمحم ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  152251مٌنا راضى شاكر عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 ش االسٌوطى تمسٌم الحناوى ملن انطونٌوس راضى شاكر  142وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  152251مٌنا راضى شاكر عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 تغناء عنهوصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء المحل اآلخر بسبب االس

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  145316اٌمن عاطف عبدالرحٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 بملن عاطف عبدالرحٌم عٌسى  -وصف الـتأشٌر:   ، النوبة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161846نبٌل جوده سلٌمان على جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 وصف الـتأشٌر:   ، الحرٌه  ملن جوده سلٌمان على 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  163626ٌاسمٌن عبدهللا دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 وسامى و فرحات و عبدالرحمن الـتأشٌر:   ، ش بورسعٌد ابوحماد ملن ورثه عبدالعظٌم عبدالرحمن وهم عادل 

تم تعدٌل  22222224وفً تارٌخ  161848مصطفى عبدالستار عبده مصطفى الرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 حوض الجبل المستجد  66العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ق رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161855عبدالحى فاضل سالم سالم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 وصف الـتأشٌر:   ، الجدٌده ملن والء عبدالوهاب دمحم عبدالوهاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  141281احمد حسن على احمد بلطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الـتأشٌر:   ، ش الشبراوى خلف مستشفى الغندور بلبٌس ملن دمحم عزت البطرٌك

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161826السٌد ٌوسف حسن ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الـتأشٌر:   ، الفدادنة بملن مشٌرة نبٌل السٌد سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161826عبدالعظٌم مختار احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 بملن عفت صالح الدٌن اسماعٌل  -سندنهور  -الـتأشٌر:   ، شارع االرنطة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224ً تارٌخ وف 161822شرٌف فرج عبدالفتاح دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 وصف الـتأشٌر:   ، شوبن بسطة ـ ملن / دمحم خلٌل الشحات عبدهللا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161851جٌهان ابومسلم عاٌش شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 سولى وصف الـتأشٌر:   ، مٌت ٌزٌد بملن ابراهٌم ابراهٌم الد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  166586احمد دمحم عبدهللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 2عن نشاط مصنع لتصنٌع المكرونه بناحٌة محل رلم  166586الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 رشٌد منشأة بشارة ملن فاطمه محمود

 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161854مى مامون دمحم االزهرى عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 وصف الـتأشٌر:   ، عماره ابورشوان ش المدرسه مٌدان المنتزه  الزلازٌك ملن امال احمد رضوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  166516برلم    هٌثم احمد تاٌه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  142

 مركز صان الحجر بملن احمد تاٌه سالمه على-رمسٌس -الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبة السعٌن

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161831احمد محمود سوٌلم على االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 بملن دمحم عبدالسالم عبدالكرٌم حسن  -خلف مولف االتوبٌس  -ـتأشٌر:   ، ش المركز وصف ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222224وفً تارٌخ  161845اٌمن عبدهللا دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الـتأشٌر:   ، كفر العزازى ابوحماد ملن هانى حسٌن دمحم على

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  161828حمود حامد جوده عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  145

 وصف الـتأشٌر:   ، شنبارة المٌمونه ملن حامد جوده عبدالخالك

العنوان , وصف تم تعدٌل  22222224وفً تارٌخ  161841ماهر عبدهللا محمود تمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الـتأشٌر:   ، السعدٌه ابوحماد ملن االمٌر عبدهللا محمود

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  166586احمد دمحم عبدهللا سلٌمان الرمٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 منشأة بشاره ملن فاطمه محمود رشٌد جبر 2وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222224وفً تارٌخ  166586احمد دمحم عبدهللا سلٌمان الرمٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 بناحٌة م بشارة ملن فاطمه محمود رشٌد  2211-12-4فى  166586وصف الـتأشٌر:   ، له محل بماله برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161862م    عزه دمحم مرغنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  141

 الـتأشٌر:   ، المرالره ملن سوسن على السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161811اشرف عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 مد ذكى بملن اشرف عبدالمنعم اح -وصف الـتأشٌر:   ، نشوة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161284دمحم نبٌل دمحم عبدهللا عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 وصف الـتأشٌر:   ، البالشون ملن ابراهٌم دمحم سعٌد محمود 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161284دمحم نبٌل دمحم عبدهللا عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 بناحٌة البالشون ملن هداٌه دمحم دمحم 2216-12-31فى  161284وصف الـتأشٌر:   ، له مماوالت عامه واستٌراد وتصدٌر برلم 

ٌل تم تعد 22222225وفً تارٌخ  113522ابراهٌم دمحم سعٌد محمود عطٌة حمرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر تورٌدات غذائٌة براسمال عشرة االف جنٌه بناحٌة البالشون ملن/هداٌه دمحم 

 دمحم هٌكل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161862همت دمحم عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 كفر موسى عمران ملن/ فتحى غنٌم اسماعٌل دمحمالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161862سلوى محمود عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الزلازٌك بملن مصطفى حسن على  -بجوار مسجد ابو احمد  -وصف الـتأشٌر:   ، ش الغشام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 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  161886د عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم نصر عبدالحمٌ -  156

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الغنام المنشٌه الجدٌده فالوس ملن اٌمن دمحم دمحم الهادى

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 22222225وفً تارٌخ  161814دمحم دمحم خٌرى بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الـتأشٌر:   ، الخٌس ملن/ السٌد خٌرى بدوى عبدالسٌد

تم تعدٌل العنوان  22222225وفً تارٌخ  161816دمحم عاطف دروٌش دمحم امام فرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 , وصف الـتأشٌر:   ، الزوامل بملن عاطف دروٌش دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  143312 عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جمال عبدالعال دمحم -  151

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى  البالشون ملن منال عبدالمنعم امٌن مصطفى 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 22222225وفً تارٌخ  161864محمود جمال على عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الزلازٌك ملن دمحم جمال على عوض -الحسٌنٌه -الـتأشٌر:   ، ش الشٌماء من ش /توفٌك اباظه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161865دمحم السٌد دمحم السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الـتأشٌر:   ، طحله بردٌن الزلازٌك ملن عطٌه دمحم على

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161882اٌمن ناجح دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 عمرٌط بملن ناجح دمحم عطٌة  -الـتأشٌر:   ، ع االصالح 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161284دمحم نبٌل دمحم عبدهللا عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

الزلازٌك عن نشاط تجارة وتصنٌع االدوات  161284وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى آخر تابع للسجل التجارى رلم 

 احٌة البالشون ملن ابراهٌم دمحم سعٌد محمودالمنزلٌه برأسمال مائة الف جنٌه بن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161856السٌد ثروت على عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 الـتأشٌر:   ، ش الشاكوشى /فالوس البلد ملن محمود دمحم فكرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161866،  سبك لٌده برلم     دمحم السٌد توفٌك دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد -  165

 اكتوبر بلبٌس ملن نبوٌه دمحم خلٌل بدوى 6وصف الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161884خالد نصر دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 النٌل الزلازٌك ملن لٌلى ٌونس ابراهٌم ش وادى  32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161862السٌد صالح عبدالحمٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 وصف الـتأشٌر:   ، مدخل البلد ابوحماد ملن اشرف دمحم دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  165232لٌده برلم    حسن عبدالصبور حسن على ، تاجر فرد ،  سبك  -  168

 وصف الـتأشٌر:   ، سعود المبلٌه الحسٌنٌه ملن طالل عٌد سالم مسلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161865صالح دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 بجوار مسجد ام المرى بملن احمد دمحم احمد  -الـتأشٌر:   ، لسم الحناوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161865صالح دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

غرفة وتم شطبه ومحل فى مكتب  2212/6/5افتتح فى  13126اكتوبر ممٌد برلم  6الـتأشٌر:   ، كان له محل اخر بناحٌة مكتب 

 وتم شطبة 12131الجٌزة برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161868حنان دمحم على حسن غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 وصف الـتأشٌر:   ، الجوسك ملن/ نور دمحم السٌد ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161888اٌمان على سلٌمان دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 الـتأشٌر:   ، سواده فالوس ملن ممدوح على سلٌمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ  113522ابراهٌم دمحم سعٌد محمود عطٌة حمرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

  هٌكلالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، البالشون ملن/ هداٌه دمحم دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161861رسمٌة عبدهللا احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 الـتأشٌر:   ، كفر ٌوسف سالمه ملن/ دمحم ابوالفتوح دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161811سعٌد عادل عوض دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 وصف الـتأشٌر:   ، لرملة بملن سعٌد خلٌل خلٌل حتٌت 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161866محمود دمحم حسن دمحم موافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 وصف الـتأشٌر:   ، ش ابراهٌم العنانى ـ الحسٌنٌة ـ ملن/ هناء احمد مختار دمحم

تم تعدٌل  22222225وفً تارٌخ  161861دمحم عبدالرحمن موسى عبدالرحمن زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، البتٌه الصحافة مشتول السوق ملن/ عبدالرحمن موسى عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161861احمد كامل دمحم غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 الـتأشٌر:   ، بنى عباد ملن/ فوزى الشحات عبدالعظٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161812رضا دمحمٌن عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 بملن عزبة احمد شكرى  -الـتأشٌر:   ، العلوٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161885ابراهٌم عزازى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 وصف الـتأشٌر:   ، ش وهبه فالوس ملن احمد ودمحم وعبدهللا وبٌومى عزازى دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161881محمود حربى عطٌه دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الشهٌد طٌار الحسٌنٌه الزلازٌك ملن عبدالرحمن سمٌر عبدالرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161882هبه دمحم فتحى عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 هندسه الرى منٌا الممح ملن عالء دمحم السٌد الـتأشٌر:   ، ش ابوغرٌب ش

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161815دمحم حامد عبدالستار حامد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 وصف الـتأشٌر:   ، الزوامل بلبٌس ملن السٌد على السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161851ٌده برلم    ٌاسر السٌد جودة متولى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  184

 شبرا النخلة بملن جودة السٌد متولى  -بجوار صٌدلٌة ابو بركة  -الـتأشٌر:   ، ش المحطة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161863اسالم دمحمالسٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 تأشٌر:   ، طرٌك هرٌة الجدٌد / الزلازٌك بملن احمد دمحم محمود الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161866ابراهٌم دمحم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 الـتأشٌر:   ، بنى اٌوب بملن منى دمحم ابراهٌم السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161818ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبدالرحٌم ابراهٌم -  186

 ش السٌد العوضى الحسٌنٌه الزلازٌك ملن احمد مجدى رجب على 46وصف الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 22222225وفً تارٌخ  161122احمد صابر محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 االشارة ملن احمد دمحم السعٌد محمود عسكر-الـتأشٌر:   ، طرٌك مولف المنصوره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161864دمحم دمحم احمد كلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الـتأشٌر:   ، كفر موسى عمران ملن/ جمال محمود السٌد مرسى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161813عطوه دمحم عطوه ربٌع عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر العباسه ابو حماد ملن عبدالكرٌم جوده دمحم حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225ٌخ وفً تار 161858دمحم السٌد فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن السٌد فتحى دمحم حسن  -تل مفتاح  -ش بركات دمحم  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161881شامل على شاهٌن دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، ش مصعب بن عمٌر من ش الشٌخ ابوحماد ملن سمٌحه عبدهللا دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161816احمد السٌد احمد دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 وصف الـتأشٌر:   ، الزوامل ملن السٌد احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161113ابراهٌم دمحم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ابراهٌم السٌد الـتأشٌر:   ، بنن السكر /البكارشه /صان الحجر / ملن دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161861دمحم صالح ابوالعال عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، ابراش مركز مشتول السوق ملن صالح ابوالعال عبدالسمٌع

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222225وفً تارٌخ  161868انجى السٌد دمحم حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، الكتٌبه ملن دمحم سعٌد محمود ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22222225وفً تارٌخ  161122اثار عبدالحكٌم غنٌم دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ام دمحم كساب وصف الـتأشٌر:   ، الصنافٌن بملن احمد محمود ام

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161122حلٌمه موسى احمد دمحم الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 وصف الـتأشٌر:   ، لصاصٌن الشرق الحسٌنٌه ملن حسام الدٌن دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161131م    عبدالباسط منٌر ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  111

 الـتأشٌر:   ، كوبرى ابو جوٌفل / رمسٌس / مركز صان الحجر بملن منٌر ابراهٌم دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161126ابتسام فتحى على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1222

 ، سعود الحسٌنٌه ملن فاطمه عبدالحمٌد لاسم دمحم الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161126مٌاده دمحم علٌوه حسن شلبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1221

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت معال ملن دمحم متولى مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161126برلم    دمحم عنتر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  1222

 بملن دمحم التهامى عنتر -طرٌك الشمر  -الـتأشٌر:   ، مالمس 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161112احمد عبدالرحمن عبدالبنى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1223

 ملن/ ابراهٌم عبدالمطلب دمحم على وصف الـتأشٌر:   ، هرٌة رزنة

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  151561امٌن سعٌد امٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1224

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى السعدٌه ملن عماد سعٌد امٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161124دمحم عبدالرازق احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1225

 وصف الـتأشٌر:   ، السماعنة ـ ملن/ عبدالرازق احمد حسن

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161118عصام صبحى متبولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1226

 متولىوصف الـتأشٌر:   ، كفر ابراش مشتول السوق ملن سلوى دمحم 

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ  161133الهام دمحم نبٌل عبدالعال محمود الصافورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1226

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش نبٌل الصافورى الحسٌنٌه ملن  دمحم نبٌل عبدالعال محمود الصافورى

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161132سبك لٌده برلم     دمحم فوزى ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  -  1228

 الـتأشٌر:   ، كفر دنوهٌا الزلازٌك ملن اسماء عبدهللا احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  22222226وفً تارٌخ  161123امنٌة عنتر عبدالعزٌز السٌد مازن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1221

 بملن عطٌات دمحم ابو زٌد  -ش ارض المولد  34، , وصف الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161121دمحم عبدالعزٌز بغدادى متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1212

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر اباظه ملن عبد العزٌز بغدادى متولى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161121فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبدالعزٌز بغدادى متولى ، تاجر -  1211

 بناحٌة ش نور االسالم وراق العرب امبابه الجٌزه  2226-4-21فى  188263وصف الـتأشٌر:   ، له مكتب رحالت برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161111هدٌر دمحم فكرى عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1212

 وصف الـتأشٌر:   ، شوبن بسطة ملن/ عبدالعظٌم عادل عبدالعظٌم

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161128جالل مجدى جالل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1213

 وصف الـتأشٌر:   ، الغار ملن حسٌنى سلٌمان حسٌنى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161123ٌم احمد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وسام ابراه -  1214

 بملن ابراهٌم احمد دمحم عثمان  -المستجدة  -وصف الـتأشٌر:   ، الحجاجٌة 

تعدٌل العنوان ,  تم 22222226وفً تارٌخ  161121رضا كامل دمحم احمد خٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1215

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر شلشلمون ملن كامل دمحم احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161135دمحم سعٌد محمود بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1216

 ٌن فهمى احمد الزلازٌك بملن فاتن عزالد -لسم عبداللطٌف حسانٌن  -الـتأشٌر:   ، ش المنتصر باهلل 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  138413احمد حسن حسن النبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1216

 صان الحجر بملن ادرٌس فاٌز حسن  -وصف الـتأشٌر:   ، المصبى شرق 

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ  161112عصام عبدالسمٌع عبدالعزٌز موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1218

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، كفر زٌدان بملن منى على اسماعٌل السٌد 

تم تعدٌل العنوان  22222226وفً تارٌخ  161114جمال فتحى عبدالصادق عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1211

  الهادى موسى , وصف الـتأشٌر:   ، الصنافٌن البحرٌة بملن اسالم دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  163524احمد السٌد دمحم على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1222

 بملن احمد السٌد دمحم على مصطفى  -وصف الـتأشٌر:   ، الكتٌبة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161116احمد عطا ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1221

 الـتأشٌر:   ، ش طارق بن زٌاد جوار ممابر االلباط منٌا الممح ملن ثناء عبدهللا ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  145688جمعه دمحم فتحى دمحم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1222

 ش ابو صمر حسن صالح الزلازٌك ملن دمحم زغلول عبده اللٌثى  13الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161125اٌه ابراهٌم الدسولى زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1223

 بملن دمحم صالح جودة دمحم السٌد غٌث -، كفر شلشلمون    وصف الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  126245ابتسام دمحم عبدالعظٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1224

بناحٌة كفر موسى عمران  وصف الـتأشٌر:   ، له مماوالت عامه وتورٌدات وتشوٌن مواد بناء عدا تورٌد العماله زالحاسب اآللى

 ملن سمٌر فتحى دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  126245ابتسام دمحم عبدالعظٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1225

 كفر موسى عمران ملن سمٌر فتحى دمحم  محمود 2وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161134تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم مصطفى عوض هللا ، -  1226

 ش احمد ماهر / بملن اٌمان احمد امٌن احمد  62وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161124دمحم عبدالسالم احمد الفلكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1226

 بملن السٌد عبدالسالم احمد  -الزلازٌك  -ش الفلكى  -أشٌر:   ، عزبة عبداللطٌف حسانٌن وصف الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161122فتحى ابراهٌم عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1228

 بدهللا على الـتأشٌر:   ، الدور الثانى برج البطران / ش الدروس بملن دمحم ع

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161128هاله نبوى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1221

 الـتأشٌر:   ، هرٌة رزنه  ملن محمود السٌد السٌد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  152313دمحم احمد سالم ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1232

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى شبرا النخله ملن عبدالناصر احمد سالم 

تم تعدٌل العنوان  22222226وفً تارٌخ  161111عبدهللا فاٌز ابراهٌم ابراهٌم عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1231

 نى حسٌن السٌدش الرملى لسم النظام ملن/ ها2, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161121دمحم سعٌد ابراهٌم سلٌمان  خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1232

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الرضا والنور /كفر ابراش /مشتول السوق  ملن سعٌد ابراهٌم سلٌمان  

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161116،  سبك لٌده برلم     احمد عبدالوهاب احمد دمحم ، تاجر فرد -  1233

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر العزازى ـ ملن/ عبدالوهاب احمد دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161126طلعت دمحم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1234

 ٌنٌه ملن عزازى فتحى على ابراهٌمالـتأشٌر:   ، سعود الحس

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ  161115كرٌم عبدالحلٌم دمحم عبدهللا دمحم الجوسمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1235

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الجوسك ملن/ عبدالحلٌم دمحم عبدهللا

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161132لٌده برلم    عصام محى السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك  -  1236

 الـتأشٌر:   ، جزٌرة علٌوة / سعود البحرٌة بملن محى السٌد حسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161154ابراهٌم دمحم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1236

 ٌنه منشاه ابوعمر ملن جٌهان حسن دمحم علىالـتأشٌر:   ، كفر المد

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161182البدٌوى احمد حمزه دمحم ٌوسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1238

 وصف الـتأشٌر:   ، بنى عامر بملن جمال السٌد لطب

تم تعدٌل العنوان  22222226وفً تارٌخ  161165ٌده برلم    سلٌم عمر عبدالحمٌد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك ل -  1231

 , وصف الـتأشٌر:   ، السعادات ملن عمر عبدالحمٌد دمحم رضوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161158دالٌا عبدهللا احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1242

 ملن عبدهللا احمد ابراهٌمالـتأشٌر:   ، ش الشٌخ جوده 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161163شولى سمٌر نمر جورجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1241

 وصف الـتأشٌر:   ، لرٌه الصالحٌه المدٌمه فالوس  ملن خدٌجه على احمد

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161136رشا شحته الطاهر متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1242

 الشبانات بملن نفٌسة عطٌة دمحم  -الـتأشٌر:   ، اوالد وافى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161166حسام جاد حسٌن عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1243

 وران ابو عطاهللا بملن امال عبدالرحمن حسٌن وصف الـتأشٌر:   ، لرٌة الصالحٌة المدٌمة د
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  133166على عبدالسالم موسى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1244

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى كفر دمحم حسٌن ملن دمحم مهدى مجاهد السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  164516، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هاله صالح على دمحم المرعٌش  -  1245

 وصف الـتأشٌر:   ، غزاله الخٌس الزلازٌك ملن خالد عبدالحمٌد خلٌل البوهى

 تم تعدٌل العنوان , 22222226وفً تارٌخ  164516هاله صالح على دمحم المرعٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1246

 وصف الـتأشٌر:   ، له محل اخر عن تورٌدات عامه فى غزاله الخٌس الزلازٌك ملن حسن السٌد خلٌل اسماعٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161168هبه على دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1246

 منعم محمود علىفالوس بملن عبدال-السنٌطة -الـتأشٌر:   ، عزبة عٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  156428محمود فتحى عمل غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1248

 الـتأشٌر:   ، سنهوا منٌا الممح ملن احمد فتحى عمل 

تم تعدٌل العنوان  22222226ارٌخ وفً ت 161146دمحم عبدالوهاب عبدالجواد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1241

 بملن عبدالوهاب عبدالجواد الشامى  -, وصف الـتأشٌر:   ، حفنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161136تامر سعٌد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1252

 الـتأشٌر:   ، النخاس بملن دمحم عمل دمحم عمل 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161151السٌد احمد حسن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1251

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الماذون / لسم ثان فالوس بملن منى عماد دمحم الدسولى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226ً تارٌخ وف 161141دمحم خالد عبدهللا حسٌن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1252

 وصف الـتأشٌر:   ، كفر اٌوب ملن خالد عبدهللا حسٌن سلٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161142احمد ماهر عبدهللا دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1253

الحسٌنٌة / الزلازٌك بملن ندى عمر ابراهٌم الزٌات بوالٌة والدها عمر  - وصف الـتأشٌر:   ، ش الجهاد / من ش / الشهٌد احمد فؤاد

 ابراهٌم الزٌات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161162نهى عادل السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1254

 مرسىش المدٌر حى الزهور الزلازٌك ملن اٌهاب صالح دمحم 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ  161162ٌاسمٌن وحٌد عبدالعزٌز خلٌل مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1255

 بملن بهجت عبدالمحسن دمحم  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شبرا النخلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226 وفً تارٌخ 161161دمحم الغرٌب احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1256

 صان الحجر  ملن عبدالفتاح ابراهٌم عبدالفتاح سالم -الـتأشٌر:   ، رمسٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161151دمحم ابراهٌم السٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1256

 محسن دمحم صالح بملن  -وصف الـتأشٌر:   ، حى ابو صباح 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161131على عبدالحمٌد عبدالهادى جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1258

 بملن صالح عبدالحمٌد عبدالهادى  -الطٌبة  -وصف الـتأشٌر:   ، ش بحر السنٌتى بجوار كوبرى البساٌسة 

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ  161143امام شداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالحمٌد عبدالبارى  -  1251

 ش الخشاب خلف المبره مٌدان المومٌه الزلازٌك ملن حسن سلٌمان حسٌن سالم  12العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ  161143احمد عبدالحمٌد عبدالبارى امام شداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1262

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له فرع بناحٌة ش درب المعمل من ش سعد زغلول  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ  161143احمد عبدالحمٌد عبدالبارى امام شداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1261

بناحٌة ش منتصر من ش الجالء ملن  2216-6-1فى  33366جاهزه برلم  العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، له محل تجارة مالبس

 ممدوح دمحم السٌد 

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ  161166رٌم عبدالباسط السٌد احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1262

  العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش عمر بن العاص بملن اسماعٌل عبدالرحمن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161161دمحم عدوى امام حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1263

 الـتأشٌر:   ، بٌشه عامر منٌا الممح ملن كرٌم خالد سمٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161156اسراء محمود دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1264

 وصف الـتأشٌر:   ، النكارٌه ملن مصطفى عطٌه دمحم شرف

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161164احمد ادرٌس عبدالفتاح متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1265

 وصف الـتأشٌر:   ، العباسه ملن امال دمحم زارع عبدالستار 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  155422دمحم مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسماء -  1266

 ش مجمع المصالح الحكومٌة / بملن عدلٌة محمود السٌد على 14وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22222226خ وفً تارٌ 161142اسالم عبدالحمٌد عبدالحى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1266

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شوبن بسطه ملن عبدالحمٌد عبدالحى عبدالهادى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161161اسامه تاٌب موسى ابراهٌم خشبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1268

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الجالء ملن زهٌرة عبدالحمٌد ٌوسف

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161162اسامه حسن دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1261

 بملن دمحم احمد دمحم سٌد  -الـتأشٌر:   ، كفر ابو فرج 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  164516هاله صالح على دمحم المرعٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1262

 وصف الـتأشٌر:   ، افتتح محل اخر عن تصنٌع مالبس فى غزاله الخٌس ملن خالد عبدالحمٌد خلٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161153مارٌنا رزق عوض رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1261

  امام بملن سامى امام دمحم -الـتأشٌر:   ، العزٌزٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161152اسامه احمد الهادى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1262

 الـتأشٌر:   ، مالمس منٌا الممح ملن احمد الهادى احمد

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161156اسالم ابراهٌم حامد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1263

 وصف الـتأشٌر:   ، بٌشه عامر منٌا الممح ملن عادل حامد ابراهٌم

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ  161144سوسن صالح دمحم فؤاد عبدالمطلب مباشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1264

 ازٌك ملن اشرف عبدالستار عطٌهش عماره بنن االسكان ثان الزل 56العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  22222226وفً تارٌخ  161168الشٌماء دمحم ابراهٌم حسن العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1265

 صان الحجر بملن على عزت دمحم على دمحم  -, وصف الـتأشٌر:   ، صان المبلٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161141فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالحكٌم دمحم السٌد ، تاجر  -  1266

 الـتأشٌر:   ، المبه منٌا الممح ملن عبدالحكٌم دمحم السٌد

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161161عمرو عطوه حمد امٌن عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1266

 بملن محروس ابراهٌم بغدادى  -ف السكة الحدٌد وصف الـتأشٌر:   ، خل
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161165احمد رشاد احمد دمحم الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1268

 وصف الـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌه ملن احمد السٌد دمحم ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161146دمحم عبدالتواب دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1261

 بملن عبدالتواب دمحم دمحم  -شبرا النخلة  -الـتأشٌر:   ، عزبة الزهوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161166مبارن ٌحٌى مبارن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1282

 وصف الـتأشٌر:   ، السعٌدٌة بملن ٌحٌى مبارن دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161166مبارن ٌحٌى مبارن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1281

بلبٌس بملن ٌحٌى مبارن دمحم ابراهٌم وتم المحو -ناحٌة السعٌدٌة وصف الـتأشٌر:   ، كان له محل عن نشاط بٌع حداٌد وبوٌات ب

 56266بأمر محو رلم 2212/4/5بتارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161162مرفت هالل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1282

  بملن ابراهٌم جبارة عبدهللا جبارة -الـتأشٌر:   ، علٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161164السٌد الباز احمد على ملون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1283

 وصف الـتأشٌر:   ، ش المحطه الصالحٌه المدٌمه فالوس ملن حماده محمود رمضان

تم تعدٌل العنوان ,  22222226ً تارٌخ وف 161148دمحم فرج متولى حسن اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1284

 العدلٌة بملن سعد امٌن امٌن  -وصف الـتأشٌر:   ، ش البحر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222226وفً تارٌخ  161163الشرٌف احمد حسن خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1285

 الد دمحم جبرالزلازٌك ملن خ-المومٌه -الـتأشٌر:   ، برج طٌبه ش الغشام 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  161166سامى ابراهٌم طلبة الحسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1286

 صان الحجر بملن عبٌر حسنى حسن  -وصف الـتأشٌر:   ، ثالثة رمسٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  22222226وفً تارٌخ  166222حماده دمحم حسن مصطفى زامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1286

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى عزبة التل لرٌه السالم بلبٌس ملن دمحم حسن مصطفى زامل 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222222تارٌخ  وفً 151411ولٌد دمحم شاكر حسن منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى مكتب رحالت ونمل عمال ماعدا الرحالت السٌاحٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222222وفً تارٌخ  114121شاور فرح احمد ابوعطاٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  تعدل الى تجاره كاوتش سٌارات

تم تعدٌل 22222222وفً تارٌخ  162423لى بركات للتصمٌمات واالستشارات الهندسٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  3

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الى مكتب تصمٌمات واستشارات هندسٌه

تعدٌل النشاط , وصف تم 22222222وفً تارٌخ  162423على بركات للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب تصمٌمات واستشارات هندسٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222222وفً تارٌخ  161163عمار حسن دمحم الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  بماله وتموٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222222وفً تارٌخ  122152شرٌف عبدالمنعم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تعدل الى بٌع اعالف

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222222وفً تارٌخ  162254هانى دمحم رزق مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدل الى مدشة حبوب واعالف

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222223وفً تارٌخ  145615سبك لٌده برلم    حامد بكرى حامد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  -  8

 التأشٌر:  اضافه نشاط التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222223وفً تارٌخ  142146حمادة حسن ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  تعدل الى تجارة مواد غذائٌة بالجملة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222223وفً تارٌخ  133312ٌم عبدهللا بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد سل -  12

 تعدل الى تجارة المواد الغذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222223وفً تارٌخ  135436السٌد عبدالعال السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدل الى تصنٌع ركنٌات وستائر ومفروشات التأشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222223وفً تارٌخ  151121ابراهٌم منصور عبدهللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تعدل الى بٌع اكسسوار حرٌمى وخردوات جملة

تم تعدٌل النشاط , 22222224وفً تارٌخ  155236ه برلم   مصطفى دمحم رشاد السٌد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  13

 وصف التأشٌر:  اضافة نشاط توكٌالت تجارٌة

تم تعدٌل النشاط , 22222224وفً تارٌخ  154828لطٌفه شاكر محمود دمحم للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 السٌاحٌه وصف التأشٌر:  تعدل الى مكتب رحالت ونمل عمال عدا الرحالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222224وفً تارٌخ  166364اسماعٌل احمد فؤاد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تعدل الى ثالجه اسمان مجمده

دٌل النشاط , تم تع22222224وفً تارٌخ  14846سلوى عبدهللا عبداللطٌف عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر:  تعدل الى  حظٌره مواشى حالبه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222224وفً تارٌخ  141664عادل دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تعدل النشاط الى تصنٌع مالبس جاهزه للغٌر عدا المالبس العسكرٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222225وفً تارٌخ  151451دمحم احمد الكومى اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر:  تعدل الى صناعات بالستٌكٌه وتوكٌالت تجارٌه  وتورٌدات عمومٌه عدا مجاالت الكمبٌوتر والعماله والحاسب االلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222225وفً تارٌخ  138632،  سبك لٌده برلم   احمد مصطفى ٌوسف دمحم ، تاجر فرد  -  11

 التأشٌر:  اضافه نشاط مماوالت عمومٌه وتورٌدات عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر

ٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف التأش22222225وفً تارٌخ  164234دمحم ٌحٌى دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدل الى مكتب مماوالت وتورٌدات عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب االلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222226وفً تارٌخ  161221رشا دمحم رضا عبدالرازق جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدل الى معلف مواشى حالبه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222226وفً تارٌخ  162823ٌع مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دٌنا دمحمى عبدالسم -  22

 التأشٌر:  تعدل الى بٌع مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222226وفً تارٌخ  153332سالم عبدالعال عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تأشٌر:  تعدل الى المالبس الجاهزه عدا المالبس العسكرٌهال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222221وفً تارٌخ  162111تامر الشحات عٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تعدل الى ورشة صٌانة السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222221وفً تارٌخ  141481 محمود بٌومى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  25

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال عدا الرحالت السٌاحٌه

تم تعدٌل النشاط , 22222221وفً تارٌخ  141515دمحم صالح الدٌن عطٌه عطٌه دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 محمولوصف التأشٌر:  اكسسوارات 

تم تعدٌل النشاط , 22222221وفً تارٌخ  141515دمحم صالح الدٌن عطٌة عطٌة الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر:  اكسسوارات محمول

 تم تعدٌل النشاط , وصف22222221وفً تارٌخ  126152الباز محمود سلٌمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  ٌضاف خلط وتصنٌع خرسانه مسلحه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222221وفً تارٌخ  84622على عبدهللا موسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم الغاء التصدٌر

تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 22222212وفً تارٌخ  162265السٌد ٌسرى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 اضافة نشاط تجارة اجهزة كهربائٌة بالجملة فٌما عدا الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222212وفً تارٌخ  166225وفاء عبدالسمٌع محروس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 لرحالت السٌاحٌةالتأشٌر:  تعدل النشاط الى مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال عدا ا

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222212وفً تارٌخ  116656نزٌه السٌد ابراهٌم صباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 6من المجموعه  36والفمرة  11التأشٌر:  ٌضاف استٌراد وتوكٌالت تجارٌه عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222212وفً تارٌخ  162232   رمضان جمعه سعد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  33

 التأشٌر:  اضافة نشاط تورٌد وتوزٌع اخشاب

تم تعدٌل النشاط , 22222212وفً تارٌخ  163443احمد ابراهٌم رضوان ابراهٌم الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر:  ٌضاف مركز خدمة سٌارات

تم تعدٌل النشاط , 22222212وفً تارٌخ  163632عبدالعزٌز عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احالم رجب  -  35

 وصف التأشٌر:  اضافة نشاط تجارة اجهزة كهربائٌة بالجملة فٌما عدا الكمبٌوتر

تعدٌل النشاط , وصف  تم22222212وفً تارٌخ  168686امٌمه ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  تعدل الى تجاره وتوزٌع مستحضرات تجمٌل محلٌه وتصنٌعها لدى الغٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222211وفً تارٌخ  164226اشرف عثمان حافظ دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  ٌعدل الى مكتب مماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222211وفً تارٌخ  128244اهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مسعد رجب مسعد ابر -  38

 التأشٌر:  تعدل بٌع وتجارة االجهزة الكهربائٌة فٌما عدا الكمبٌوتر

تم تعدٌل 22222211وفً تارٌخ  126843عبدالعزٌز عبدالحكٌم عبدالعزٌز دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى  مكتب رحالت داخلٌه ونمل عمال شركات  عدا الرحالت السٌاحٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222211وفً تارٌخ  141331دمحم صبحى دمحم سالم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تعدل الى ورشه تصنٌع اثاث

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222211وفً تارٌخ  156853على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى دمحم -  41

 تعدل الى مدشة حبوب واعالف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222211وفً تارٌخ  86412خالد دمحم علوان السٌد الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 ط الى مواشى حالبةالتأشٌر:  تعدل النشا

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222211وفً تارٌخ  163132مصطفى عادل دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  تعدل الى ورشة نجارة

,  تم تعدٌل النشاط22222212وفً تارٌخ  161421مصطفى دمحم طلعت االمٌر صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌدات صناعٌه وعامه عدا تورٌد العماله والحاسب االلى

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222212وفً تارٌخ  164466احمد دمحم عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  تعدل الى مصنع لتصنٌع الكرتون

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222213وفً تارٌخ  66164مؤمن حسٌن حسٌن على جرٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر:  تعدل الى  مكتب اسٌتراد وتصدٌر وشحن

اط , وصف تم تعدٌل النش22222213وفً تارٌخ  168622سامح دمحم نجٌب عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر:  تعدل الى  مغسله سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222213وفً تارٌخ  166538حسام حسن حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 تعدل الى مالبس جاهزه عدا المالبس العسكرٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222213وفً تارٌخ  142823 دمحم السٌد عٌادة عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  41

 تعدل الى مركز تداول  لماحات بٌطرٌة وبٌع االدوٌة البٌطرٌة واضافات االعالف والتصنٌع لدى الغٌر

 تم تعدٌل النشاط , وصف22222213وفً تارٌخ  155212حمودة فتحى حسن حسن داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب رحالت داخلٌة عدا الرحالت السٌاحٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222213وفً تارٌخ  142836احمد دمحم هشام دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تعدل الى سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , 22222213وفً تارٌخ  152215ده برلم   عمرو عبدالرحمن اسماعٌل دمحم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  52

 وصف التأشٌر:  تعدل الى اعاده تدوٌر بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222216وفً تارٌخ  163545احمد دمحم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 2222/2/2فى  1685 تعدل الى بالى ستٌشن وعرض دش موافمة امن برلم

تم تعدٌل النشاط , 22222216وفً تارٌخ  122126ولٌد عبد النبى صالح عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر:  تعدل الى معمل جلوٌات

دٌل النشاط , وصف تم تع22222216وفً تارٌخ  122281صالح الدٌن سعد حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  تم الغاء التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222216وفً تارٌخ  161326رضا السٌد السٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  ٌضاف لطع غٌار سٌارات مستعمله

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222216وفً تارٌخ  164131وسام احمد دمحم الخضرى مملد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  اضافه نشاط مماوالت عامه ومماوالت كهرومٌكانٌكٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222216وفً تارٌخ  142541النجار للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222216وفً تارٌخ  142541 حسٌن احمد علوان النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  51

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب مماوالت عامه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222216وفً تارٌخ  61132احمد عبدالعظٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 نشاط االستٌراد الغاء

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222216وفً تارٌخ  81861حنان طه دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 تعدل الى بماله

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222216وفً تارٌخ  145364سامى جابر ابو هاشم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 ر:  اضافة نشاط تصنٌع خراطٌم ومواسٌر الكهرباءالتأشٌ

تم تعدٌل 22222218وفً تارٌخ  153831تعدل الى /مؤسسة الرٌان للتصدٌر والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 ىالنشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الى تصدٌر و مكتب تورٌدات فٌما عدا تورٌد العماله والكمبٌوتر والحاسب اآلل

مؤسسة الرٌان لتورٌد )المواد  الغذائٌة ومستلزمات المصانع واالدوات الكهربائٌة وخامات انشا وادوات السباكة والمالبس  -  64

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 22222218وفً تارٌخ  153831ومواد البناء والتعمٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 دات فٌما عدا تورٌد العماله والكمبٌوتر والحاسب اآللىالى تصدٌر و مكتب تورٌ

تم تعدٌل النشاط , 22222218وفً تارٌخ  134645مصلحى دمحم مصلحى سعٌد شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر:  تعدل الى تجارة وتعبئة مواد غذائٌه جمله

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222218وفً تارٌخ  132221ده برلم   سٌد دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  66

 6من المجموعة  36والفمرة  11الغاء نشاط االستٌراد فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222218وفً تارٌخ  136142هشام شحاتة اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 الى معلف مواشىالتأشٌر:  تعدل 

تم تعدٌل النشاط , 22222211وفً تارٌخ  164134عبدالمنعم عبدالمنعم عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصف التأشٌر:  وٌضاف تورٌد مواد البناء والتشطٌبات والدٌكورات

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222211وفً تارٌخ  131384خالد فؤاد عبدهللا دمحم رٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  تعدل الى مكتب مماوالت عامه وتورٌدات مواد بناء وتشغٌل واستغالل المحاجر والتشٌٌد

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222211وفً تارٌخ  112363ابراهٌم السٌد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 دل الى مخبز بلدى الى كاملالتأشٌر:  تع

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222211وفً تارٌخ  166865حسام حنفى عطٌه الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  ٌضاف نشاط المماوالت

شاط , وصف تم تعدٌل الن22222222وفً تارٌخ  168525نشوى رمضان دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  تعدل الى مصنع لتشغٌل المعادن

تم تعدٌل 22222222وفً تارٌخ  145658مكتب الجندى لنمل البضائع وتاجٌر سٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل الى مكتب نمل بضائع وتاجٌر سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدل 22222222وفً تارٌخ  145658لٌده برلم   الجندى للنمل ، تاجر فرد ،  سبك  -  64

 الى مكتب نمل بضائع وتاجٌر سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222222وفً تارٌخ  161351ٌاسر ابراهٌم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 تعدل الى تحضٌر وبٌع ماكوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222222وفً تارٌخ  113615امل دمحم ابراهٌم عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  تعدل الى تورٌد وتجاره وتعبئه مواد غذائٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شاط , وصف التأشٌر:  تم تعدٌل الن22222222وفً تارٌخ  136261مها مختار دمحم طعٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 تعدل الى تجاره مواد غذائٌه جمله

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222223وفً تارٌخ  156612محمود دمحم عبدالعزٌز لرٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 22222223وفً تارٌخ  112221ٌده برلم   مصطفى عبد المنعم رضوان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك ل -  61

 وصف التأشٌر:  تعدل الى مكتب توزٌع مستحضرات تجمٌل محلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222223وفً تارٌخ  112221صٌدلٌة د/ مصطفى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 ٌل محلٌهالتأشٌر:  تعدل الى مكتب توزٌع مستحضرات تجم

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222223وفً تارٌخ  168166عبدالمادر دمحم احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر:  تعدل الى تشكٌل معادن

وصف  تم تعدٌل النشاط ,22222223وفً تارٌخ  166864حسٌن سلٌم عبدالحمٌد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر:  تعدل الى سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222223وفً تارٌخ  168212سهام مطاوع السٌد سلٌم االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

ارد و الكوادر التأشٌر:  تدرٌب على االدارة واالستشارات التدرٌبٌة والدراسات االدارٌة والحاسب االلى واللغات واعداد وتنمٌة المو

البشرٌة فى كافة المجاالت . فٌما عدا خدمات االنترنت واالمن والحراسة بعد الحصول على التراخٌص الالزمة .طبما لموافمة االمن 

 2222/2/12فى  1624رلم 

وصف التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط ,22222224وفً تارٌخ  148158دمحم السٌد االسمر تاٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 تعدل الى مواشى حالبه

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222224وفً تارٌخ  152251مٌنا راضى شاكر عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر:  تعدل الى تجارة اسمان  وثالجةحفظ

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222225وفً تارٌخ  161284دمحم نبٌل دمحم عبدهللا عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 6من المجموعه  36والفمرة  11التأشٌر:  ٌضاف استٌراد وتصدٌر عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222225وفً تارٌخ  85811محسن سعٌد دمحم شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 حالبه تعدل الى حظٌرة مواشى جاموس

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222225وفً تارٌخ  164462دمحم عبدالبدٌع دمحم دمحم فرح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر:  تعدل الى مماوالت وتورٌدات عامه وانشاءات عدا مجاالت الكمبٌوتر والعماله

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222226وفً تارٌخ  151561امٌن سعٌد امٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 تعدل الى سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222226وفً تارٌخ  128612رغدة عبدالعال حسن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  ٌضاف مماوالت زراعٌه وتنمٌه زراعٌه وصٌانة مسطحات خضراء

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  22222226وفً تارٌخ  152313 احمد سالم ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  11

 تعدل الى معلف مواشى تسمٌن والبان

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222226وفً تارٌخ  145688جمعه دمحم فتحى دمحم غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 :  تعدل الى مماوالت عامه حكومٌهالتأشٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222226وفً تارٌخ  133166على عبدالسالم موسى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تعدل الى صٌانة تبرٌد وتكٌٌف والمماوالت والتورٌدات عدا العماله ومجاالت الكمبٌوتر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 22222226وفً تارٌخ  166222ى زامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حماده دمحم حسن مصطف -  14

 التأشٌر:  تعدل الى تجارة مبٌدات واسمده وبذور

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161166برلم   عطٌه دمحم عطٌه عبدالمنعم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161222شٌماء فوزى رشاد عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  161224  الهام ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161242دمحم شولى عبدالوكٌل عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161264دعاء عاطف رشدى حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161261اسالم جمٌل جوده بندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161216مؤمن صالح انور محمود البمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161261نجوى دمحم صالح احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222225وفً تارٌخ  161324عالء عبدالهادى حسانٌن عبدالبارى اللفاف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161352احمد السٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161325فٌصل دمحم الزهٌرى فنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222226وفً تارٌخ  161336ٌاسر حجازى منصور عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222221وفً تارٌخ  161361من دمحم السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌ -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222221وفً تارٌخ  161366الصادق السٌد ابراهٌم السٌد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161411رضا عبدالمنعم احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161438طارق فؤاد السٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161446ظٌم دمحم عبدالعظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالع -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161468احمد دمحم ٌوسف السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161466 عبدالمجٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سعٌد دمحم -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161486مها دمحم صابر حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161514وض محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عوض عبدالنعٌم ع -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161525دمحم ابو عامر احمد عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161532راهٌم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد اب -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161564احمد عبدهللا سٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222213وفً تارٌخ  161543الصادق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الشبراوى عبدالحمٌد -  25

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161585امل حمدى احمد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161616دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌم عبدالعال فوزى  -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161518عرٌفه دمحم دمحم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161632السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن دمحم ابراهٌم سالمه -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222216وفً تارٌخ  161656احمد عبدالنبى عبدالحكٌم دمحم مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161655ٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بسمه دمحم ابراه -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161668عبدهللا دمحم عبدهللا اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222218وفً تارٌخ  161615، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسنى موسى دمحم موسى -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222218وفً تارٌخ  161613مؤسسة البغدادى للمماوالت العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161626حسن صبحى عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161156امال عزت دمحم محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161166ه سعٌد ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزٌز -  36

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  83188مجدى دمحم التهامى احمد البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161111دمحم السٌد وصفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  15116دمحم فوزى شحاته باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161118لعزٌز حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم عبدا -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  133541دمحم دمحم عطٌة ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161236تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسن السٌد حسن ، -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  141664عادل دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161322سبك لٌده برلم   حسن دمحم دمحم مهدى حسن ، تاجر فرد ،   -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161212احمد اسماعٌل عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161315سبك لٌده برلم   السٌد على شحاته بالسى السٌد ، تاجر فرد ،   -  46

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161348معاذ دمحم عبدالعال لطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161324لم   اٌهاب عونى دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161365احمد حجازى السٌد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 22222221وفً تارٌخ  161364ٌده برلم   حسام عبدالمادر عبدالحمٌد عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  51

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161312محمود احمد عبدالخالك هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  161422سبك لٌده برلم     دمحم عبدالرحمن عبدالستار عبدالعزٌز ، تاجر فرد ، -  53

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161428الهمشرى للتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161464ده برلم   احمد صالح السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161468دمحم عبدالرؤف دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161411بسمه دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161416رمضان دمحمى عبدالعزٌز بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222213وفً تارٌخ  161531احمد امٌن سعدالدٌن السٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161566ولٌد دمحم السٌد دمحم خرٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213تارٌخ وفً  161541وائل رفعت حسٌن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161556هانى دمحم عبده دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213 وفً تارٌخ 161562صفاء فتحى دمحم الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161512احمد سامى زٌن العابدٌن بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161561هٌثم تهامى على دمحم المغربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161622الصادق لتربٌة المواشى الحالبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161642اسالم طارق بٌومى نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222216وفً تارٌخ  161663هبه ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابراهٌم الحاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 ٌر: خاصالشركة , وصف التأش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161646طارق فوزى محمود هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222218وفً تارٌخ  161661هانى عطوان دمحم عطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222222وفً تارٌخ  161162دمحم عبدالعظٌم عبدالحمٌد عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161165محمود حمدى دمحم عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161161ماٌسه السٌد عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161182دمحم حافظ عبدهللا مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  166618الء الدٌن عبدالجواد احمد سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو ع -  65

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  161111عمرو عبده على هدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161242سٌن دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ح -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161245ابراهٌم دمحم ابراهٌم الحدٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161241من عبدالهادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امانى عبدالرح -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161282اسماعٌل حسن اسماعٌل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161288لى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان احمد ع -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161268السٌد ابراهٌم على عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161341ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالغنى عادل دمحم عبدالغن -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222226وفً تارٌخ  161344محمود جمال عبدالناصر مختار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161316ل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌرٌن دمحم دمحم اسماعٌ -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161336ابراهٌم عبدهللا دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222221وفً تارٌخ  161368فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه دمحم محمود سالم ، تاجر -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222221وفً تارٌخ  161366عبدهللا رجب عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161316بك لٌده برلم   اٌه دمحم السٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  س -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161426احسان سعد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161416م   امنٌه احمد حسام السٌد العزازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161463دٌنا سالم حسٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161465اشرف عوض احمد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222211وفً تارٌخ  161462رمضان فاٌز دمحم عبدالمعطى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 خاص الشركة , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161414ٌسرٌة عبدهللا متولى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161521سمر دمحم على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  161522احمد دمحم عبدهللا عبدالسالم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161538نبوى السٌد غرٌب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161565عماد عبدالفتاح امام  دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161581احمد سلومه جوده معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161615السٌد عبدالحلٌم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماء  -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161626ولٌد توفٌك حسن على سمرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161645دمحم دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161662شٌماء هاشم امام هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161636لصادق رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انور دمحم دمحم ا -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161186تامر دمحم دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161151لخلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم دمحم دمحم دمحم ا -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161115احمد خٌرى بالسى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222223وفً تارٌخ  161228ٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فتح هللا عبدالغنى ابراه -  121

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  161226دمحم طه احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  142648تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد جمٌل السٌد محمود على ،  -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161263رامى رفٌك العاٌدى عبدالغنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161261، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء دمحم احمد دمحم الكحالوى -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161312رغده احمد عطٌه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161263ك لٌده برلم   رشا دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سب -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222225وفً تارٌخ  161211رمضان بهجت ابوالسعود عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161325لم   اٌمان على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161325فٌصل دمحم الزهٌرى فنون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161361سعاد دمحم مصطفى على البط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161384دمحم عبدالباسط ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161351دمحم سعٌد الصادق سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161425رانٌا عبدالسالم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصف التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  161423عزالدٌن عبدالهادى دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161455حسام حسن دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161421احمد حمدى دمحم حسن فرح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161464مرفت سلٌمان طلبه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  161415حماده عبدالرؤف عبدالسالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161528ابراهٌم دمحم فتحى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161526اسالم عادل دمحم حسٌن شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161532السٌد فتح هللا عبدالهادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222213وفً تارٌخ  161542محمود عبدالمطلب مرسى برعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161558احمد دمحم سالم دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161586دهب دمحم محمود عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161511صباح دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161581صالح صالح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161515دمحم دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161634ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن شحاته دمحم عثما -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  166112مصطفى دمحم سلٌمان عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161652مى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمه سعٌد حمدى دمحم بٌو -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161662دمحم صالح ابوفندود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 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  161162، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌة ابوالعال ابو العال دمحم -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  161114احمد دمحم عبدالفتاح بدوى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  161215د نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح دمحم دمحم احم -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161222احمد حسن السٌد على نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161252 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم العشماوى حسن عبدهللا -  145

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161256كرٌم حسٌن احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161262،  سبك لٌده برلم   احمد حسٌن دمحم حسٌن ، تاجر فرد  -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161283احمد خالد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161313لٌده برلم   احمد فاٌز مبارن فاٌز مبارن ، تاجر فرد ،  سبك  -  141

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161332دمحم دمحم شعٌب صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161338سعٌد السٌد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161356خالد دمحم راشد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222221وفً تارٌخ  161362ٌم دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراه -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222221وفً تارٌخ  161311دمحم دمحم امٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161422صبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   معرض سٌارات  -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161418خالد عبدالخالك السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161311 داؤد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحمن دمحم دمحم  دمحم -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161451عدلى على دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  136246اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر دمحم على ابوهاشم ، ت -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  164226عصام دمحم الشبراوى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161526فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد عبدالرحمن السٌد دمحم ، تاجر -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161411ابراهٌم سعٌد عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161516سبك لٌده برلم    مروه السٌد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222213وفً تارٌخ  161542دمحم سامى ابراهٌم سلٌمان سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161554سبك لٌده برلم   حسن فوزى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،   -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161556امل عبٌد حسن عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  132652رلم   احمد حسٌن احمد حسٌن تعٌلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161623دمحم عبدالمطلب دمحم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161626رلم   فتحى دمحم دمحمى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222216وفً تارٌخ  146121رضا غرٌب عبدالحمٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161638برلم    لٌلى سعد بٌومى عطٌه الشترى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  161

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161651جورج لطفى عبٌد حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161664عزه عبدالفتاح السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161662دمحم احمد البدرى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161223فتحى جمال جمعه عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222222وفً تارٌخ  161166عاطف عبدهللا السٌد عبدهللا عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161214رشدى عبدالصبور عبدهللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  161232دمحم عالء الدٌن عبدالبارى السٌد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161241م   اشرف دمحم السٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161246على سٌد احمد على طه رابح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161265راشد ابراهٌم فتحى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222225وفً تارٌخ  161286مصطفى دروٌش الصادق ابوالممصان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 خاصالشركة , وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161215منال دمحم سعٌد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161321السٌد سعد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222226وفً تارٌخ  161346محمود السٌد محمود ٌوسف طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161328زٌنب دمحم عبدالرحمن وحٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161385احمد دمحم عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161388عبدالمنعم عبدالعظٌم دمحم شرف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161416اسماء على السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161428محمود السٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161441السٌد سلٌم السنهوتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161453محمود السٌد دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161466خلٌل خلٌل عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود  -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161483دمحم رضا دمحم دمحم احمد عاٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161413عربى عزب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نورا  -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161511دمحم دمحم عبدالهادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161511ابوالمكارم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى دمحم دمحم  -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161545عالء محمود عطٌه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161563عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم دمحم ابراهٌم  -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161562احمد خضر الشبراوى عكاشة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161611بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جودة ابراهٌم عطٌة -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222216وفً تارٌخ  161511محمود عبدالمنعم عطٌه عبدالمنعم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 22222216وفً تارٌخ  161511، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مطعم شطشط  -  223

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161626نجالء فتحى عبدالواحد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161661جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رجب السٌد عبدالعال ، تا -  225

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161635احمد حسن دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222218وفً تارٌخ  161666ك لٌده برلم   حنان دمحم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سب -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222218وفً تارٌخ  161618دمحم حسن على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222218وفً تارٌخ  146525احمد دمحم ٌوسف عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222211وفً تارٌخ  161631احمد عبدالكرٌم دمحم نجم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161163عمار حسن دمحم الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161116جمٌل  ابوالفتوح عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  161226هبه محمود احمد ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  161212عبدهللا محروس عبدالعزٌز عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161236رمضان دمحم حسٌن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161255فتحى دمحم فتحى ابراهٌم سلٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161265حسٌن جاٌل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222225وفً تارٌخ  161323طلعت جمال السٌد رضوان مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161328على نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مروه اسماعٌل  -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161321محمود فتحى عطٌه واعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161353د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماء فهمى عبدالرحمن السٌ -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161343صالح عطوان دمحم عطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161311،  سبك لٌده برلم    سهٌر احمد جودة دمحم ، تاجر فرد -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161335دمحم احمد دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222221وفً تارٌخ  161362ه برلم   رانٌا السٌد دمحم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  161435عبدالرحمن دمحم عبدالوهاب دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  161432د ،  سبك لٌده برلم   معتز السٌد عبداللطٌف السٌد دمحم ، تاجر فر -  226

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161442ربٌع جوده عبدالعزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161454،  سبك لٌده برلم   اسامه سعٌد احمد محمود عثمان ، تاجر فرد  -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161456محمود نجدى عرالى دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 158 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  161463د ،  سبك لٌده برلم   اسالم السٌد سعٌد احمد سلٌمان ، تاجر فر -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161522مجدى جمال متولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161516ه برلم   نزٌه سامى السٌد غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  233

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161564دمحم السٌد دمحم سلٌمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161536رضا عباس دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161552احمد سمٌر عبدالعظٌم دمحم زلط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161516سامح ودٌع رزق حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161568هدى السٌد احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161611هشام دمحم حامد دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161643ملكه شحته عبدالعال عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222216وفً تارٌخ  164666شٌماء عبدالرحمن موسى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161653هبه رفعت عزت غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222218وفً تارٌخ  161663ه دمحم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هب -  243

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222218وفً تارٌخ  161686ممدوح حسن سالم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222218وفً تارٌخ  161616ى احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد حفن -  245

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161158ابراهٌم حسن ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161183عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر على حسن -  246

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222222وفً تارٌخ  161161طارق دمحم عبدالحمٌد احمد جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  143234بدهللا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم ع -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161221دمحم حسٌنى ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161243لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عوض على دمحم ع -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161251سامى ابراهٌم دمحم فرج هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161258فه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد محمود دمحم احمد خلٌ -  253

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161211عبدالرحمن دمحم على شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161281تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم امٌن عبدالرحمن ، -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161314عماد جمعه دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161342سبك لٌده برلم   امانى السٌد على احمد ، تاجر فرد ،   -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161342دمحم السٌد ابوسرٌع سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161361ٌده برلم   احمد فوزى محمود الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  251

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161382جمال احمد رزق سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222221وفً تارٌخ  161368برلم    صابر محروس حمودة دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  261

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222226وفً تارٌخ  161346عبدالحلٌم دمحم عبدالحلٌم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  161421سبك لٌده برلم    مصطفى دمحم طلعت االمٌر صالح ، تاجر فرد ،  -  263

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222211وفً تارٌخ  161462دمحم عاطف عبدالحمٌد عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161461لٌده برلم   تامر حسن دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك  -  265

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  161436رانٌا خالد دمحم عبدالحكٌم عزازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  161412عبدالرحمن على احمد على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161512مطعم الشاطر للفول والطعمٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161521دمحم على دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161562راندا رؤوف دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161541نعم عبدالعظٌم دمحم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالم -  261

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161616على ابوزٌد حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161621عٌد محمود سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن س -  263

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161631احمد ابراهٌم عبدالجلٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222216وفً تارٌخ  161654ابراهٌم دسولى الحماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كوثر سعد -  265

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161626امٌره جمال عٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222218وفً تارٌخ  161666ده عبدالواحد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مرفت عب -  266

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222218وفً تارٌخ  161681دمحم صابر على شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161616العزٌز حسٌن فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى عبد -  261

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161646دمحم على دمحم دمحم الدرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161156عبدالعزٌز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حافظ السٌد  -  281

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161162دمحم محمود السٌد صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  12316لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا دمحم حافظ ع -  283

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161225رضا دمحم عبدالعلٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161212، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم نجٌب مصطفى دمحم زلزوق  -  285

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  168631احمد دمحم دمحم ٌوسف  خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161238،  سبك لٌده برلم   رضا لاسم زكى دمحم ، تاجر فرد  -  286

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161246دمحم محمود عطٌه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161262برلم    ناصر ابراهٌم خلٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  281

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161216دمحم عبدالحمٌد حسٌن عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  162215  عصام دمحم عطٌه عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161322دمحم احمد دمحم مصطفى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161345محمود عباس دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161356دمحم صبرى عمر محمود متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161341اٌمن دمحم فتوح دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161364سامٌه امٌن سلٌمان حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222221وفً تارٌخ  161382نبٌل دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222221وفً تارٌخ  161386ولٌد سالم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161355على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على دمحم -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161432ابراهٌم عبدالعال على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161422دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    غرٌب سلٌم -  321

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161446نشوى حلمى غازى هلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 162 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  161458، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرم حسن دمحم حسٌن دمحم  -  323

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222211وفً تارٌخ  161461بسمة مصطفى دمحم احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161462، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم كرٌم عبدهللا -  325

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  161412مصطفى عبدالباسط مندور دمحم بهلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161515سماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هوٌدا سمٌر عبدهللا ا -  326

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161522ماهر دمحم الصانت حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  328

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161534تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم مسعود احمد محمود ، -  321

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222213وفً تارٌخ  161531احمد دمحم طارق عبدالعظٌم مكٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161561تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا سعٌد دمحم حسٌن ،  -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161584منال محمود ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161612فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسٌب دمحم عبدالممصود ، تاجر -  313

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161628السٌد احمد السٌد احمد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161628فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم عبدالخالك السٌد ، تاجر  -  315

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161168عباس دمحم عباس سالم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222222وفً تارٌخ  161161د ،  سبك لٌده برلم   حسن صبحى احمد ابراهٌم رضوان ، تاجر فر -  316

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161112دمحم عطٌه ابراهٌم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161222بك لٌده برلم   دمحم سلٌمان محمود توفٌك ، تاجر فرد ،  س -  311

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161218رمضان ابراهٌم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 163 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  161232برلم    شاهٌناز فتحى فهمى علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  321

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161252هانى فوزى هاشم حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161253   دمحم صالح سلٌمان دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  323

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161285احمد على على خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222225وفً تارٌخ  161312دمحم سٌد احمد عبدالحمٌد البماشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161213امٌره دمحم عبدالفتاح حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161331والء مصطفى حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222226وفً تارٌخ  164411دمحم ممدوح سعٌد عبدالرحمن جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  328

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161334اسماء مصطفى ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161323حسن عبدالواحد حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161363ضاحى دمحم عثمان احمد بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222221وفً تارٌخ  161358دمحم احمد دمحم السٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161364سامٌه امٌن سلٌمان حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161326شٌرٌن دمحم دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  154221السٌد احمد عرفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدٌة -  335

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161441نصر ٌحٌى سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161423ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فرج سالم حس -  336

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161443دمحم على احمد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  338

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  161413م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالفتاح عبدالعزٌز ابراهٌ -  331

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161466اكرم دمحم بهاء الدٌن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222211وفً تارٌخ  161461البارى محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رنٌا عبدالمنعم عبد -  341

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  154626فكرى عبدالفتاح فكرى عطٌة الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161522 حسن على عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا دمحم -  343

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  161512محى الدٌن عطٌه محى الدٌن عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222213وفً تارٌخ  161562ستار عبدالحمٌد نصار عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدال -  345

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161563محمود دمحم خلٌفه نعاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161561سعٌد متولى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  346

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222216وفً تارٌخ  161514مازن دمحم فائك عبداللطٌف حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  348

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161624 احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  341

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161622نبٌل عبدالحمٌد دمحم على النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161182شحته على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم -  351

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161181محمود السٌد دمحم حسن حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  161116فهمى سلٌمان دعدور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود سلٌمان  -  353

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161216لٌلى على دمحم حسن النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161226اٌمان السٌد صالح دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222223وفً تارٌخ  161226سالم لتجارة المصوغات الذهبٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 : خاص, وصف التأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161221محمود السٌد السٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161244محمود دمحم حجازى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  358

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22222225وفً تارٌخ  161268مصطفى سعٌد عبدالرحمن مرسى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222225وفً تارٌخ  161321السٌد مصطفى مصطفى عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 : خاص, وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  168841لبنى ٌحٌى محمود حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222225وفً تارٌخ  161326هدى ابراهٌم سلٌمان ابراهٌم وحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 : خاصالشركة , وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع 22222225وفً تارٌخ  161212مؤسسة الدالى للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  363

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161331دمحم مرسى ابوالنٌل مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161361مطحن بن على عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161315سعٌد هانى دمحم ابراهٌم سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161426اٌه ناصر دمحم المنشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161114اسامه احمد دمحم على الزرلانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  368

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161412جمال دسولى عبدالداٌم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  161422منصور عبدالنبى عبدهللا منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 خاص , وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161451نجاتى عبدالحمٌد عطٌه حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222211وفً تارٌخ  161462الهام جمال عبدالحكٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 ٌر: خاص, وصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161484دمحم عبدهللا سعد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  363

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161481حسام محمود حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  154641عاطف ٌحٌى حافظ صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161553محسن عبدالحلٌم دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161555هٌثم دمحم اسماعٌل دمحم الناٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222216وفً تارٌخ  162561ولٌد احمد طلعت حامد احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  368

 صالشركة , وصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161618وجٌه شاكر محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161624دمحم صالح عٌسى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  382

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161641مروة دمحم السٌد السٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  381

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161621عثمان محمود ٌونس محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  382

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161633تحٌه عبدالرحمن حسٌن حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  383

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161666سحر عبده ٌوسف خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  384

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161625 عبدالناصر السٌد دمحم دومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  385

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161184دمحم عبدالكرٌم عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  386

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161165احمد حلمى احمد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  386

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161231فدٌه عبدالحمٌد التهامى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  388

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  118218مصطفى عٌد احمد طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  381

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161234وائل كرم جورجس سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161231خٌرت سالم العٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منٌرة دمحم -  311

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161262محمود السٌد محمود عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161266احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ربٌع محمود -  313

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222224وفً تارٌخ  161254مصطفى احمد عبدالعزٌز دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161266د ابراهٌم احمد ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دعاء احم -  315

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161214سحر عادل جوده مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161322صطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سحر فتحى دمحم م -  316

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161351ٌاسر ابراهٌم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161322فرد ،  سبك لٌده برلم   شولى دمحم دمحم عطٌه ، تاجر  -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161366ابراهٌم شولى ابراهٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222221وفً تارٌخ  161381سبك لٌده برلم   حسٌن عبدالعزٌز حسٌن ، تاجر فرد ،   -  421

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222221وفً تارٌخ  161383احمد دمحم السٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161424سبك لٌده برلم    دمحم فوزى دمحم عبدالعظٌم ٌسن ، تاجر فرد ،  -  423

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  161434رشا صابر عبدالفتاح دمحم على غٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  424

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161448ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم عبدالسمٌع عبدالرحمن ، تاج -  425

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161222احمد حسن السٌد على نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161456فرد ،  سبك لٌده برلم   انور السٌد دمحم االنور احمد ، تاجر  -  426

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161452احمد محمود دمحم الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  428

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161481سبك لٌده برلم     احمد عنتر عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ، -  421

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  161418والء عبدالباسط  عبدالحمٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161524،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم ابراهٌم على ، تاجر فرد -  411

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161523جازٌه عبدالجواد ٌونس حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161535روحٌه احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222213وفً تارٌخ  161552احمد السٌد مصطفى السٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161546دمحم السٌد خضرى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161513دمحم سمٌر دمحم فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222216وفً تارٌخ  161566د السٌد عبدالعال جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمو -  416

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161621سامى مصطفى السٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  418

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161631ونٌا دمحم خلٌفة ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   س -  411

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161641احمد السٌد دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161168نعم دمحم عطٌه بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طه عبدالم -  421

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161188دمحم طارق سالمه دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161211احمد عصفور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌره سٌد -  423

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  161221فاروق دمحم السٌد الجدع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  424

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  118218وى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عٌد احمد طنطا -  425

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222224وفً تارٌخ  161235احمد عبدالعظٌم حلمى عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161248، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم دمحم شبانه  -  426

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  166564شحته ابراهٌم علٌوه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  428

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 22222225وفً تارٌخ  161281بوالنٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد اسماعٌل حسانٌن اسماعٌل ا -  421

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222225وفً تارٌخ  161264دمحم دمحم السٌد احمد مصطفى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161316دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالعزٌز  -  431

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222226وفً تارٌخ  161352اسماعٌل عبدالراضى السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم 22222221وفً تارٌخ  161251عبدالحمٌد مصطفى الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام عصمت فكرى -  433

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222221وفً تارٌخ  161362محمود عبدالعزٌز مختار عرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  434

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222221وفً تارٌخ  161386ٌنه دمحم السعٌد عبدالهادى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بث -  435

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222221وفً تارٌخ  161381امل ابراهٌم السٌد على دمحم باشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161421دمحم االمٌر رجب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161431دمحم حسٌن مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  438

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222214وفً تارٌخ  161431فت رمضان رأفت عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رأ -  431

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  124631ولٌد دمحم عطٌه عٌدالسعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161466احمد سعٌد عبدالحمٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161318احمد سعٌد متولى الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  161416دمحم عبدهللا احمد عبدهللا الشنوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  443

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161513دمحم احمد عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  163634ولٌد شعبان سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  445

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161536رزق سعٌد رزق جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161546رٌاض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاطف دمحم -  446

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161583ابوزٌد للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  448

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161625ر فرد ،  سبك لٌده برلم   باسم فهمى دمحم سالمه ، تاج -  441

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161582احمد سعٌد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161614ٌده برلم   دمحم مصطفى ٌوسف حسن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  451

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161652دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222216وفً تارٌخ  161644ده برلم   حماده دمحم موسى مصطفى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  453

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161683اسامه محمود احمد بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161612م   عبدالكرٌم رمضان على فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  455

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222222وفً تارٌخ  161112دمحم اشرف مصطفى عبدالعظٌم عفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161185م   تمراز السٌد مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  456

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161224دمحم ٌسرى السٌد السٌد ابوحلٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  458

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  161221سبك لٌده برلم    اسماء السٌد جمال الدٌن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  -  451

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  118218مصطفى عٌد احمد طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161261برلم    سالمه مختار دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  461

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161284دمحم سعٌد مصطفى الناغى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161311   مؤمن دمحم فهمى على دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  463

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161622رضا على دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226ارٌخ وفً ت 161326رحاب صالح دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22222226وفً تارٌخ  161354عبدالرحمن ابراهٌم عبدالمعطى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222221وفً تارٌخ  161313مٌنا كمال سمعان اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161316اٌمان ابراهٌم احمد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  468

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161411دمحم عبدالودود السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161425اسامه السعٌد دمحم ابراهٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  121865احمد محمود دمحم احمد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161415دمحم ابراهٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161482السٌد دمحم السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  64511اٌمن دمحم توفٌك سالم االسكندرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161486اٌمان احمد جندى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161518شٌرٌن ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161526فوزى السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل  -  466

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161526دمحم سعٌد خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  468

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161551هد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمر احمد على مجا -  461

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161566زٌنب مصعب عبدهللا المناصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  482

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161568تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ناصر دمحم ابراهٌم ، -  481

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161612امانى دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  482

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 22222216وفً تارٌخ  161622فرد ،  سبك لٌده برلم   حامد ضاحى حامد حسن ابوالدهب ، تاجر  -  483

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161623ٌاسر دمحم لطب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  484

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161665لٌده برلم    عالء جمعه دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك -  485

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161636احمد سمٌر متولى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  486

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161668   احمد برعى عرفات الرباط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  486

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222218وفً تارٌخ  161626دمحم راتب عبدالرحمن عطٌه الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  488

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161623ه برلم   احمد بدوى احمد بدوى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  481

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161628احمد دمحم حسن بندارى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161161   فاطمه دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  411

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222222وفً تارٌخ  161163محمود عطا عبدالحمٌد محمود صبٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161186ه برلم   دمحم مصطفى احمد دمحم البطرٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  413

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  161113على فاروق حسن طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161225دمحم حمزه حسٌنى غدٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  122211مدحت رفعت عبد المادر عجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  161222حمدى مصطفى احمد دمحم الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161251شرٌف احمد دمحم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  418

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161282صالح سلٌمان دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222225وفً تارٌخ  161286نورا محمود دمحم مصطفى سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 173 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  161321احمد ابراهٌم عبدالعزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  126666دمحم نجٌب عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161318عصام عبدالعزٌز جوده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  523

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161332السٌده السٌد احمد على حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  524

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161333احمد فؤاد على عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  525

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222221وفً تارٌخ  161365امانى فؤاد متولى دسولى متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222212وفً تارٌخ  161426ر مختار حسٌن عبدالحمٌد الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سم -  526

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161424عاٌده فوزى ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  528

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  161444عبدالوهاب سعٌد عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161461صابر عبدهللا على صباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161482بوزٌد فؤاد ابوزٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  511

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161485مصطفى دمحم على دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222213وفً تارٌخ  161525هٌم احمد اسماعٌل احمد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابرا -  513

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161528فاطمه دمحم على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161521بدالحمٌد دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ع -  515

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161561سوسو سعد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161566فتحى كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جهاد احمد دمحم  -  516

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161516السٌد صالح حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161588ود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وفاء وجٌه عبدالرحمن محم -  511

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222216وفً تارٌخ  161622احمد رمضان محمود عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161613بى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد احمد عبدهللا عبدالن -  521

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161646السٌد طلعت السٌد دمحم النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161651د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن عبدالفتاح عمل السٌ -  523

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222218وفً تارٌخ  161661احمد عبدالعزٌز عبدالحمٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  524

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222218وفً تارٌخ  161626ن عطٌه الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم راتب عبدالرحم -  525

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161164اسراء سلٌم دمحم سلٌم النمرتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161181 عواد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌره دمحم -  526

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161164جورج رزق عوض عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  528

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161223عبدهللا احمد مصطفى تهامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161211احمد دمحم السٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  532

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161221دمحم حسٌنى ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222224وفً تارٌخ  161266عبدهللا حسنى عبدالرازق عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  532

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161256سناء عوض دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  533

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161266ضحى محمود دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  534

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161218دالرحمن اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جٌهان عب -  535

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161326رضا السٌد السٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  536

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 175 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  166633بدالفتاح انور العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انور ع -  536

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22222226وفً تارٌخ  151362شروق خالد عبدالمعطى عبدالحمٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  538

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222221وفً تارٌخ  161363عبدالرحمن عبدالحمٌد عبدالرحٌم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222221وفً تارٌخ  161362عصام اسماعٌل سالم اسماعٌل بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  542

 ٌر: خاصالشركة , وصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222221وفً تارٌخ  161314دمحم على دمحم الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  541

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161422دمحم رمضان عزب بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  542

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161414ولٌد فاروق محمود عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  543

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161452صباح دمحم متولى عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  544

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  158862السٌد منصور دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  545

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222212وفً تارٌخ  161433دمحم احمد دمحم النجدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  546

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  166226 الشبراوى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام دمحم -  546

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161488عبدهللا صالح عبدهللا شحته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  548

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222212وفً تارٌخ  161521ابو الٌزٌد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌرة دمحم  -  541

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222212وفً تارٌخ  134182دمحم صالح حسن ابراهٌم كردوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  552

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222213وفً تارٌخ  161533طب دهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حلمى ل -  551

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222213وفً تارٌخ  161548ابراهٌم سمٌر ابراهٌم الدسولى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  552

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222213وفً تارٌخ  161544عوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زٌنب سمٌر  -  553

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222216وفً تارٌخ  161582رٌهام محمود ابراهٌم عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  554

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161586السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مطٌعه سعٌد  -  555

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161512دمحم بركات عوض مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  556

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161621دمحم لطفى دمحم خٌرى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  556

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161632دولت عثمان على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  558

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161625هله عاطف حسن خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ن -  551

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161665نورا منٌر عبدهللا احمد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161642دٌن مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام ال -  561

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161644سامح اٌوب حامد لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161454مود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه سعٌد احمد مح -  563

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161681شادى احمد احمد على شطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  564

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161613حتاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شفٌك عبدهللا شطا -  565

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161812محمود دمحم عبدالعظٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  566

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161825، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مهدى السٌد بكرى -  566

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161844عبدالرحٌم عبدهللا موسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  568

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161858ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد فتحى دمحم ، تاج -  561

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161881شامل على شاهٌن دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161816اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد السٌد احمد دمحم دمحم على ، ت -  561

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161113ابراهٌم دمحم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 177 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  161126فرد ،  سبك لٌده برلم    ابتسام فتحى على ابراهٌم ، تاجر -  563

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161164السٌد الباز احمد على ملون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  564

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161148،  سبك لٌده برلم    دمحم فرج متولى حسن اسعد ، تاجر فرد -  565

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161163الشرٌف احمد حسن خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  566

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161612لٌده برلم    مروه حمدى السٌد سالم البرى ، تاجر فرد ،  سبك -  566

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161618هوٌده صالح دمحم حسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  568

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161628م   جمال سالمه حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  561

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161636سلٌما صالح احمد دمحم عسر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  582

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222222وفً تارٌخ  161666لٌده برلم   الخشن لتجاره المالبس الحرٌمى الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك  -  581

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161682السٌد عطٌة دمحم وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  582

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161616ه برلم   امانى عبدالناصر دمحم دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  583

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222223وفً تارٌخ  161812احمد زكى عبدالعظٌم  عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  584

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161823ك لٌده برلم   احمد دمحم حسٌنى عٌداروس دمحم ، تاجر فرد ،  سب -  585

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161841ابراهٌم على سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  586

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161861دمحم صالح ابوالعال عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  586

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161868انجى السٌد دمحم حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  588

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161122اثار عبدالحكٌم غنٌم دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  581

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222226وفً تارٌخ  161122حلٌمه موسى احمد دمحم الشبراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 ص, وصف التأشٌر: خا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 178 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  161131عبدالباسط منٌر ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161166سامى ابراهٌم طلبة الحسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  11353فتحى دمحم دمحم بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161658امانى واصف عثمان ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222218وفً تارٌخ  161681ضة دمحم توفٌك دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رو -  515

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222218وفً تارٌخ  161685دمحم عطٌة عبدالعظٌم دمحم عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161661اطف احمد جمعه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  516

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161612السٌد عبدالعزٌز حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161616سعد عبدالتواب علوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سلٌم -  511

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161651السٌد جمال رشدى السٌد عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161661دمحم دمحم حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سماح  -  621

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161822محمود جمال دمحم احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  161811م عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرم دمحم سلٌ -  623

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161831احمد محمود سوٌلم على االلفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  624

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161845 ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن عبدهللا دمحم -  625

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161862همت دمحم عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  626

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161862احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سلوى محمود عبدالعزٌز -  626

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161886دمحم نصر عبدالحمٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  628

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161814، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم خٌرى بدوى  -  621

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222225وفً تارٌخ  161816دمحم عاطف دروٌش دمحم امام فرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161116 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالوهاب احمد دمحم -  611

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161126طلعت دمحم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161158تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دالٌا عبدهللا احمد ابراهٌم ، -  613

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161163شولى سمٌر نمر جورجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161611على احمد فاضل سالمه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  615

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161632دمحم ٌونس دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161616عالء صالح امٌن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161626جمعه السٌد دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  618

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222222وفً تارٌخ  161651عبدالحمٌد البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم حسن -  611

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222223وفً تارٌخ  161686كرٌمه عبدالفتاح خفاجة عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  161813 دمحم توفٌك مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  621

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161611ابراهٌم حسن عطٌه عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161823ٌد  صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   راضى منصور الس -  623

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222224وفً تارٌخ  161854مى مامون دمحم االزهرى عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  624

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161864، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود جمال على عوض -  625

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161865دمحم السٌد دمحم السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  626

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161882فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن ناجح دمحم عطٌة ، تاجر -  626

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222226وفً تارٌخ  161111عبدهللا فاٌز ابراهٌم ابراهٌم عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  628

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222226وفً تارٌخ  161121خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سعٌد ابراهٌم سلٌمان  -  621

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161136رشا شحته الطاهر متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  632

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161166تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام جاد حسٌن عبدالجواد ،  -  631

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161656مرفت دمحم دمحم غنٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  632

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222216وفً تارٌخ  161662،  سبك لٌده برلم   دمحم حسٌن السٌد دمحم ، تاجر فرد  -  633

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222218وفً تارٌخ  161663هبه دمحم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  634

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161688لٌده برلم    دمحم حسن السٌد السٌد رزق ، تاجر فرد ،  سبك -  635

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222211وفً تارٌخ  161623دمحم السٌد عبدالوهاب عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  636

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161621ك لٌده برلم   ابو هاشم سامى سعد محمود ، تاجر فرد ،  سب -  636

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161645حسٌن السٌد حسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  638

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222211وفً تارٌخ  161641ك لٌده برلم   صبرى عبدهللا رمضان ٌوسف الموافى ، تاجر فرد ،  سب -  631

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161664وفاء على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  642

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222222وفً تارٌخ  161683ه برلم   مصطفى اسامه دمحم احمد الطحالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  641

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161811السٌد ابراهٌم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  642

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161814ه برلم   محمود دمحم صالح دمحم الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  643

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161826السٌد ٌوسف حسن ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  644

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 181 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  161826عبدالعظٌم مختار احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  645

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161862السٌد صالح عبدالحمٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  646

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161233محمود دمحم عبدهللا السٌد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  646

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161125اٌه ابراهٌم الدسولى زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  648

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  126245ابتسام دمحم عبدالعظٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  641

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161134احمد دمحم مصطفى عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  652

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة 22222226وفً تارٌخ  161146دمحم عبدالوهاب عبدالجواد الشامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  651

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161625دمحم احمد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  652

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161632امٌرة دمحم السٌد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  653

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161664اسامه دمحم عبدالسمٌع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  654

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161682عفاف سلٌمان دمحم محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  655

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161826احمد عبدالسالم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  656

 خاص وصف التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة 22222223وفً تارٌخ  161822حلمى عبدالوهاب على دمحم صبٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  656

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161822شرٌف فرج عبدالفتاح دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  658

 شٌر: خاصوصف التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161851جٌهان ابومسلم عاٌش شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  651

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161856السٌد ثروت على عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  662

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161866دمحم السٌد توفٌك دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  661

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161884خالد نصر دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  662

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 182 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  161124دمحم عبدالسالم احمد الفلكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  663

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161122فتحى ابراهٌم عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  664

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161128هاله نبوى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  665

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  164516هاله صالح على دمحم المرعٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  666

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161168ى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هبه عل -  666

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161614اسالم عبدالمادر ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  668

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161622د فؤاد غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدان احم -  661

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161611دمحم السٌد عبدالمنعم السٌد غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  662

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161642على حسن حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعظٌم  -  661

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222222وفً تارٌخ  161655سامٌه دمحم بحٌرى غرٌب ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  662

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161666هوٌدا دمحم دمحم جودة السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  663

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161681احمد عبدهللا عبدهللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  664

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161816عزه لدرى دمحم السٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  665

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161832سماسم دمحم توفٌك عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  666

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161842على دمحم عباس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  666

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222224وفً تارٌخ  161821ابانوب رأفت فؤاد عزٌز صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  668

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161864دمحم دمحم احمد كلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  661

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161813عطوه دمحم عطوه ربٌع عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  682

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 183 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  161146التواب دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد -  681

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161166مبارن ٌحٌى مبارن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  682

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161162ل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مرفت هال -  683

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161626شٌماء فتحى مهدى مهدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  684

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161682حسٌن دنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لاسم فاٌك السٌد -  685

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161643ابراهٌم دمحم موسى عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  686

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161653حسن الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعدٌه حامد دمحم -  686

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161656دمحم سمٌر عبدالعظٌم معروف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  688

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222222وفً تارٌخ  144485ادر حسٌن المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سعٌد عبدالم -  681

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  112221مصطفى عبد المنعم رضوان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222223وفً تارٌخ  161611هللا دمحم شولى احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مروة عبد -  611

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222224وفً تارٌخ  161848مصطفى عبدالستار عبده مصطفى الرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222224وفً تارٌخ  161855عبدالحى فاضل سالم سالم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161865صالح دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161868نان دمحم على حسن غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ح -  615

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161888اٌمان على سلٌمان دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161116عطا ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  616

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161136تامر سعٌد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  618

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 184 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  161151عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد احمد حسن  -  611

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161141دمحم خالد عبدهللا حسٌن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161142دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ماهر عبدهللا -  621

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161642احمد حسٌن عبدالخالك عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161648اسماء حسن السٌد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  623

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222216وفً تارٌخ  161664اٌمان عبدالمنعم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  624

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222218وفً تارٌخ  161684دمحم السٌد عوض رمضان مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  625

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161621عبدالمجٌد فتحى السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  626

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161634كارم فوزى محمود دغٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  626

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222211وفً تارٌخ  161646صالح عبدالباسط على عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  628

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161668مٌنا ناجى نبٌه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  621

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161661محمود احمد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161614دمحم مرسى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على محروس -  611

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22222223وفً تارٌخ  161821محمود الشافعى عبدالرحمن ابراهٌم حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161846نبٌل جوده سلٌمان على جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222225وفً تارٌخ  113522ابراهٌم دمحم سعٌد محمود عطٌة حمرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161861رسمٌة عبدهللا احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  615

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161811سعٌد عادل عوض دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 22222226وفً تارٌخ  161112عصام عبدالسمٌع عبدالعزٌز موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222226وفً تارٌخ  161114جمال فتحى عبدالصادق عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  618

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161162نهى عادل السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222226وفً تارٌخ  161162ٌاسمٌن وحٌد عبدالعزٌز خلٌل مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161613حسن احمد ٌوسف حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  621

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161614اشرف على عبدالعال عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161636عبدالسالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  623

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161656دمحم عبدالمنعم دمحم حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  624

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161666عبدالخالك السداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سعٌد -  625

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22222222وفً تارٌخ  161663محمود احمد كمال الدٌن عبدالخالك االنشاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  626

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161326احمد وهدان دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  626

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161825اسالم نبٌل السٌد لاسم عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  628

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161836سن على مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ح -  621

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161852عدنان دسولى ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  632

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161866ابراهٌم دمحم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  631

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161818دمحم عبدالرحٌم ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  632

 خاصوصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161122احمد صابر محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  633

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161126مٌاده دمحم علٌوه حسن شلبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  634

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 22222226وفً تارٌخ  161144سوسن صالح دمحم فؤاد عبدالمطلب مباشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  635

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222226وفً تارٌخ  161168الشٌماء دمحم ابراهٌم حسن العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  636

 لتأشٌر: خاصالشركة , وصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161141دمحم عبدالحكٌم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  636

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161161عمرو عطوه حمد امٌن عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  638

 ر: خاصوصف التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161165احمد رشاد احمد دمحم الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  631

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222218وفً تارٌخ  161624رضا دمحم دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  642

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222218وفً تارٌخ  161612ابراهٌم احمد سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  641

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161622هانى احمد عبدالوهاب الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  642

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161286رزق دمحم متولى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  643

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  166112احمد محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  644

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161662اسماعٌل عدوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  645

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161661دمحم مخلص عبدالشفٌع شبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  646

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222223وفً تارٌخ  161615مهدى غنٌمى الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌماء احمد  -  646

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161612دمحم صبرى الشٌن صمر الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  648

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161824بر دمحم محارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماعٌل صا -  641

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222224وفً تارٌخ  161835دمحم محمود دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  652

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222224وفً تارٌخ  161831دالمحسن فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالمحسن عبدهللا عب -  651

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161856ولٌد عدلى ذكى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  652

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161861ٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد كامل دمحم غر -  653

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161812رضا دمحمٌن عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  654

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161885اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عزازى دمحم ابراهٌم ، ت -  655

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161118عصام صبحى متبولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  656

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22222226وفً تارٌخ  161133فورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الهام دمحم نبٌل عبدالعال محمود الصا -  656

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161132دمحم فوزى ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  658

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161161ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عدوى امام حجازى ، تاج -  651

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161156اسراء محمود دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  662

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161164احمد ادرٌس عبدالفتاح متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  661

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161632امٌرة دمحم السٌد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  662

 اصوصف التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161654السٌد عامر على عطٌة سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  663

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161658احمد لطفى ابراهٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  664

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161686صفاء البربرى عطوه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  665

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161688السٌد احمد دمحم عبدالغفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  666

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161822را عبدالوهاب حسن خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نو -  666

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161834احمد عبدالرحٌم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  668

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161843سٌنى دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وفاء ح -  661

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161846نورهان السٌد دمحم مأمون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  662

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 22222224وفً تارٌخ  161853حسن عبدالحمٌد البغدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد  -  661

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222225وفً تارٌخ  161881محمود حربى عطٌه دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  662

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161882ه دمحم فتحى عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هب -  663

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161815دمحم حامد عبدالستار حامد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  664

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161124 عبدالرازق احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  665

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222226وفً تارٌخ  161142اسالم عبدالحمٌد عبدالحى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  666

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222226وفً تارٌخ  161161اسامه تاٌب موسى ابراهٌم خشبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  666

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161162اسامه حسن دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  668

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161611احمد شولى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  661

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161621دمحم رجب عمارة شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  682

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161648م فهمى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدالسال -  681

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161662احمد دمحم ٌسرى عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  682

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161663الحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد ابراهٌم عبد -  683

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222222وفً تارٌخ  161662اشرف دمحم خلٌفه عبدالسالم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  684

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161685لمنعم عبدالعال عمر غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدا -  685

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161821احمد السٌد طنطاوى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  686

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161612ل السٌد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صفاء كما -  686

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161828محمود خضر عٌسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  688

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 189 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  161836عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  681

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161851ٌاسر السٌد جودة متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161863اسالم دمحمالسٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161126دمحم عنتر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222226وفً تارٌخ  161112الرحمن عبدالبنى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد -  613

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161153مارٌنا رزق عوض رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161152هادى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه احمد ال -  615

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161156اسالم ابراهٌم حامد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161635الحفٌظ  حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌماء ابراهٌم عبد -  616

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22222222وفً تارٌخ  161665عبدالوهاب عبدالسمٌع عبدالوهاب عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  618

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161684 عبدالحمٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  611

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161616دمحم رجب مهٌب دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  822

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  161818نى محمود احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ها -  821

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161828محمود حامد جوده عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  822

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161841هللا محمود تمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماهر عبد -  823

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222224وفً تارٌخ  166586احمد دمحم عبدهللا سلٌمان الرمٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  824

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222225وفً تارٌخ  161862 مرغنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزه دمحم -  825

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222225وفً تارٌخ  161811اشرف عبدالعظٌم دمحم عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  826

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 190 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  161284دمحم عبدهللا عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم نبٌل -  826

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222226وفً تارٌخ  161115كرٌم عبدالحلٌم دمحم عبدهللا دمحم الجوسمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  828

 خاصالشركة , وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161132عصام محى السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  821

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161154ابراهٌم دمحم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  812

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161182لبدٌوى احمد حمزه دمحم ٌوسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  811

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222226وفً تارٌخ  161165سلٌم عمر عبدالحمٌد دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  812

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222218وفً تارٌخ  161666دمحم ابراهٌم حسٌن السٌد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  813

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161622نجالء دمحم عبدالعال حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  814

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222211وفً تارٌخ  161624حسام الدٌن دمحم مراد عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  815

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222211وفً تارٌخ  161633سامح السٌد على حسن البركاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  816

 : خاص, وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161631شعبان عطٌه دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  816

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222211وفً تارٌخ  161641محمود عبدهللا موسى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  818

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161661على احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  811

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222222وفً تارٌخ  161668كرام احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  822

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222223وفً تارٌخ  161815سٌف خالد عبدالعزٌز عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  821

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161821عرفة احمد الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زهدى  -  822

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  161824وفاء دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  823

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  133222خلٌفة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم ابراهٌم  -  824

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 191 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  161836عادل عبدالسالم اسماعٌل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  825

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161863سعٌد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تغرٌد محمود  -  826

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222226وفً تارٌخ  161123امنٌة عنتر عبدالعزٌز السٌد مازن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  826

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161121دالعزٌز بغدادى متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عب -  828

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161111هدٌر دمحم فكرى عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  821

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161128ى جالل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جالل مجد -  832

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161131على عبدالحمٌد عبدالهادى جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  831

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222226وفً تارٌخ  161143د عبدالبارى امام شداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالحمٌ -  832

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222226وفً تارٌخ  161166رٌم عبدالباسط السٌد احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  833

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161621رضا السٌد عطٌه على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  834

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222218وفً تارٌخ  161611حسام احمد دمحم محمود ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  835

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222211وفً تارٌخ  161615الء فتحى عبدالكرٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نج -  836

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161652هانى دمحم عطٌه سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  836

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222211وفً تارٌخ  161652وصفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد -  838

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161662امجد عمادالدٌن دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  831

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222222وفً تارٌخ  161666دمحم منسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح دمحم توفٌك -  842

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222223وفً تارٌخ  165482دمحم عطوه احمد عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  841

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22222223وفً تارٌخ  161618لشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منى الشافعى عبدالحمٌد ا -  842

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222223وفً تارٌخ  161816احمد ٌسرى احمد محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  843

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222224وفً تارٌخ  161833ٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد عبدالرحمن دمحم ابراه -  844

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222224وفً تارٌخ  161838احمد سعد السٌد العربى سعد حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  845

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222224وفً تارٌخ  161852عزٌز المغربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعزٌز احمد عبدال -  846

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222225وفً تارٌخ  161866محمود دمحم حسن دمحم موافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  846

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22222225وفً تارٌخ  161861دمحم عبدالرحمن موسى عبدالرحمن زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  848

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161123وسام ابراهٌم احمد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  841

 أشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161121رضا كامل دمحم احمد خٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  852

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161135دمحم سعٌد محمود بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  851

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 22222226وفً تارٌخ  161161دمحم الغرٌب احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  852

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22222226وفً تارٌخ  161151دمحم ابراهٌم السٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  853

 صوصف التأشٌر: خا

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: عمار حسن دمحم الجوهرى   161163تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  1

الى: اضافة السمه التجارٌة لتصبح اسال  116122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  2

 لتنمٌة المٌاه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: على بركات للتصمٌمات واالستشارات  162423تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  3

 الهندسٌه  

 الى: تالل للمماوالت العامه   125863تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: المصرٌه النروٌجٌه للدهانات   168614تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: اٌجٌبت لالستٌراد والتصدٌر   145615ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد22222223،  فى تارٌخ :   -  6

 لإلكسسوار الحرٌمى   2.5الى: تناتٌش  151121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: المؤسسه العالمٌه لتجارة المواد الغذائٌه   133312تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223،  فى تارٌخ :   -  8

 الى: النمر للتصدٌر   168815تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: مصنع جنوب الوادى لالعالف   161114تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: لسطلى لبٌع االجهزه الكهربائٌه   142648تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: تم الغاء السمه التجارٌه   166311تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224،  فى تارٌخ :   -  12

الى: مؤسسة الصفا لتعبئة وتغلٌف وتورٌد  164112التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 22222224،  فى تارٌخ :   -  13

 مواد غذائٌة  

 الى: مكتب ارم للمماوالت والتورٌدات   164234تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222225،  فى تارٌخ :   -  14

الى: مؤسسه اعمار  للدٌكور والمماوالت  138632تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222225،  فى تارٌخ :   -  15

 والتورٌدات  

 الى: الغاء السمه التجارٌه   122161تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: الصالح للمماوالت العامه   161128تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: المحترم للرحالت ونمل العمال   141481تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222221،  فى تارٌخ :   -  18

الى: دمحم صالح الدٌن عطٌه عطٌه دمحم  141515ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك22222221،  فى تارٌخ :   -  11

 الفمى  

 -الى: اضافة السمة التجارٌة لتصبح  161314تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222221،  فى تارٌخ :   -  22

 مؤسسة الحرٌة لتجارة الفاكهه والحاصالت الزراعٌة بالتجزئة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح مؤسسة  162111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222221 ،  فى تارٌخ :  -  21

 االخالص لصٌانة سٌارات  

الى: مؤسسة المغربى الضافات االعالف  156262تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  22

 والمطهرات  

الى: الهدى لتجارة وتوزٌع وتعبئة المواد  162161تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212ى تارٌخ : ،  ف  -  23

 الغذائٌه  

الى: اضافه السمه التجارٌه لتصبح  116656تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  24

   AGRO MOONالتجارٌه والمبٌدات والبذور والمخصبات الزراعٌه اجرومون لالستٌراد والتوكٌالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: االهتمام لمستحضرات التجمٌل  168686تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  25

 المحلٌه  

الى: هاى تن لالدوات الكهربائٌه  165484تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222211،  فى تارٌخ :   -  26

 وااللكترونٌه  

الى: امان للمماوالت العامه والتورٌدات  161421تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  26

 الصناعٌه والعامه  

الى: المتحده مصر لصٌانه المعدات الثمٌله  161238تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  28

 والسٌارات  

 الى: دمحم عبدهللا حسٌن حلوه   166851تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  21

ه التجارٌه الى /مصنع الى: تعدلت السم 164466تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  32

 الرخ بان لتصنٌع الكرتون  

الى: ران واى الداره محطات الولود  162116تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  31

runway   

 المصرٌة الحدٌثة للمماوالت  الى: مؤسسة  161426تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  32

الى: اضافة سمة تجارٌة مدشة النجم  163152تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  33

 للحبوب واالعالف  

ارٌة لتصبح مكتب الى: اضافة السمة التج 123211تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222212،  فى تارٌخ :   -  34

 الٌاسمٌن لبٌع السٌارات وارد الخارج  

الى: تعدلت السمة التجارٌة / فبرٌكة  166626تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222213،  فى تارٌخ :   -  35

 موتورز لبٌع السٌارات لحساب الغٌر  

 الى: الرضا لتجاره مواد البناء   161255كة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر22222213،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: الشرق االوسط العاده التدوٌر   152215تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222213،  فى تارٌخ :   -  36

 لملح البحرى  الى: بٌت ا 168534تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222213،  فى تارٌخ :   -  38

الى: تعدلت السمة لتصبح / معرض طٌبة  168364تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216،  فى تارٌخ :   -  31

 لبٌع وشراء السٌارات والممطورات  

العلٌم دمحم لتجارة الى: معرض دمحم عبد 142165تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216،  فى تارٌخ :   -  42

 السٌارات  

 الى: معمل باب رزق للحلوٌات   122126تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216،  فى تارٌخ :   -  41

الى: تعدلت السمه التجارٌه الى العربٌه  122281تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216،  فى تارٌخ :   -  42

 ستٌراد  لال

 الى: جٌمز كاسٌل   163545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216،  فى تارٌخ :   -  43

الباسم  -الى: اضافة سمة تجارٌة  111438تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216،  فى تارٌخ :   -  44

 للتورٌدات التجارٌة  

 الى: الباسم للتورٌدات التجارٌه   161438تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216،  فى تارٌخ :   -  45



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اضافة السمة التجارٌة لتصبح مكتب  166261تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216،  فى تارٌخ :   -  46

 المروة للمماوالت  

 الى: النجار للمماوالت العامه   142541تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216ى تارٌخ : ،  ف  -  46

 الى: تم الغاء السمه التجارٌه   142541تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222216،  فى تارٌخ :   -  48

 الى: معرض الحمد لتجارة السٌارات   61132م الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اس22222216،  فى تارٌخ :   -  41

 الى: المدٌنه المنوره لبٌع المنتجات الغذائٌه   161623تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222218،  فى تارٌخ :   -  52

الى: تعدل الى /مؤسسة الرٌان للتصدٌر  153831 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم22222218،  فى تارٌخ :   -  51

 والتورٌدات  

الى: جوهرة الشرٌف لتجارة وتعبئة مواد  134645تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222218،  فى تارٌخ :   -  52

 غذائٌه جمله  

 beautyالى: بٌوتى سكرٌت سنتر  161623 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم22222218،  فى تارٌخ :   -  53

secret center   

 الى: الهنا لألدوات الكهربائٌة   132221تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222218،  فى تارٌخ :   -  54

ة التجارٌة لتصبح الى: اضافة السم 162442تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222218،  فى تارٌخ :   -  55

 المبارن للمماوالت والتورٌدات  

الى: مكتب الصدق لألعمال الهندسٌة  166865تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222211،  فى تارٌخ :   -  56

 والمماوالت  

 كتب نماء للتورٌدات والمماوالت  الى: م 161652تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222211،  فى تارٌخ :   -  56

 الى: مركز مٌرة لصٌانة التلٌفزٌون   133152تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222211،  فى تارٌخ :   -  58

 شات  الى: مؤسسه التٌجانى للسجاد والمفرو 85443تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  51

الى: اٌجٌبت إس إتش إم لإلستٌراد  145615تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  62

 والتصدٌر  

الى: المؤسسه العالمٌه لبٌع مواد مواد  146415تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  61

 البناء  

 الى: اعمار للمماوالت العامه   142114تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  62

الى: المتخصص لتنظٌم المؤتمرات  126811تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222،  فى تارٌخ :   -  63

 والجوده والتدرٌب الطبى  

الى: مكتب الجندى لنمل البضائع وتاجٌر  145658تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222222 ،  فى تارٌخ :  -  64

 سٌارات  

 الى: مصطفى عبد المنعم رضوان سلٌمان   112221تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223،  فى تارٌخ :   -  65

الى: مؤسسه مصر اوروبا لالستٌراد  156612ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش22222223،  فى تارٌخ :   -  66

 والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والمواد الغذائٌه  

   BMAالى: االكادٌمٌة البرٌطانٌة الحدٌثة  168212تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222223،  فى تارٌخ :   -  66



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اضافة السمة التجارٌة لتصبح البدر  118632تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224ٌخ : ،  فى تار  -  68

 لبٌع االسمنت وحدٌد التسلٌح  

 الى: مطعم شطشط   161511تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224،  فى تارٌخ :   -  61

 الى: السلطان لصٌانة االجهزة الكهربائٌة   128343التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 22222224،  فى تارٌخ :   -  62

 الى: مكتب االلصى للمماوالت العامه   168135تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224،  فى تارٌخ :   -  61

 الى: شاهٌن للمماوالت   142254كة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر22222224،  فى تارٌخ :   -  62

 الى: تم الغاء السمه التجارٌه   142254تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224،  فى تارٌخ :   -  63

 الى: تم الغاء السمه التجارٌه   152251تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222224،  فى تارٌخ :   -  64

 الى: االسطورة كافٌة   155536تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222225،  فى تارٌخ :   -  65

 الى: جرٌن بٌلدٌنج   161366اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 22222225،  فى تارٌخ :   -  66

 الى: المحمود لتجارة االعالف   161614تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222225،  فى تارٌخ :   -  66

للمماوالت الى: مؤسسه االتحاد  164462تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222225،  فى تارٌخ :   -  68

 والتورٌدات العامه واالنشاءات  

 الى: االهوانى لألجهزة الكهربائٌة   134865تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222225،  فى تارٌخ :   -  61

ة لتصبح روٌال الى: اضافة السمة التجارٌ 166625تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222225،  فى تارٌخ :   -  82

 بان لتجارة الورق  

الى: مؤسسة االشادة للمماوالت العامه  145688تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  81

 الحكومٌه  

 العالف  الى: الوسام الذهبى ل 146121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  82

الى: الوطنٌه مصر لتعبئه وتغلٌف المواد  128842تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  83

 الغذائٌه  

 الى: مكتبة نور البٌان   152824تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  84

 الى: الغاء السمة التجارٌة   161213تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226:  ،  فى تارٌخ  -  85

 الى: اعالف الروضه   161286تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  86

الى: الثمه لصٌانة التبرٌد والتكٌٌف  133166 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم22222226،  فى تارٌخ :   -  86

 والتورٌدات والمماوالت  

الى: مؤسسه االندلس  للمماوالت العمومٌه  164512تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22222226،  فى تارٌخ :   -  88

 والتورٌدات العامه  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    22222225، وفى تارٌخ    62614شركة مصطفى اباظه حسن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم    22222211، وفى تارٌخ    156621ة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : شركة فٌصل دمحم الزهٌرى فنون وشرٌك   - 2

 محو/شطب السجل  شطب لحل الشركه وتصفٌتها

تم    22222211، وفى تارٌخ    156621شركة فٌصل دمحم الزهٌرى فنون وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  شطب لحل الشركه وتصفٌتها

تم محو/شطب    22222211، وفى تارٌخ    156621شركة فٌرونا لتصنٌع الحلوٌات  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  شطب لحل الشركه وتصفٌتها

، وفى تارٌخ    81161شركه / محمود دمحم عبدالحمٌد دمحم االباصٌرى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 تم محو/شطب السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا   22222216

تم محو/شطب    22222224، وفى تارٌخ    145831ش/ نادٌه دمحم سالمه وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 العتزال التجاره نهائٌا 2222/2/24فى  68382السجل  شطب بامر المحو رلم 

تم محو/شطب    22222224، وفى تارٌخ    84486وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  ش/ عٌده احمد الروبى   - 6

 السجل  تم حل الشركة وتصفٌتها نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    22222225، وفى تارٌخ    61832شركة النٌل كوردسا لألنسجه الصناعٌه  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 8

العامه باجماع االصوات تمدٌد فترة التصفٌه لمدة سنه من تارٌخ التأشٌر فى السجل التجارى محو/شطب السجل  لررت الجمعٌه 

 بنفس المصفٌٌن ونفس الصالحٌات

تم    22222225، وفى تارٌخ    61832شركة النٌل كوردسا لألنسجه الصناعٌه  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 1

باجماع االصوات تمدٌد فترة التصفٌه لمدة سنه من تارٌخ التأشٌر فى السجل التجارى محو/شطب السجل  لررت الجمعٌه العامه 

 بنفس المصفٌٌن ونفس الصالحٌات

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم  22222222وفً تارٌخ   ، 166121شركة / هشام جمٌل عبدالناصر ٌوسف و شركائه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1222222.222تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 165221شركة / عمرو ابراهٌم السٌد ابراهٌم سلطان وشرٌكه ماهر على احمد دمحم سلطان شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   222222.222رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل 22222224وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222221وفً تارٌخ   ، 82325ش / دمحم مصطفى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   122222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22222211وفً تارٌخ   ، 138344شركة الرضوان للمماوالت العمومٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   22221222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222212خ   ،وفً تارٌ 132115شركة / حماده فتحى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

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

تم تعدٌل رأس  22222212وفً تارٌخ   ، 65161شركة / صبٌخ خلٌل ابراهٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   52222.222أس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس  22222212وفً تارٌخ   ، 65161شركة صبٌح خلٌل ابراهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   52222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22222212وفً تارٌخ   ، 65161تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، شركة العمدة ) صبٌح خلٌل ابراهٌم وشرٌكه ( شركة -  8

 جنٌه   52222.222تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22222212وفً تارٌخ   ، 65161شركة / صبٌخ خلٌل ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   52222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، المال ,

تم تعدٌل رأس  22222212وفً تارٌخ   ، 65161شركة صبٌح خلٌل ابراهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   52222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  22222212وفً تارٌخ   ، 65161شركة العمدة ) صبٌح خلٌل ابراهٌم وشرٌكه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   52222.222تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22222212وفً تارٌخ   ، 65161رلم ،شركة / صبٌخ خلٌل ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها ب -  12

 جنٌه   52222.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  22222212وفً تارٌخ   ، 65161شركة صبٌح خلٌل ابراهٌم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   52222.222رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل 

تم  22222212وفً تارٌخ   ، 65161شركة العمدة ) صبٌح خلٌل ابراهٌم وشرٌكه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   52222.222تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 22222216وفً تارٌخ   ، 156815ت العمومٌه والتورٌدات الحكومٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ش/البط للمماوال -  15

 جنٌه   1522222.222تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222218، وفً تارٌخ   131632شركة / الزٌات وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   32222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222223وفً تارٌخ   ، 66641ش/ طارق عبدالفتاح السٌد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   152.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  22222223وفً تارٌخ   ، 66641شركة السٌد عبدالفتاح السٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   152.222المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22222223وفً تارٌخ   ، 156414هانى سمٌر و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   622222.222وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم  22222226وفً تارٌخ  126411شركة / حسن السٌد وحسٌن عرٌبان وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الدور الرابع عمار ملن احمد السٌد عبدالرحمن ش االنتاج فالوس

تم تعدٌل  22222226وفً تارٌخ  126411شركة / حسٌن كامل عرٌبان واخوٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 ور الرابع عمار ملن احمد السٌد عبدالرحمن ش االنتاج فالوسالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الد

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  164351ش/محمود صالح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 ممابل لاعه وكافتٌرٌا البطل منٌا الممح  3وصف الـتأشٌر:   ، برج اوكازٌون الدور السادس علوى شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  22222212وفً تارٌخ  164351احمد مكى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 ممابل لاعه وكافتٌرٌا البطل منٌا الممح  3الـتأشٌر:   ، برج اوكازٌون الدور السادس علوى شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  22222212وفً تارٌخ  132115شركة / حماده فتحى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 ش وجٌه اباظه برج الصابرٌن  الدور الثانى بجوار المطحن منٌا الممح ملن محروس رمضان دمحم 26وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى 

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  65161شركة / صبٌخ خلٌل ابراهٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

-16فى  1425العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة ش خلف مدرسة السالم االبتدائٌه ابو حماد والمودع برلم 

3-1116 

تم تعدٌل العنوان  22222212وفً تارٌخ  65161شركة صبٌح خلٌل ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

-3-16فى  1425تأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة ش خلف مدرسة السالم االبتدائٌه ابو حماد والمودع برلم , وصف الـ

1116 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  22222212وفً تارٌخ  65161شركة العمدة ) صبٌح خلٌل ابراهٌم وشرٌكه ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 1425لغاء الفرع الكائن بناحٌة ش خلف مدرسة السالم االبتدائٌه ابو حماد والمودع برلم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم ا

 1116-3-16فى 

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  65161شركة / صبٌخ خلٌل ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

-16فى  1425ة ش خلف مدرسة السالم االبتدائٌه ابو حماد والمودع برلم العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌ

3-1116 

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  65161شركة صبٌح خلٌل ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

-16فى  1425بتدائٌه ابو حماد والمودع برلم العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة ش خلف مدرسة السالم اال

3-1116 

تم  22222212وفً تارٌخ  65161شركة العمدة ) صبٌح خلٌل ابراهٌم وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 1425ماد والمودع برلم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة ش خلف مدرسة السالم االبتدائٌه ابو ح

 1116-3-16فى 

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  65161شركة / صبٌخ خلٌل ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

-16فى  1425العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة ش خلف مدرسة السالم االبتدائٌه ابو حماد والمودع برلم 

3-1116 

تم تعدٌل  22222212وفً تارٌخ  65161شركة صبٌح خلٌل ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

-16فى  1425العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة ش خلف مدرسة السالم االبتدائٌه ابو حماد والمودع برلم 

3-1116 

تم  22222212وفً تارٌخ  65161العمدة ) صبٌح خلٌل ابراهٌم وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة  -  14

 1425تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بناحٌة ش خلف مدرسة السالم االبتدائٌه ابو حماد والمودع برلم 

 1116-3-16فى 

تم  22222211وفً تارٌخ  151886فتاح عبدالجلٌل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ش/السٌد دمحم عبدال -  15

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش ترعه االسماعٌلٌه جوار معرض النساجون الشرلٌون الدور الثانى علوى  بلبٌس ملن 

 ابراهٌم عبدالعزٌز دمحم هاشم

تم تعدٌل العنوان  22222226وفً تارٌخ  62618الشركة الوطنٌة للمواسٌر ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 العاشر من رمضان  A1المنطمه الصناعٌه    3, وصف الـتأشٌر:   ، المطعه 

تم تعدٌل العنوان  22222226وفً تارٌخ  62618الشركة الوطنٌة للمواسٌر ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 العاشر من رمضان  A1المنطمه الصناعٌه    3, وصف الـتأشٌر:   ، المطعه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  121641ا برلم   شركة هانى دمحم فهمى السٌد و شرٌكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌده -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222223

وفً تارٌخ  121641شركة /هانى دمحم فهمى السٌد وشركاه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222223



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  121641مى السٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   هانى دمحم فه -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222223

وفً تارٌخ  121641شركة هانى دمحم فهمى السٌد و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222223

وفً تارٌخ  121641شركة /هانى دمحم فهمى السٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222223

وفً تارٌخ  121641ة  الغاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   هانى دمحم فهمى السٌد وشرٌكه ، توصٌة بسٌط -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222223

شركة / حسن السٌد وحسٌن عرٌبان وشركاه ، شركة تضامن  تعدل الى االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات  -  6

ٌه والنمل البرى عدا السٌاحه عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب ،  سبك لٌدها برلم   العمومٌه   والمماوالت العموم

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222226وفً تارٌخ  126411

ه والتورٌدات شركة / حسٌن كامل عرٌبان واخوٌه ، شركة تضامن  تعدل الى االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌ -  8

العمومٌه   والمماوالت العمومٌه والنمل البرى عدا السٌاحه عدا تورٌد العماله ومجاالت الكمبٌوتر والحاسب ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222226وفً تارٌخ  126411

 82325ع لتجاره وبٌع انابٌب البوتاجاز ،  سبك لٌدها برلم   ش / دمحم مصطفى وشركاه ، شركة تضامن  تعدل الى مستود -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222221وفً تارٌخ 

شركة عادل رفعت اسماعٌل وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط تجاره وتوزٌع وتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222211وفً تارٌخ  164258رلم   والمماوالت العامه ،  سبك لٌدها ب

 62854شركة /دمحم الخضر عبدالواحد عبدالواحد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الغاء االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222218وفً تارٌخ 

 62854شركة /دمحم الخضر عبدالواحد عبدالواحد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الغاء االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22222218وفً تارٌخ 

 151462،  سبك لٌدها برلم    ش/عمرو عادل دمحم دمحم وشركاه ، شركة تضامن  اضافة نشاط تصدٌر وتوكٌالت تجارٌة -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن22222226وفً تارٌخ 

 151462شركة طارق عادل دمحم دمحم وشرٌكة ، شركة تضامن  اضافة نشاط تصدٌر وتوكٌالت تجارٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  14

 تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 22222226وفً تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

نونى  , تم تعدٌل الكٌان الما22222223وفً تارٌخ  121641شركة هانى دمحم فهمى السٌد و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22222223وفً تارٌخ  121641شركة /هانى دمحم فهمى السٌد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 وصف التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 22222223وفً تارٌخ  121641هانى دمحم فهمى السٌد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: هانى دمحم فهمى السٌد  121641بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر   22222223،  فى تارٌخ :   -  1

 وشرٌكه

الى: هانى دمحم فهمى السٌد  121641شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222223،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكه

الى: اٌهاب دمحم عبدالمنعم  125861اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل   22222221،  فى تارٌخ :   -  3

 على وشرٌكته

 الى: احمد مكى وشركاه 164351شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222212،  فى تارٌخ :   -  4

الى: عصمت فؤاد جاد  162636ٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم  22222212،  فى تارٌخ :   -  5

 وشرٌكه

الى: ش/دمحم اٌمن حسٌن  166118شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222213،  فى تارٌخ :   -  6

 خضٌرى وشرٌكه

الى: ش احمد الحمٌلى  156264توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222211،  فى تارٌخ :   -  6

 وشركاه

الى: ش/ طارق عبدالفتاح  66641شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222223،  فى تارٌخ :   -  8

 السٌد

عادل الى: شركة طارق  151462شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22222226،  فى تارٌخ :   -  1

 دمحم دمحم وشرٌكة

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 166121برلم       22222222ضٌاءالرحمن نصر عزام سلمى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  1

 166121برلم       22222222 محمود دمحم جابر حسن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ : -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 166121برلم       22222222هشام جمٌل عبدالناصر ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  3

ضٌاءالرحمن نصر عزام سلمى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشركاء مجتمعٌن دون انفراد  -  4

 166121برلم       22222222اى منهم ، تارٌخ : 

محمود دمحم جابر حسن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للشركاء مجتمعٌن دون انفراد اى منهم ،  -  5

 166121برلم       22222222تارٌخ : 

ركاء مجتمعٌن دون انفراد اى هشام جمٌل عبدالناصر ٌوسف  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للش -  6

 166121برلم       22222222منهم ، تارٌخ : 

جوده احمد عبدالعزٌز عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاف الى حك المدٌر حك التولٌع وااللتراض والرهن ،  -  6

 152246برلم       22222223تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  تعدل االداره والتولٌع فى الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه ماهر على احمد دمحم سلطان  شركة تضامن   -  8

السلطات والصالحٌات لتحمٌك غرض الشركه وماٌترتب على ذلن من اثار لانةنٌه وتوكٌل الغٌر ببٌع اصول وممتلكات الشركه 

ٌحك لهما الرهن وااللتراض واالستدانه بشرط مجتمعٌن كما ان ٌحك لهما السحب واالٌداع والتعامل مع البنون خاص او حكومى و

ان تكون االعمال التى تصدر عنهما باسم الشركه وغرضها وبعنوانها  وكافه المصالح الحكومٌه وغٌرها ولهما حك توكٌل الغٌر فى 

 165221برلم       22222224كل او بعض هذه االختصاصات وان ٌموم لحماٌه اموال الشركه ، تارٌخ : 

ر كامل حسٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع للطرفٌن حسٌن كامل حسٌن ومنصور كامل منصو -  1

حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضها وكذلن جمٌع 

 126411برلم       22222226صول على لروض للشركه ، تارٌخ : التصرفات المانونٌه من رهن او بٌع عمارات الشركه او الح

منصور كامل حسٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت االداره والتولٌع للطرفٌن حسٌن كامل حسٌن ومنصور كامل  -  12

ا وكذلن جمٌع حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن اغراضه

 126411برلم       22222226التصرفات المانونٌه من رهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض للشركه ، تارٌخ : 

نجالء حمدى دمحم ادرٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل الصفه لها من شرٌن متضامن الى موصى وتم دخول  -  11

شرٌن متضامن  وله حك االداره والتولٌع بمفرده ،  21526261322415رلم لومى  1115-6-26اٌهاب دمحم عبدالمنعم على 

 125861برلم       22222221تارٌخ : 

ء حمدى دمحم ادرٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل الصفه لها من شرٌن متضامن الى موصى وتم دخول نجال -  12

شرٌن متضامن  وله حك االداره والتولٌع بمفرده ،  21526261322415رلم لومى  1115-6-26اٌهاب دمحم عبدالمنعم على 

 125861برلم       22222221تارٌخ : 

دمحم حجازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركه ودخول احمد حمدى احمد مكى شرٌن  صالح عبدالمحسن -  13

وٌكون حك االداره للشرٌن احمد حمدى احمد مكى وٌمثل الشركه   28325121321616لةمى  1183-5-12متضامن موالٌد 

 164351برلم       22222212ٌخ : امام البنون  وله حك االلتراض والرهن وفتح االئتمان والسحب واالٌداع ، تار

صالح عبدالمحسن دمحم حجازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج من الشركه ودخول احمد حمدى احمد مكى شرٌن  -  14

وٌكون حك االداره للشرٌن احمد حمدى احمد مكى وٌمثل الشركه   28325121321616لةمى  1183-5-12متضامن موالٌد 

 164351برلم       22222212االلتراض والرهن وفتح االئتمان والسحب واالٌداع ، تارٌخ : امام البنون  وله حك 

مجدى رضوان دمحم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه من الشركه )ج( تعدل حك االدارة والتولٌع الى دمحم  -  15

ع والتعامل مع الجهات الحكومٌه وغٌرها والحك فى فتح رضوان دمحم مصطفى  وماجد رضوان دمحم دمحم لهما حك االدارة والتولٌ

برلم       22222211الحسابات بالبنون  والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن باسم الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

138344 

وااللرار واالنكار كل من الشركاء حك التصالح والتنازل -منار صالح الطاروطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ج -  16

واالبراء فى جمٌع الدعاوى التى ترفع من وعلى الشركه امام كافه المحاكم ودرجاتها المختلفه ولكل منهم حك توكٌل من ٌنوب عنهم 

 66131برلم       22222211فى ذلن منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الشركاء حك التصالح والتنازل وااللرار واالنكار كل من -منار صالح الطاروطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ج -  16

واالبراء فى جمٌع الدعاوى التى ترفع من وعلى الشركه امام كافه المحاكم ودرجاتها المختلفه ولكل منهم حك توكٌل من ٌنوب عنهم 

 66131برلم       22222211فى ذلن منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

كل من الشركاء حك التصالح والتنازل وااللرار واالنكار -بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ج احمد صالح الطاروطى  توصٌة -  18

واالبراء فى جمٌع الدعاوى التى ترفع من وعلى الشركه امام كافه المحاكم ودرجاتها المختلفه ولكل منهم حك توكٌل من ٌنوب عنهم 

 66131برلم       22222211فى ذلن منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

كل من الشركاء حك التصالح والتنازل وااللرار واالنكار -احمد صالح الطاروطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ج -  11

واالبراء فى جمٌع الدعاوى التى ترفع من وعلى الشركه امام كافه المحاكم ودرجاتها المختلفه ولكل منهم حك توكٌل من ٌنوب عنهم 

 66131برلم       22222211 فى ذلن منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ :

-12-11منار صالح الطاروطى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل اسمه الى احمد صالح فرٌد الطاروطى موالٌد  -  22

    22222211واصبح الشرٌن دمحم صالح الطاروطى عضو  متضامن فمط ، تارٌخ :  26212112123355رلم لومى  1162

 66131برلم   

-12-11صالح الطاروطى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تم تعدٌل اسمه الى احمد صالح فرٌد الطاروطى موالٌد منار  -  21

    22222211واصبح الشرٌن دمحم صالح الطاروطى عضو  متضامن فمط ، تارٌخ :  26212112123355رلم لومى  1162

 66131برلم   

-12-11ن  تم تعدٌل اسمه الى احمد صالح فرٌد الطاروطى موالٌد احمد صالح الطاروطى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  22

    22222211واصبح الشرٌن دمحم صالح الطاروطى عضو  متضامن فمط ، تارٌخ :  26212112123355رلم لومى  1162

 66131برلم   

-12-11طاروطى موالٌد احمد صالح الطاروطى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل اسمه الى احمد صالح فرٌد ال -  23

    22222211واصبح الشرٌن دمحم صالح الطاروطى عضو  متضامن فمط ، تارٌخ :  26212112123355رلم لومى  1162

 66131برلم   

سحر السٌد محمود دمحم سلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الطرف الثانى / دمحم احمد دمحم احمد من الشركة ، تارٌخ  -  24

 162513برلم       22222211: 

مدٌر الشركه وله الحك فى االلتراض من البنن والرهن -عطٌة بدوى احمد عوٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ج -  25

 138314برلم       22222212واالستدانه من البنن ، تارٌخ : 

لٌع لٌضاف حك التعامل مع الجهات صبٌح خلٌل ابراهٌم خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتو -  26

،  2الحكومٌه وغٌرها والبنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن باسم الشركه بدون اجر مجتمعٌن او منفردٌن 

 65161برلم       22222212تارٌخ : 

لٌع لٌضاف حك التعامل مع الجهات صبٌح خلٌل ابراهٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتو -  26

،  2الحكومٌه وغٌرها والبنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن باسم الشركه بدون اجر مجتمعٌن او منفردٌن 

 65161برلم       22222212تارٌخ : 

 

ولٌع لٌضاف حك التعامل مع الجهات صبٌح خلٌل ابراهٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والت -  28

،  2الحكومٌه وغٌرها والبنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن باسم الشركه بدون اجر مجتمعٌن او منفردٌن 

 65161برلم       22222212تارٌخ : 

 

ولٌع لٌضاف حك التعامل مع الجهات صبٌح خلٌل ابراهٌم خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والت -  21

،  2الحكومٌه وغٌرها والبنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن باسم الشركه بدون اجر مجتمعٌن او منفردٌن 

 65161برلم       22222212تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ولٌع لٌضاف حك التعامل مع الجهات صبٌح خلٌل ابراهٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والت -  32

،  2الحكومٌه وغٌرها والبنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن باسم الشركه بدون اجر مجتمعٌن او منفردٌن 

 65161برلم       22222212تارٌخ : 

 

تولٌع لٌضاف حك التعامل مع الجهات صبٌح خلٌل ابراهٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة وال -  31

،  2الحكومٌه وغٌرها والبنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن باسم الشركه بدون اجر مجتمعٌن او منفردٌن 

 65161برلم       22222212تارٌخ : 

 

تولٌع لٌضاف حك التعامل مع الجهات صبٌح خلٌل ابراهٌم خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة وال -  32

،  2الحكومٌه وغٌرها والبنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن باسم الشركه بدون اجر مجتمعٌن او منفردٌن 

 65161برلم       22222212تارٌخ : 

تولٌع لٌضاف حك التعامل مع الجهات صبٌح خلٌل ابراهٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة وال -  33

،  2الحكومٌه وغٌرها والبنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن باسم الشركه بدون اجر مجتمعٌن او منفردٌن 

 65161برلم       22222212تارٌخ : 

 

لتولٌع لٌضاف حك التعامل مع الجهات صبٌح خلٌل ابراهٌم خلٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة وا -  34

،  2الحكومٌه وغٌرها والبنون وفتح الحسابات والسحب واالٌداع وااللتراض والرهن باسم الشركه بدون اجر مجتمعٌن او منفردٌن 

 65161برلم       22222212تارٌخ : 

 

بعد استالمه كافه حموله  وتعدل بند  تم خروجه من الشركه-اٌمن حسٌن خضٌرى موسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ج -  35

االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن اومنفردٌن ولهم المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه والعمود واالتفالٌات وعمود 

واالنتفاع وغٌرها  امام  البٌع والشراء االبتدائٌه والنهائٌه لالراضى والعمارات او المنموالت او السٌارات وعمود االٌجار والتاجٌر

البنون والتولٌع على الشٌكات والسحب وفتح وغلك الحسابات بالبنون والتولٌع على جمٌع المعامالت البنكٌه والمروض والتسهٌالت 

برلم       22222213االئتمانٌه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

166118 

تم خروجه من الشركه بعد استالمه كافه حموله  وتعدل بند -اٌمن حسٌن خضٌرى موسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ج -  36

االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن اومنفردٌن ولهم المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه والعمود واالتفالٌات وعمود 

ٌه والنهائٌه لالراضى والعمارات او المنموالت او السٌارات وعمود االٌجار والتاجٌر واالنتفاع وغٌرها  امام البٌع والشراء االبتدائ

البنون والتولٌع على الشٌكات والسحب وفتح وغلك الحسابات بالبنون والتولٌع على جمٌع المعامالت البنكٌه والمروض والتسهٌالت 

برلم       22222213حك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : االئتمانٌه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم ال

166118 

احمد فتحى مجاهد السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم رفع الوصاٌه عن احمد ودمحم ومحمود فتحى مجاهد السٌد   -  36

اح دمحم على متولى لٌصبحو شركاء موصٌٌن ، تارٌخ : لبلوغهم السن المانونى  وتم تعدٌل صفه الشرٌن حسام مجاهد السٌد وصب

 131632برلم       22222218

امٌر غندور عبدالرحمن غندور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج عالء دمحم شولى  وتعدل حك االداره والتولٌع  -  38

ور عبدالرحمن غندور مجتمعٌن ولهما الحك فى لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد حسن دمحم عبدالمنعم لاٌد الحمٌلى وامٌر غند

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه  وغٌر الحكومٌه والمطاع العام واالعمال والخاص بكافه 

هادات اشكالهم والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار ش

 156264برلم       22222211وخطابات الضمان اما حك االلتراض والرهن باسم الشركه مكفول لهما بعد ، تارٌخ : 

امٌر غندور عبدالرحمن غندور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج عالء دمحم شولى  وتعدل حك االداره والتولٌع  -  31

عبدالمنعم لاٌد الحمٌلى وامٌر غندور عبدالرحمن غندور مجتمعٌن ولهما الحك فى  لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد حسن دمحم
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التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه  وغٌر الحكومٌه والمطاع العام واالعمال والخاص بكافه 

كات وفتح وغلك الحسابات واستصدار شهادات اشكالهم والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌ

 156264برلم       22222211وخطابات الضمان اما حك االلتراض والرهن باسم الشركه مكفول لهما بعد ، تارٌخ : 

احمد حسن دمحم عبد المنعم لاٌد الحمٌلى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج عالء دمحم شولى  وتعدل حك االداره  -  42

والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد حسن دمحم عبدالمنعم لاٌد الحمٌلى وامٌر غندور عبدالرحمن غندور مجتمعٌن ولهما الحك 

من اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه  وغٌر الحكومٌه والمطاع العام واالعمال والخاص بكافه فى التعامل باسم الشركه وض

اشكالهم والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار شهادات 

 156264برلم       22222211هما بعد ، تارٌخ : وخطابات الضمان اما حك االلتراض والرهن باسم الشركه مكفول ل

احمد حسن دمحم عبد المنعم لاٌد الحمٌلى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم خروج عالء دمحم شولى  وتعدل حك االداره  -  41

مجتمعٌن ولهما الحك والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن احمد حسن دمحم عبدالمنعم لاٌد الحمٌلى وامٌر غندور عبدالرحمن غندور 

فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه  وغٌر الحكومٌه والمطاع العام واالعمال والخاص بكافه 

اشكالهم والتعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار شهادات 

 156264برلم       22222211ن اما حك االلتراض والرهن باسم الشركه مكفول لهما بعد ، تارٌخ : وخطابات الضما

امٌر غندور عبدالرحمن غندور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحصول على موافمه كتابٌه من بالى الشركاء  ولهما الحك  -  42

لحك فى تعٌٌن وعزل الوكالء المفوضٌن ودخول طارق سعد فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض االختصاصات ولهما ا

 156264برلم       22222211، تارٌخ :  26221241621612رلم لومى  1162-1-24ابراهٌم بدر موالٌد 

امٌر غندور عبدالرحمن غندور  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحصول على موافمه كتابٌه من بالى الشركاء  ولهما الحك  -  43

وكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض االختصاصات ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل الوكالء المفوضٌن ودخول طارق سعد فى ت

 156264برلم       22222211، تارٌخ :  26221241621612رلم لومى  1162-1-24ابراهٌم بدر موالٌد 

امن  الحصول على موافمه كتابٌه من بالى الشركاء  احمد حسن دمحم عبد المنعم لاٌد الحمٌلى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  44

ولهما الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض االختصاصات ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل الوكالء المفوضٌن ودخول 

 156264برلم       22222211، تارٌخ :  26221241621612رلم لومى  1162-1-24طارق سعد ابراهٌم بدر موالٌد 

احمد حسن دمحم عبد المنعم لاٌد الحمٌلى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  الحصول على موافمه كتابٌه من بالى الشركاء   -  45

ولهما الحك فى توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض االختصاصات ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل الوكالء المفوضٌن ودخول 

 156264برلم       22222211، تارٌخ :  26221241621612م لومى رل 1162-1-24طارق سعد ابراهٌم بدر موالٌد 

رنٌا احمد زكى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم دخولها فى الشركه وتم خروج  الشرٌكه /مى مخلص على حسن من  -  46

حدها حك االدارة والتولٌع امام كافة الشركه بعد استالمها كافة حمولها )ج( تعدل حك االدارة والتولٌع للشرٌكه رنٌا احمد زكى لها  و

 133165برلم       22222223الجهات ، تارٌخ : 

السٌد عبد الفتاح السٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروجه بعد استالم حموله وخروج وفاء عبدالفتاح السٌد  -  46

 66641برلم       22222223وتعدل االداره والتولٌع الى طارق عبدالفتاح السٌد وحده ، تارٌخ : 

السٌد عبد الفتاح السٌد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروجه بعد استالم حموله وخروج وفاء عبدالفتاح السٌد  -  48

 66641برلم       22222223وتعدل االداره والتولٌع الى طارق عبدالفتاح السٌد وحده ، تارٌخ : 

ى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج عمرو عادل دمحم دمحم بعد استالمه كافة حموله )ج( طارق عادل دمحم دمحم مصطف -  41

 151462برلم       22222226تعدٌل حك االدارة والتولٌع للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن . ، تارٌخ : 

د استالمه كافة حموله )ج( طارق عادل دمحم دمحم مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج عمرو عادل دمحم دمحم بع -  52

 151462برلم       22222226تعدٌل حك االدارة والتولٌع للطرفٌن مجتمعٌن او منفردٌن . ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     
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 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 11181برلم       22222222، تارٌخ :  1114  2218/11/12 -لٌلى حسنى على دمحم خضر  ج  -  1

 81181برلم       22222222، تارٌخ :  1121  2228/8/26 -امٌنه دمحم السٌد ابراهٌم ٌوسف  ج  -  2
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 141162برلم       22222222، تارٌخ :  1141  2211-11-23-حمادة سند سالمة جمعة  ج -  5

 122468برلم       22222222، تارٌخ :  1116  2211/1/16 -صبحى السٌد دمحم طرٌك  ج  -  6

 114121برلم       22222222، تارٌخ :  1128  2218-5-21-شاور فرح احمد ابوعطاٌا  ج -  6

 111136برلم       22222222، تارٌخ :  1112  2216-8-26-احمد السٌداحمد حافظ  ج -  8

 41816برلم       22222222، تارٌخ :  1156  2211-1-16-ماهر دمحم احمد  ج -  1

 141462برلم       22222222، تارٌخ :  1121  2211/12/21 -سمر ابراهٌم امٌن سالم عٌاد  ج  -  12

 122152برلم       22222222، تارٌخ :  1815  2214/8/16-شرٌف عبدالمنعم دمحم احمد  ج  -  11

 122152برلم       22222222، تارٌخ :  1816  2211/8/16 -شرٌف عبدالمنعم دمحم احمد  ج  -  12

 142461برلم       22222222، تارٌخ :  1163  2211-8--6-سمر السٌد عبدالفتاح السٌد  ج -  13

 143286برلم       22222222، تارٌخ :  1161  2222-2-8-مرفت دمحم كمال عبدالرحمن ربٌع  ج -  14

 138632برلم       22222222، تارٌخ :  1126  2211-2-25-احمد مصطفى ٌوسف دمحم  ج -  15

 142381برلم       22222222، تارٌخ :  1115  2211-12-21-حمادة السٌد دمحم على  ج -  16

 142165برلم       22222222، تارٌخ :  11622  2222-2-2-عماد حمدى عطٌة حسن خلٌل  ج -  16

 128621برلم       22222222، تارٌخ :  1134  2216-1-11-طارق على المهدى على دحٌة  ج -  18
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 125826برلم       22222222، تارٌخ :  1158  2215-12-26-عبدالرازق عبدالجواد عبدالمجٌد عبدالنبى  ج -  11

 142615برلم       22222222، تارٌخ :  1818  2222/1/14 -سامح سعٌد سعد سالم دمحم  ج  -  22

 85166برلم       22222222، تارٌخ :  1126  2211-11-1-دمحم مصطفى دمحم احمد سلٌمان  ج -  21

 136624برلم       22222223، تارٌخ :  2236  2218/6/31 -وحٌد موسى عبدالصادق بٌومى  ج  -  22

 122636برلم       22222223، تارٌخ :  2261  2214-12-22-رضا سعٌد احمد عطٌة عبده  ج -  23

 122636برلم       22222223، تارٌخ :  2262  2211-12-22-رضا سعٌد احمد عطٌة عبده  ج -  24

 143234برلم       22222223، تارٌخ :  2221  2222-2-4-دمحم ابراهٌم عبدهللا دمحم  ج -  25

 122211برلم       22222223 ، تارٌخ : 2244  2211-8-12-مدحت رفعت عبد المادر عجمى  ج -  26

 11626برلم       22222223، تارٌخ :  2215  2216/2/12 -حامد دمحم حامد دمحم ابراهٌم  ج  -  26

 46642برلم       22222223، تارٌخ :  2226  2213-2-15-عبدالحلٌم صالح زامل  ج -  28
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 116151برلم       22222223ارٌخ : ، ت 2242  2218-11-25-السٌد ابو الممصان السٌد عطٌه  ج -  32

 115582برلم       22222223، تارٌخ :  2216  2218-6-15-فرحات صابر فرحات على  ج -  33

 143221برلم       22222223، تارٌخ :  1166  2222-2-3-عبدالعزٌز عبدالسالم على عطٌة  ج -  34

 142146برلم       22222223ارٌخ : ، ت 1112  2222/2/1 -حمادة حسن ابراهٌم حسٌن  ج  -  35
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 138112برلم       22222223، تارٌخ :  2225  2211-1-16-اكرم دمحم ٌونس حسن  ج -  31
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برلم       22222224، تارٌخ :  4216  2222/11/25السجل سارى حتى 2215/11/26-اسماعٌل حسن اسماعٌل  جطه  -  46
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 124661برلم       22222213، تارٌخ :  2632  2215-11-2-عزة مصطفى مصطفى على  ج -  114

 123282برلم       22222213 ، تارٌخ : 2816  2215/5/23 -السٌد دمحم جمعة دمحم  ج  -  115

 128811برلم       22222213، تارٌخ :  2638  2216/12/1 -نادٌة نبوى عبد السالم على مملد  ج  -  116

 142823برلم       22222213، تارٌخ :  2668  2222/1/22 -دمحم السٌد عٌادة عبدهللا  ج  -  116

 142225برلم       22222213، تارٌخ :  2636  2211-6-18-ملكة عبدالسالم عبدالحمٌد الشاوٌش  ج -  118

 86531برلم       22222213، تارٌخ :  2612  2211-12-28-ممدوح امام دمحم السٌد  ج -  111

 66628برلم       22222213، تارٌخ :  2626  2226/2/5 -السٌد السٌد  احمد السٌد محجوب  ج  -  222

 66628برلم       22222213، تارٌخ :  2628  2212/2/5 -محجوب  ج  السٌد السٌد  احمد السٌد -  221

 66628برلم       22222213، تارٌخ :  2621  2216/2/5 -السٌد السٌد  احمد السٌد محجوب  ج  -  222

 131141برلم       22222213، تارٌخ :  2661  2216-3-26-دمحم دمحم على احمد  ج -  223

 142614برلم       22222213، تارٌخ :  2825  2222/1/22 -فراج  ج  حمدى زكٌر حزٌن -  224

 132652برلم       22222213، تارٌخ :  2611  2216-8-22-احمد حسٌن احمد حسٌن تعٌلب  ج -  225

 123562برلم       22222213، تارٌخ :  2662  2222-3-13-دمحم مختار دمحم فرغلى  ج -  226

 112511برلم       22222213، تارٌخ :  2652  2216/11/4 -خلٌل  ج روعه حسن دمحم  -  226

 111251برلم       22222213، تارٌخ :  2648  2211/5/31 -عادل عبدالفتناح احمد السٌد  ج  -  228

 66164برلم       22222213، تارٌخ :  2828  2216/4/1 -مؤمن حسٌن حسٌن على جرٌده  ج  -  221

 143622برلم       22222213، تارٌخ :  2611  2222/3/12 -امٌن وحٌد دمحم دمحم حبش  ج  -  212

 121368برلم       22222216، تارٌخ :  2861  2216-11-1-مالن فرنسٌس سعد منمرٌوس  ج -  211

 122116برلم       22222216، تارٌخ :  4841  2211/11/4 -هشام رمضان دمحم حفنى  ج  -  212

 136226برلم       22222216، تارٌخ :  2821  2218/6/1 -محمود عادل ٌس عبدالحلٌم  ج  -  213



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

 138162برلم       22222216، تارٌخ :  2866  2211/1/1 -حامد دمحم عبدالحفٌظ عبدالعلٌم  ج  -  214

 115446برلم       22222216، تارٌخ :  2122  2218/6/2 -دمحم السٌد عبد العزٌز محمود حسن  ج  -  215

 112865برلم       22222216، تارٌخ :  2843  2216-11-26-تامر حسن دمحم سعد  ج -  216

 142222برلم       22222216، تارٌخ :  2121  2211/6/16 -جمال دمحم عبدالرحٌم شحاته  ج  -  216

 121626برلم       22222216: ، تارٌخ  2821  2222-1-22-دمحم عبدالحمٌد على دمحم ربٌع  ج -  218

 122126برلم       22222216، تارٌخ :  2818  2211-8-13-ولٌد عبد النبى صالح عبد الداٌم  ج -  211

 16521برلم       22222216، تارٌخ :  2838  2216/11/1 -سعٌد غنٌم عبدالحمٌد سالمه  ج  -  222

 128268برلم       22222216، تارٌخ :  2114  2216/8/2 -دمحم سٌد احمد زكى دمحم  ج  -  221

 122662برلم       22222216، تارٌخ :  2823  2211/12/14 -رٌحاب وصفى دمحم اسماعٌل الغمرى  ج  -  222

 136662برلم       22222216، تارٌخ :  2836  2218-12-2-حسٌن صدٌك ابراهٌم حسب هللا  ج -  223

 141331برلم       22222216، تارٌخ :  2855  2211-12-13-ار  جدمحم صبحى دمحم سالم النج -  224

 85242برلم       22222216، تارٌخ :  2844  2211-1-11-السٌد عبدالجلٌل على  ج -  225

 112262برلم       22222216، تارٌخ :  2822  2216/3/14 -دمحم توفٌك عطٌه الغرباوى  ج  -  226

 143125برلم       22222216، تارٌخ :  2824  2222/2/1 -ج  دمحم عبدالفتاح دمحم  -  226

 126645برلم       22222216، تارٌخ :  2125  2216-6-15-احمد دمحم ٌوسف على دروٌش  ج -  228

 118231برلم       22222216، تارٌخ :  2146  2214-2-16-دمحم فتحى احمد دمحم بٌومى  ج -  221

 118231برلم       22222216، تارٌخ :  2148  2211-2-16- بٌومى  جدمحم فتحى احمد دمحم -  232

 123562برلم       22222216، تارٌخ :  3222  2215/3/13 -صباح دمحم السٌد دمحم هاشم  ج  -  231

 123562برلم       22222216، تارٌخ :  3221  2222/3/13 -صباح دمحم السٌد دمحم هاشم  ج  -  232

 136251برلم       22222216، تارٌخ :  2182  2218-6--12-حامد حسن عبدالعال  جسامٌة  -  233

 133156برلم       22222216، تارٌخ :  2184  2216-11-21-احمد دمحم اسماعٌل العوضى  ج -  234

 122424برلم       22222216، تارٌخ :  2186  2214/1/8 -عاطف جمعه حسن احمد مكى  ج  -  235

 136663برلم       22222216، تارٌخ :  2144  2218-12-2- نصر عبدالعزٌز عبدالجلٌل  جدمحم -  236

 11353برلم       22222216، تارٌخ :  3222  2211/1/24 -فتحى دمحم دمحم بحٌرى  ج  -  236

 142211برلم       22222216، تارٌخ :  2165  2211/6/18 -دمحم احمد عبدالفتاح اسماعٌل  ج  -  238

 143666برلم       22222216، تارٌخ :  2166  2222-3-16-دمحم سمٌح دمحم عبدالهادى  ج -  231

 142132برلم       22222216، تارٌخ :  2165  2211-1-12-حسن عبدالسالم عبدالممصود عبدالسالم  ج -  242

 138244برلم       22222216، تارٌخ :  2121  2211-1-22-ابراهٌم صبحى عبدهللا المهدى  ج -  241



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 62185برلم       22222216، تارٌخ :  2181  2218-3-21-عادل فتحى عبدالحافظ على  ج -  242

 136522 برلم      22222216، تارٌخ :  2142  2218-11-13-سعٌد السٌد دمحم السٌد سعد  ج -  243

 122613برلم       22222216، تارٌخ :  2122  2211/12/25 -عمر عبدهللا السٌد بطاح  ج  -  244

 132368برلم       22222216، تارٌخ :  2153  2216-6-12-مصطفى عبدالهادى عبدالعزٌز على صمر  ج -  245

 18252برلم       22222216، تارٌخ :  2116  2218/3/11 -ولٌد توفٌك عطٌه الغرباوى  ج  -  246

 81861برلم       22222216، تارٌخ :  2162  2225-1-16-حنان طه دمحم حسانٌن  ج -  246

 81861برلم       22222216، تارٌخ :  2161  2212-1-16-حنان طه دمحم حسانٌن  ج -  248

 81861لم   بر    22222216، تارٌخ :  2162  2215-1-16-حنان طه دمحم حسانٌن  ج -  241

 111321برلم       22222216، تارٌخ :  2181  2211-6-2-احمد فؤاد عبدالحمٌد منصور شحاتة  ج -  252

 142832برلم       22222216، تارٌخ :  3226  2211/1/2 -طارق ابراهٌم دمحم دمحم الروٌحى  ج  -  251

 62185برلم       22222216: ، تارٌخ  2112  2218-2-28-عادل فتحى عبدالحافظ على  ج -  252

 141212برلم       22222216، تارٌخ :  2116  2211/12/1 -هٌثم جمال السٌد بدراوى  ج  -  253

 142541برلم       22222216، تارٌخ :  2168  2211-12-31-النجار للمماوالت العامه  ج -  254

 142541برلم       22222216، تارٌخ :  2168  2211-12-31-دمحم حسٌن احمد علوان النجار  ج -  255

 131221برلم       22222218، تارٌخ :  3221  2216-3-18-عبدالرحمن فرٌح السٌد دمحم حماد  ج -  256

 126113برلم       22222218، تارٌخ :  3268  2216/3/26 -حسنى عبدالمنعم السٌد دمحم السٌد  ج  -  256

 136142برلم       22222218، تارٌخ :  3122  2218/12/18 -ج  هشام شحاتة اسماعٌل دمحم  -  258

 38625برلم       22222218، تارٌخ :  3261  2218/11/25 -سعد ٌوسف مٌخائٌل  ج  -  251

 121611برلم       22222218، تارٌخ :  3231  2222/2/4 -دمحم حسٌن السٌد حسٌن الصفتى  ج  -  262

 61235برلم       22222218، تارٌخ :  3212  2216-12-14-ى  جنصر السٌد دمحم حجاز -  261

 18131برلم       22222218، تارٌخ :  3262  2228/2/23 -شرٌف مصطفى النحاس احمد  ج  -  262

 18131برلم       22222218، تارٌخ :  3261  2213/2/23 -شرٌف مصطفى النحاس احمد  ج  -  263

 18131برلم       22222218، تارٌخ :  3262  2218/2/23 -مد  ج شرٌف مصطفى النحاس اح -  264

 112663برلم       22222218، تارٌخ :  3246  2212/11/15 -فرٌدة عبد الحمٌد عبد اللطٌف دمحم  ج  -  265

 112663برلم       22222218، تارٌخ :  3248  2216/11/155 -فرٌدة عبد الحمٌد عبد اللطٌف دمحم  ج  -  266

 121165برلم       22222218، تارٌخ :  3232  2214/12/6 -امٌن على امٌن احمد  ج  -  266

 121165برلم       22222218، تارٌخ :  3233  2211/12/6 -امٌن على امٌن احمد  ج  -  268

 112656برلم       22222218، تارٌخ :  3268  2216/11/6موسى دمحم عبد العزٌز الهادى  ج *  -  261



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 121461برلم       22222218، تارٌخ :  3211  2222-1-6-عبدالمادر لطب عبدالمادر لطب  ج -  262

 128835برلم       22222218، تارٌخ :  3236  2216-1-26-ابراهٌم عبد العزٌز عبد العال  ج -  261

 132616برلم       22222218، تارٌخ :  3226  2216-2-11-دمحم عبدهللا السٌد دمحم  ج -  262

 143136برلم       22222218، تارٌخ :  3222  2222/2/12 -دمحم دمحم عبدالهادى عبدالعال  ج  -  263

 136431برلم       22222218، تارٌخ :  3218  2218/6/2 -حسام سلٌم دمحم نجم  ج  -  264

 142164برلم       22222218، تارٌخ :  3256  2222/2/2 -ربٌع عبدالعزٌز دمحم محمود على  ج  -  265

 118218برلم       22222218، تارٌخ :  3252  2214/2/18 -محمود احمد دمحم اسماعٌل  ج  -  266

 118218برلم       22222218تارٌخ : ،  3253  2211/2/18 -محمود احمد دمحم اسماعٌل  ج  -  266

 111164برلم       22222218، تارٌخ :  366  2211/5/21 -صالح سالم دمحم سلٌم  ج  -  268

 111164برلم       22222218، تارٌخ :  366  2211/5/21 -مستشفى صالح سالم التخصصى  ج  -  261

 123384برلم       22222218ٌخ : ، تار 3122  2222-2-22-عادل ظرٌف فاكه نخلة  ج -  282

 85546برلم       22222218، تارٌخ :  3286  2224-12-6-اسالم  دروٌش  محمود دروٌش  ج -  281

 85546برلم       22222218، تارٌخ :  3286  2221-12-6-اسالم  دروٌش  محمود دروٌش  ج -  282

 85546برلم       22222218، تارٌخ :  3288  2214-12-6-اسالم  دروٌش  محمود دروٌش  ج -  283

 85546برلم       22222218، تارٌخ :  3261  2211-12-6-اسالم  دروٌش  محمود دروٌش  ج -  284

 85546برلم       22222218، تارٌخ :  3281  2211-12-6-اسالم  دروٌش  محمود دروٌش  ج -  285

 122326برلم       22222211، تارٌخ :  3152  2211/1/2 -رضا عبد الصمد عبد الفتاح دمحم  ج  -  286

 146585برلم       22222211، تارٌخ :  3111  2222/1/1 -حسٌن دمحم فرحان دمحم عامر  ج  -  286

 141232برلم       22222211، تارٌخ :  3113  2211-1-16-دمحم ابو النور حماد عامر  ج -  288

 121413برلم       22222211، تارٌخ :  3116  2211/12/32 -داوى  ج سعٌد عبد هللا ابراهٌم المع -  281

 142262برلم       22222211، تارٌخ :  3146  2211/12/15 -احمد على احمد على  ج  -  212

 138831برلم       22222211، تارٌخ :  3111  2211/3/13 -دمحم فارس برعى عبدالعال  ج  -  211

 136148برلم       22222211، تارٌخ :  3162  2218/6/16 -ابراهٌم  ج دمحم فتحى دمحم  -  212

 143228برلم       22222211، تارٌخ :  3148  2222/2/4 -شمٌس العالمٌة لالستٌراد والتصدٌر  ج  -  213

 66136برلم       22222211، تارٌخ :  3128  2211/11/2 -لندٌل دمحم الداخلى  ج  -  214

 66136برلم       22222211، تارٌخ :  3121  2216/11/2 -دمحم الداخلى  ج لندٌل  -  215

 142521برلم       22222211، تارٌخ :  3123  2211-8-13-دمحم عبدالرحمن عبدالمادر ابراهٌم  ج -  216

 136148برلم       22222211، تارٌخ :  3161  2218/5/32 -دمحم فتحى دمحم ابراهٌم  ج  -  216



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 136411برلم       22222211، تارٌخ :  3125  2218-11-4-منى احمد عبده ابراهٌم السٌد  ج -  218

 61181برلم       22222211، تارٌخ :  3111  2212-8-22-مجدى حلٌم كامل عوض  ج -  211

 61181برلم       22222211، تارٌخ :  3122  2216-8-22-مجدى حلٌم كامل عوض  ج -  322

 85121برلم       22222211، تارٌخ :  3145  2211/11/2 -هدى مصطفى دمحم دروٌش  ج  -  321

 16855برلم       22222211، تارٌخ :  3185  2218/1/11 -احمد عبدالمجٌد عبدالحلٌم موسى  ج  -  322

 121568برلم       22222211، تارٌخ :  3141  2216-11-28-احمد ٌحٌى سالمة دمحم  ج -  323

 136835برلم       22222211، تارٌخ :  3112  2218/8/21 -سعٌد عبدالخالك عبدالمعبود السٌد نصر  ج  -  324

 62542برلم       22222211، تارٌخ :  3166  2222/2/11 -احمد رمضان ابراهٌم  ج  -  325

 134251لم   بر    22222211، تارٌخ :  3222  2216/12/18 -اسماء عبده السٌد عطٌة  ج  -  326

 135152برلم       22222211، تارٌخ :  3166  2218/3/12 -عبدالمنعم دمحم امام احمد  ج  -  326

 85113برلم       22222222، تارٌخ :  3283  2211-11-12-احمد على دمحم عطٌه  ج -  328

 123156برلم       22222222، تارٌخ :  3251  2215-8-12-عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح محمود  ج -  321

 142331برلم       22222222، تارٌخ :  3265  2211-2-16-دمحم عٌد عبدالرحمن سلٌمان  ج -  312

 115262برلم       22222222، تارٌخ :  3246السٌدة السٌد رمضان دمحم متولى     -  311

 115262برلم       22222222، تارٌخ :  3246السٌدة السٌد رمضان دمحم متولى     -  312

 142621برلم       22222222، تارٌخ :  3221  2222-1-15-احمد ابراهٌم دمحم مسلم  ج -  313

 141628برلم       22222222، تارٌخ :  3254  2211-11-6-رضا دمحم سلطان عفٌفى  ج -  314

 142114برلم       22222222، تارٌخ :  3244  2211-1-1-السٌد ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ج -  315

 124523برلم       22222222، تارٌخ :  3245  2222/12/12 -دمحم عطٌة عبدالباسط عطٌة  ج  -  316

 138182برلم       22222222، تارٌخ :  3262  2211-3-25-احمد دمحم وهبه دمحم موسى  ج -  316

 142621برلم       22222222، تارٌخ :  3212  2222-1-22-احمد ابراهٌم دمحم مسلم  ج -  318

 61126برلم       22222222، تارٌخ :  3212  2228/1/26 -سعٌد شعبان ابو السعود  ج  -  311

 61126برلم       22222222، تارٌخ :  3211  2213/12/26 -سعٌد شعبان ابو السعود  ج  -  322

 61126برلم       22222222، تارٌخ :  3212  2218/12/26 -سعٌد شعبان ابو السعود  ج  -  321

 131626برلم       22222222، تارٌخ :  3266  2211/5/22 -اٌمان سعد فؤاد احمد شرف الدٌن  ج  -  322

 134523برلم       22222222، تارٌخ :  3264  2218-1-14-دمحم حسٌن السٌد دمحم  ج -  323

 142852برلم       22222222ٌخ : ، تار 3251  2222/1/22 -محمود السٌد صٌام السٌد  ج  -  324

 126822برلم       22222222، تارٌخ :  3268  2216/6/4 -مٌالد مرلص ودٌع مرلص  ج  -  325
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 219 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 138885برلم       22222223، تارٌخ :  3333  2211/3/18 -صالح عبدالسالم دمحم سلمى  ج  -  328

 125651برلم       22222223، تارٌخ :  3344  2215/12/11 -مختار عبدالمنعم عبدهللا احمد الجالد  ج  -  321

 118243برلم       22222223، تارٌخ :  3362  2211-3-2-حمدى دمحم على دمحم  ج -  332

 143266برلم       22222223، تارٌخ :  3338  2222-2-11-فاٌك ابراهٌم عبدالممصود ابراهٌم  ج -  331

 142638برلم       22222223تارٌخ : ،  3361  2211-8-22-مؤسسة البهنساوى لإلستٌراد والتصدٌر  ج -  332

 142638برلم       22222223، تارٌخ :  3361  2211-8-22-اسالم على السٌد البهنساوى  ج -  333

 136824برلم       22222223، تارٌخ :  3311  2218--8-21-صٌدلٌة د /تامر عزٌز الدرندلى  ج -  334

 86366برلم       22222223، تارٌخ :  3332  2222/3/22 -دمحم دمحم طوسون نعمان  ج  -  335

 63564برلم       22222223، تارٌخ :  3323  2211/1/25 -اسامه  عبدالعزٌز  محى  الدٌن  ج  -  336

 123258برلم       22222223، تارٌخ :  3321  2215-5-11-ٌاسر زكرٌا حسن دمحم  ج -  336

 136613برلم       22222223، تارٌخ :  3335  2218-8-26-وفاء دمحم دمحم سالمة  ج -  338

 58266برلم       22222223، تارٌخ :  3321  2216/1/22 -عصام الدٌن محمود على سٌد احمد  ج  -  331

 11416برلم       22222223، تارٌخ :  3334  2211/12/23 -موسى العزب سعٌد عطٌه  ج  -  342

 143213برلم       22222223، تارٌخ :  3216  2222-2-4-د  جدمحم عبدالحمٌد طة دمحم محمو -  341
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 116558برلم       22222223، تارٌخ :  3311  2211-1-6-ولٌد فهٌم اسماعٌل عبدالحلٌم  ج -  343

 112221برلم       22222223، تارٌخ :  2316  2212-2-21-المنعم رضوان سلٌمان  جمصطفى عبد  -  344

 112221برلم       22222223، تارٌخ :  2318  2216-2-21-مصطفى عبد المنعم رضوان سلٌمان  ج -  345

 112221برلم       22222223، تارٌخ :  2316  2212-2-21-صٌدلٌة د/ مصطفى رضوان  ج -  346

 112221برلم       22222223، تارٌخ :  2318  2216-2-21-صٌدلٌة د/ مصطفى رضوان  ج -  346

 131222برلم       22222223، تارٌخ :  3355  2211/4/1 -سلوى عبدالمولى الشعراوى عطٌه  ج  -  348

 138434برلم       22222223، تارٌخ :  3341  2211/2/5 -سامى عبدالنبى محمود بسٌونى  ج  -  341

 133222برلم       22222223، تارٌخ :  3362  2216-1-11-ابراهٌم ابراهٌم خلٌفة دمحم  ج -  352

 142126برلم       22222224، تارٌخ :  3456  2211/1/1 -السٌدة على دمحم احمد موسى  ج  -  351

 61566رلم   ب    22222224، تارٌخ :  3458  1111/2/21 -جمال عبدالعزٌز الكامل  ج  -  352

 142461برلم       22222224، تارٌخ :  3455  2211/12/25 -دمحم حسن مصطفى الدٌب  ج  -  353
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 143132برلم       22222224، تارٌخ :  3436  2222/2/12 -انس ابراهٌم على دمحم  ج  -  354

 135121برلم       22222224، تارٌخ :  3466  2218/5/8 -احمد دمحم نبٌل رمضان شرٌف  ج  -  355

 122252برلم       22222224، تارٌخ :  3465  2222/3/1 -محمود عٌد سوٌلم نوفل  ج  -  356

 141682برلم       22222224، تارٌخ :  3425  2211-11-11-سعاد السٌد عبدالفتاح عوض  ج -  356

 64353برلم       22222224، تارٌخ :  3315  2216-1-15-اسماعٌل ابراهٌم دمحم جاد  ج -  358

 65411برلم       22222224، تارٌخ :  3452  2226-1-2-اشرف دروٌش حسانٌن  ج -  351

 65411برلم       22222224، تارٌخ :  3453  2211-1-2-اشرف دروٌش حسانٌن  ج -  362

 65411برلم       22222224، تارٌخ :  3454  2216-1-2-رف دروٌش حسانٌن  جاش -  361

 122655برلم       22222224، تارٌخ :  3422  2211-12-21-رأفت الشربٌنى عبدالممصود العجمى  ج -  362

 128343برلم       22222224، تارٌخ :  3462  2216/8/16 -فوزٌة امٌن دمحم اسماعٌل  ج  -  363

 142136برلم       22222224، تارٌخ :  3418  2224/6/28ٌاسٌن احمد توفٌك عباس  سارى حتى  -  364

 13368برلم       22222224، تارٌخ :  3318  2211-6-18-ابتسام السٌد دمحم ابراهٌم  ج -  365

 13368برلم       22222224، تارٌخ :  3311  2216-6-18-ابتسام السٌد دمحم ابراهٌم  ج -  366

 138182برلم       22222224، تارٌخ :  3421  2211/1/12 -آمال رمضان دمحم حسن  ج  -  366

 124122برلم       22222225، تارٌخ :  3525  2212/8/22 -رمضان السٌد احمد ابوهاشم  ج  -  368

 124122م   برل    22222225، تارٌخ :  3526  2215/8/22 -رمضان السٌد احمد ابوهاشم  ج  -  361

 138413برلم       22222225، تارٌخ :  3546  2211/2/12 -دمحم احمد دمحم السٌد  ج  -  362

 136866برلم       22222225، تارٌخ :  3512  2218-1-3-خالد ابراهٌم على دمحم  ج -  361

 85811برلم       22222225، تارٌخ :  3532  2224-2-26-محسن سعٌد دمحم شحاتة  ج -  362

 85811برلم       22222225، تارٌخ :  3531  2221-12-26-محسن سعٌد دمحم شحاتة  ج -  363

 85811برلم       22222225، تارٌخ :  3532  2214-12-26-محسن سعٌد دمحم شحاتة  ج -  364

 85811برلم       22222225، تارٌخ :  3533  2211-12-26-محسن سعٌد دمحم شحاتة  ج -  365

 143312برلم       22222225، تارٌخ :  3541  2222-2-26-دمحم جمال عبدالعال دمحم عبدالعال  ج -  366

 121241برلم       22222225، تارٌخ :  3528  2211/11/16 -حمدى السٌد دمحم سلطان  ج  -  366

 143522برلم       22222225، تارٌخ :  3411  2222-3-8-جمال السٌد امٌن علٌوة  ج -  368

 114311برلم       22222225، تارٌخ :  3523  2218/4/6 -عبٌر عبد الحك دمحم احمد  ج  -  361

 121548برلم       22222226، تارٌخ :  3568  2222-1-14-كرٌمة عبدالعلٌم احمد على  ج -  382

 111646رلم   ب    22222226، تارٌخ :  3516  2212/8/6دمحم فودة الطنطاوى متولى  ج ـ  -  381
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 111646برلم       22222226، تارٌخ :  3516  2216/8/6دمحم فودة الطنطاوى متولى  ج ـ -  382

 138413برلم       22222226، تارٌخ :  3612  2211/2/4 -احمد حسن حسن النبراوى  ج  -  383

 84112برلم       22222226، تارٌخ :  3562  2224/8/14اسماعٌل فاروق حامد  سارى حتى  -  384

 84112برلم       22222226، تارٌخ :  3562  2224/8/14اسماعٌل فاروق حامد الختام  سارى حتى  -  385

 143328م   برل    22222226، تارٌخ :  3555  2222-2-23-الشٌماء ٌحٌى السٌد عطٌة  ج -  386

 82838برلم       22222226، تارٌخ :  3565  2218-6-18-سامح مجدى منصور رزق ندا  ج -  386

 131368برلم       22222226، تارٌخ :  3616  2211/4/26اٌه ٌسرى شحاته دمحم دمحم  ج ـ  -  388

 118226 برلم      22222226، تارٌخ :  3511طارق نبٌل على عطٌة الكٌالنى     -  381

 16142برلم       22222226، تارٌخ :  3511  2216-1-228-نادٌه عبدالمنعم عبد العظٌم على  ج -  312

 142424برلم       22222226، تارٌخ :  3583  2211-8-4-محمود نصر دمحم خلٌل  ج -  311

 113412برلم       22222226، تارٌخ :  3512  2218-1-26-السٌد عبد الكرٌم دمحم بدوي  ج -  312

 86115برلم       22222226، تارٌخ :  3561  2222-3-1-شحات بخٌت   حماد   احمد  ج -  313

 85568برلم       22222226، تارٌخ :  3563  2214-12-1-سعاد على السٌد دمحم  ج -  314

 85568برلم       22222226، تارٌخ :  3564  2211-12-1-سعاد على السٌد دمحم  ج -  315

 132523برلم       22222226، تارٌخ :  3588  2216-2-12-دمحم مسلم علٌوة معوض  ج -  316

 143282برلم       22222226، تارٌخ :  3626  2222-2-8-السٌد سالم عبدالعاطى سعد  ج -  316

 143626برلم       22222226، تارٌخ :  3566  2222-3-11-سمٌر حسن متولى ٌوسف  ج -  318

 142216برلم       22222226، تارٌخ :  3566  2211-11-26-دمحم دمحم حسن عبدهللا  ج -  311

 136166برلم       22222226، تارٌخ :  3581  2218/12/23 -احمد محمود احمد السٌد  ج  -  422

 142262برلم       22222226، تارٌخ :  3585  2211-12-14-محمود شاكر محمود احمد  ج -  421

 64436برلم       22222226، تارٌخ :  3568  2222-1-12-دمحم دمحم دمحم احمد راشد  ج -  422

 142623برلم       22222226، تارٌخ :  3623عالء فتحى دمحم عبدالفتاح     -  423

 143868برلم       22222226، تارٌخ :  3614  2222-3-25-صالح دمحم تاج الدٌن دمحم نور الدٌن  ج -  424

 122615برلم       22222226، تارٌخ :  3661  2211-12-11-هٌثم فتحى حسٌن دمحم  ج -  425

 143526برلم       22222226، تارٌخ :  3652  2222/3/8 -حنٌفه السٌد عبدهللا صبرى  ج  -  426

 142411برلم       22222226، تارٌخ :  3682  2211/12/21 -روضه عبدالرحمن عبدالسالم ناٌف  ج  -  426

 116252برلم       22222226، تارٌخ :  3668  2218/8/22 -جمال عبدالوهاب على السٌد  ج  -  428

 11121برلم       22222226، تارٌخ :  3631  2216-1-6-دمحم السٌد دمحم احمد  ج -  421
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 123625برلم       22222226، تارٌخ :  3686  2215-5-21-خالد عبدالمنعم السٌد حلٌمة  ج -  412

 122661برلم       22222226، تارٌخ :  3625  2211-12-14-عبد الممصود خلٌل احمد خلٌل  ج -  411

 132536برلم       22222226، تارٌخ :  3641  2216/6/31 -عبدالسالم محمود عبدالسالم ٌوسف  ج  -  412

 133166برلم       22222226، تارٌخ :  3646  2216-11-22-على عبدالسالم موسى حسانٌن  ج -  413

 143325برلم       22222226، تارٌخ :  3661  2222/2/24 -نورا سامى السٌد ابراهٌم  ج  -  414

 122821 برلم      22222226، تارٌخ :  3668  2211/11/21 -حنان محمود دمحم سالمه  ج  -  415

 114118برلم       22222226، تارٌخ :  3612  2218-3-23-انشراح دمحم هٌكل دمحم  ج -  416

 123122برلم       22222226، تارٌخ :  3616  2215-5-26-احمد ابوبكر عبدالعزٌز رضوان  ج -  416

 143262لم   بر    22222226، تارٌخ :  3684  2222-2-4-دمحم وجٌه خاطر امٌن خاطر  ج -  418

 141622برلم       22222226، تارٌخ :  3622  2211-11-5-عمرو السٌد عدلى السٌد  ج -  411

 131151برلم       22222226، تارٌخ :  3623  2216-3-26-ماهر هاشم السٌد طعٌمه  ج -  422
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 12821برلم       22222223، تارٌخ :  2232  2226/6/5شركة / منى دمحم جابر حمدان وشركائها  ج ـ  -  1

 12821برلم       22222223، تارٌخ :  2232  2226/6/5شركة / حمٌده شحاته دمحم و شركاتها  ج ـ  -  2

 12821برلم       22222223رٌخ : ، تا 2233  2211/6/5شركة / منى دمحم جابر حمدان وشركائها  ج ــــ  -  3

 12821برلم       22222223، تارٌخ :  2233  2211/6/5شركة / حمٌده شحاته دمحم و شركاتها  ج ــــ  -  4

 12821برلم       22222223، تارٌخ :  2234  2216/6/5شركة / منى دمحم جابر حمدان وشركائها  ج ــ  -  5

 12821برلم       22222223، تارٌخ :  2234  2216/6/5شركاتها  ج ــ شركة / حمٌده شحاته دمحم و  -  6

 85565برلم       22222224، تارٌخ :  2218  2211/12/1 -شركة / مصطفى دمحم دمحم حسٌن وشرٌكه  ج  -  6

 141365برلم       22222224، تارٌخ :  2152  2211-12-15-ش/ حمدى احمد عبدالكرٌم احمد و شرٌكه  ج -  8

 66386برلم       22222225، تارٌخ :  2116  2211-6-12-عمرو نبٌل سٌد صالح وشركاه  ج -  1

 66386برلم       22222225، تارٌخ :  2116  2211-6-12-ش/نبٌل سٌد صالح وشرٌكته  ج -  12

 66386برلم       22222225، تارٌخ :  2116  2211-6-12-ش/عمرو نبٌل صالح وشركاه  ج -  11

 66386برلم       22222225، تارٌخ :  2116  2211-6-12-ش/ نبٌل سٌد صالح وشركاه  ج -  12

 66386برلم       22222225، تارٌخ :  2118  2216-6-12-عمرو نبٌل سٌد صالح وشركاه  ج -  13
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 66386برلم       22222225، تارٌخ :  2118  2216-6-12-ش/عمرو نبٌل صالح وشركاه  ج -  15

 66386برلم       22222225، تارٌخ :  2118  2216-6-12-ش/ نبٌل سٌد صالح وشركاه  ج -  16

 62614برلم       22222225، تارٌخ :  2224  1118/8/1 -شركة مصطفى اباظه حسن وشرٌكه  ج  -  16

 62614برلم       22222225، تارٌخ :  2225  2223/8/1 -شركة مصطفى اباظه حسن وشرٌكه  ج  -  18

 62614برلم       22222225، تارٌخ :  2226  2228/8/1 -شركة مصطفى اباظه حسن وشرٌكه  ج  -  11

 62614لم   بر    22222225، تارٌخ :  2226  2213/8/1 -شركة مصطفى اباظه حسن وشرٌكه  ج  -  22

 62614برلم       22222225، تارٌخ :  2228  2218/8/1 -شركة مصطفى اباظه حسن وشرٌكه  ج  -  21

 63382برلم       22222221، تارٌخ :  2312  2211/8/21 -شركه على رشٌد دمحم الغنام وشرٌكته  ج  -  22

 63382برلم       22222221، تارٌخ :  2312  2211/8/21 -شركه ساهر على رشٌدى دمحم الغنام وشرٌكه  ج  -  23

 65622برلم       22222212، تارٌخ :  2412  2216-1-21-ش سعٌد على دمحم وشركاه  ج -  24

 65622برلم       22222212، تارٌخ :  2412  2216-1-21-نعٌمه سعٌد على دمحم وشركاه  ج -  25

 65622برلم       22222212، تارٌخ :  2412  2216-1-21-ش سعٌد على دمحم وشركاه  ج -  26

 65622برلم       22222212، تارٌخ :  2412  2216-1-21-نعٌمه سعٌد على دمحم وشركاه  ج -  26

 61263برلم       22222211، تارٌخ :  2612  2228/12/21 -ش / سمٌر ٌونس احمد وشرٌكته  ج  -  28

 61263برلم       22222211، تارٌخ :  2612  2228/12/21 -شركة سمٌر ٌونس وشرٌكه  ج  -  21

 61263برلم       22222211، تارٌخ :  2613  2213/12/21 -ش / سمٌر ٌونس احمد وشرٌكته  ج  -  32

 61263برلم       22222211، تارٌخ :  2613  2213/12/21 -شركة سمٌر ٌونس وشرٌكه  ج  -  31

 61263برلم       22222211، تارٌخ :  2614  2218/12/21 -ش / سمٌر ٌونس احمد وشرٌكته  ج  -  32

 61263برلم       22222211، تارٌخ :  2614  2218/12/21 -شركة سمٌر ٌونس وشرٌكه  ج  -  33

، تارٌخ :  2554  2225/2/14السجل سارى حتى 2222/2/15-شركة /احمد عبدالعاطى عبدالجلٌل حمد وشركاة  ج -  34

 86181  برلم     22222211

    22222212، تارٌخ :  2656  2224/12/2السجل سارى حتى 2211/12/3-شركة /فؤاد ٌوسف ابراهٌم وشركاه  ج -  35
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 64522برلم       22222222، تارٌخ :  3215
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 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       22222223، تارٌخ :  2222-2-3فى  16بموجب الحافظه رلم  888حمدى دمحم بٌومى  دمحم  تجدٌد الرهن رلم  -  1
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 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 68881برلم       22222223حمدى دمحم بٌومى  دمحم ، تارٌخ :   2 -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

برلم       22222223، تارٌخ :  2222/2/3بتارٌخ  1211تجدٌد الرهن رلم الشركة االلتصادٌة للتنمٌة الصناعٌه ش.م.م  تم  -  1
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 85162برلم       22222224شركة اشرف رفعت وشرٌكة  تم تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


