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عن بٌع مالبس  46939برلم  26196162، لٌد فى  656660666اٌهاب دمحم دمحم دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لسم-االصالح عزبه الفلكى 16السوق من ش  16جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : برج بدر من ش 

عن بٌع اكسسوارات  47364برلم  26196123، لٌد فى  56660666جر فرد ، رأس ماله ،  لبنى السٌد على دمحم عوض  ، تا -  2

 لسم -محل  -خلؾ شركه الفورماٌكا  -العامرٌه الكابالت  -الومٌتال ، بجهة : ش مسجد عبدالرواؾ متفرع من ش الكابالت 

عن ادوات  47394برلم  26196127ى ، لٌد ف 366660666بسٌطه مصطفى العزب صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 شارع المطافى بجوار مسجد خالدبن الولٌد محل لسم 364شاع  42منزلٌه ، بجهة : 

عن بٌع كمالٌات  47468برلم  26196128، لٌد فى  166660666احمد جابر دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لسم-البٌطاش-عسلشهر ال-ناصٌه شارع النمابات 1السٌارات ، بجهة : 

عن  47428برلم  26196128، لٌد فى  5666660666سامح ؼرٌب السٌد دمحم محمود بركه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

شمه  -السادس  -الجمرن  -ش ابن الفرات  34، بجهة :  6من المجموعه  36و الفمره  19مكتب استٌراد و تصدٌر ماعدا المجموعه 

 لسم -( 6)

 26196129، لٌد فى  166660666سوسن السٌد على كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -لتصنٌع المالبس الجاهزة كامل  -  6

 عن تصنٌع مالبس جاهزة عدا المالبس العسكرٌة ، بجهة : ش الجمهورٌة خلؾ كوافٌر جنة العراٌس 47451برلم 

، لٌد فى  166660666ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى محجوب عبد هللا بخاطر-محجوب لتجاره السٌارات الحدٌثه -  7

 لسم-عن تجاره سٌارات حدٌثه ، بجهة : عبد المادر خلؾ فرن ماجد 47477برلم  26196129

، لٌد فى  166660666عبد المادر احمد عبد المادر دمحم الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -الطنطاوى للمعدات الثمٌله -  8

 لسم-منشٌه العلماء خلؾ مكتب البرٌد 8عن تورٌد المعدات الثمٌله ، بجهة : البوابه  46936برلم  26196161

عن مشؽل تسوٌه فول  46933برلم  26196161، لٌد فى  16660666ماله ،   هانى احمد شٌبون عوض  ، تاجر فرد ، رأس -  9

 لسم-ارض الخولى البر المبلى محل 2ش  46، بجهة : 

عن مكتب  46944برلم  26196162، لٌد فى  2666660666عبدالوكٌل عوض مفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 -شمه  -االرضى  -دوات معمارٌه ، بجهة : انور السادات برج العرب المدٌم مماوالت و تشطٌب و اعمال حفر و تورٌدات ا

عن تورٌد وبٌع  46957برلم  26196162، لٌد فى  566660666عزه دمحم على حسن الصؽٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم-ش عبد السالم عارؾ السراٌا محل 276اجهزه تكٌٌؾ ، بجهة : 

عن بماله  47494برلم  26196129، لٌد فى  216660666ود حسن مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر عبدالممص -  12

 لسم -محل  -جانوتى  -جافه ، بجهة : ش على بن ابى طالب 

عن مكتب رحالت ،  47497برلم  26196129، لٌد فى  56660666سعاد دمحم دمحم دمحم العرٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم-شمه-االول علوى-شارع عزبه الدكتور ارض جالل الطابٌه 3ة : بجه

عن  47569برلم  26196136، لٌد فى  126660666مصطفى دمحم حنفى محمود الشعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم-المعموره اول علوى-مكتب رحالت ، بجهة : اخر شارع العبد
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عن ادوات كتابٌه  47546برلم  26196131، لٌد فى  56660666تاجر فرد ، رأس ماله ،   نعمه لبٌصى بدر عبد الحمٌد  ، -  15

 لسم-محل-مندره لبلى-متفرع من النبوى المهندس 36، بجهة : شارع 

عن مزرعه مواشى ،  8637برلم  26196168، لٌد فى  166660666دمحم السعٌد حامد عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لسم-ؾ ممابر البمٌع ابٌس الثانٌهبجهة : خل

عن مزرعه مواشى ،  8637برلم  26196168، لٌد فى  166660666دمحم السعٌد حامد عسكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 لسم-2613/3/17وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ محل جزاره-ش احمد ابراهٌم و ش بن لالوون 54بجهة : 

عن كافتٌرٌا ،  47164برلم  26196113، لٌد فى  166660666د عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عمران مسعو -  18

 لسم-طرٌك اسكندرٌه مطروح امام خلؾ اكتوبر بجوار مطعم الوالى 2605بجهة : ن 

، لٌد فى  5666660666عصمت عصمت دمحم صادومه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -صادومه لعموم االستٌراد والتصدٌر -  19

شارع  12( ، بجهة : 19والمجموعه  6من المجموعه  36عن عموم استٌراد وتصدٌر)فٌما عدا الفمره  47144برلم  26196114

 لسم-سٌدى بشر-عدنان المدنى

عن تورٌد مستلزمات  46965برلم  26196163، لٌد فى  166660666باسم رشدى السٌد رخا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 لسم-ش الحسن والحسٌن العصافره 53ه طبٌه ، بجهة : واجهز

عن تجاره مالبس  46982برلم  26196163، لٌد فى  366660666دمحم على دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -محل  -فٌكتورٌا  -ش عبدالسالم ذهنى  41جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن بماله جافه ،  47669برلم  26196168، لٌد فى  126660666عال احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌده عبد ال -  22

 لسم-سٌدى جابر محل-عزبه فتى 9شارع  1بجهة : 

عن مماوالت  47626برلم  26196168، لٌد فى  1666660666خالد دمحم عبد الحمٌد عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم-العصافره لبلى مكتب 45مع ش  12جهات الملزمه وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : برج الصفوه ناصٌه ش مع ال

عن مماوالت  47642برلم  26196169، لٌد فى  1666660666ابراهٌم عثمان فرج ابو عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم-عمومٌه ، بجهة : ش الكابالت امام شركه االتصاالت

عن  47366برلم  26196123، لٌد فى  76660666احمد سٌد احمد دمحم سٌد احمد الخطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم-شمه-الثالث-شمال المتراس 26مكتب رحالت ، بجهة : بلون 

تورٌدات  عن 47431برلم  26196128، لٌد فى  126660666احمد عاطؾ احمد ابو هندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

عماره  2مواد تعبئه و تؽلٌؾ و منتجات بالستٌكٌه ، بجهة : مدٌنه برج العرب الجدٌده الحى السكنى االول المجاوره الثالثه نموذج ج 
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عن عموم  47422برلم  26196128، لٌد فى  256660666حمٌده خلٌل ابراهٌم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 لسم -الطرٌك السرٌع مطار النزهه  3ٌر ، بجهة : ش التصد

عن صٌدلٌه ،  47389برلم  26196127، لٌد فى  266660666وسام كمال جرٌس حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 لسم-محل-لوران-شارع ابراهٌم نصٌر 38بجهة : 

عن تصنٌع  47411برلم  26196128، لٌد فى  166660666كمال فتحى كمال فلتٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 لسم-البالستٌن ، بجهة : عزبه المراؼى خورشٌد بجوار سنترال الصاوى

عن مماوالت  47469برلم  26196129، لٌد فى  1666660666ٌاسر عطٌتو دمحم رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 لسم-شمه بالدور االول-لطرٌك شارع جمال عبد الناصر ملن والدهبعد الكوبرى لبلى ا 21واستشارات هندسٌه ، بجهة : ن 
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،  1566660666البنوى للتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  - EL Banawy For Export-محمود احمد صبرى دمحم البنوى -  31

 لسم-بعد المٌزانٌن-علوى الدور الثالث-شارع اللواء حسن جمٌعى بولكلى 5عن تصدٌر ، بجهة :  47446برلم  26196128لٌد فى 

 26196129، لٌد فى  1666660666مصطفى محمود عبدالحمٌد الشبكى )الشبكى للمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 -اكتوبر شاطئ النخٌل العجمى  6  16/ 23  11/  143عن مماوالت و تورٌدات عمومٌه فى مجال النشاط ، بجهة :  47462برلم 

 لسم -ارضى 

عن تمدٌم  22462برلم  26196129، لٌد فى  16660666عماد حسن اسماعٌل ابراهٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

ونشاطه/ مكتب مماوالت عمومٌه -محل -ش الشوكانى من عمر مكرم بجوار مدخل العمار  7المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : 

 لسم 2615/16/15وتارٌخ افتتاح المحل فى -وتصدٌر

عن تمدٌم  22462برلم  26196129، لٌد فى  16660666عماد حسن اسماعٌل ابراهٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لسم-شارع الخواص  59المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : 

عن تجاره  47465برلم  26196129، لٌد فى  166660666عصام صالح عبدالنعٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -مالبس ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : الطرٌك الصحراوى عزبه الجزائر 

عن صٌانه  47495برلم  26196129، لٌد فى  166660666وائل احمد دمحم على عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 لسم-محل-دمحم ٌوسؾ ؼالى 59كمبٌوتر)ما عدا االنترنت( ، بجهة : 

عن تصدٌر ،  47493برلم  26196129، لٌد فى  256660666حسام احمد فؤاد عطٌه حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 لسم -الطرٌك الزراعى  -ابٌس  -سكه عشره بجوار مدرسه انترناشٌونال  -ش خالد بن الولٌد  6بجهة : 

عن تورٌد مواد  47532برلم  26196136، لٌد فى  166660666لٌلى بخٌت مهلل ابواحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 لسم -شمه  -االرضى  -ؼذائٌه )محاشى و خضار( ، بجهة : ش ام المؤمنٌن امام مسجد الموحدٌن سٌدى بشر لبلى 

عن بٌع ادوات  47542برلم  26196131، لٌد فى  126660666،   رمضان دمحم احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  39

 -المعمار ، بجهة : طرٌك اسكندرٌه مطروح بجوار  مكتب على السٌد مٌدان ملن دمحم سنانى الدخٌله الرئٌسى امام سوق الخضار 

 لسم -محل 

، لٌد فى  166660666له ،  ٌوسؾ صبرى ٌوسؾ لطب جنٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ما-جنٌدى لمطع ؼٌار السٌارات -  46

 لسم-عن تورٌد لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : عزبه الخولى البر المبلى خلؾ مشتل صبرى 46929برلم  26196161

عن  46958برلم  26196163، لٌد فى  1666660666عمرو حسن سعد السٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم-افه ابراج المضاه الدور العاشرشارع الرص 3مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

، لٌد فى  166660666عبد الحى احمد محمود الملٌوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -مؤسسه الملٌوبى للحداٌد والبوٌات -  42

 لسم-عن حداٌد وبوٌات ، بجهة : شارع المستشفى بجوار صٌدلٌه د/والء 46968برلم  26196163

عن  47634برلم  26196168، لٌد فى  216660666احمد نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد صالح احمد السٌد  -  43

 لسم -محل  -حاره الجامع االزارٌطه  5تنظٌم  5تحضٌر وبٌع سنتدوتشات فول وفالفل ، بجهة : 

بماله جافه ، بجهة : عن  47631برلم  26196168، لٌد فى  166660666مٌنا ادور مٌنا متى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسم - 2محل  -اتحاد مالن برج الزٌتون  -العصافره بحرى ش دمحم زٌتون 

برلم  26196169، لٌد فى  1666660666هانى محسن دمحم الراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -الراوى للمماوالت العمومٌه -  45

 لسم-ٌنعن مماوالت عمومٌه ، بجهة : ش مخزن الزٌت خلؾ لهوه دمحم 47647

عن  47655برلم  26196169، لٌد فى  5666660666احمد حمدى عبد الرحمن عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 لسم-شارع ارض حمٌده كرٌم 24( ، بجهة : 19والمجموعه  6من المجموعه  36عموم استٌراد وتصدٌر)فٌما عدا الفمره 
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عن بٌع مالبس  47686برلم  26196116، لٌد فى  166660666، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد ابو زٌد عبد الحمٌد   -  47

 لسم-محل-باكوس-شارع ابن لاسط 25جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه(وبٌع فرٌسكا وخدمات شواطى ، بجهة : 

عن  46925برلم  26196161 ، لٌد فى 126660666دمحم فٌصل السٌد دمحم مصطفى ابوحطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 لسم -شمه  -مٌامى  -ش جمال عبدالناصر  57بٌع و تجاره المواد الؽذائٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  47353برلم  26196123، لٌد فى  5666660666وسام دمحم عبد النبى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 لسم-(2شمه نموذج )-الثامن-الجمرن-رع الحلواجىشا 25االنشاءات والتورٌدات الهندسٌه ، بجهة : 

عن تصنٌع  47362برلم  26196123، لٌد فى  126660666ٌاسر المهدى المهدى المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

بر لبلى الطرٌك الصحراوى شارع مؤسسه الكهرباء بجوار سو 25مالبس لحساب الؽٌر)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ن 

 لسم-ماركت الشرٌؾ

عن بٌع فول  47469برلم  26196128، لٌد فى  166660666مرشدى هنداوى هنداوى الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم-محل-وفالفل ، بجهة : سكه حدٌد رشٌد المعموره البلد لبلى

برلم  26196128، لٌد فى  56660666ماله ،  دمحم فكرى عبد اللطٌؾ مأمون علبه)علبه للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس  -  52

 لسم-محل-عن مكتب رحالت ، بجهة : الدخٌله الجبل بجوار سٌد العربى ترزى امام سور البتروكٌماوٌات 47414

عن عموم  47436برلم  26196128، لٌد فى  5666660666محمود كمال عبد الرؤؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

شارع نمطه الساحل بٌانكى البٌطاش االول  64( ، بجهة : 19والمجموعه  6من المجموعه  36تصدٌر)فٌما عدا الفمره االستٌراد وال

 لسم-شمه

برلم  26196128، لٌد فى  166660666دمحم خالد عبدالفتاح الشامى )سوبر ماركت الشامى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 -محل  -االرضى  -دالرحمن بن عوؾ خلؾ المرور متفرع من المستشارٌن طوسون عن سوبر ماركت ، بجهة : ش عب 47434

 لسم

عن تورٌد  46932برلم  26196161، لٌد فى  166660666سالم دمحم عبد الشافى دمحم لاعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لسم-ؼى شارع عباد الرحمن خلؾ الوحده الصحٌهالمالبس الجاهزه والمنسوجات)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : عزبه المرا

عن تجهٌز  47476برلم  26196129، لٌد فى  166660666دمحم جمال عبد الرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 لسم-أ  9وتحضٌر وتمدٌم المشروبات البارده والساخنه ، بجهة : السوق التجارى الرئٌسى سموحه محل 

عن  47449برلم  26196128، لٌد فى  126660666لٌمان عبد المجٌد دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم س -  57

 لسم-خدمه اللٌموزٌن والرحالت ، بجهة : شارع فتح هللا من شارع خٌر هللا

د فى ، لٌ 166660666نور دمحم دروٌش مصطفى ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -مزرعه نور لتورٌد الدواجن -  58

 لسم -مساكن الموات المسلحه سٌدى بشر  96عن مزرعه لتورٌد الدواجن ، بجهة :  47473برلم  26196129

عن تجاره  47496برلم  26196129، لٌد فى  1666660666اشرؾ دمحم صابر دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 -محل  -الرخام و تصنٌعه ، بجهة : برج العرب المدٌمه ش الورشه 

عن مكتب  47536برلم  26196136، لٌد فى  166660666مصطفى عبد المعبود احمد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لسم-محل-رحالت ، بجهة : الرابعه الناصرٌه مدخل الجونه بجوار صٌدلٌه امنه حافظ

عن مكتب رحالت ،  47514برلم  26196136ى ، لٌد ف 126660666دمحم كمال احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -شمه  -الناصرٌه المدٌمه بجوار زرٌبه مالن  55بجهة : 

، لٌد فى  166660666الخطٌب لبٌع االدوات الكهربائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -دمحم عبدالرحمن دمحم رمضان الخطٌب  -  62

 لسم - 2رلم  -محل  -كرموز  -الوطنٌه  8جهة : عن بٌع ادوات كهربائٌه ، ب 47516برلم  26196136



 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 اكسسوارات  47145برلم  26196115، لٌد فى  166660666احمد دمحم انور منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 لسم-4على سور الجمعٌه الزراعٌه محل  16حرٌمى ، بجهة : ش 

عن بٌوتى سنتر ،  46942برلم  26196162، لٌد فى  166660666 نادٌه رزق حامد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  64

 لسم-26بجهة : مساكن عبد المادر بلون 

عن بٌع  46961برلم  26196163، لٌد فى  166660666احمد السٌد عبد الرازق معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لسم-وتجهٌز المأكوالت ، بجهة : ش جمٌله بو حرٌد تماطع ش نصار

عن تمدٌم  46994برلم  26196166، لٌد فى  166660666حسام اسماعٌل على اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 بجوار سٌنما محمود عبدالمنعم جابر لسم 2666شارع الهانوفٌل  31مأكوالت ، بجهة : 

عن مكتب  46983برلم  26196163د فى ، لٌ 26660666محمود احمد محمود على البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 لسم -محل  -العواٌد  -ش فاطمه الزهراء المهاجرٌن  3رحالت ، بجهة : 

عن ورشه  46992برلم  26196166، لٌد فى  96660666ٌحٌى زكرٌا دمحم متولى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 سمل-(3( & )2( محطه ترام شدس محل )1) 36الومٌتال ، بجهة : 

عن بٌع لطع  47678برلم  26196116، لٌد فى  126660666اسماعٌل على دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 لسم-1ارضى محل -ش مسجد ناجى 1ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

اله جافه ، عن بم 47163برلم  26196113، لٌد فى  566660666مٌشٌل جمال زكى بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 ( ٌمٌن مدخل العمار لسم1سابا باشا محل )-شارع بطلٌموس الفلكى  7بجهة : 

عن  47128برلم  26196114، لٌد فى  566660666نسرٌن مجدى العلٌمى احمد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 لسم-ش محمود النشاء امام سوق الهانوفٌل محل 5كوافٌر ، بجهة : 

عن صاله العاب  46934برلم  26196161، لٌد فى  216660666راهٌم مصطفى الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لؤى اب -  72

 لسم -محل  -جناكلٌس  -ش مصطفى كامل الرفاعى  17رٌاضٌه )جٌم( ، بجهة : 

عن ادوات  47341 برلم 26196123، لٌد فى  166660666احمد لدرى ربٌع عٌسى بارومه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 لسم-محل-حجر النواتٌه-الفتح عزبه البكاتوشى 9كهربائٌه ، بجهة : 

عن تعبئه وتؽلٌؾ  47395برلم  26196127، لٌد فى  166660666حازم محمود احمد شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 خورشٌد الدور الثانى شمه لسم-بن ، بجهة : ش الوزٌرى عزبه الخروعه 

عن  47397برلم  26196127، لٌد فى  56660666ابراهٌم رمضان على دمحم الشوربجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 لسم-البٌطاش-شارع صالح الطلخاوى خلؾ صٌدلٌه صابرٌن 1سروجى سٌارات وكمالٌات سٌارات ، بجهة : 

عن بٌع حمائب  47419برلم  26196128لٌد فى ،  166660666كرٌم بلٌػ راشد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 لسم-محل-االرضى-شارع نجع السالم الرئٌسى عزبه الفلكى الرأس السوداء 13وشنط ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  47432برلم  26196128، لٌد فى  166660666لطٌفه حسٌن السٌد عارؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 لسم-محل-سٌدى بشر لبلى-الموازى لشارع الماهره شارع عباد الرحمن 4، بجهة : 

برلم  26196129، لٌد فى  166660666سلومه مبرون حسٌن لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -لاسم لتجاره السٌارات -  78

 لسم-عن تجاره سٌارات حدٌثه ، بجهة : شارع الجزار امام معهد الفرسان 47472

عن  46949برلم  26196162، لٌد فى  566660666الخٌاط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عماد الدٌن دمحم مصطفى دمحم -  79

 لسم -مكتب اعمال نمل و تاجٌر سٌارات ، بجهة : متفرع من ش بطل السالم الرابعه الناصرٌه 



 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  46973م برل 26196163، لٌد فى  56660666ابراهٌم عالء الدٌن ابراهٌم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 لسم -محل  -باكوس  -ش ابن ؼزاله  25صالون حالله ، بجهة : 

عن تورٌد  46967برلم  26196163، لٌد فى  166660666السٌد مصطفى عبد الواحد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 لسم-العصافره-تاسع ش اول باب شمال 45ش  21الورق ، بجهة : 

عن كافٌترٌا ،  46986برلم  26196163، لٌد فى  166660666كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد حسن دمحم دمحم  -  82

 لسم - 26، 18محل  -حاره النسائى المطل على ش الحجارى  4 -بجهة : ش الحجارى 

 عن تورٌدات 47456برلم  26196129، لٌد فى  166660666عمرو عوض حسٌن سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 لسم-شارع دمحم عثمان ارض الفولى 15ادوات كمبٌوتر وموبٌالت ، بجهة : 

عن  47563برلم  26196136، لٌد فى  166660666جرجس مسعد صدلى مٌخائٌل عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 لسم-سٌدى بشر بحرى-خالد بن الولٌد 327بٌع مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن تجاره مالبس  47487برلم  26196129، لٌد فى  166660666احمد جابر بدوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 لسم -جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش الجٌش امام سوبر ماركت فهمى 

، لٌد فى  166660666ماله ،  مصطفى السٌد مصطفى ؼرٌب )المصطفى لمطع ؼٌار السٌارات(  ، تاجر فرد ، رأس  -  86

 لسم -محل  -ش النصر ابو لٌر  1عن لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة :  47518برلم  26196136

عن تجاره مواد  47162برلم  26196113، لٌد فى  166660666رجب محمود على ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 لسم-لش مسجد الماضى ومشجد الشٌخ مح 21ؼذائٌه ، بجهة : 

عن نجاره باب وشبان  47668برلم  26196166، لٌد فى  126660666مٌنا مسعود ونس جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 لسم-محل 16من ش  8، بجهة : شارع الشجر من شارع مسجد الروضه على ناصٌه عصٌر سعٌد الصعٌدى ش 

عن مكتب  47633برلم  26196168، لٌد فى  166660666 احمد دمحم على عوض على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  89

 لسم -شمه  -االرضى  -عزبه عالم لبلى الدرٌسه الهانوفٌل جوار مسجد عباد الرحمن  12رحالت ، بجهة : 

عن عموم  47641برلم  26196169، لٌد فى  5666660666مصطفى عٌد حسن على محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 لسم-ش علوه الحكٌم كوم الدكه 16( ، بجهة : 19والمجموعه  6من المجموعه  36والتصدٌر)فٌما عدا الفمره االستٌراد 

عن مطعم  47666برلم  26196169، لٌد فى  126660666ٌاسر اسماعٌل مصطفى المسٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 لسم شارع مسجد االنصار عزبه البكاتوشى 1فول وفالفل ، بجهة : 

عن  47679برلم  26196116، لٌد فى  1666660666عطٌت هللا احمد عطٌت هللا فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 لسم-سكٌنه الجدٌده العواٌد الثالث شمه 14مماوالت عمومٌه ، بجهة : ش 

عن نجار  47683برلم  26196116، لٌد فى  126660666شعبان على حسن عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 لسم -ش الهرم الطبى  -محل  -خلؾ عبدالفتاح البن  17موبٌلٌا بابا وشبان ، بجهة : ابوٌوسؾ الكٌلو 

 47176برلم  26196116، لٌد فى  166660666صٌدلٌه /والء صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -والء صابر دمحم السمان -  94

نهاٌه شارع الحدٌد والصلب ابو ٌوسؾ العجمى بجوار كافتٌرٌا مجدى ابو -بد الحمٌد رضوانعن صٌدلٌة ، بجهة : شارع دمحم ع

 لسم-4ٌوسؾ برج الصابرٌن محل رلم

عن مماوالت عمومٌه  47126برلم  26196114، لٌد فى  1666660666هانى عنتر السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 لسم-، بجهة : عبد المادر خلؾ سوبر ماركت البركه

عن تجاره  46971برلم  26196163، لٌد فى  516660666حسام ابراهٌم ابراهٌم دمحم حدٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 لسم -محل  -الدور االرضى  -الدرٌسه  -المصنع الحربى  -ش النصر  18رخام ، بجهة : 



 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  46972برلم  26196163، لٌد فى  166660666مصطفى عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 لسم -شمه بالدور االول علوى  -حجر النواتٌه  - ش البكاتوشى بجوار بماله على 14تورٌدات مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن تجاره  47343برلم  26196123، لٌد فى  126660666طاهر فؤاد فتحى ابو دافع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 لسم-شمه-الرابع علوى-وتورٌدات كٌماوٌات ، بجهة : المدخل االول الرابعه الناصرٌه

عن تجاره و  47372برلم  26196127، لٌد فى  166660666ٌم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابراهٌم دمحم ابراه -  99

 لسم -باكوس  -ش ترعه المنتزه  2تورٌد المستلزمات الطبٌه ماعدا االدوٌه و مكوناتها ، بجهة : 

عن بٌع  47378برلم  26196127، لٌد فى  126660666صفاء سامى سلطان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 لسم -شمه  -ارضى  -لبلى ش المسجد  26مستحضرات تجمٌل ، بجهة : ن 

عن  47361برلم  26196123، لٌد فى  166660666ابراهٌم دمحم حافظ احمد ابو ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 لسم-محل-االول علوى-شارع عبد هللا افندى 13احذٌه ، بجهة : 

عن  47441برلم  26196128، لٌد فى  166660666د دمحم السمان داوود )السمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احم -  162

 -محل  -الدخٌله  -العجمى  -محمصه و تسالى و حلوٌات جافه و سجاٌر و مٌاه ؼازٌه و معسل ، بجهة : الحدٌد و الصلب ابوٌوسؾ 

 لسم

عن تجاره لطع ؼٌار  46921برلم  26196161، لٌد فى  166660666، رأس ماله ،  رٌهام انور سعٌد دمحم  ، تاجر فرد  -  163

 لسم-3بجوار سوبر ماركت ابو فارس رلم  5مدخل  35االجهزه المنزلٌه والكهربائٌه ، بجهة : مساكن الناصرٌه الجدٌده بلون 

عن  47462برلم  26196127ٌد فى ، ل 566660666كرٌم عصام ابراهٌم سعٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 لسم - 8محل رلم  -عبس  5تورٌدات كهرومٌكانٌكٌه ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  47466برلم  26196129، لٌد فى  466660666دمحم فؤاد فهمى محفوظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 لسم -محل  -بلى اخر ش السد العالى عصافره ل 1جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن  47478برلم  26196129، لٌد فى  166660666ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 لسم-تورٌدات مٌكانٌكٌه ، بجهة : شارع مجمع الورش خلؾ ورشه صالح

، لٌد فى  2666660666فرد ، رأس ماله ،  عصام صابر سالم دمحم سالم  ، تاجر -السالم لتورٌد المالبس الجاهزه -  167

 لسم-المبارى-عن تورٌد مالبس جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : مساكن المفروزه 47484برلم  26196129

عن تصدٌر  47486برلم  26196129، لٌد فى  256660666حسن عبده محسن محمود السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 لسم-شارع امن الدوله خلؾ والٌم للمنظفات، بجهة : 

 26196129، لٌد فى  566660666الولٌد للتورٌدات الطبٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ولٌد عمر محمود دمحم ستوم  -  169

ل الهانوفٌ -ش مسجد الضحى متفرع من ش لصر الموٌرى  2عن تورٌد مستلزمات طبٌه ماعدا االدوٌه ، بجهة :  47481برلم 

 لسم -محل  -الدور االرضى  -بحرى 

عن توزٌع  47537برلم  26196131، لٌد فى  566660666سوزان نظمى زخارٌوس خٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 شارع سٌؾ سٌدى بشر لبلى لسم 11مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

، لٌد فى  5666660666، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الضبع الستٌراد لطع ؼٌار المعدات   -هانى الضبع سعد حنٌن   -  111

 لسم -محل  -االرضى  -سٌدى بشر لبلى  66ش  115عن استٌراد لطع ؼٌار المعدات ، بجهة :  47613برلم  26196168

برلم  26196115، لٌد فى  166660666عالء ٌوسؾ عبد الوهاب)صٌدلٌه/عالء ٌوسؾ(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم-3لوران محل رلم -أ تنظٌم دمحم البال من عبد السالم عارؾ 7عن صٌدلٌه ، بجهة :  47149



 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

، لٌد فى  166660666دمحم عالء الدٌن عبدالممصود احمد )طٌور دمحم عالء الدٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 لسم -محل  -ر بحرى سٌدى بش -عن بٌع طٌور ، بجهة : ش دمحم بن الصٌرفى  46948برلم  26196162

عن مصنع  46976برلم  26196163، لٌد فى  166660666اٌمان شعبان السٌد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 لسم-الجزٌره الخضراء عمار-امتداد ش كاستانٌا 4بالستٌن ، بجهة : 

، لٌد فى  166660666تاجر فرد ، رأس ماله ،  حازم مصطفى عبد العظٌم جوده  ، -جوده لتورٌد االجهزه الكهربائٌه -  115

 لسم-العصافره لبلى 45ٌمٌن ش  7عن تورٌد االجهزه الكهربائٌه ، بجهة : ش  46999برلم  26196166

عن تورٌدات  47618برلم  26196168، لٌد فى  566660666دمحم صالح عبدالحمٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 لسم -ؼرفه من شمه  -االول علوى  -ش مسجد مكه خلؾ بورسعٌد  24: صناعٌه ، بجهة 

عن تورٌد  47626برلم  26196168، لٌد فى  166660666دمحم صبحى سعد السدٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 لسم-مصوؼات ومجوهرات ، بجهة : عزبه االصالح خورشٌد البحرٌه بجوار مكتب البرٌد

، لٌد فى  1666660666نور فضل ادرٌس ابو مراكبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -اوالت العمومٌهادرٌس للمم -  118

 لسم-عن المماوالت العمومٌه ، بجهة : شارع مجمع الورش خلؾ صٌدلٌه د/مهدى 47645برلم  26196169

عن  47113برلم  26196113ى ، لٌد ف 166660666احمد صالح الدٌن كمال دمحم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 لسم-شمه-الرابع عشر-برج الؤلؤه-الدار وعرامه-اصالح وصٌانه المصاعد ، بجهة : المندره لبلى

، لٌد فى  166660666خالد مصطفى دمحم شومان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -شومان لتورٌد لطع ؼٌار السٌارات -  126

 لسم-ارات ، بجهة : الناصرٌه الجدٌده امام فرن رجبعن تورٌد لطع ؼٌار سٌ 47351برلم  26196123

عن تأجٌر  47392برلم  26196127، لٌد فى  46660666حٌاه عبد المولى سلٌمان زعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لسم-دراجات ، بجهة : امام مكتبه محمود عبد الفتاح شارع مأوى المبارى

عن بٌع احذٌه ،  47463برلم  26196127، لٌد فى  566660666ر فرد ، رأس ماله ،  كرٌم فتحى عبده  حسٌن  ، تاج -  122

 لسم -محل  -ش العٌسوى سٌدى بشر  35بجهة : 

عن استٌراد  47416برلم  26196128، لٌد فى  5666660666ٌاسر السٌد ابراهٌم الدرٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 لسم-شمه-االرضى-فلمنج-شارع بن ثابت 8( ، بجهة : 19والمجموعه  6لمجموعه من ا 36وتصدٌر)فٌما عدا الفمره 

عن  47425برلم  26196128، لٌد فى  166660666خالد عبد الرحمن عبده دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 لسم-مكتب-االول علوى-مكتب رحالت ، بجهة : شارع ترعه المنتزه برج االصدلاء رمل ثان

عن محل  47456برلم  26196129، لٌد فى  166660666مارى لطفى خٌر نصر منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 بٌع منتجات جلدٌة ، بجهة : ش مخزن الزٌت خلؾ صٌدلٌة د/ سامى

عن بماله  47496برلم  26196129، لٌد فى  166660666دمحم ماهر دمحم حسن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 لسم - 2محل  -ن النابٌب االوكسجٌن تموٌنٌه ، بجهة : الرابعه الناصرٌه ش بطل السالم بجوار مخز

عن تصنٌع  46931برلم  26196161، لٌد فى  166660666احمد صالح احمد مطاوع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 لسم-رخام وجرانٌت ، بجهة : عزبه العراوه خلؾ مستودع البوتجاز

عن عموم  46941برلم  26196162، لٌد فى  25666.666اسامه محمود عبده صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 -برج العرب المدٌمه  - 9مجاوره  16شمه  16التصدٌر و التوكٌالت التجارٌه ، بجهة : عماره 

، لٌد فى  566660666مصطفى السٌد دمحم عبد الصمد)صٌدلٌه د/مصطفى عبد الصمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 لسم-ش االتحاد المبارى الدور االرضى محل 52دلٌه ، بجهة : عن صٌ 46966برلم  26196163



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  46975برلم  26196163، لٌد فى  1666660666صالح احمد صالح محمود صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 -ه بالدور االرضى شم -مماوالت ، بجهة : الدخٌله الجبل ش نور االسالم خلؾ شركه الكٌماوٌات بجوار صٌدلٌه د سامى عبدالموى 

 لسم

عن تجاره  46987برلم  26196166، لٌد فى  26660666خمٌس دمحم خمٌس عبد الؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 لسم-ش البكرى وشارع السٌده فاطمه محل 26مخلفات ورلٌه ، بجهة : 

عن  46991برلم  26196166، لٌد فى  12666.000عارؾ عبد العظٌم جبرٌل اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 لسم-566ما عدا البسكوٌت( ، بجهة : امتداد ش ابو هرٌره عزبه ال -مخبز افرنجى)تجهٌز وبٌع كافه ما ٌصنع من العجٌن 

فى ، لٌد  5666660666دمحم محمود عبدالحمٌد ماضى )ماضى للتورٌدات و االعمال البحرٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 -محل  -الجمرن  -ش ابى حنٌفه  19&  17عن اعمال بحرٌه و تورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة :  47517برلم  26196136

 لسم

عن تورٌدات  47531برلم  26196136، لٌد فى  56660666نهاد اسماعٌل دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 لسم -شاطئ النخٌل  -كتوبر ا 6 - 4/ 15ش  7/ 58صناعٌه ، بجهة : 

عن  47167برلم  26196113، لٌد فى  166660666ٌاسمٌن محمود عبد الستار ٌاسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 لسم-محل-رشدى-طرٌك الحرٌه 456تأجٌر فساتٌن ، بجهة : 

عن كوافٌر ،  47615برلم  26196168فى ، لٌد  126660666نسمه حلمى حنا العبد جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 لسم-بجهة : ش مسجد السالم متفرع من ش المستعمره امام فرن ٌحٌى

عن  47623برلم  26196168، لٌد فى  166660666سعدٌه عبد الممصود على سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 لسم-مطروح ابو ٌوسؾ الهانوفٌل Aط  19تورٌد االدوات الصحٌه والمعادن ، بجهة : ش الفادى ن 

عن  47659برلم  26196169، لٌد فى  266660666احمد السٌد دمحم السٌد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 باب لسم 2باكوس محل -شارع ابن سعاده من شارع مصطفى كامل  2اكسسوار وشنط ، بجهة : 

، لٌد فى  166660666صطفى ابو الخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى احمد م-ابو الخٌر للمواد الؽذائٌه -  139

 لسم-عن تورٌدات مواد ؼذائٌه ، بجهة : شارع الجمهورٌه خلؾ محالت اوالد خطاب 47654برلم  26196169

الؽٌر عن نمل لحساب  47673برلم  26196169، لٌد فى  56660666اٌه احمد فتوح شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 لسم-متفرع من ش دمحم فرٌد وٌنجت مكتب 153ش  5وخدمات لوجٌستٌه المٌام بأعمال التخلٌص الجمركى والنمل البرى ، بجهة : 

عن  6647برلم  26196113، لٌد فى  166660666دمحم ممدوح حسن عبد العزٌز حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 لسم-سموحه-الساخنه والبارده ، بجهة : كافٌترٌا بداخل نادى سموحه الرٌاضىمطعم وكافٌه لتحضٌر وبٌع المشروبات 

عن  6647برلم  26196113، لٌد فى  166660666دمحم ممدوح حسن عبد العزٌز حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

وتارٌخ افتتاح  -ونشاطه/صٌدلٌه- رشدى -طرٌك الحرٌه  464مطعم وكافٌه لتحضٌر وبٌع المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : 

 لسم- 2612/12/9المحل فى 

عن محمصه  47116برلم  26196113، لٌد فى  126660666محمود عطٌه عوض رٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 لسم -محل  -السٌوؾ الساعه  -ش وٌلى اسبرنج  21، بجهة : 

عن بماله عامه ،  46962برلم  26196163، لٌد فى  166660666س ماله ،  شٌماء على احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأ -  144

 لسم -محل  -الدور االرضى  -لبل كنٌسه العذراء  -النهضه ش دمحم كسبر بعد مستودع االنابٌب  2بجهة : فنجرى 

عن تصدٌر ،  47345برلم  26196123، لٌد فى  256660666بسام ابراهٌم دٌاب موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 لسم-بجهة : الكافورى خلؾ فندق االدهم



 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 سوبر ماركت ،  47533برلم  26196136، لٌد فى  56660666سلوى جابر بسطا فٌزى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 لسم-محل-االرضى-ابو لٌر-تماطع شارع االتحاد مع الظاهر بٌبرس 14بجهة : 

عن بوفٌه  47393برلم  26196127، لٌد فى  166660666ل ابوحمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحٌم دمحم عبدالعا -  147

 لسم -محل  -الدور االرضى  -امام مزلمان البحرٌه طوسون  25متفرع من ش  16، بجهة : ش 

عن مكتب رحالت  47461برلم  26196127، لٌد فى  166660666نجالء محمود دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 لسم - 3شمه  -االول علوى  -طول سكٌنه المدٌمه العواٌد  3، بجهة : ش 

عن مماوالت  47416برلم  26196128، لٌد فى  1666660666دمحم محمود ابراهٌم الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

الهانوفٌل الدور -العجمى-امام بنن مصر امام فٌال الكورانى وتورٌدات فى مجال النشاط االلومٌتال ، بجهة : شارع الخلفاء الراشدٌن

 لسم-شمه-الرابع علوى

برلم  26196128، لٌد فى  166660666ندا للمالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -سعد رمضان محمود ندا  -  156

 -لعجمى الهانوفٌل ش جابر من ش المستمبل لبلى عن تورٌد و تجاره المالبس الجاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ا 47421

 لسم

عن  46923برلم  26196161، لٌد فى  156660666عالء الدٌن دمحم عبد المنعم دمحم مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 لسم-محل-ش دمحم ناٌل سٌدى بشر بحرى منتزه ثان 54بٌع اكسسوار حرٌمى ، بجهة : 

عن كوافٌر ،  46996برلم  26196166، لٌد فى  166660666محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هٌام ٌسرى احمد  -  152

 لسم-بجهة : ش احمد فتحى جلٌم امام سوبر ماركت ماكس محل

عن اجهزه  47427برلم  26196128، لٌد فى  166660666دمحم حلمى ابراهٌم السٌد زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 لسم-محل-االرضى-سكٌنه المدٌمه-مع شارع السلن 13كهربائٌه ، بجهة : شارع 

عن  47459برلم  26196129د فى ، لٌ 126660666محمود عبد العزٌز البدراوى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

-سموحه-متفرع من شارع النصر 5ناصٌه شارع  2تورٌد اجهزه طبٌه ومستلزمات طبٌه وادوات كهربائٌه ومستلزماتها ، بجهة : 

 لسم-شمه-الدور الرابع عشر

عن  47476لم بر 26196129، لٌد فى  166660666شرٌؾ صالح دمحم حلمى عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 لسم -محل  -بشاطئ النخٌل  12/ 16بٌن ش  27كافٌترٌا ، بجهة : ش 

عن استٌراد  47479برلم  26196129، لٌد فى  5666660666عادل السٌد محمود البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 لسم-ته بجوار سوبر ماركت فارس( ، بجهة : شارع البوس19والمجموعه  6من المجموعه  36و تصدٌر ) ماعدا الفمره 

 47488برلم  26196129، لٌد فى  166660666احمد عبد السالم عبد الرحمن عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 لسم-2شارع مسجد عمر بن عبد العزٌز شمه  27عن تورٌدات عامه فى مجال التحؾ واالنتٌكات ، بجهة : 

عن عموم  47567برلم  26196136، لٌد فى  5666660666ود سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد الرحمن محم -  158

 لسم-( ، بجهة : خورشٌد المبلٌه شارع عباس19والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا الفمره 

عن تورٌد  46997برلم  26196166د فى ، لٌ 166660666السٌد مسعود على حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 خوشٌد لسم-االجهزه الكهربائٌه ، بجهة : عزبه الشٌخ الصؽرى

عن مصنع  47146برلم  26196115، لٌد فى  566660666نوره مرزق صادق ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 لسم-مل من ش اسكندرٌه مطروح البٌطاشمفروشات ومالبس)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : خلؾ مستشفى اال

 26196163، لٌد فى  166660666عبد الباسط فرج ادرٌس مراكبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -الفرج لتجاره المواشى -  161
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 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

، لٌد فى  166660666ٌاسر مساعد بخاطره دومه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -دومه لتجاره السٌارات الحدٌثه -  162
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عن مماوالت  47666برلم  26196169، لٌد فى  1666660666ٌاسر عرفه صمر عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 لسم-عمومٌه ، بجهة : ش التعاون من ش احمد ابو سلٌمان

عن مخبز وحلوانى ،  47669برلم  26196169، لٌد فى  166660666تاجر فرد ، رأس ماله ،   عمرو دمحم حسٌن دمحم  ، -  165

 لسم-الهانوفٌل-شارع مسجد رضوان ناصٌه شارع الزبٌر بن العوام برج اتحاد الربٌع 26بجهة : 

عن جٌم  47689برلم  26196116، لٌد فى  1666660666اسامه دمحم احمد على عبد النبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

مٌامى الدور االول -ش االسكندر ابراهٌم 38رٌاضى بعد الحصول على الموافمات الالزمه بهذا الشان من الجهات المعنٌة ، بجهة : 

 لسم-2شمه رلم -علوى

سوبر  عن 46936برلم  26196162، لٌد فى  56660666لطفى عبد السالم بدر النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 لسم-ماركت ، بجهة : المراؼى الجدٌده خورشٌد االرضى محل

عن منجد وستائر  47435برلم  26196128، لٌد فى  256660666ابراهٌم دمحم مبرون ؼٌث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 لسم-محل-باكوس-محطه السوق 126، بجهة : 

عن ورشه لحام  47437برلم  26196128، لٌد فى  126660666اله ،  دمحم عثمان سعد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس م -  169

 لسم-محل-الدور االرضى-معادن بالكهرباء ، بجهة : شارع ابو مسعود شارع متفرع من شارع خالد بن الولٌد

، لٌد فى  166660666،  احمد دمحم محى الدٌن دمحم فتح هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله -فتح هللا لبٌع وصٌانه المعدات الزراعٌه -  176

 لسم-عن بٌع وصٌانه المعدات الزراعٌه ، بجهة : عزبه التومٌر امام المولؾ 47458برلم  26196129

عن تمدٌم  47453برلم  26196129، لٌد فى  166660666محمود جمٌل محمود عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 لسم -ابوهٌؾ  ش مصطفى 25مشروبات و ماكوالت ، بجهة : 

عن لطع ؼٌار  47513برلم  26196136، لٌد فى  126660666عمرو ابراهٌم شفٌك ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 لسم - 5محل رلم  -الدور االرضى  -السٌوؾ -سٌارات ، بجهة : ش بشر فارس متفرع من ش جمٌله بوحرٌد 

عن بماله  47523برلم  26196136، لٌد فى  16660666د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالسالم السٌد ابوالعال ابو الحم -  173

 لسم -محل  -شاطئ النخٌل اكتوبر  6مع ش  45ش  21/ 125عامه ، بجهة : 

عن تصدٌر ،  47662برلم  26196166، لٌد فى  566660666علٌا رجب احمد عالءالدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 المندره بحرى الدور الرابع شمه لسم-رع مورٌتانٌا من شارع جمال عبدالناصر بجهة : شا

، لٌد فى  266660666ٌوسؾ عبد المادر جمعه عبد المادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -جمعه لتجاره الحدٌد واالسمنت -  175

 لسم-سه االورمانعن تجاره حدٌد واسمنت ، بجهة : العجمى ابو ٌوسؾ خلؾ مدر 46951برلم  26196162

برلم  26196162، لٌد فى  166660666خالد رزق خمٌس موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -الرزق لتجاره المواشى -  176

 لسم-عن تجاره مواشى ، بجهة : ش مخزن الزٌت امام سوبر ماركت عبد المعبود 46956

عن بٌع  46984برلم  26196163، لٌد فى  266660666ٌاسر دروٌش حسن على خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 لسم - 162شمه رلم  -الدور االول  -ش زكرٌا ؼنٌم  175مستلزمات كمبٌوتر ، بجهة : 

عن مماوالت  47625برلم  26196168، لٌد فى  1666660666جالل عٌسى على عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 لسم -مكتب  -ارضى  -السٌوؾ  -طانٌه عامه ، بجهة : عزبه باؼوص الوس



 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  47636برلم  26196168، لٌد فى  166660666مصطفى سعٌد دمحم رمضان شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179
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عن  47528برلم  26196136، لٌد فى  1666660666دمحم محمود ابو العباس محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 لسم-مماوالت عامه ، بجهة : عزبه محسن شارع الزهور متفرع من ابراهٌم الدسولى

عن بماله جافه ،  47539برلم  26196131، لٌد فى  166660666هند ابو علوه طه عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 لسم-جوار مشمس دمحم اسماعٌلبجهة : شارع السالم نجع العمده ب

، لٌد فى  1666660666مروان ابراهٌم ابراهٌم اسماعٌل ابوطالب)مكتب ابوطالب للمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

عن مكتب مماوالت وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : برج العرب المدٌم بجوار مدرسه خالد بن  47667برلم  26196166

 1الولٌد محل رلم 

، لٌد  166660666شمس الدٌن سعد السعٌد شمس الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -وؼات شمس الدٌنمجوهرات ومص -  183

عن تورٌد مصوؼات ومجوهرات ، بجهة : شارع عبد هللا الندٌم عزبه المراؼى خلؾ مسجد نور  47619برلم  26196168فى 

 لسم-االسالم شمه ارضى

عن مشوٌات ،  47166برلم  26196113، لٌد فى  56660666، رأس ماله ،   جابر دمحم السٌد على سنبل  ، تاجر فرد -  184

 لسم-محل-ش ابن وصٌؾ شاره 7بجهة : 

عن تأجٌر العاب  47161برلم  26196113، لٌد فى  56660666دمحم فرج فهمى على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 لسم-شمه-عصافره لبلى-دخل شارع المعهد الدٌنىشمال م 3ترفٌهٌه)ما عدا البالى ستٌشن( ، بجهة : 

عن بٌع  47675برلم  26196169، لٌد فى  166660666عمر هشام حسٌن حسٌن المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 لسم -االرضى محل  -ش سرهنن لوران  35مالبس حرٌمى واطفال ، بجهة : 

عن خدمات اٌجار  47658برلم  26196169، لٌد فى  166660666س ماله ،  دمحم احمد فرؼلى احمد  ، تاجر فرد ، رأ -  187

 لسم-1طرٌك الحرٌه االبراهٌمٌه محل  185لٌموزٌن ، بجهة : 

عن تجاره  47653برلم  26196169، لٌد فى  166660666ماجده فتحى عارؾ حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 والنجٌرى ، بجهة : العامرٌه شارع مخزن الزٌت امام فرن دمحمٌن لسممالبس جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه 

 26196169، لٌد فى  1666660666عمر فرج دمحم الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -الصاوى للمماوالت العمومٌه -  189

 لسم-عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : شارع البوسته امام البوسته 47652برلم 

عن تورٌدات  47685برلم  26196116، لٌد فى  266660666السعٌد دمحم ابو رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم دمحم  -  196

 لسم-شمه-الرابع عشر-من ش عمرو النجومى سٌدى بشر بحرى 586أ تنظٌم ش  7معدات واالت صناعٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  47342برلم  26196123، لٌد فى  1666660666جمال سعد الدٌن طلب حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

شمه -الدور السادس علوى-مرؼم-مساكن زاوٌه عبد المادر الجدٌده 2مدخل  161عامه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : بلون 

 لسم-24رلم 

عن بٌع  47433 برلم 26196128، لٌد فى  16660666رضا عبدهللا محمود الدخاخنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 لسم -محل  -الدور االرضى  -العجمى  -شاطئ النخٌل  2/ 27ش  4مالبس ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن بٌع  47442برلم  26196128، لٌد فى  36660666عبدالمجٌد ٌوسؾ لناوى عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 لسم -محل  -الرئٌسى امام بنن مصر المدٌم و امام مستشفى لصر الشفا  كافه ما ٌصنع من العجٌن ، بجهة : ش الدخٌله
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 لسم-تجمٌل ، بجهة : شارع المسم بجوار عٌاده د/رضا



 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
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 لسم-16شمه -التاسع-العمومى الفلكى 16ندسٌه ، بجهة : اخر شارع تورٌدات معدات وادوات ه

، لٌد فى  166660666مى كامل عبد الؽنى عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -مى لتصنٌع المالبس الجاهزه -  197

 لسم-بجوار الحى عن تصنٌع المالبس الجاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع المسم 47452برلم  26196129

عن تخلٌص جمركى  46954برلم  26196162، لٌد فى  166660666دمحم السٌد دمحم الهندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 لسم-شارع النصر االول شمه 7، بجهة : 

عن  46986برلم  26196166، لٌد فى  266660666منى جمٌل على مهدى)منى كٌدز(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

ش لنال  5سنوات)فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة : نموذج  4تنمٌه مهارات اطفال فوق سن 

 لسم-5الدور االول شمه رلم -الحضره الجدٌده-المحمودٌه حى المهندسٌن برج لصر الصفا بجوار حجاج وبرج لصر الزهراء
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 لسم-مسطح الدور االرضى ش دمحم شرٌؾ الفضالى سٌدى بشر لبلى 11مالبس)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن بٌع لوازم  47492برلم  26196129، لٌد فى  166660666احمد رشدى السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 لسم -محل  -الحضره المبلٌه  -ش فخر الملن  22ؼساالت و اصالح ؼساالت ، بجهة : 

عن كوافٌر سٌدات  47561برلم  26196129، لٌد فى  56660666امٌره فكرى جاد معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262
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 لسم-المعموره البلد 16شارع االصالح الزراعى من شارع  8فرن بلدى)فرن صنٌه( ، بجهة : 
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 -82المجاوره االولى محل  82شامى ، بجهة : برج العرب سوق الهداٌه رلم 

عن  47546برلم  26196131، لٌد فى  166660666رمضان ابوالحمد محمود ابوبكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 لسم -محل  - ش تمسٌم الفضالى سٌدى بشر لبلى برج تبارن 24خردوات ، بجهة : 

عن معرض  46976برلم  26196163، لٌد فى  166660666تامر مصطفى السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 لسم-امام النمٌب للمعدات الثمٌله 16سٌارات ، بجهة : شارع 

عن  47665برلم  26196166 ، لٌد فى 1666660666السٌد رضا السٌد عبد الهادى جاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

-مماوالت عامه وصٌانه حمامات سباحه محطات معالجه المٌاه ، بجهة : ش عثمان بن عفان متفرع من الخلفاء الراشدٌن الهانوفٌل

 لسم-الخامس علوى شمه

عن مكتب  47627 برلم 26196168، لٌد فى  166660666دمحم عبدالسالم عبدالحلٌم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 لسم -شمه  -العامرٌه اول ش لشوع امام مسجد عبدالصالحٌن  5رحالت ، بجهة : 

عن بماله عامه ،  47682برلم  26196116، لٌد فى  56660666كرٌمه محمود على عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 ل لسمالمندره لبلى مح-شارع ابوخلؾ متفرع من شارع دمحم حسٌن  26بجهة : 

عن تورٌد  47646برلم  26196169، لٌد فى  166660666دمحم احمد السٌد دسولى خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 لسم-خلؾ فرن كٌداهم 26مالبس جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  47681برلم  26196116، لٌد فى  16660666دمحم اسماعٌل عبد الهادى عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لسم-مكتب رحالت ، بجهة : ش الرحمه خلؾ شركه لٌسكو خورشٌد شمه

عن  47699برلم  26196113، لٌد فى  566660666هانى عبد المادر مهٌرى جاد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 لسم-محل-ورشه تصنٌع مشاؼل حدٌدٌه ومماوالت تورٌدات معدنٌه ، بجهة : ش عمر المختار الهانوفٌل

عن تمدٌم  47169برلم  26196113، لٌد فى  566660666السٌد احمد على محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 لسم -محل  -االرضى  -كلٌوباترا  -فٌحه طرٌك الجٌش ص 155تنظٌم  148مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : 

عن سوبر ماركت ،  47399برلم  26196127، لٌد فى  366660666عماد حسن على العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 لسم -محل  -مٌامى  -مع ش السباعى  57بجهة : تماطع ش 

، لٌد فى  266660666رات و التورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المروه للنمل بالسٌا -مروه بكر محمود محمود  -  215

اعلى سوبر ماركت  19عن نمل بالسٌارات و تورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : ش التامٌن ن  47565برلم  26196136

 لسم -االصدلاء 

عن عطاره ،  47515برلم  26196136، لٌد فى  166660666احمد حسن دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 لسم -محل  -بجهة : ابو ٌوسؾ بحرى ش الحدٌد و الصلب بجوار لهوه الرٌان 

عن  47457برلم  26196129، لٌد فى  1666660666عبد الموى جمال على عبد الموى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 لسم-تمماوالت عمومٌه ، بجهة : شارع المسم امام الرضوى للمشوٌا

عن مخبز  47482برلم  26196129، لٌد فى  366660666دعاء عباس ابوالفتوح نعمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 لسم -محل  -كٌنج مرٌوط  -افرنجى ، بجهة : ش البنزٌنه من عمر المختار 

عن استثمار  47534برلم  26196136 ، لٌد فى 1666660666عمر ابراهٌم على دمحم لنبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 -السٌوؾ  -ش ابو بكر المنزالوى متفرع من ش وادى الملون متفرع من ش جمٌله بو حرٌد  3عمارى و مماوالت عامه ، بجهة : 

 لسم -( 2شمه ) -الثانى علوى 

عن ممهى بلدى  47536لم بر 26196131، لٌد فى  126660666على السٌد احمد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 منتزه ثان-محل-لتمدٌم الطلبات الساخنه والبارده ، بجهة : شارع السنترال المعموره البلد

عن تحضٌر  46926برلم  26196161، لٌد فى  126660666اسامه السٌد عٌد دمحم الجٌزاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 لسم-بن الخطاب امام مسجد الرضا محسن الكبرى العواٌد الدور االرضى محلبٌع فول وفالفل سندوتشات ، بجهة : ش عمر 

برلم  26196162، لٌد فى  566660666نادٌه توفٌك دمحم مرسى )صٌدلٌه د/ نادٌه توفٌك(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 لسم -محل  -العواٌد  -الملعه الجدٌده ارض بثٌنه الطوٌل  -عن صٌدلٌه ، بجهة : ش الحسن و الحسٌن  46946

عن خدمات  46996برلم  26196166، لٌد فى  566660666سامى ناجى الصابر عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 26نمل ، بجهة : برج العرب مول االحمدى التجارى الحى السكنى الثالث برج العرب الجدٌده الدور الثانى علوى محل رلم 

، لٌد فى  166660666دمحم رفعت دمحم احمد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -المجوهراتالجندى للمصوؼات و -  224

 لسم-عن تورٌد مصوؼات ومجوهرات ، بجهة : عزبه المراؼى ش عباد الرحمن خلؾ مكتب البرٌد 46998برلم  26196166

عن بٌع مواد  47611برلم  26196168لٌد فى ،  166660666دمحم عبد الونٌس دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 لسم-ؼذائٌه ، بجهة : ش دار الجمال من ش الرحامنه محطه االصالح محل

عن بٌع  47616برلم  26196168، لٌد فى  166660666ٌاسمٌن محٌى محمود حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

تمسٌم  -هـ  16المطعه  -عماره لؤلؤه الجمارن  - 5، 4،  3محالت الماكوالت و المشروبات الجاهزه  )تٌن اواى( ، بجهة : 

 لسم -محل  -سموحه  -المحافظه 



 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  47617برلم  26196168، لٌد فى  366660666دنٌا عادل سعد زٌن الدٌن ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 لسم -محل  -ش مشمس البصل  16تجاره اخشاب ، بجهة : 

عن  47635برلم  26196168، لٌد فى  166660666اطؾ احمد عبد المولى الشٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود ع -  228

 لسم-تورٌد مستلزمات وادوات فنادق ومطاعم ، بجهة : شارع الجمهورٌه متفرع من سوق المؽاربه

عن تصنٌع مالبس  47165برلم  26196113، لٌد فى  166660666السٌد احمد سعد عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 لسم-جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : خورشٌد لبلى السكه الحدٌد بجوار معرض سٌارات محجوب

عن التجاره  47116برلم  26196113، لٌد فى  2666660666احمد احمد دمحم ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 لسم-شمه-اول علوى-ش اسكندر ابراهٌم ابراج مٌامى 54ووحدات معالجه المٌاه ، بجهة :  والتورٌدات فى مجال الكٌماوٌات

، لٌد فى  166660666طارق دمحم عبد الحك احمد ستو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -ستو لتورٌد المصوؼات والمجوهرات -  231

 لسم-خلؾ مزرعه الدمنهورى 35ن عن تورٌد مصوؼات ومجوهرات ، بجهة : لرٌه عرابى  47668برلم  26196169

عن تجاره  47665برلم  26196169، لٌد فى  166660666عادل فهمى دمحم ابراهٌم تعلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 لسم-السٌارات ولطع ؼٌار السٌارات واكسسوارات السٌارات ، بجهة : عزبه الصبحٌه البر المبلى دور ارضى خلؾ المحجر

عن بٌع مأكوالت  47672برلم  26196169، لٌد فى  266660666دمحم ٌوسؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو  -  233

 لسم-8,  1جاهزه من العجٌن ومٌاه ؼازٌه ، بجهة : عماره سٌتى باالس ش مدرسه الرٌاده سموحه تمسٌم الهاللى محل رلم 

برلم  26196116، لٌد فى  266660666تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالحلٌم دمحم مصطفى)بماله عبدالحلٌم(  ،  -  234

 لسم -محل  -ش مدرسه اسكندرٌه جانوتى  15عن بماله ، بجهة :  47688

عن خدمات   47121برلم  26196114، لٌد فى  5666660666نصر احمد دمحم عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 ملس-شارع د/حامد نصر 9بحرٌه ، بجهة : 

عن تورٌد  47127برلم  26196114، لٌد فى  566660666رشا صابر السٌد بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 لسم-4شارع باب الملون محل رلم 28وتركٌب االعمال المعدنٌه وااللومٌتال ، بجهة : 

عن بماله  46938برلم  26196162د فى ، لٌ 126660666احمد ابراهٌم دمحم سعد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 لسم-الحضره المبلٌه الدور االرضى محل-ش جالل الدسولى 28عامه والبان ، بجهة : 

عن  45553برلم  26196136، لٌد فى  56660666احمد محمود احمد عبدالعال محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 لسم-خورشٌد السٌوؾ-االلمان عزبه الزهور تربٌه مواشى وتجارتها ، بجهة : ابٌس جزء صرؾ

عن  45553برلم  26196136، لٌد فى  56660666احمد محمود احمد عبدالعال محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 لسم -2618/11/8وتارٌخ افتتاح المحل فى -وتشاطه/جزاره-باكوس  -ش السوق  113تربٌه مواشى وتجارتها ، بجهة : 

عن بماله عامه  47426برلم  26196128، لٌد فى  166660666السٌد ابراهٌم ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 لسم-مندره لبلى-شارع النبوى المهندس امام مستشفى النفسٌه 5، بجهة : 

عن بٌع  47445برلم  26196128فى  ، لٌد 16660666محمود احمد منصور احمد الشاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 لسم -ش الشهٌد على صالح  54ادوات صحٌه ، بجهة : 

 26196129، لٌد فى  166660666مخبوزات وحلوانى بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -دمحم خمٌس دمحم محمود بركات -  242

 لسم-محل-معٌه مفتاحعن مخبوزات وحلوانى ، بجهة : ابو ٌوسؾ شارع متفرع من شارع ج 47475برلم 

عن بٌع مالبس داخلٌه  47498برلم  26196129، لٌد فى  126660666دمحم انور على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 لسم-محل-الدور االرضى-سٌدى بشر بحرى-مٌامى-شارع امٌن خٌرت الؽندور 1، بجهة : 



 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 كافٌترٌا ،  47666برلم  26196166، لٌد فى  216660666  احمد عطٌه احمد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  244

 شارع الشعراوى من العمده )متفرع من الزهراء( محل لسم 18بجهة : 

برلم  26196162، لٌد فى  266660666دمحم السٌد على عبدالعال ابوشهاوى )على ماركت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 لسم -محل  -سموحه  313 - 362ش  12عن بماله عامه ، بجهة :  46956

عن مكتب  46978برلم  26196163، لٌد فى  166660666احمد شولى سٌد احمد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 لسم -محل  -الدور االرضى  -عزبه الدرٌسه  -اخر ش العمده امام السكه الحدٌد  26رحالت ، بجهة : 

عن تورٌد لعب  46995برلم  26196166، لٌد فى  166660666اد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مٌنا صبحى شحاته ج -  247

 لسم-هانوفٌل-ش مسجد الحاج/رضوان 12االطفال ، بجهة : 

 47624برلم  26196168، لٌد فى  366660666الحسن فروتس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -محمود خمٌس دمحم حسن  -  248

 لسم -خط رشٌد  -المعموره البلد  -شمه  -االرضى  -ش التٌن بجوار مدرسه الفارولٌه ثان المنتزه  -المعموره عن تصدٌر ، بجهة : 

 166660666دمحم عبد العاطى عبده ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -عبد العاطى لتورٌد االعالؾ ومستلزمات المزارع -  249

 برج العرب-برج العرب المدٌمه-العالؾ ومستلزمات المزارع ، بجهة : الجوٌرهعن تورٌد ا 47463برلم  26196129، لٌد فى 

، لٌد فى  166660666خمٌس عزت خمٌس لطب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -عزت لمطع ؼٌار السٌارات -  256

 لسم-د الدٌنعن تورٌد لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : البر المبلى عزبه هلش فوق مخبز سع 47566برلم  26196136

عن بٌع  47527برلم  26196136، لٌد فى  126660666منال فاروق عبدالمجٌد الصافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

سٌدى بشر بحرى الدور االرضى شمه -شارع جمال عبدالناصر  183مستلزمات كمبٌوتر وتجاره وتوزٌع المواد الؽذائٌه ، بجهة : 

 لسم

عن استودٌو  47166برلم  26196113، لٌد فى  166660666د السٌد عٌطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الرزاق احم -  252

 لسم-الوردٌان-تصوٌر ، بجهة : شارع االمٌر لؤلؤ ناصٌه شارع المفال

 47612برلم  26196168، لٌد فى  56660666صالح عبد المنعم اسماعٌل حسنٌن حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 لسم-ش الصاغ دمحم عبد السالم مكتب 13عن تورٌد عماله منزلٌه مدربه داخل )ج . م . ع( ، بجهة : 

، لٌد فى  1666660666الحسٌنى للمماوالت العمومٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -سمٌر ابراهٌم الحسٌنى عبدالعزٌز  -  254

 لسم -عزبه الحاج على اول طرٌك الخمسمائه  566عن مماوالت عمومٌه ، بجهة :  47629برلم  26196168

عن بٌع  47637برلم  26196168، لٌد فى  166660666نورا فتحى جابر السٌد ذكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 لسم-ادوات تجمٌل ، بجهة : ش شركه الكهرباء امام كنزى لالحذٌه

عن  47656برلم  26196169، لٌد فى  166660666فرد ، رأس ماله ،  سعاد عبد الاله لطب عبد هللا الحرٌرى  ، تاجر  -  256

 لسم-مكتب رحالت ، بجهة : ش اسكوت العمومى بجوار صٌدلٌه سامح محل

عن تربٌه  47676برلم  26196169، لٌد فى  566660666كمال دمحم عبد اللطٌؾ مكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 لسم-العامرٌه مرٌوط لرٌه الٌمن حسن المطان ارض المستشار حظٌرهمواشى تسمٌن وحالبه ، بجهة : 

، لٌد فى  126660666سٌد دمحم سٌد دمحم سرحان )سرحان لبٌع لطاعات االلومنٌوم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 عن بٌع لطاعات الومنٌوم ، بجهة : شارع مدرسه سوزان مبارن محل لسم 47695برلم  26196113

عن بماله جافه ، بجهة  47123برلم  26196114، لٌد فى  16660666منى كمال الراوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 لسم-1905: تمسٌم الزراعٌن السالم خلؾ بنزٌنه السالن ن 

برلم  26196114، لٌد فى  1666660666صالح هالل عزب سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -عزب لالستثمار العمارى -  266

 لسم-عن استثمار عمارى ، بجهة : ش المسم امام مدرسه االبتدائى 47138



 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 تجاره  47347برلم  26196123، لٌد فى  166660666اسالم سعد مدكور حامد عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 لسم-لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع االندلس خلؾ معمل االندلس

عن العاب  16886برلم  26196127، لٌد فى  216660666ضا حسٌن عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد ر -  262

 ترفٌهٌه بدون استخدام االنترنت وماعدا البالى ستٌشن ، بجهة : مركزشباب برج العرب لاعه بالدور االضى

عن العاب  16886برلم  26196127، لٌد فى  216660666السٌد رضا حسٌن عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

لسم  69المجاوره الخامسه سوق الهداٌا محل رلم  18عماره  69ترفٌهٌه بدون استخدام االنترنت وماعدا البالى ستٌشن ، بجهة : 

 16886وممٌد برلم  2613/ 16/ 28فى  4822جنٌه مودع برلم  2666برج العرب ونشاطه مالبس واحذٌه وراس ماله 

عن تجاره  47465برلم  26196127، لٌد فى  166660666دمحم عالء السٌد العربى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 لسم -محل  -ش الرٌاض البٌطاش خلؾ البنن االهلى  9و توزٌع مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن  47423برلم  26196128، لٌد فى  25666.000زهر الورد احمد متولى احمد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 لسم -عموم التصدٌر ، بجهة : عزبه هلش مطار النزهه 

عن مكتب  47461برلم  26196129، لٌد فى  166660666ماهر صبحى طه رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 لسم -محل  -زٌزٌنٌا  -ابراهٌم العطار  23لتورٌدات المواد الؽذائٌه للجهات الحكومٌه ، بجهة : خلؾ 

، لٌد فى  166660666ابراهٌم عبد الخالك خطاب عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -عوض لتجاره السٌارت الحدٌثه -  267

 لسم-عن تجاره سٌارت حدٌثه ، بجهة : شارع الجٌش خلؾ سنترال الجوكر 47483برلم  26196129

، لٌد فى  166660666فه خطاب عمر مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم خلٌ-الخطاب لتورٌد المالبس الجاهزه -  268

عن تورٌد مالبس جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش ودٌع باشور السٌوؾ شماعه خلؾ  46927برلم  26196161

 لسم-الجراج

عن تورٌد  46928برلم  26196161، لٌد فى  166660666احمد دمحم زكى على عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 لسم-االدوات واالجهزه والمالبس الرٌاضٌه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : عزبه الصبحٌه البر المبلى خلؾ مسجد التوحٌد

عن  46935برلم  26196161، لٌد فى  166660666تاجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كامل رمضان دمحم محمود بل -  276

 لسم-شمه  -ش ابى ؼالب الدورالرابع 14تورٌدات صناعٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  46959برلم  26196163، لٌد فى  1666660666هشام دمحم صبحى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 لسم-ش على ابن ابى طالب العواٌد االرضى شمه 22عمومٌه ، بجهة : 

 26196163، لٌد فى  166660666سعٌد حمٌده حتٌته فرؼل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -حتٌته لتجاره السٌارات الحدٌثه -  272

 لسم-عن تجاره سٌارات حدٌثه ، بجهة : ش الكابالت امام عطاره الرحمه 46963برلم 

عن بٌع  47628برلم  26196168، لٌد فى  166660666لسٌد بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شحاته السٌد شحاته ا -  273

 لسم -محل  -اسمان ، بجهة : ش الهانوفٌل الرئٌسى امام فندق طلعت 

عن تورٌد  47448برلم  26196128، لٌد فى  166660666احمد على بخٌت عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 لسم-ت الطبٌه وادوات تجمٌل ، بجهة : ارض صالح المصرى جانوتى خلؾ صٌدلٌه البٌسىالمستلزما

عن  47491برلم  26196129، لٌد فى  1666660666عبد الرحمن وحٌد احمد فرؼلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 لسم-شمه-االرضى-الوردٌان-شارع عبد الملن بن مروان 3مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن بٌع  47111برلم  26196113، لٌد فى  256660666هانى حسنى عبد هللا عشم هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 لسم-محل-السٌوؾ امام عٌاده د/دمحم حسٌن- N .Nكاوتش سٌارات ، بجهة : ش ادٌب بجوار كوافٌر 



 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

 26196168، لٌد فى  56660666رد ، رأس ماله ،  دمحم عٌد ثابت شحاته)مركز عٌد لجمٌع خدمات المحمول(  ، تاجر ف -  277

 لسم-حاره بن عاصم محل 18/ 16ش باب الملون  46عن جمٌع خدمات المحمول ، بجهة :  47632برلم 

عن عطاره  47662برلم  26196169، لٌد فى  216660666رحاب دمحم عبد هللا عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  278

 لسم-مركز شباب ابٌس 47بلون -ابٌس المرٌه الثانٌه 27، بجهة : بلون 

عن  47667برلم  26196169، لٌد فى  166660666زكرٌا مصطفى حامد دمحم ابو جندٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

 لسم-مزرعه دواجن وتسمٌن مواشى وانتاج حٌوانى ، بجهة : البر المبلى عزبه الخولى خلؾ المشتل

عن تصنٌع كافه  47693برلم  26196116، لٌد فى  166660666حمود دمحم ابو كلٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حنفى م -  286

 لسم-الدور االرضى محل-ش ملن حفنى المندره بحرى 538ما ٌصنع من العجٌن )ما عدا البسكوٌت( ، بجهة : 

عن  47218برلم  26196117، لٌد فى  166666.000مصطفى سحٌل ابراهٌم مؽٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 لسم-طرٌك بجوار مسجد التوحٌد نجع العربى 27مماوالت عمومٌه ، بجهة : ن 

عن  47171برلم  26196116، لٌد فى  166660666سامح مصطفى مصطفى مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 لسم-بو سلٌمان ارضى شمهشارع الشركه العربٌه ا 49صٌانه اجهزه كهربائٌه ، بجهة : 

عن تصنٌع مالبس  47178برلم  26196116، لٌد فى  166660666ورده السٌد دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 لسم-شمه-ارضى-البٌطاش-لخساب الؽٌر)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع مستشفى فاروق من شارع لاصد كرٌم

عن حداٌد  46945برلم  26196162، لٌد فى  166660666ه مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمضان دمحم وهب -  284

 لسم-1العصافره لبلى محل  45من ش  6وبوٌات ، بجهة : ش 

عن مماوالت  47346برلم  26196123، لٌد فى  1666660666فؤاد الصاوى الهادى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 لسم-: شارع الجمهورٌه خلؾ استودٌو كواكبعمومٌه ، بجهة 

عن كافٌه ،  47525برلم  26196136، لٌد فى  166660666احمد شولى دمحم بسٌونى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 لسم-العصافره-45شمال من شارع  11شارع  3بجهة : 

عن تورٌد فى  47398برلم  26196127، لٌد فى  266660666احمد دمحم حسن صدٌك احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  287

 لسم-شمه-الثانى-الهانوفٌل-شارع عزبه عالم لبلى امام الحفنى 39مجال المصنوعات الجلدٌه والورلٌه والبالستٌكٌه ، بجهة : 

، لٌد فى  566660666اسالم دمحم راشد مصطفى)مؤسسه راشد لخدمه وصٌانه السٌارت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

-محل-مرلٌا بجوار منزل الحاج وحٌده-عن خدمه وصٌانه السٌارات ومٌكانٌكا ، بجهة : برج العرب  47466برلم  26196127

 لسم

عن مخبز افرنجى و  47396برلم  26196127، لٌد فى  56660666على زكرٌا على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

 لسم -محل  -المندره لبلى  -دا البسكوٌت ، بجهة : ش مساكن الحرمٌن تحضٌر كل ماٌصنع من العجٌن ع

 26196128، لٌد فى  166660666دمحم صالح عبد الفتاح فتح هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -فتح هللا لتجاره السٌارات -  296

 لسم-ابٌس-عن تجاره السٌارات ، بجهة : المرٌه العاشره 47446برلم 

عن كافٌترٌا ،  46919برلم  26196161، لٌد فى  166660666هللا ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ٌاسرعوض -  291

 لسم-سٌدى بشر-سابما 39تنظٌم  42ش مسجد سٌدى بشر  31بجهة : 

مكتب  عن 46943برلم  26196162، لٌد فى  126660666عاٌده سعٌد احمد دمحم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

 لسم -شمه  -ارضى  -رحالت ، بجهة : عزبه ابراهٌم صالح بجوار محالت بطاطا لمطع ؼٌار السٌارات 

عن تصلٌح و  46974برلم  26196163، لٌد فى  166660666احمد ؼنٌم زكى السٌد ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

 لسم - 2محل رلم  -الجمرن  -ٌم تنظ 3رلم  161ش ابن طٌفور ش  25خدمات المحمول ، بجهة : 



 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 تورٌد  46966برلم  26196163، لٌد فى  166660666حسن محروس ابراهٌم البطران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 لسم-موبٌلٌا ولوازم الدٌكور ، بجهة : ش الحسن والحسٌن بجوار الصفا والمروه العصافره لبلى

عن تورٌد  47621برلم  26196168، لٌد فى  166660666م  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌماء طارق حسن دمحم ابراهٌ -  295

 لسم-نادى سموحه 8لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : ش النمل والهندسه امام بوابه 

عن كافٌترٌا ،  47661برلم  26196169، لٌد فى  166660666حسن سالمه حسن الروش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

 هة : الناصرٌه المدٌمه سور مركز شباب الناصرٌه محل لسمبج

عن تورٌد لطع  47447برلم  26196128، لٌد فى  166660666دمحم دمحم رجب شعبان رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

 لسم-مٌامى-ؼٌار الموتوسٌكالت ، بجهة : شارع جمال عبد الناصر

عن تخلٌص  47485برلم  26196129، لٌد فى  166660666احمد على صابر عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  298

 لسم-جمركى ، بجهة : شارع المسم امام مول االندلس

عن  47671برلم  26196169، لٌد فى  166660666احمد دمحم عبد المعطى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

 لسم-محل-ش جالل الدسولى الحضره لبلى 67ه ، بجهة : جزار

عن مؽسله  47684برلم  26196116، لٌد فى  166660666دمحم مصطفى دمحم حسن طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 لسم -شارع الحجاز االبراهٌمٌه  15وخدمه سٌارات ، بجهة : 

عن مماوالت  47696برلم  26196116، لٌد فى  1666660666اله ،  سلٌمان حامد خضرى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس م -  361

 لسم - 1شمه  -الثانى  -عزبه عبدالمنعم رٌاض مطار النزهه  1عامه ، بجهة : ش 

عن مزرعه  35881برلم  26196113، لٌد فى  166660666ولٌد دمحم منصور عبد المجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 عامرٌه ابو بسٌسه امام مصنع الرخام بجوار مفتاح جمعه خلؾ مسجد بالل بن رباح مزرعه لسمدواجن ، بجهة : ال

عن مزرعه  35881برلم  26196113، لٌد فى  166660666ولٌد دمحم منصور عبد المجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

لدوراالرضى شمه لسم الدخٌله ونشاطخ تورٌد شارع مسجد الرحمه ارض العوضى بجوار مسجد الرحمه ا 12دواجن ، بجهة : 

 35881وممٌد برلم  2617/ 16/ 25فى  9267مستلزمات مزارع دواجن واعالؾ مودع برلم 

عن  47125برلم  26196114، لٌد فى  1666660666مصطفى اسماعٌل هالل اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 Sos-rslحضانه  استثمار عمارى ، بجهة : شارع البنن خلؾ

عن  47172برلم  26196116، لٌد فى  166660666احمد عبد هللا عبد المجٌد ابو الرٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

شارع محمود البنا متفرع  14مكتب تجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل ومستلزمات صٌدلٌات)ما عدا االدوٌه ومشتماتها( ، بجهة : 

 لسم- عبد السالممن شارع الصاغ دمحم

عن تربٌه  47177برلم  26196116، لٌد فى  556660666عبد الموى عطٌه عثمان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 لسم-2المواشى حالبه وتجارتها ، بجهة : النهضه طٌبه 

عن عموم  47245رلم ب 26196126، لٌد فى  5666660666سماح محى محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

اعلى  26الفلكى متفرع من شارع  16( ، بجهة : شارع 19والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر)ما عدا الفمره 

 لسم-شمه-سوبر ماركت السالمونى

ماوالت عن م 46937برلم  26196162، لٌد فى  2666660666دمحم شولى عثمان السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  368

 لسم-عمومٌه واالستثمار والتطوٌر العمارى واعمال الصٌانه والترمٌم ، بجهة : ش حسن زؼمور مٌامى شمه بالدور الثالث

عن تجاره و بٌع  46926برلم  26196161، لٌد فى  566660666سامح دمحم عبدالؽفار دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  369

 لسم -محل  -الزواٌده  -: ش السوق العمومى  الحلوٌات )مخبز افرنجى( ، بجهة



 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 مكتب  47391برلم  26196127، لٌد فى  166660666ولٌد احمد السٌد على خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 لسم -( 116شمه ) -االول علوى  -رحالت ، بجهة : المدٌنه الفرنسٌه ش مصطفى كامل 

عن بٌع مواد  47415برلم  26196128، لٌد فى  1666660666، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال دمرداش الشحات دمحم   -  311

 لسم-محل-2البناء ، بجهة : شارع طرٌك تبه عرابى النهضه المسٌرى 

عن مماوالت  47436برلم  26196128، لٌد فى  1666660666رجاء زكرٌا برهام رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 لسم -شمه  -السادس  -مٌامى  -من العٌسوى  -عمر بن عبدالعزٌز  64ت ، بجهة : عامه و انشاءا

عن تجاره  47444برلم  26196128، لٌد فى  256660666احمد سعٌد ادهم عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 لسم -مكتب  -الدور االرضى  -سموحه  -تمسٌم المضاه  314مالبس جاهزه بالجمله ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن  47466برلم  26196129، لٌد فى  1666660666حسام الدٌن احمد دمحم عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 لسم-استثمار عمارى ، بجهة : شارع المستشفى بجوار مصطفى خلٌل لالدوات المٌكانٌكٌه

عن مركز بٌع و  46979برلم  26196163، لٌد فى  166660666س ماله ،  هشام شحاته فضل سلٌم  ، تاجر فرد ، رأ -  315

 لسم -محل  -المنتزه ثالث  -خورشٌد البحرٌه  -شمال من ش السوق  2تجاره ادوات تلمٌع سٌارات ، بجهة : ش 

عن بماله ،  46989برلم  26196166، لٌد فى  366660666دمحم دمحم عبد الرحمن خضٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 لسم-(1شارع الهٌشمى محل رلم ) 1مدخل  1بجهة : بلون 

عن بٌع فاكهه  47661برلم  26196166، لٌد فى  126660666عماد على خلٌل عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 لسم-لطاعى ، بجهة : ش اسماء بنت ابى بكر بجوار مسجد الشرلاوى

عن تورٌد لطع ؼٌار  47486برلم  26196129، لٌد فى  166660666، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محى دمحم احمد السٌد   -  318

 لسم-سٌارات ، بجهة : شارع الجٌش امام مسجد الشهداء

، لٌد  1666660666محسن مختار عامر دمحم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -المختار للمماوالت العمومٌه والتورٌدات -  319

 لسم-ؼربال-شارع الكواكب 54عن مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة :  47516برلم  26196136فى 

عن حظٌره  47524برلم  26196136، لٌد فى  56660666احمد سمٌر محمود ؼازى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 لسم - 1زراعه رلم  15حوشه رلم  - 15/ 2عه مواشى ، بجهة : البصره لرٌه الكٌالنى بجوار مسجد الرحمن رست المط

برلم  26196136، لٌد فى  1666660666العلى للمماوالت العمومٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -محمود على عمر دمحم  -  321

 لسم -الحضره الجدٌده  -عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : ش ابو بكر الصدٌك  47526

عن مركز طبى  47544برلم  26196131، لٌد فى  166660666تاجر فرد ، رأس ماله ،   مارن بشرى بطرس عطٌه  ، -  322

 لسم -شمه  -االرضى  -، بجهة : ش مسجد ابو ناجى الدور االرضى خلؾ محكمه الدخٌله 

عن مماوالت  47614برلم  26196168، لٌد فى  1666660666احمد حسن دمحم ناصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 لسم -شمه  -سكٌنه المدٌمه  4ش  54مومٌه ، بجهة : ع

عن  47639برلم  26196168، لٌد فى  166660666احمد صالح زكى فرؼلى حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 لسم-ش تنظٌم سٌدى المبارى 36تورٌد زٌوت وشحوم وادوات كهربائٌه ولطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن بٌع  47687برلم  26196116، لٌد فى  266660666د السمان فضل هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود على احم -  325

 لسم-محل-سٌدى بشر لبلى-من شارع الماهره 627مع ش  665وشى االسمان ، بجهة : ناصٌه ش 

عن خردوات ،  47644م برل 26196169، لٌد فى  256660666نهى السٌد الشاعر حران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 لسم-محل-ش مصطفى كامل فلمنج 99بجهة : 



 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  47651برلم  26196169، لٌد فى  5666660666مصطفى اسماعٌل محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

 لسم-ارض دمحم خلؾ الدرٌسه 4ش  12تورٌدات معمارٌه ، بجهة : 

عن تجاره  47119برلم  26196114، لٌد فى  266660666محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  328

 لسم-عصافره لبلى شمال المنتزه 45من ش  22اكسسوار ومستلزمات الومٌتال ، بجهة : ش 

برلم  26196114، لٌد فى  166660666ه ،  امٌر اسماعٌل سٌد احمد اسماعٌل احمد شعالن  ، تاجر فرد ، رأس مال -  329

 لسم-عن تورٌد لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : عزبه مهند لرٌه خطاب 47141

عن خرده  47152برلم  26196115، لٌد فى  166660666محمود ابراهٌم دمحم شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 لسم-(شمه بالدور الثالث15ومخلفات ، بجهة : مبارن )

عن عموم  47162برلم  26196115، لٌد فى  4666660666عال مصطفى عطٌه شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 لسم-التصدٌر ، بجهة : عماره اللؤلؤه ش الحدٌد والصلب شمه

 عن 46946برلم  26196162، لٌد فى  1666660666ضٌؾ طاهر عبد الكرٌم خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 لسم-ابٌس مكتب-مشروع ناصر 1مكتب مماوالت عمومٌه متكامله ، بجهة : 

عن بٌع  47388برلم  26196127، لٌد فى  166660666هانم احمد وهبه عبد الموى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 لسم-محل-شارع دمحم بن سرٌن 21/ 19خضروات وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : 

عن تورٌدات  47429برلم  26196128، لٌد فى  166660666دمحم ٌحٌى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   خالد عبد اللطٌؾ -  334

 لسم-ؼذائٌه ، بجهة : العصافره بحرى برج الندى المالزم بسٌونى من جمال عبد الناصر

عن مزرعه  47468برلم  26196129، لٌد فى  166660666الزناتى خلٌفه محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 لسم-سفن 31ن  34مواشى)حلب وتسمٌن( ، بجهة : 

عن  47443برلم  26196128، لٌد فى  1666660666عبد العاطى مهنى عالم ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 -جزءا 1مكتب وحده رلم -برج العرب مساكن مستثمرى برج العرب امام مدرسه عباس حلمى 11مكتب هندسى ، بجهة : 

عن  47474برلم  26196129، لٌد فى  156660666ٌوسؾ ابراهٌم حلمى دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

 لسم-محل-تماطع الظافر مع الظاهر متفرع من االسكندرانى 15اكسسوارات موباٌل ، بجهة : 

عن تورٌد  47568برلم  26196136، لٌد فى  166660666حلمى فتحى عبد هللا عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 لسم-طرٌك اسكندرٌه مطروح خلؾ بنزٌنه السالم 1905وتجاره لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : ن 

عن تجاره  46922برلم  26196161، لٌد فى  166660666محمود دمحم هرٌدى عبد الواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  339

 لسم-6/ 8الجاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ابٌس امتداد  الخردوات والمالبس

عن وشه فورم  47663برلم  26196166، لٌد فى  256660666دمحم جابر احمد حسن حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 لسم 1محل رلم  4مدخل  6الناصرٌه بلون  -جبس ، بجهة : العامرٌه

، لٌد فى  126660666ابراهٌم الشعراوى )الشعراوى لمالبس االطفال(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   معاذ مرسً اسماعٌل -  341

 لسم -محل  -الوردٌان  -ش االمان  79عن مالبس اطفال ، بجهة :  46947برلم  26196162

 26196162، لٌد فى  166660666سعداوى لتجاره المواشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -سعداوى ادم حسٌن ناصؾ  -  342

 لسم -عن تجاره مواشى ، بجهة : ش الجمهورٌه خلؾ مدرسه الحسٌن بن على  46953برلم 

عن  46969برلم  26196163، لٌد فى  166660666مصطفى رؤوؾ عبد المعز محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 لسم-حمام الورشه 326تحضٌر وبٌع فول وفالفل ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  47562برلم  26196129، لٌد فى  566660666احمد عثمان سٌد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -ثمان اوتوع -  344

 لسم -معرض  -بجوار المالهى ابو ٌوسؾ امام ابو ٌوسؾ الخاصه  18معرض سٌارات ، بجهة : عمارات الدلتا ن 

عن بٌع  47526برلم  26196136، لٌد فى  166660666،  مجٌب السٌد مجٌب السٌد عز الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  345

 لسم-2محل رلم-دور علوى ودور اخر-طرٌك الجٌش 343ادوات رٌاضٌه ، بجهة : 

عن  47541برلم  26196131، لٌد فى  566660666طارق عبدالجواد اسماعٌل المرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 لسم -ة : ارض المشروع مشروع ناصر المرٌه الرابعه ورشه حمن بالستٌن لحساب الؽٌر ، بجه

عن  47147برلم  26196115، لٌد فى  166660666صبحى صبحى السٌد السٌد المزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  347

 لسم-المحروسه الجدٌده-ورشه الومٌتال ، بجهة : شارع ابو حنٌفه من مسجد الهداٌا

عن بٌع شنط ،  47643برلم  26196169، لٌد فى  166660666جه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد دمحم دمحم حسن طبا -  348

 شارع مصطفى كامل باكوس محل لسم 125بجهة : 

عن تشؽٌل  47677برلم  26196116، لٌد فى  566660666ٌونس دمحم السٌد احمد جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

 لسم-2محسن الكبرى نمره  منتجات الفٌبر ، بجهة : عزبه

برلم  26196169، لٌد فى  166660666حسن احمد حسن على سراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -سراج للٌموزٌن -  356

 لسم-عن مكتب رحالت ولٌموزٌن ، بجهة : العامرٌه شارع الجٌش امام سوبر ماركت كازٌون 47648

عن بٌع مبٌدات  47676برلم  26196169، لٌد فى  166660666له ،  راشد فرج احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ما -  351

 لسم-زراعٌه وكٌماوى ، بجهة : النهضه  المسٌرى امام ورشه نجاره على الجوهرى

عن تجاره البماله  47129برلم  26196114، لٌد فى  166660666احمد موسى احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 لسم-الدور االرضى محل-نجع عبد الرؤوؾ-تجزئه ، بجهة : السفن اب بجوار شركه النٌل لالدوٌه وتشمل الزٌوت بال

عن عموم  47136برلم  26196114، لٌد فى  256660666وائل دمحم فاروق لطب المشالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 لسم-سٌدى بشر لبلى-ش الشهٌد دمحم ٌوسؾ ؼالى 26تصدٌر ، بجهة : 

عن صالون  47173برلم  26196116، لٌد فى  566660666راضى احمد رسالن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 شارع صدٌك شٌبوب محل لسم  9/11حالله ، بجهة : 

ه عن تورٌدات مواد ؼذائٌ 47156برلم  26196115، لٌد فى  166660666بدر دمحم دمحم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 لسم-شارع وكاله اللٌمون 42، بجهة : 

عن بماله ،  47163برلم  26196115، لٌد فى  56660666ابتسام احمد احمد االصالبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 لسم-ارض المالحه-ش مأوى المبارى 9بجهة : 

عن ورشه  47396برلم  26196127، لٌد فى  16660666بالل سٌد عبدالحفٌظ عبدالرسول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

 لسم -محل ببابٌن ٌسار مدخل العمار  -العصافره لبلى  -شمال  36ش ابراهٌم االسٌوطى من ش  33نجاره ، بجهة : 

برلم  26196128، لٌد فى  2566660666وناش(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد حافظ ابراهٌم فرج )الحافظ لتاجٌر اال -  358

 لسم -محل  -عن تاجٌر اوناش لحساب الؽٌر ، بجهة : ش مسجد ابو طاسه من ش مدرسه الفتح الدخٌله البحرٌه  47439

عن عموم  47424برلم  26196128، لٌد فى  256660666السٌده خلٌل ابراهٌم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  359

 لسم-التصدٌر ، بجهة : البر المبلى عزبه الخولى خلؾ مكتب الصحه

عن تصدٌر ، بجهة  47455برلم  26196129، لٌد فى  256660666السٌد رمضان دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 لسم-: شارع المسم بجوار مسجد على الدٌن



 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

عن مماوالت  47499برلم  26196129، لٌد فى  1666660666  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود سعٌد نور الدٌن دمحم -  361

 لسم-شمه-البر المبلى-العواٌد-وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : عزبه الملعه

 عن تورٌدات 47566برلم  26196129، لٌد فى  1666660666هند سٌد احمد سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 لسم-1محل رلم-االرضى-فٌكتورٌا-شارع بهاء الدٌن 15عمومٌه وتجاره فى مجال االدوات الصحٌه وسٌرامٌن ، بجهة : 

عن  47564برلم  26196136، لٌد فى  166660666منى اسماعٌل عبدالرحٌم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 لسم -ٌه ، بجهة : ش البوسته المدٌمه بجوار السمالوسى موتورزتورٌد و تجاره مستحضرات تجمٌل و االدوات المدرس

عن بٌع  47664برلم  26196166، لٌد فى  1666660666ندا حلمى احمد دمحم المدبولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 سٌدى بشر محل لسم-شارع العٌسوى  35مالبس جاهزه رجالى ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن بٌع  47636برلم  26196168، لٌد فى  216660666اٌوب عبد الحمٌد توفٌك محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 لسم-شنط ، بجهة : ش البردوٌل متفرع من ش الجمهورٌه بجوار صٌدلٌه العامرٌه الدور االرضى محل

عن مخبز و  46952برلم  26196162د فى ، لٌ 166660666حنان ٌس اٌوب الصواؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 لسم -البٌطاش  -حلوانى ، بجهة : ش الحنفٌه 

عن بٌع مالبس  46955برلم  26196162، لٌد فى  166660666جمٌله صادق دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

 -محل  -الدور االرضى  -ن و ابن سهالن الردٌان تماطع ش ام تماطع ش ام السلطا 2رلم  1ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : برج 

 لسم

، لٌد فى  166660666حمدى عبد الخالك خطاب عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -خطاب لتجاره السٌارات الحدٌثه -  368

 لسم-عن تجاره سٌارات حدٌثه ، بجهة : شارع السوق امام صٌدلٌه د/ٌحٌى 47454برلم  26196129

عن مكتب  47464برلم  26196129، لٌد فى  166660666دمحم دمحم البحراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عمرو دمحم -  369

 لسم-دٌكورات ، بجهة : العامرٌه مستشفى بدوى امام مؽسله البركه

عن  47521برلم  26196136، لٌد فى  166660666ٌاره سعٌد عبدالممصود سنهورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  376

المواد الؽذائٌه و االجهزه الكهربائٌه و االجهزه المنزلٌه و تجاره المالبس )ماعدا  -التجاره و التورٌدات فى مجال االدوات الصحٌه 

 لسم - 365شمه  -الثالث  -المندره بحرى  -برج المدس  -ش جمال عبدالناصر  427المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 47545برلم  26196131، لٌد فى  166660666جزاره حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -عبدالمادر سعد حمٌده فرج  -  371

على ناصٌه ش االسمنت بجوار د/ دمحم عبدالرحمن البٌطرى ش  -عن جزاره ، بجهة : نجع حفٌظ العامرٌه طرٌك الناصرٌه الجدٌده 

 لسم -محل  -الترعه االخبارٌه 

 26196166، لٌد فى  166660666 شعبان عبد الظاهر بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم-بركات لالجهزه الكهربائٌه -  372

 لسم-عن تورٌد االجهزه الكهربائٌه ، بجهة : عزبه الصبحٌه البر المبلى خلؾ سوبر ماركت الشٌماء 47666برلم 

،  566660666تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم مصطفى جمال الدٌن احمد وعبد الوهاب  ،-مصنع عبد الوهاب للعب االطفال -  373

عن تصنٌع لعب االطفال ، بجهة : الرابعه الناصرٌه شارع مخزن االلب ثالث شارع شمال ابٌس  47622برلم  26196168لٌد فى 

 لسم-دور ارضى

عن بٌع  47674برلم  26196169، لٌد فى  166660666تهانى عبدالمجٌد دمحم رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  374

 لسم -مالبس جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : مجمع السالم امام مدٌنه المهندسٌن برج العرب الجدٌده محل 

عن تورٌد  47649برلم  26196169، لٌد فى  566660666ساره عطٌه احمد على سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

 لسم-مٌامى-خلؾ شارع امٌن خٌرت الؽندور 6,  8، بجهة : مالبس جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( 

، لٌد فى  1666660666مٌاده مصطفى احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -المصطفى لالستثمار العمارى -  376

 لسم-عن استثمار عمارى ، بجهة : عبد المادر امام سنترال الدمحمٌه 47656برلم  26196169



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه  47696برلم  26196113، لٌد فى  166660666طفى ابوشنب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاطمه دمحم مص -  377

 محل 6بلون  24الومٌتال ، بجهة : البرج الجدٌد جنوب المنطمه الصناعٌه لطعه 

ى ، لٌد ف 1666660666سلطان خمٌس رحومه مٌكائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -رحومه لالستثمار العمارى -  378

 لسم-عن استثمار عمارى ، بجهة : ش المسم خلؾ سوبر ماركت التوحٌد 47135برلم  26196114

عن تورٌد  47151برلم  26196115، لٌد فى  166660666جورج انور بسالى حماٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  379

 لسم-ى خلؾ السكه الحدٌدالمالبس الجاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : عزبه تٌرو البر المبل

عن  47256برلم  26196126، لٌد فى  126660666انطونٌوس مورٌس شرموخ نصٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  386

 لسم-محل-شارع مسجد الفتح-مصنع لتصنٌع الفٌبر ، بجهة : متفرع من شارع الترعه خلؾ السنترال الفادى

عن تصنٌع  47247برلم  26196126، لٌد فى  166660666، رأس ماله ،  مجدى حافظ ٌوسؾ دمحم  ، تاجر فرد  -  381

 زاوٌه سٌدى عبدالمادر طرٌك المجزر شارع اوالد الشٌخ امام مٌزان االمل المعدٌه الثالثه لسم 2المراوح ، بجهة : 

عن صٌانه  47269برلم  26196121، لٌد فى  56660666ماجده عرفات احمد عرفات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

 لسم-محل-الدور االرضى-برج المدٌنه سموحه بالزا-متفرع من شارع النصر 8اجهزه تبرٌد وتكٌٌؾ ، بجهة : ش 

عن مكتب  47299برلم  26196121، لٌد فى  126660666وائل دمحم صالح عبد الجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  383

 لسم-ماركت نور الدٌنرحالت ، بجهة : عزبه العراوه اعلى سوبر 

عن تورٌدات فندلٌه  47314برلم  26196121، لٌد فى  266660666رٌم دمحم عبد الحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  384

 لسم-كلٌوباترا-شارع ابن عزب 27وؼذائٌه وكهربائٌه ومالبس) ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن صٌانه  47311برلم  26196121، لٌد فى  166660666حازم دمحم السعٌد دمحم شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  385

 الٌخوت والموارب ، بجهة : شارع الجمهورٌه امام فرن ابوعمر لسم

عن كوافٌر ،  47328لم بر 26196122، لٌد فى  126660666ماٌسه السٌد الشافعى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  386

 لسم-سموحه-البستان الهلٌتون 12بجهة : عمار رلم 

عن  47357برلم  26196123، لٌد فى  126660666ابراهٌم السعٌد رمضان جمعه حراز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  387

 لسم -محل   -برج المؤمنٌن  56محل حلوانى ، بجهة : ش محمود العٌسوى تماطع 

، لٌد فى  166660666ٌسرى محمود عبدالعاطى )صٌدلٌه د/ حازم ٌسرى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حازم  -  388

 لسم -عن صٌدلٌه ، بجهة : الطرٌك الدائرى الجدٌد عزبه زلزوق السٌوؾ محل  47115برلم  26196113

عن  47114برلم  26196113 ، لٌد فى 166660666دمحم مصطفى حنفى محمود رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  389

 لسم-محل-تورٌدات مهمات امن صناعى واطفاء حرٌك وتورٌدات صناعٌه ، بجهة : ش عثمان اباظه

عن ادوات  47132برلم  26196114، لٌد فى  166660666وائل عالم دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  396

 شارع متفرع من شارع مورٌتانٌا محل لسم مكتبٌه وتصوٌر مستندات ، بجهة : المندره بحرى

عن تربٌه مواشى تسمٌن  47133برلم  26196114، لٌد فى  166660666دمحم دمحم حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  391

 لسم-ارض زراعٌه-وحالبه ، بجهة : مرٌوط لرٌه بؽداد المهدٌن بجوار نجع المطعان

عن تجاره مواد  47158برلم  26196115، لٌد فى  56660666، تاجر فرد ، رأس ماله ،   شٌماء عبد هللا دمحم دمحم  -  392

 لسم-ؼذائٌه بالجمله ، بجهة : شارع الروبى بجوار لصر الموٌرى من ش الهانوفٌل

وانى عن حل 47159برلم  26196115، لٌد فى  26660666اٌمن ابو ربٌع خلؾ عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  393

 لسم-محل-باكوس-26ش المدس متفرع من شارع  27، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورش السباكه  47195برلم  26196116، لٌد فى  166660666دمحم سمٌر سعٌد ابو لفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  394

 ملس-الشارع الرئٌسى 41المطعه  176بنجر السكر لرٌه التكامل رلم  136والبراده والحداده ، بجهة : 

عن بماله  47543برلم  26196131، لٌد فى  56660666عبد العال فرج متولى عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

 لسم-محل-الظاهرٌه-شارع البراز 13جافه ، بجهة : 

خدمه  عن 47237برلم  26196126، لٌد فى  126660666دمحم ربٌع احمد احمد عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  396

 لسم-محل-المعموره البلد-لٌموزٌن ، بجهة : ش النفٌس

 47238برلم  26196126، لٌد فى  1666660666شرٌؾ كمال عبد الممصود عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  397

 لسم-عن مماوالت وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : مرؼم خلؾ شركه حدٌد المصرٌٌن امام مسجد النور

عن تورٌد  47283برلم  26196121، لٌد فى  166660666هدرا هتلر جاد عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  398

 سٌدى بشر لسم 64االجهزه المنزلٌه ، بجهة : شارع هارون الرشٌدى من شارع 

عن مكوجى  47278برلم  26196121، لٌد فى  56660666عماد صبرى فتحى دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  399

 لسم-محل-سموحه 56عمارات حٌاه السراٌا ش  4، بجهة : 

عن مكتب  47315برلم  26196122، لٌد فى  166660666ابراهٌم رمضان السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 لسم-مكتب-االول العلوى-ن االسكندرٌهسٌدى بشر بحرى امام بن-شارع خالد بن الولٌد 164خدمات عامه للشحن والنمل ، بجهة : 

 47384برلم  26196127، لٌد فى  2666660666مصطفى حسن عبدالفتاح عبده عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 لسم -( 9محل ) -المٌزانٌن   -سموحه  -ماٌو  14عن مكتب رحالت ، بجهة : الوطنٌه كومبلٌكس طرٌك 

عن معرض سٌارات ،  47143برلم  26196114، لٌد فى  166660666الل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم سعد دمحم ب -  462

 بجهة : الطرٌك الصحراوى بجوا بنزٌنه اون ذارن لسم

عن عموم  47156برلم  26196115، لٌد فى  5666660666سعٌد السٌد مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

-( ، بجهة : ش النصر من ابو بكر الصدٌك العصافره لبلى19والمجموعه  6من المجموعه  36فٌما عدا الفمره االستٌراد والتصدٌر)

 لسم

عن  47168برلم  26196115، لٌد فى  166660666هاله فرٌد وجدى احمد البورٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

 لسم-3محل-حسٌن شارع الشهٌد صالح مصطفى حالٌاشارع السلطان  3تحضٌر وبٌع وتمدٌم المأكوالت ، بجهة : 

عن  47222برلم  26196117، لٌد فى  166660666ممدوح السٌد ابراهٌم الحوشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 لسم-شمه-سٌدى بشر لبلى-شارع مسجد التائبٌن 29تورٌدات فى مجال المالبس الجاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن  47265برلم  26196117، لٌد فى  266660666عال فرج عبد العلٌم احمد عبد العظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 12سنوات)فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة :  4مركز تنمٌه مهارات بشرٌه لالطفال فوق 

 لسم-دباس كامب شٌزار االول شمه

عن مكتبه  47253برلم  26196126، لٌد فى  166660666صالح الدٌن احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  467

 بجوار محل ابو عبدهللا الدوات الصٌد محل لسم 166جمله ، بجهة : عبدالمادر الجدٌده امام بلون 

عن ثالجه  47277برلم  26196121، لٌد فى  266660666ابراهٌم مصطفى دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  468

منتزه -لحفظ وتخزٌن المواد الؽذائٌه والخضروات لصالح الؽٌر ، بجهة : شارع العمومى لعزبه محسن الصؽرى مع عزبه نصر

 لسم-ثالث

ع مالبس عن بٌ 47266برلم  26196126، لٌد فى  216660666سلمى محمود جوده احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

 لسم-العصافره بحرى شارع دكتور دمحم عوض هللا خلؾ جاد 2باكٌه  9)ما عدا المالبس العسكرٌه( ومجات ، بجهة : 



 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  47293برلم  26196121، لٌد فى  166660666مصطفى ابراهٌم ابراهٌم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

ٌه ومستحضرات التجمٌل وتصنٌعهم لدى الؽٌر ما عدا االدوٌة ومكوناتها ، بجهة : توزٌع المكمالت الؽذائٌه والمستلزمات الطب

 لسم -البٌطاش  -بٌانكى تماطع البكوات مع الكروان شمه بالدور العاشر علوى 

عن عموم  47368برلم  26196121، لٌد فى  5666660666دمحم محى الدٌن فاضل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 لسم-العصافره-شارع ملن حفنى  53( ، بجهة : 19والمجموعه  6من المجموعه  36ٌراد والتصدٌر)فٌما عدا المفره ةاالست

عن انتاج  47326برلم  26196122، لٌد فى  1666660666سالم مسعود عبد المادر الجهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 برج العرب-مزرعه-ٌضاء البنزٌنه والولاد النهضهحٌوانى ، بجهة : لرٌه المعسكر بٌن المرٌه الب

عن تصنٌع منتجات  47329برلم  26196122، لٌد فى  56660666احمد دمحم دمحم السٌد لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 لسم-2محل -كامب شٌزار-شارع ممفٌس 19االلبان وتعبئه المواد الؽذائٌه ، بجهة : 

عن بماله عامه ،  47359برلم  26196123، لٌد فى  256660666خلٌفه مساعد سالم ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 لسم -محل  -بجهة : بنجر السكر لرٌه سالمه حجازى الشارع العمومى امام المدرسه 

عن بٌع  47186برلم  26196116، لٌد فى  166660666ولٌد رمضان عبد هللا عواد عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 لسم-محل-كلٌوباترا-شارع ابن بشٌر 26ادوات منزلٌه بسٌطه ، بجهة : 

 26196117، لٌد فى  1666660666ابراهٌم محمود ابراهٌم حسن التٌتى )التٌتى للمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 لسم-شمه-االول-شارع عثمان اباظه 56فى مجال النشاط ، بجهة :  عن مكتب مماوالت وتورٌدات 47213برلم 

عن مالبس  47236برلم  26196126، لٌد فى  16660666دمحم رمضان اسماعٌل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  417

 لسم-محل-باكوس-شارع محطه السوق 177جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن مكتبة ، بجهة :  47268برلم  26196121، لٌد فى  166660666وفٌك السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم محمود ت -  418

 لسم-محل-الدور االرضى-المعموره البلد لبلى-الرئٌسى بجور الشهد الملكى 25شارع 

عن اداره  47279برلم  26196121، لٌد فى  166660666دمحم السٌد ابراهٌم احمد الجمس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

حى المهندسٌن -شارع مسجد عرفه من الطٌار صبرى 6بوفٌهات مصالح حكومٌه)بعد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة : 

 لسم-9شمه -الرابع علوى-الحضره الجدٌده

 

عن  47322برلم  26196122، لٌد فى  1666660666مؤمن دمحم ابراهٌم دسولى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 لسم-مكتب-سٌدى بشر لبلى-تمسٌم الفضالى برج االندلسٌه 24مكتب مماوالت ، بجهة : 

عن ادوات صحٌه ،  47325برلم  26196122، لٌد فى  126660666دمحم فاٌز موسى جبرٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 لسم-محل-ن رباحبجهة : نهاٌه شارع السالم الجزٌره الخضراء شارع بالل ب

،  1666660666عبد المنعم احمد عبد الونٌس العرٌنى)مكتب العرٌنى للمماوالت والتورٌدات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

شارع خالد بن  6عن مكتب مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : وادى الممر  47383برلم  26196127لٌد فى 

 لسم-شمه-الولٌد

عن  47286برلم  26196121، لٌد فى  166660666سمٌحه شكرى بطرس عبد النور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

شمه -االول علوى-السٌوؾ شماعه شارع ادٌب معمد-عماره الهوارى 159ورشه تصنٌع مالبس)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 لسم-ٌسار السلم بالعمار 1

عن  47327برلم  26196122، لٌد فى  126660666رٌم عبد العال ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد الك -  424

 لسم-ورشه تجمٌع حدٌد كرٌتال ، بجهة : المرٌه العاشره ابٌس امام جمعٌه التعمٌر



 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

 47348برلم  26196123، لٌد فى  166660666اسماء دمحم نجٌب محمود محمود دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 عن مكتب دٌكور ، بجهة : توشكى خلؾ صٌدلٌه د/ دعاء خضر لسم

عن توزٌع مواد  47697برلم  26196113، لٌد فى  216660666دمحم معبد عبدالهادى بكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 لسم شارع ابوالحكم شارع المدٌنه المنوره كوبرى الناموس محل 2ؼذائٌه ، بجهة : 

عن بٌع موبٌلٌا  47117برلم  26196114، لٌد فى  56660666محمود حمٌد متولى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  427

 لسم-(2كامب شٌزار محل )-ش حامد نصر 14مستعمله ، بجهة : 

عن مماوالت  47146برلم  26196114، لٌد فى  1666660666ادمٌن رجب مسعود ادرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

 عمومٌه وتورٌدات مواد بناء ، بجهة : شارع مدرسه الثانوى خلؾ مكتبه مروان لسم

عن ترزى ،  47167برلم  26196115، لٌد فى  56660666دمحم السٌد محسن احمد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

 لسم-27شارع عبد الحمٌد العبادى ناحٌه بولكلى ارضى محل  31بجهة : 

عن بماله  47166برلم  26196115، لٌد فى  166660666كرٌم دمحم عبدالعال احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 لسم -ش مسجد الموحدٌن سٌدى بشر لبلى محل  27جافه وعطاره وعالفه ، بجهة : 

عن بٌع مأكوالت  47216برلم  26196117، لٌد فى  56660666بٌترو جرجس شولى حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 لسم-2محل -ش سرهنلن لوران 23الحٌوانات االلٌفه واكسسوارتها ، بجهة : 

عن  47187برلم  26196116، لٌد فى  166660666وجدى عبد العال عبد الرحٌم ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 لسم-محل-دكتور/دمحم فوزى الدور االرضىشارع ال 4تمدٌم مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : 

برلم  26196121، لٌد فى  56660666العادل للتورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -حسن عادل حسن سلٌمان حسن -  433

 ابو ٌوسؾ امام الحدٌد والصلب الدور الثانى شمه لسم 18عن تورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : شارع مسجد لباء الكٌلو  47276

عن مركز تجمٌل ،  47269برلم  26196117، لٌد فى  166660666سهٌر دمحم عطا الوهٌبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 لسم-ابو ٌوسؾ-بجهة : شارع مسجد النور خلؾ البٌت االبٌض

توزٌع عن  47264برلم  26196121، لٌد فى  166660666احمد وجٌه حسٌن حمٌدو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 شوتس شمه لسم-شارع المرسلٌن االمرٌكان  66اٌشاربات جمله ، بجهة : 

عن  47246برلم  26196126، لٌد فى  166660666مصطفى عبدهللا دمحم مهران حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 لسمالوردٌان الدور االول شمه -شارع مراد  39تجاره منتجات البان وتوزٌع بالجمله ، بجهة : 

عن تورٌد  47251برلم  26196126، لٌد فى  166660666محمود دمحم احمد دمحم العدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  437

 مستلزمات الكمبٌوتر ، بجهة : العجمى شارع الحدٌد والصلب فوق كافٌترٌا االصدلاء لسم

عن مكتب  47286برلم  26196121، لٌد فى  21666.666رومانى ابراهٌم فرج خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  438

 لسم -محل  -تشطٌبات ، بجهة : ش مسجد صالح الدٌن من ش البستان 

عن مركز  47291برلم  26196121، لٌد فى  566660666شٌماء دمحم دمحم صبحى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  439

 لسم -شمه  -لثالث عشر الدور ا-عبدالمنعم الدلٌل لوران  13تجمٌل ، بجهة : 

عن بٌع  47321برلم  26196122، لٌد فى  16660666ابراهٌم دمحم كامل السٌد الدخس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 لسم-(2محل )-المندره لبلى-شارع دمحم حسٌن هٌكل 13ادوات منزلٌه ؼٌر كهربائٌه ، بجهة : 

عن تصنٌع  47376برلم  26196127، لٌد فى  16660666ر فرد ، رأس ماله ،  عبد الناصر ابراهٌم احمد عثمان  ، تاج -  441

 لسم-3&  2محل -االرضى-سٌدى بشر لبلى-شارع حسن رفعت 71مالبس لحساب الؽٌر)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 



 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

 47387برلم  26196127ى ، لٌد ف 256660666احمد محروس عبدالحمٌد عبدالعال حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 لسم -محل  -خلؾ السوق الحره المندره لبلى  36عن بٌع لطع ؼٌار بوتجازات و ثالجات ، بجهة : ش 

 47184برلم  26196116، لٌد فى  1666660666ابراهٌم دمحم سنهورى سالمه سنهورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

جوهره لوران برج -عن استشارات هندسٌه ودراسات هندسٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : تنظٌم شارع على بن رٌاض 

 لسم 1762شمه  2عشر فوق المٌزان نموذج رلم جناكلٌس الرمل المٌرى الدور السابع -الشهداء 

عن  47185برلم  26196116، لٌد فى  1566660666ابراهٌم عبدالموجود عبدالفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 شارع المناخ محل لسم 4تصنٌع اكسسوار حرٌمى ، بجهة : 

عن بٌع  47183برلم  26196116، لٌد فى  166660666س ماله ،  امنٌه احمد شحاته دمحم خلؾ هللا  ، تاجر فرد ، رأ -  445

 لسم-محل-الدور االرضى-شارع االسكندرانى 84فضٌات ، بجهة : 

برلم  26196119، لٌد فى  166660666مركز تجمٌل برنس امٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -امٌره داود ابراهٌم داود -  446

 لسم-شمه-ارضى -منتزه ثان-ارع االمام متفرع من شارع ابو شلتوتش 4عن مركز تجمٌل ، بجهة :  47188

عن منظفات ،  47226برلم  26196117، لٌد فى  566660666هبه رشاد احمد عبد المولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  447

 لسم-سٌدى بشر لبلى-تمسٌم الفضالى 3متفرع من شارع  24بجهة : ش 

عن تجهٌز وبٌع  47234برلم  26196126، لٌد فى  166660666، تاجر فرد ، رأس ماله ،   وداد فوزى دمحم فرؼلى  -  448

 لسم-(2فطائر ، بجهة : عزبه النمر بجوار كوبرى العواٌد محل )

عن بٌع  47235برلم  26196126، لٌد فى  566660666اسامه نورالدٌن دمحم دمحم المدنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  449

 الزواٌده محل لسم-شارع شجره الدر  18دوات كهربائٌه ، بجهة : وتورٌد ا

عن تصلٌح كاوتش  47285برلم  26196121، لٌد فى  126660666نوال دمحم عباس سعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 لسم-محل-رشدى-طرٌك الحرٌه 452، بجهة : 

عن  47239برلم  26196126، لٌد فى  256660666، رأس ماله ،  حسام دمحم صالح الدٌن احمد مصباح  ، تاجر فرد  -  451

 لسم-شمه-شارع الباب االخضر 26الخدمات الجمركٌه والتصدٌر ، بجهة : 

عن صٌانه  47241برلم  26196126، لٌد فى  566660666ٌحٌى زكرٌا دمحم عبدالرؤؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 الهانوفٌل الرئٌسى تماطع زمزم محل لسم 1تها ، بجهة : وبٌع تلٌفونات محموله واكسسوارا

عن مكتب رحالت  47288برلم  26196121، لٌد فى  166660666امٌر دمحم دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 لسم -مكتب  -الدور االرضى  -المنشٌه البحرٌه اسكوت الدولى  -ش عثمان بن عفان  8، بجهة : 

عن  47317برلم  26196122، لٌد فى  126660666 عبد هللا عبد الحمٌد لطب حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  454

 لسم-محل-ارض المفتى الجدٌده رمل ثان 14شارع  4ترزى ، بجهة : 

عن كهرباء  47356برلم  26196123، لٌد فى  56660666رافت احمد ابوالحجاج موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 لسم - 2، 1محل  -ش الطٌار البٌطاش  23سٌارات ، بجهة : 

عن تورٌد  47366برلم  26196127، لٌد فى  166660666محمود عبد الؽفار دمحم ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 لسم-د مبرون امام صٌدلٌه الشفاء شمهوتجاره المالبس الجاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : العجمى الهانوفٌل شارع عٌ

عن مكتب رحالت  47386برلم  26196127، لٌد فى  166660666نجٌه شعبان احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  457

 لسم-شارع رضا عزوز متفرع من شارع السالم الفلكى 4، بجهة : 

عن نمل  47417برلم  26196128، لٌد فى  266660666  دمحم عصام زؼلول دمحم عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  458

 لسم -شمه  -تنظٌم  593/ 592بضائع بسٌارات الؽٌر ، بجهة : البٌطاش خلؾ فندق سمر مون 



 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 صالون حالله  47176برلم  26196116، لٌد فى  166660666سامح دمحم السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

 سابا باشا محل لسم-خلٌل مطران  شارع 38، بجهة : 

 47165برلم  26196115، لٌد فى  256660666عبد التواب مصطفى مصطفى ابو عٌانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 لسم-عزبه الموظفٌن ابٌس محل-عن مؽسله سٌارات وتصلٌح كاوتش ، بجهة : اول شارع عمر بن الخطاب

عن  47193برلم  26196116، لٌد فى  166660666رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسالم محمود ابراهٌم محمود -  461

 لسم-مكتب-شارع الناضورى 9مكتبه وتورٌد ادوات النظافه ، بجهة : 

عن مالبس جاهزه)ما  47214برلم  26196117، لٌد فى  56660666فرنسا دمحم احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 لسم-1خلؾ صٌدلٌه المعراج طرٌك اسكندرٌه مطروح االرضى محل  19لعسكرٌه( ، بجهة : الكٌلو عدا المالبس ا

عن مكتب  47267برلم  26196117، لٌد فى  266660666مروه فاٌد دمحم دمحم ابو شادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 لسم-دٌكور ، بجهة : عزبه سكٌنه خلؾ مركز د/محسن الطبى

عن  47226برلم  26196117، لٌد فى  5666660666ى محمود خلٌل خلٌل سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطف -  464

 لسم-الهانوفٌل-شارع ابو الشوارب الدور الثانى علوى 1تأجٌر معدات ومماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن مكتب  47319برلم  26196122، لٌد فى  166660666امٌل زكرٌا حبٌب مشرلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 لسم-4بسٌدى بشر لبلى شمه  65ش5رحالت ، بجهة : 

عن  47248برلم  26196126، لٌد فى  566660666ابراهٌم امٌن عبد المادر حسن الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 لسم-باكوس-شارع محطه السوق 125تجهٌز مطاعم ومأكوالت ، بجهة : 

عن مخبز  47274برلم  26196121، لٌد فى  166660666صطفى عابد كرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد م -  467

-الرأس السوداء-الملن امام ماركت بٌت الجمله عزبه الفلكى 16افرنجى ونحضٌر وبٌع كافه ما ٌصنع من العجٌن ، بجهة : شارع 

 لسم-محل

عن عموم  47367برلم  26196121، لٌد فى  5666660666له ،  هوارى فرج سلطان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  468

 لسم-( ، بجهة : شارع المسم خلؾ كون للدجاج19والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا المفره ة

عن تخلٌص  47296برلم  26196121، لٌد فى  566660666جمعه ابراهٌم جمعه مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

 لسم - 4شمه  -االرضى  -مشروع خفر السواحل المكس  2جمركى ومماوالت نمل والشحن والتفرٌػ ، بجهة : 

عن تأجٌر فساتٌن  47331برلم  26196122، لٌد فى  266660666امل فؤاد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

 لسم-البٌطاش-محل فٌوتشر لالحذٌه امام مكتبه الماسهزفاؾ مستعمله ، بجهة : شارع البٌطاش الرئٌسى اعلى 

، لٌد فى  1666660666مفتاح اسبٌته عبد السالم عبد الؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -عبد السالم للمماوالت العمومٌه -  471

 لسم-عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : شارع الشرلاوى امام سنترال البهنسى 47335برلم  26196122

برلم  26196127، لٌد فى  166660666دمحم على رفاعى االمٌر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -االمٌر للمالبس الجاهزه -  472

 لسم-ؼربال-عن تورٌد مالبس جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع الفرؼانى 47368

، لٌد  126660666لبوٌات و الحداٌد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم اشرؾ احمد السٌد لطب )لطب لالدوات الصحٌه و ا -  473

 -مدٌنه برج العرب الجدٌده  -سوق البركه  3عن ادوات صحٌه و بوٌات و حداٌد معمار ، بجهة :  47418برلم  26196128فى 

 -محل 

عن تورٌد  47181برلم  26196116 ، لٌد فى 166660666ابراهٌم البٌومى دمحم احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  474

 لسم-محل-الحضره الجدٌده-خلؾ االزاله-شارع الشهٌد طٌار صبرى 23مواد ؼذائٌه ، بجهة : 



 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

 26196116، لٌد فى  1666660666عادل وجٌه عادل ابو هرجه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -وجٌه للمماوالت العمومٌه -  475

 لسم-حمام الورشه 251:  عن مماوالت عمومٌه ، بجهة 47262برلم 

عن  47228برلم  26196126، لٌد فى  1666660666شرٌؾ حسن عبدالمعبود سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

 لسم 16شارع ابونواس مٌامى الدور الرابع شمه  3مماوالت عمومٌه وطرق وكبارى وتورٌدات المماوالت والطرق ، بجهة : 

 26196126، لٌد فى  1666660666الفتاح اسماعٌل)عثمان للمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عثمان عبد  -  477

طرٌك اسكندرٌه مطروح ابو تالت شارع لصر  23عن مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : ن  47244برلم 

 لسم-شمه-ارضى-الصابرٌن

برلم  26196126، لٌد فى  166660666و عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عبد الحافظ عبد العزٌز احمد اب -  478

 لسم-عن تورٌد لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : عزبه الخولى البر المبلى بجوار مطعم الشواٌه االسالمٌه شمه ارضى 47256

عن مخبز  47265برلم  26196121، لٌد فى  166660666دٌنا دمحم عبد الممصود عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  479

 لسم-محل-شارع بجوار محطه الصرؾ البكاتوشى 2شامى ، بجهة : 

برلم  26196122، لٌد فى  166660666السجٌنى لالومٌتال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -رضا سعٌد دمحم السجٌنى -  486

 لسم-محل-سٌدى بشر لبلى-شارع الماهره 45عن معرض الومٌتال وتجمٌع ، بجهة :  47318

برلم  26196121، لٌد فى  166660666محمود احمد زٌان محمود )زٌان للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 لسم-361شمه -الثالث-عن مكتب رحالت ، بجهة : من شارع العوامى عماره احمد ابو زٌد الهانوفٌل 47271

برلم  26196121، لٌد فى  166660666، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد سالمه مسعود السٌد -سالمه لالدوات الصحٌه -  482

 لسم-2ط مطروح امام جمعٌه رجال االعمال محل رلم  19عن بٌع لوازم ادوات صحٌه ، بجهة : ن  47294

 عن عموم 47369برلم  26196121، لٌد فى  5666660666عبد الناصر كامل هٌبه عرابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  483

 لسم-( ، بجهة : شارع احمد عرابى امام نادى سندرا سبورت19والمجموعه  6من المجموعه  36استٌراد وتصدٌر)فٌما عدا المفره ة

، لٌد فى  5666660666حمد عٌسى حمد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -حمد لعموم االستٌراد والتصدٌر -  484

، بجهة : شارع المسم  6من المجموعه  36والفمره  19التصدٌر ماعدا المجموعه عن عموم االستٌراد و 47344برلم  26196123

 خلؾ مشوٌات الرضوى لسم

عن عطاره ،  47333برلم  26196122، لٌد فى  216660666رشا السٌد احمد دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  485

 لسم-لمح-الدور االرضى-طوسون-مزلمان البحرٌه 25من ش  8بجهة : ش 

عن مكتب  47354برلم  26196123، لٌد فى  166660666محمود السٌد عبدالرسول حلمات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  486

 لسم -محل  -رحالت ، بجهة : ش عزبه خورشٌد المراؼى 

كافٌترٌا ،  عن 47363برلم  26196123، لٌد فى  256660666جمعه صدٌك احمد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  487

 -محل  -شرق مدرسه دمحم عبدالوهاب  -امام محالت الشهاوى لالدوات الصحٌه  26بجهة : بهٌج ش 

عن تورٌد  47367برلم  26196127، لٌد فى  166660666عاطؾ احمد شولى محمود سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  488

 لسم-شارع سعٌد البندارى السٌوؾ بحرى 11المستلزمات الطبٌه)عدا االدوٌه ومكوناتها( ، بجهة : 

عن اداره مطاعم  47646برلم  26196169، لٌد فى  1666660666رجب السٌد احمد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  489

 شارع امٌن خٌرت الؽندور لسم 36وكافٌترٌات ، بجهة : 

عن بٌع لعب  47691برلم  26196116، لٌد فى  126660666عاطؾ خضر سلٌمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  496

 لسم-ش دار السالم امام كنٌسه العزراء محل 6اطفال ، بجهة : 



 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

برلم  26196113، لٌد فى  1666660666الرضا للرخام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -مسعود رضا معوض عبد المسٌح -  491

 لسم-16ماء ش نور االسالم الدراٌسه لبلى كٌلو عن ورشه رخام تصنٌع للؽٌر ، بجهة : منشٌه العل 47168

 47155برلم  26196115، لٌد فى  166660666احسان السٌد مصطفى سلٌمان ابو حداٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  492

 لسم-عن معرض مجوهرات ، بجهة : ش مخزن االنابٌب امام لهوه الطحونه

عن  47186برلم  26196116، لٌد فى  166660666اجر فرد ، رأس ماله ،  عزه احمد ٌسرى ابراهٌم ضٌؾ هللا  ، ت -  493

 سابا باشا محل لسم-ب شارع عبدالسالم عارؾ  39مالبس جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

مكتب  عن 47215برلم  26196117، لٌد فى  1666660666منى مصطفى ابراهٌم دمحم البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  494

 لسم-1شمه-الثانى-ابٌس الثانٌه ارض الصرؾ المدرسه االمرٌكٌه 2مماوالت ، بجهة : 

عن بماله ،  47192برلم  26196116، لٌد فى  1666660666احمد دمحم عبد الرازق الزهار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  495

 لسم-محل-شارع ارض المفتى الجدٌده من احمد ابو سلٌمان 13بجهة : 

عن تجاره مواد  47198برلم  26196116، لٌد فى  166660666فاطمه دمحم حسن عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  496

 لسم-ؼذائٌه ، بجهة : شارع البنن خلؾ مدرسه امون

ن تصدٌر ع 47268برلم  26196117، لٌد فى  256660666اسالم ظرٌؾ ابراهٌم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  497

 لسم-المواد الؽذائٌه والورلٌه ، بجهة : عزبه الدٌاش خورشٌد اعلى معرض السٌارات

عن تجاره منظفات  47254برلم  26196126، لٌد فى  166660666شٌماء على عبده خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  498

 د محل لسمامام مكتبه الصٌا 2مدخل  95، بجهة : مساكن عبدالمادر الجدٌده بلون 

عن تورٌد مٌاه  47252برلم  26196126، لٌد فى  166660666دمحم رمضان لرنى ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  499

 لسم-ؼربال-شارع العفٌفى 18ؼازٌه ، بجهة : 

كتب عن م 47263برلم  26196121، لٌد فى  1666660666معتز احمد لاسم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 لسم-شارع احمد ابو سلٌمان 169رحالت وخدمه اللٌموزٌن واداره المشروعات العمارٌه ، بجهة : 

برلم  26196121، لٌد فى  56660666صٌدلٌه د/نرمٌن الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -نرمٌن ابراهٌم دمحم الماضى -  561

 لسم-محل-الزواٌده-عن صٌدلٌه ، بجهة : امتداد ش السوق مدخل عزبه النخل 47289

عن مزرعه  47361برلم  26196121ٌد فى ، ل 166660666صالح سلٌمان فرٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 لسم-خلؾ مزرعه لبٌصى 45مواشى وتورٌد حاصالت زراعٌه ، بجهة : لرٌه 

عن  47323برلم  26196122، لٌد فى  166660666رٌهام ابراهٌم دمحم كامل السٌد الدخس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

ش دمحم حسٌن هٌكل المندره بحرى الدور الثالث شمه  6لدى الؽٌر ، بجهة : تعبئه الزٌوت الطبٌعٌه ومستحضرات التجمٌل مصنعه 

 لسم - 18

عن مماوالت  47324برلم  26196122، لٌد فى  1666660666دمحم احمد دمحم احمد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

-الثانى علوى-الجامع عزبه نشأت الطابٌه خط رشٌدشارع  26عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشط واداره وتشؽٌل المخابز ، بجهة : 

 لسم-شمه

 26196122، لٌد فى  1666660666ولٌد حمدى منفى جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -جاد هللا للمماوالت العمومٌه -  565

 لسم-عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : عبد المادر امام عٌاده د/فهٌم 47337برلم 

 47356برلم  26196123، لٌد فى  1666660666 الصؽٌر عبدالبدٌع عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالبدٌع دمحم -  566

 لسم -عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : ش مجمع الورش امام اسمان سلمى 



 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

عادن عن تورٌد م 47349برلم  26196123، لٌد فى  166660666طارق حنفى محمود عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  567

 لسم -، بجهة : ش الكابالت امام سوبر ماركت الفاروق 

عن مماوالت  47412برلم  26196128، لٌد فى  1666660666دمحم السٌد حسن مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  568

 لسم -عمومٌه ، بجهة : لشوع نجع العرجى اول ش ٌمٌن من الشارع الرئٌسى 

عن تورٌد  47365برلم  26196127، لٌد فى  166660666تاجر فرد ، رأس ماله ،   وائل توفٌك حنا صلٌب  ، -  569

 لسم-اكسسوارات المحمول ، بجهة : ارض جانوتى شارع انور السادات خلؾ سوبر ماركت عم عبده

مواشى  عن تربٌه 47694برلم  26196113، لٌد فى  126660666شولى دمٌان بخٌت خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 توفٌمى خلؾ كنٌسه السٌده العذراء مارى جرجس واالنبا باخومٌوس لسم 16، بجهة : حوض 

عن اصالح  47118برلم  26196114، لٌد فى  216660666مٌشٌل عزٌز مرلص بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 لسم-عصافره لبلى-كاوتش ، بجهة : شارع ملن حفنى بجوار صٌدلٌه العصافره

عن صٌانه  47153برلم  26196115، لٌد فى  266660666اشجان محمود على الروبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 لسم-البٌطاش شمه 2وتشؽٌل ومعالجه المٌاه ، بجهة : شارع السمالٌهى 

عن بٌع  47166برلم  26196115، لٌد فى  256660666هانى ظرٌؾ صدلى الكسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 لسم-محل-سٌدى بشر لبلى-شارع دمحم فرٌد 41اكسسوارات حرٌمى ، بجهة : امام 

عن تورٌد  47261برلم  26196116، لٌد فى  166660666محمود حسن دردٌرى حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 لسم-هوه حمٌدهالمالبس الجاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع الصبحى خلؾ ل

عن تورٌد  47263برلم  26196116، لٌد فى  166660666احمد فتحى عبد الجواد فٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 لسم-لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : ش الكابالت امام المصرٌه لالتصاالت

، لٌد فى  1666660666، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ابراهٌم على دمحم ابراهٌم العطار)العطار للمماوالت العامه(   -  516

 لسم-مكتب-متفرع من الهٌلتون سموحه 9عن مماوالت عامه واستثمار عمارى ، بجهة : ش  47219برلم  26196117

، لٌد فى  166660666ولٌد عطا دمحم السعٌد ابو حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -السعٌد لمطع ؼٌار السٌارات -  517

 لسم-عن تورٌد لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع مجمع الورش امام صوارٌخ 47266برلم  26196117

عن  47227برلم  26196117، لٌد فى  166660666ابراهٌم عبد العال دمحم على السكران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 لسم-شمه-رحالت ، بجهة : شارع البنزٌنه خورشٌد

عن مماوالت  47229برلم  26196126، لٌد فى  2666660666زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناصر صالح طلبه  -  519

عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : شارع مسجد المدٌنه المنوره بجوار جراج السنى متفرع من شارع مخزن الزٌت شمه 

 لسم

عن عموم  47258برلم  26196126، لٌد فى  256660666 عصام احمد دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  526

 شارع ابوٌوسؾ مدخل الروضه الخضراء برج دبى شمه لسم 1التصدٌر ، بجهة : 

عن تحضٌر  47272برلم  26196121، لٌد فى  166660666جمعه عبد هللا على دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 لسم-محل-، بجهة : برج السالم بٌن شارع المدٌنه المنوره وشارع دمحم عوض هللا العصافره بحرىوبٌع المشروبات الساخنه والبارده 

، لٌد فى  1666660666المروه لتجاره الكاوتش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -مروه ابراهٌم على احمد ٌوسؾ  -  522

 لسم -المفروزه  16رلم من العماره  4عن تجاره كاوتش ، بجهة : محل رلم  47292برلم  26196121

عن عموم  47316برلم  26196121، لٌد فى  5666660666عادل عبد السالم عوض سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 لسم-( ، بجهة : مساكن الجمهورٌه امام سنترال الجوال19والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا المفره ة



 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 عموم  47363برلم  26196121، لٌد فى  5666660666اد عموب رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ربٌع فؤ -  524

 لسم-( ، بجهة : شارع مجمع الورش امام فوزى السروجى19والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا المفره ة

عن  47334برلم  26196122، لٌد فى  166660666،   احمد محسن احمد دمحم المصبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  525

 لسم-تورٌدات مٌكانٌكٌه ، بجهة : عزبه عادل المصرى امام مركز شباب العامرٌه

عن  47332برلم  26196122، لٌد فى  566660666دمحم حمدى عبد العال محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

-المنشٌه-شارع مسجد الماضى 21تصنٌع لدى الؽٌر)ما عدا االدوٌه ومكوناتها( ، بجهة : تجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل و

 لسم-3نموذج -الثالث علوى

عن مكتب  47373برلم  26196127، لٌد فى  166660666عبد العال احمد عبد العال فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  527

 سمل-محل-رحالت ، بجهة : شارع الجامع ابو سلٌمان

عن تصنٌع لحوم  34879برلم  26196116، لٌد فى  166660666احمد دمحم مرسى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

 لسم-شارع المندره المبلٌه شارع صٌدلٌه نور  3، بجهة : 

عن تصنٌع لحوم  34879برلم  26196116، لٌد فى  166660666احمد دمحم مرسى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  529

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/بٌع مجمدات )اللحوم(-ش التموٌن محل 9، بجهة : المراؼى الجدٌده ارض ابراهٌم سعد امام ش 

 لسم-2617/9/11

عن  47112برلم  26196113، لٌد فى  166660666اٌه عالء الدٌن على احمد عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 لسم-محل-ش ام المؤمنٌن عائشه سٌدى بشر لبلى 86تصنٌع وتصلٌح مصوؼات ، بجهة : 

عن بٌع  47122برلم  26196114، لٌد فى  166660666عبد هللا دمحم كامل عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 لسم-2محل  13مزلمان البحرٌه رلم  25حجر فرعونى ، بجهة : طوسون ش 

عن تورٌد  47137برلم  26196114، لٌد فى  166660666مرفت العزب فهمى شكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 لسم-التومٌر خلؾ مجمع المدارسالمالبس الجاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : عزبه 

، لٌد فى  1666660666عبد الحمٌد سلٌم ٌوسؾ سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -عبد الحمٌد للمماوالت العمومٌه -  533

 لسم-عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : ش الوكاٌل بجوار سوبر ماركت االمل 47139برلم  26196114

عن تشطٌبات  47154برلم  26196115، لٌد فى  266660666د ، رأس ماله ،  معاذ على حسن على  ، تاجر فر -  534

 لسم-56شارع عباد الرحمن برج الهنا الحضره الجدٌده حى المهندسٌن الدور الثالث عشر شمه  1معمارٌه جٌبسن بورد ، بجهة : 

عن خدمات  47164برلم  26196115، لٌد فى  166660666ابراهٌم دمحم انصارى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  535

 لسم-محمول ، بجهة : عزبه الرحامنه الشارع الرئٌسى بجوار المسجد ودار المناسبات

عن ورشه تجمٌع  47282برلم  26196121، لٌد فى  166660666هانى دمحم حسان مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 ٌه الصحراوى امام لٌاده مرور مرؼم بجوار فتح هللا محل لسمطرٌك مصر اسكندر 27لمبات ، بجهة : طرٌك الكٌلو

عن صالون حالله ،  47249برلم  26196126، لٌد فى  1666660666دمحم السٌد رجب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  537

 لسم-شارع الملن شاه ناحٌه االمٌر لؤلؤ المبارى 25بجهة : 

، لٌد فى  126660666صادق السٌد صادق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -مركز صادق للبطارٌات واالطارات -  538

عن تجاره الكاوتش والبطارٌات ، بجهة : تماطع خلٌل حماده مع جمال عبد الناصر عماره برج النور  47284برلم  26196121

 لسم-الدور االرضى

برلم  26196127، لٌد فى  126660666أس ماله ،  النصر حسن السٌد حسن  ، تاجر فرد ، ر-النصر الدوات التجمٌل -  539

 لسم-الهانوفٌل-شارع دمحم الفردى 4عن صالون حالله وادوات تجمٌل ، بجهة :  47374



 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 بٌع وتمدٌم مأكوالت  47385برلم  26196127، لٌد فى  166660666دمحم كمال دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 لسم-سابا باشا-طرٌك الجٌش 343ومشروبات ، بجهة : 

 26196128، لٌد فى  266660666دمحم على دمحم على الوكٌل )الوكٌل لمستلزمات المعامل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 لسم -شمه  -االول علوى  -ش الصفا  21عن بٌع مستلزمات معامل طبٌه ، بجهة : ن  47413برلم 

 47179برلم  26196116، لٌد فى  166660666محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبد العزٌز ٌسرى عبد العزٌز -  542

 لسم-محل-باكوس-شارع خماروٌه 52عن بٌع مالبس جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

فى  ، لٌد 166660666هانى سالم مساعد بخاطره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -مساعد لتجاره السٌارات الحدٌثه -  543

 لسم-عن تجاره سٌارات حدٌثه ، بجهة : ش المسم بجوار حلوانى السلؾ الصالح 47199برلم  26196116

عن تجاره ادوات  47225برلم  26196117، لٌد فى  266660666دمحم السٌد احمد حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

 لسم-حلم-االرضى-باب الملون 23/25/27منزلٌه ، بجهة : تنظٌم 

عن اصالح فٌبر  47264برلم  26196117، لٌد فى  166660666دمحم فتحى سٌد احمد حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

 بجوار فرن عبداللطٌؾ 26المرٌه شارع -، بجهة : برج العرب 

 26196117، لٌد فى  1666660666 ماضى راجح عبد المالن البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -البنا للمماوالت العمومٌه -  546

 لسم-عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : نجع كاتب خلؾ المدرسه االبتدائٌه 47211برلم 

عن ورشه تلمٌع  47232برلم  26196126، لٌد فى  126660666دمحم محمود لندٌل سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  547

 لسم-محل-سجد رٌاض الصالحٌننجع العرب بجوار م 9معادن ، بجهة : نهاٌه شارع 

عن مكتب رحالت ،  47231برلم  26196126، لٌد فى  56660666هٌام ابراهٌم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  548

 كوبرى ابٌس العواٌد شمه لسم-عزبه الموظفٌن -شاع هدى االسالم  13بجهة : 

عن تجاره  47295برلم  26196121، لٌد فى  566660666اله ،  احمد مدكور سعدالدٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس م -  549

 اخشاب ومواد البناء ، بجهة : ا شارع الطٌبى الوردٌان محل لسم

 26196126، لٌد فى  1666660666محمود مبرون ابو زٌد مبرون )المبرون للمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 لسم-مكتب-عزبه عالم الهانوفٌل-شارع هارون 1دات مواد بناء ، بجهة : عن مماوالت عمومٌه وتورٌ 47255برلم 

عن صاله جٌم  47267برلم  26196121، لٌد فى  166660666عمرو مختار حسٌن عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 محل لسم شارع دمٌاط بولكلى الدور االرضى 16بعد الحصول على التراخٌص الالزمه بهذا الشأن ، بجهة : 

، لٌد فى  166660666السٌد عبده دمحم كٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -كٌالنى لبٌع وصٌانه المعدات الزراعٌه -  552

 لسم-عن بٌع وصٌانه معدات زراعٌه ، بجهة : السفن امام شركه كوكاكوال 47365برلم  26196121

برلم  26196121، لٌد فى  256660666ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابراهٌم سوٌرى عثما-عثمان لعموم التصدٌر  -  553

 عن عموم التصدٌر ، بجهة : شارع مخزن الزٌت امام جابر لالعالؾ 47312

عن بٌع باب وشبان  47326برلم  26196122، لٌد فى  156660666صابر دمحم حسن امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 لسم-سٌدى بشر بحرى-ن الصٌرفى متفرع من جمال عبد الناصرشارع دمحم ب 4، بجهة : 

عن  47336برلم  26196122، لٌد فى  1666660666ابراهٌم احمد السمان ابو الحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

 لسم-مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : مساكن المفروزه الجدٌده

عن ورشه نجاره موبٌلٌا  47375برلم  26196127، لٌد فى  56660666دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم صابر  -  556

 لسم-(3محل )-االرضى-الهانوفٌل-شارع مسجد الشهداء الدراٌسه لبلى 3، بجهة : 



 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

ن مخبز ، بجهة : ع 47381برلم  26196127، لٌد فى  166660666دمحم سمٌر دمحم عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  557

 لسم-محل-المتراس-ش ابو ورلاء 28

، لٌد فى  1666660666دمحم صبحى عبد العلٌم موسى بالبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -بالبل للمماوالت العمومٌه -  558

 لسم-عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : عزبه التفتٌش بجوار السكه الحدٌد 47142برلم  26196114

عن  47157برلم  26196115، لٌد فى  216660666ؼاده محمود كامل عبد الحلٌم دمحم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  559

 لسم-ش نفادى متفرع من ش السماحى المصعه الدور االرضى محل 3بماله جافه ، بجهة : 

عن  47217برلم  26196117، لٌد فى  166660666نور رمضان جالل ابراهٌم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

بٌع اكسسوارات وكروت وبطارٌات الموباٌل ، بجهة : ناصٌه شارع الجمهورٌه مع شارع جمعٌه سٌدى مسعود بجوار الشهر 

 لسم-محل-العمارى وامام مستودع الدلٌك

 47196برلم  26196116، لٌد فى  166660666عبد الفتاح الوردانى دمحم حجاج حرحش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 -41عن تجاره مواد بناء ، بجهة : برج العرب الجدٌده المجاوره الورش الؽربٌه لطعه 

عن تورٌد مصوؼات  47266برلم  26196116، لٌد فى  166660666دمحم عادل احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 لسم-به هدٌرومجوهرات ، بجهة : ش امن الدوله امام مكت

عن  47233برلم  26196126، لٌد فى  56660666مروه عاطؾ عبد العلٌم عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

-العاشر علوى-شارع ابو بكر الصدٌك من شارع الحى البٌطاش برج عبد الوهاب 2تورٌدات لطع ؼٌار وصٌانه تكٌفات ، بجهة : 

 لسم-شمه

عن تحضٌر  47243برلم  26196126، لٌد فى  166660666فظ عرابى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبد الحا -  564

 لسم-محل-شارع المعهد الدٌنى لبلى بجوار محمصه الكمال 4وبٌع المشروبات البارده والساخنه ، بجهة : 

عن بماله عامه ،  47236برلم  26196126، لٌد فى  16660666سمٌحه منٌر ٌعموب بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 شاطئ النخٌل الدور االرضى محل لسم 49مجموعه  2اكتوبر شارع  6ع جمعٌه  6بجهة : العامرٌه لطعه 

عن تورٌد  47275برلم  26196121، لٌد فى  266660666محسن سعٌد ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 لسم-24الهانوفٌل بلون  -ة : مساكن اى جى كاب الفرنسٌهخضروات وفواكه بالتجزئه ، بجه

عن عموم  47296برلم  26196121، لٌد فى  5666660666دمحم فتحى السٌد ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  567

 لسم-ون( ، بجهة : شارع البنن بجوار بنزٌنه التعا19والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر)ما عدا الفمره 

عن ورشه  47362برلم  26196121، لٌد فى  566660666لٌلى دمحم عبد الرحمن ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  568

 لسم-تصنٌع مالبس)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : عزبه الزواٌده شارع السوق بجوار لهوه االسٌوط

عن محل بٌع  47352برلم  26196123، لٌد فى  56660666رد ، رأس ماله ،  دمحم خمٌس فتحى دمحم ابراهٌم  ، تاجر ف -  569

 شارع لبوالمالح الدور االرضى محل لسم 17جمله ولطاعى صٌنى ادوات منزلٌه ، بجهة : 

عن مكتب  47382برلم  26196127، لٌد فى  166660666كرٌم دمحم عباس على الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  576

 السٌوؾ شماعه محل لسم-ش ودٌع باشور وتماطع ش جالل السٌد حجاج  39لٌموزٌن ، بجهة : خدمه 

عن بٌع حدٌد خرده ،  47131برلم  26196114، لٌد فى  566660666السٌد احمد جاد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

 لسم-1حل العواٌد خورشٌد م-عزبه تحمٌر البحرٌه 2الطرٌك الصحراوى ش  2بجهة : 

عن مشتل  47134برلم  26196114، لٌد فى  1666660666نور فرج نصر الدٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  572

 لسم-بجوار مولؾ بنجر السكر 1صوب النتاج وبٌع شتالت الخضر والفاكهه ، بجهة : العامرٌه بنجر السكر لرٌه 



 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 كافٌه  47196برلم  26196116، لٌد فى  156660666، رأس ماله ،  حسام مجدى بٌومى حسن مرسى  ، تاجر فرد  -  573

 لسم-محل-االرضى-مٌامى-عماره برج رٌتاج 15لتمدٌم مأكوالت ومشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : 

عن  47221برلم  26196117، لٌد فى  5666660666احمد دمحم مجدى مصطفى دمحم مكاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  574

 6من المجموعه  36تعبئه وتورٌد مواد كٌماوٌه ومنظفات واجهزه تعمٌم ونظافه وعموم االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا الفمره 

 لسم-شمه-شارع جالل حماد سٌدى بشر 36( ، بجهة : 19والمجموعه 

عن مكتب رحالت ،  47261برلم  26196126، لٌد فى  166660666احمد على دمحم ادرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  575

 لسم-26شمه -مساكن طلعت مصطفى الهانوفٌل 9بلون  1مدخل  2بجهة : 

عن مكتب  47262برلم  26196121، لٌد فى  166660666ولٌد عبد الؽنى احمد دمحم شوؼى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  576

 لسم-5رع سعد هللا ابو بكر شمه رحالت ، بجهة : خلؾ المدرسه النموذجٌه الهانوفٌل شارع متفرع من شا

عن بماله  47346برلم  26196122، لٌد فى  256660666شرٌهان عبد العال دمحم عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  577

 لسم-شارع السوق بجوار النمطه منطمه الناصرٌه الجدٌده 26عامه ، بجهة : 

برلم  26196121، لٌد فى  1666660666ؼرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   تامر سٌد احمد-الؽرٌب لالستثمار العمارى -  578

 لسم-برج الجوهره-عن استثمار عمارى ، بجهة : شارع صالح الدٌن شعبان 47297

عن تورٌد  47298برلم  26196121، لٌد فى  166660666صابر خالد الصابر الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  579

 لسم-الهانوفٌل شارع بدوى رٌاض خلؾ جزاره العجز-ئٌه ، بجهة : العجمىاالجهزه الكهربا

عن مماوالت  47339برلم  26196122، لٌد فى  1666660666على عصمت على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

 لسم-البٌطاش-عمومٌه ، بجهة : شارع مسجد االمل الثانى شمه

عن تخلٌص  47358برلم  26196123، لٌد فى  166660666، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وسٌم عٌد حامد بسٌونى فاٌد   -  581

 لسم -شمه  -محطه السوق باكوس 73ش مسجد التموى خلؾ  3جمركى و نمل ، بجهة : 

عن  47376برلم  26196127، لٌد فى  166660666ثرٌا مصطفى السٌد عبد الموجود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

 لسم-شمه-شارع التوحٌد طرٌك ام زؼٌو الدخٌله الجبل ارض الدٌساوى 9اوالت نمل ، بجهة : مكتب مم

عن انشاءات  47126برلم  26196114، لٌد فى  1666660666دمحم دمحم عطٌه دمحم الزنكلونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  583

 لسم-ٌدى بشرس-معمارٌه ، بجهة : شارع ابو بكر الصدٌك خلؾ المدرسه االبتدائى

عن  47169برلم  26196115، لٌد فى  166660666محمود عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  584

 لسم-عزبه فتى سموحه الدور الثالث شمه 12ش  8تورٌدات مستلزمات طبٌه ، بجهة : 

عن سنترال  47174برلم  26196116، لٌد فى  126660666عادل محمود امٌن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  585

 لسم-الؽٌط الصعٌدى-شارع الشهٌده ام صابر 4وخردوات ، بجهة : 

عن  47175برلم  26196116، لٌد فى  1666660666مصطفى احمد مصطفى دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

 لسم-مكتب-اللٌمونشارع وكاله  27مكتب خدمات لوجٌستٌه فى مجال النمل ، بجهة : 

عن بماله عامه  47182برلم  26196116، لٌد فى  166660666احمد حسن جاد المولى سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  587

 لسم-3، بجهة : شارع الزهور الحضره الجدٌده محل

عن  47223برلم  26196117، لٌد فى  566660666انطوان بطرس كمال حبٌب عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  588

 لسم-7الثالث شمه -العصافره لبلى 45شارع الخلفاء الراشدٌن من شارع  2عموم التصدٌر ، بجهة : 

عن تجاره  47224برلم  26196117، لٌد فى  366660666دمحم ابراهٌم دمحم عبد الرسول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  589

 لسم-محل-مٌامى-متفرع من شارع جمال عبد الناصر 57العطاره ، بجهة : شارع 



 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 تشؽٌل مالبس  47246برلم  26196126، لٌد فى  166660666دمحم محمود احمد خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  596

 لسم-ة : عزبه عسكر خلؾ مكتب التموٌن شمه ارضىجاهزه)ما عدا المالبس الجاهزه( ، بجه

عن  47266برلم  26196121، لٌد فى  166660666مجاهد سالمه محمود بسطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  591

 لسم-شمه-االول علوى-منتزه ثان-البرنس البحرى-معرض موبٌلٌا ، بجهة : خلؾ نمطه المالحه

عن  47364برلم  26196121، لٌد فى  5666660666دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالرازق عوض عبدالرواؾ -  592

 ، بجهة : شارع المسم خلؾ كافٌترٌا الرحاٌا 6من المجموعه  36والفمره  19عموم التصدٌر واالستٌراد ماعدا المجموعه 

عن بماله عامه  47316برلم  26196122د فى ، لٌ 166660666دمحم خمٌس دمحم على سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  593

 لسم-محل-، بجهة : نهاٌه شارع مستشفى اللوفى البٌطاش بجوار عماره الحاج صفوان

عن  47336برلم  26196122، لٌد فى  1666660666محمود صالح الدٌن دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  594

 لسم-فى كاملشارع ابراهٌم شرٌؾ مصط 9مماوالت ، بجهة : 

عن  47377برلم  26196127، لٌد فى  166660666ابانوب امٌن بربرى سٌدران ؼطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  595

 برج العرب-مكتب رحالت ، بجهة : شارع السراحنه بحرى خلؾ مدرسه

عن تورٌد و تجاره  47426برلم  26196128، لٌد فى  166660666دمحم خمٌس السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  596

 لسم -شمه ارضى  -الطٌور ، بجهة : ش دمحم بن مسلم ارض جانوتى 

عن مماوالت  47464برلم  26196127، لٌد فى  1666660666اشرؾ على احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  597

مواد بناء ومستلزمات الدٌكور ومستلزمات البوفٌهات ، عمومٌه وتورٌدات كهرومٌكانٌكٌه ومستلزمات كمبٌوتر وادوات مكتبٌه و

 لسم-السالم سٌدى بشر لبلى الرابع شمه 15بجهة : 

عن  47535برلم  26196131، لٌد فى  1666660666نعمه محمود خضٌرى عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  598

 لسم-معٌه الزراعٌهحظٌره مواشى ، بجهة : مدخل ابٌس الثانٌه بجوار المخازن الج

عن كوافٌر ،  47191برلم  26196116، لٌد فى  566660666دمحم احمد محمود امٌن السمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  599

 لسم-محل-سابا باشا-شارع الدكتور صابونجى 11بجهة : 

عن مطعم  47197برلم  26196116، لٌد فى  166660666حسن انور دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

 لسم-وتورٌدات ؼذائٌه ، بجهة : مخزن الزٌت خلؾ لهوه عارؾ

عن  47216برلم  26196117، لٌد فى  166660666دمحم محمود ابو رٌه محمود ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 لسم-شارع منٌره ثابت امبروزو الدور االول 46تأجٌر سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن مكتب  47287برلم  26196121، لٌد فى  56660666سلمى عبدالسالم السٌد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 لمكافحه الحشرات والموارض ، بجهة : شارع الشهٌد السٌد عبدالسالم الرابعه الناصرٌه المدخل االول الدور االرضى مكتب لسم

عن مماوالت  47257برلم  26196126، لٌد فى  1666660666هٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم محمود دمحم ابرا -  663

 المتراس الدور الرابع علوى لسم-شارع احمد راشد  56عمومٌه ، بجهة : 

عن تورٌد خردوات  47338برلم  26196122، لٌد فى  166660666دمحم جابر رجب شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  664

 لسم-كوم الدكه-شارع السٌد دروٌش 1جائر وحلوٌات ومواد ؼذائٌه ، بجهة : وس

عن تورٌد  47366برلم  26196121، لٌد فى  166660666طلعت دمحم عبد المنعم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  665

 لسم-معمل الفا مطروح خلؾ المالهى فوق Aط  18المالبس الجاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ن 

عن بٌع  47355برلم  26196123، لٌد فى  166660666اشرؾ احمد حسن عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

 لسم -الدور االرضى  -البٌطاش  -محل  -ش عٌد الطلخاوى  5دهانات و لوازم دٌكور ، 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 مصنع مالبس  47371برلم  26196127، لٌد فى  166660666محمود دمحم حسن ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  667

 باكوس لسم-وادى التحرٌر شارع ترعه المنتزه  118جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن تجهٌز  47466برلم  26196127، لٌد فى  76660666انشراح فاروق عبدالحكٌم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  668

 الفول والفالفل ، بجهة : ش عمربن الخطاب متفرع من ش الكابالت محل لسموتحضٌر وبٌع 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  1666660666اسالم حجازى وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العامه واالستثمار العمارى  ،رأس مالها    -  1

شارع محمود  36، عن المماوالت العامه واالستثمار العمارى ، بجهة : المكتب الكائن بالعمار رلم  47663برلم  26196169

 لسم-زٌزٌنٌا-الدٌب

 47124برلم  26196114،لٌدت فى  1666660666على عبدالرحٌم وشرٌكه   شركة  ،  صناعه المخبوزات  ،رأس مالها    -  2

 شارع بنى نوفل لسم 64أ و62و62، عن صناعه المخبوزات ، بجهة : 

صفاء دمحم وشرٌكها   شركة  ،  جالٌرى لبٌع التحؾ والنجؾ والكرٌستاالت وجزامات مودرن وباٌوهات  ،رأس مالها    -  3

، عن جالٌرى لبٌع التحؾ والنجؾ والكرٌستاالت وجزامات مودرن وباٌوهات  46993برلم  26196166،لٌدت فى  196660666

 من الٌمٌن لسم 3شارع عبد الكرٌم الخطابى مطل على شارع لٌس محل رلم  77جارى الكائن بالعمار رلم ، بجهة : المحل الت

احمد السٌد رحال وشركاه   شركة  ،  مركز طبى متخصص فى عالج وتجمٌل وؼرس االسنان وعمل تركٌبات اسنان وتجاره  -  4

، عن مركز  47189برلم  26196116،لٌدت فى  56660666وتوزٌع خامات ومستلزمات طبٌه خاصه باالسنان  ،رأس مالها   

طبى متخصص فى عالج وتجمٌل وؼرس االسنان وعمل تركٌبات اسنان وتجاره وتوزٌع خامات ومستلزمات طبٌه خاصه باالسنان 

 فٌكتورٌا بالدور الثانى علوى لسم-شارع الجالء  9، بجهة : 

،لٌدت فى  566660666ابراهٌم عادل عوض وشركاه   شركة  ،  بٌع اكسسوارات المحمول وصٌانه المحمول  ،رأس مالها    -  5

 لسم-ش استامبول 16، عن بٌع اكسسوارات المحمول وصٌانه المحمول ، بجهة :  46985برلم  26196163

برلم  26196163،لٌدت فى  1666660666ت  ،رأس مالها   احمد عثمان صبره طلب وشرٌكه   شركة  ،   عموم المماوال -  6

( بشارع  5(بالدور االول علوى بالعمار المسمى )برج الفهد(الكائن برلم )  2، عن عموم المماوالت ، بجهة : الشمه رلم )  46981

 لسم ثان المنتزه-المندره لبلى-المدارس من شارع المهداوى

،لٌدت  166660666تمدٌم الخدمات االستشارٌه فى مجال التصامٌم والدٌكور  ،رأس مالها     رانٌا فاروق وشركاها   شركة  ، -  7

بالدور  1، عن تمدٌم الخدمات االستشارٌه فى مجال التصامٌم والدٌكور ، بجهة : الوحده رلم  47276برلم  26196121فى 

 لسم-بولكلى-مكرر شارع ابراهٌم راجى 5االرضى بالعمار 

 26196127،لٌدت فى  166660666عد ابراهٌم اسماعٌل وشركاه   شركة  ،  مطعم فول وفالفل  ،رأس مالها   ابراهٌم س -  8

 - 62& 61خلؾ فتح هللا ماركت محل  3مجاوره  912، عن مطعم فول وفالفل ، بجهة : برج العرب الجدٌده سوق  47467برلم 

 47136برلم  26196114،لٌدت فى  126660666س مالها   ناصر عوض رجب رجب وشرٌكه   شركة  ،  بٌع زهور  ،رأ -  9

 برج سما رشدى لسم-رشدى-شارع عبدالمادر رجب  27، عن بٌع زهور ، بجهة : 

برلم  26196116،لٌدت فى  1666660666خالد ابراهٌم احمد وشركاه   شركة  ،  مطعم وجبات ساخنه  ،رأس مالها    -  16

 لسم-محل-ش المٌناء الشرلٌه 18هة : ، عن مطعم وجبات ساخنه ، بج 47692



 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

صبحى كرٌم سالم صالح وشركاه   شركة  ،  تربٌه وتسمٌن االؼنام وتربٌه امهات االؼنام بؽرض انتاج االؼنام للتسمٌن   -  11

ج ، عن تربٌه وتسمٌن االؼنام وتربٌه امهات االؼنام بؽرض انتا 47379برلم  26196127،لٌدت فى  566660666،رأس مالها   

 بنجر السكر 14االؼنام للتسمٌن ، بجهة : لرٌه 

احمد ٌسرى السٌد دمحم وشركاه   شركة  ،  اداره صٌدلٌات)بعد الحصول على التراخٌص الالزمه(  ،رأس مالها    -  12

 1، عن اداره صٌدلٌات)بعد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة :  47489برلم  26196129،لٌدت فى  566660666

 لسم-الحضره الجدٌده-رع صبرى عبد الوهاب من شارع الزهورشا

مارٌان لرٌالص وشرٌكها   شركة  ،  تورٌد المالبس الجاهزه)ما عدا المالبس -شركه مارٌان لتورٌد المالبس الجاهزه -  13

عدا المالبس  ، عن تورٌد المالبس الجاهزه)ما 47511برلم  26196136،لٌدت فى  166660666العسكرٌه(  ،رأس مالها   

 لسم-العسكرٌه( ، بجهة : الشمه الكائنه عزبه التمٌر امام باب المستشفى العام الخلفى اعلى صٌدلٌه د/رضوى

برلم  26196115،لٌدت فى  166660666تسنٌم السٌد جالل وشرٌكه   شركة  ،  معمل تحالٌل طبٌه  ،رأس مالها    -  14

شارع لناه السوٌس بالشاطبى  377بالدور االرضى المرتفع ٌسار الداخل بالعمار  3ه ، عن معمل تحالٌل طبٌه ، بجهة : شم 47161

 لسم -

،لٌدت فى  166660666شركه ابراهٌم سعٌد وشركاه   شركة  ،  تورٌد وتسوٌك االدوٌه والمستلزمات الطبٌه  ،رأس مالها    -  15

لطبٌه ، بجهة : كائن بعماره الفردوس بشارع بدر المتفرع ، عن تورٌد وتسوٌك االدوٌه والمستلزمات ا 47212برلم  26196117

 المنتزه ثان-من شارع عمر بن الخطاب المتفرع من المعهد الدٌنى بالعصافره لبلى

دمحم محمود دمحم الكومى وشرٌكه   شركة  ،  تمدٌم خدمات الشواطئ وخدمات النظافه وخدمات الؽسٌل والكى وتمدٌم وتورٌد  -  16

 3666660666ومشروبات واداره كافٌترٌات وانشاء وصٌانه الحدائك للفنادق والمرى السٌاحٌه  ،رأس مالها   اؼذٌه ووجبات 

، عن تمدٌم خدمات الشواطئ وخدمات النظافه وخدمات الؽسٌل والكى وتمدٌم وتورٌد اؼذٌه  47698برلم  26196113،لٌدت فى 

دائك للفنادق والمرى السٌاحٌه ، بجهة : الشمه الكائنه بالدور السابع عشر ووجبات ومشروبات واداره كافٌترٌات وانشاء وصٌانه الح

 زٌزٌنٌا لسم-شارع آل ٌاسر متفرع من شارع محطه شدس  16علوى امام المصعد بالعمار الكائن 

ات الشرلٌه ولٌد توفٌك وشرٌكه   شركة  ،  انتاج وتصنٌع وبٌع وتوزٌع جمٌع المعجن-شركه الولٌد للمعجنات االٌطالٌه -  17

، عن انتاج وتصنٌع وبٌع وتوزٌع جمٌع المعجنات  47259برلم  26196126،لٌدت فى  1666660666واالٌطالٌه  ،رأس مالها   

شارع رٌدمبٌكس بجوار مدرسه الضوى)االلسن  1905العجمى ابو ٌوسؾ ن -الشرلٌه واالٌطالٌه ، بجهة : طرٌك اسكندرٌه مطروح

 لسم-الخاصه(

،لٌدت فى  266660666فى لتجاره االدوات المنزلٌه   شركة  ،  تجاره وبٌع االدوات المنزلٌه  ،رأس مالها   شركه عفٌ -  18

 لسم-بولكلى-شارع الطٌار احمد مسعود 23، عن تجاره وبٌع االدوات المنزلٌه ، بجهة :  47538برلم  26196131

ت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط  ،رأس مالها   دمحم احمد صالح احمد حسن جاد وشرٌكه   شركة  ،  مماوال -  19

، عن مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : سموحه مبنى  47664برلم  26196169،لٌدت فى  1666660666

 شارع كمال الدٌن صالح تماطع شارع البرت االول لسم 262عماره دلتا الٌؾ وحده  1رلم 

،لٌدت فى  356660666ركة  ،  تجاره تعبئه وتؽلٌؾ وتجاره جمله المواد الؽذائٌه  ،رأس مالها   دمحم لدرى وشركاه   ش -  26

 ابولٌر لسم-شارع الشهداء  7، عن تجاره تعبئه وتؽلٌؾ وتجاره جمله المواد الؽذائٌه ، بجهة :  47242برلم  26196126

،لٌدت فى  566660666والتصدٌر  ،رأس مالها   عفت السٌد على احمد وشرٌكها   شركة  ،  التخلٌص الجمركى  -  21

 شارع النبالء لسم 7، عن التخلٌص الجمركى والتصدٌر ، بجهة :  47369برلم  26196127

 26196136،لٌدت فى  156660666دمحم حسن مرسى بٌومى وشركاه   شركة  ،  تجاره الحبوب والنمل  ،رأس مالها    -  22

 البٌطاش لسم-النمل ، بجهة : الشارع الجدٌد ، عن تجاره الحبوب و 47529برلم 

احمد اسماعٌل عبدالرحمن اسماعٌل وشركاه   شركة  ،   توزٌع المستلزمات والمستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل  -  23

،لٌدت فى  1266660666والبارفانات والمكمالت الؽذائٌة والتوكٌالت التجارٌة والتصنٌع لدى الؽٌر والتصدٌر  ،رأس مالها   



 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 توزٌع المستلزمات والمستحضرات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والبارفانات والمكمالت الؽذائٌة  47686برلم  26196116

 لسم -زٌزنٌا  -شارع ابراهٌم العطار  4والتوكٌالت التجارٌة والتصنٌع لدى الؽٌر والتصدٌر ، بجهة : خلؾ 
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تم محو/شطب    26196127، وفى تارٌخ    26912احمد السٌد احمد شحاته ابوشوشه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 بسبب ترن التجاره 2619/ 1/ 27فى  3274ـــب بأمر محو رلم السجل  شطـــــــــ

   26196127، وفى تارٌخ    44427عفت السٌد على احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : -العفت لالستٌراد والتصدٌر   - 43

 بسبب ترن التجاره 2619/ 1/ 27فى  3269تم محو/شطب السجل  شطـــب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    26196127، وفى تارٌخ    38674ابراهٌم دمحم دمحم السمعان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  اشرؾ   - 44

 بسبب ترن التجاره 2619/ 1/ 27فى  3271السجل  شطــــــــب بأمر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     26196128، وفى تارٌخ    16651دمحم دمحم ؼباشى العمباوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 بسبب ترن التجاره 2619/ 1/ 28فى  3275شطــــــب بأمر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     26196128، وفى تارٌخ    11166رانٌا جوزٌؾ زكرٌا ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 جارهبسبب ترن الت 2619/ 1/ 28فى  3278شطــــــب بأمر محو رلم 

تم    26196129، وفى تارٌخ    11646مصطفى محمود مصطفى الخارصه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

ب تم محو/شط   26196129، وفى تارٌخ    33368احمد دمحم صالح ابراهٌم المصرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     26196136، وفى تارٌخ    3483دمحم سعٌد سالمه دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 بسبب ترن التجاره 2619/ 1/ 36فى  3283شطــــب بأمر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     26196136، وفى تارٌخ    3856برلم : ممدوح مصطفى دمحم رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 56

 بسبب ترن التجاره 2619/ 1/ 36فى  3284شطـــــب بأمر محو رلم 
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، وفى تارٌخ    35947كرم لبٌع المنتجات الورلٌه واالكٌاس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -كرٌم كرم رجب دمحم   - 51

 بسبب ترن التجاره 2619/ 1/ 36فى  3285شطـــــــب بأمر محو رلم  تم محو/شطب السجل    26196136

تم محو/شطب    26196136، وفى تارٌخ    44986عزام محمود عبدالرحمن عزام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 بسبب ترن التجاره 2619/ 1/ 36فى  3281السجل  شطـــــــب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     26196131، وفى تارٌخ    7466احمد سامً حسن مصباح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 بسبب ترن التجاره 2619/ 1/ 31فى  3289شطب بامر محو رلم 

حو/شطب السجل  تم م   26196131، وفى تارٌخ    4613عمر السٌد عمر عمران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 بسبب ترن التجاره 2619/ 1/ 31فى  3288شطـــــــب بأمر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     26196131، وفى تارٌخ    4613عمر السٌد عمر عمران  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 بسبب ترن التجاره 2619/ 1/ 31فى  3287شطــــــب بأمر محو رلم 

 ـــــــــــ  ـــــــــــ  

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196161وفً تارٌخ ،   36843دمحم نبوى عبدالمنعم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   5666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196161وفً تارٌخ ،   34229اجر فرد ،، سبك لٌده برلم ولٌد دمحم احمد سطوحى  ت -  2

 جنٌه   56666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196161وفً تارٌخ ،   39913خالد سمٌر دمحم حسن محمود الشرٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   16666660666صؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،و

تم تعدٌل رأس المال ,   26196161وفً تارٌخ ،   17986احمد مصطفى دمحم محمود البرعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   2666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     26196161وفً تارٌخ ،   3737محمود السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  السٌد دمحم -  5

 جنٌه   1666660666تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , تم تعدٌل ر  26196161وفً تارٌخ ،   33669عبدالعزٌز محمود عبدالحمٌد جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   2666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196162وفً تارٌخ ،   26231طارق جابر على عبدالسٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   2566660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196162وفً تارٌخ ،   4713مسعد دمحم عبد هللا دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم زٌنب  -  8

 جنٌه   1666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196162وفً تارٌخ ،   44217دمحم السٌد عبدهللا دمحم معروؾ خلٌفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   2666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196162وفً تارٌخ ،   45837عالء احمد دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

  جنٌه  566660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   26196163وفً تارٌخ ،   46925دمحم فٌصل السٌد دمحم مصطفى ابوحطب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   566660666المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196163تارٌخ ، وفً   41937رانٌا عبد الممصود رمضان دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   2666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   12361محً الدٌن دمحم احمد السكري )السكري لالستٌراد والتصدٌر(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   5666660666تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:    26196166

تم تعدٌل رأس المال ,   26196166وفً تارٌخ ،   17343اسالم عنتر دمحم عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   1666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   26196166وفً تارٌخ ،   45592 سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود عبدالرحمن عبده دمحم -  15

 جنٌه   1666660666المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , وصؾ تم تعدٌل رأس ال  26196166وفً تارٌخ ،   46667محمود دمحم عبدالفتاح حراز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   566660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196166وفً تارٌخ ،   38348شرٌؾ ابراهٌم حسن على جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   256660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196166وفً تارٌخ ،   41328ى محمود عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود عل -  18

 جنٌه   1666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   26196166وفً تارٌخ ،   35681رمضان دمحم مصطفى عبدالسمٌع شرؾ الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   4566660666رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196166وفً تارٌخ ،   165دمحم فؤاد عبدالعزٌز مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 ٌه جن  1666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196168وفً تارٌخ ،   23177عالء جابر دمحم عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   5666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   26196168وفً تارٌخ ،   44544سامى مختار محمود السٌد الصعٌدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5666660666, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196169وفً تارٌخ ،   15953مدحت دمحم بسٌونى الصرٌطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   256660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   26196169وفً تارٌخ ،   23616دمحم عبد الجواد عبد العزٌز دمحم )عبدالجواد للمماوالت(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   1666660666المال لٌصبح رأس ماله ، تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال   26196169وفً تارٌخ ،   17566عبد السٌد ابراهٌم عبد السٌد مرجان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   566660666, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   26196169وفً تارٌخ ،   24881زنفلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مازن محٌى الدٌن حسن رمضان ال -  26

 جنٌه   1666660666المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196169وفً تارٌخ ،   31986عماد حمدى عوض عطٌان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   5666660666لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ا

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196169وفً تارٌخ ،   25789محمود سعد محمود ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   2566660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     26196169وفً تارٌخ ،   2217م  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم فتحى سالم دمحم سال -  29

 جنٌه   1666660666تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196116وفً تارٌخ ،   43142محمود عواد سٌد دمحم بكٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   566660666لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ا

تم تعدٌل رأس المال ,   26196116وفً تارٌخ ،   22775مصطفى عصام نجم اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   16666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   26196116وفً تارٌخ ،   26995الى/دمحم رشاد دمحم سعد ابوهندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  تعدٌل االسم التجارى -  32

 جنٌه   2666660666تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   26995سبك لٌده برلم دمحم رشاد دمحم سعد ابوهندى )ابوهندى لعموم االستٌراد و التصدٌر(  تاجر فرد ،،  -  33

 جنٌه   2666660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  26196116

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196116وفً تارٌخ ،   12786هند عبده دمحم اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   566660666أس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196113وفً تارٌخ ،   37569حسٌن مصطفى حسٌن لٌله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   1666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196113وفً تارٌخ ،   27456بك لٌده برلم محمود مصطفى السٌد ابوضٌؾ  تاجر فرد ،، س -  36

 جنٌه   2566660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196113وفً تارٌخ ،   37632منٌر اسكاروس بسكالس اسكاروس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   7666660666دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال ,   26196113وفً تارٌخ ،   39357دمحم ابراهٌم دمحم سرحان ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   5666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196113وفً تارٌخ ،   38478ٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جرجس ٌعموب بطرس عبدالس -  39

 جنٌه   1666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال  تم تعدٌل رأس  26196113وفً تارٌخ ،   46219دمحم عبدالمادر احمد سعدهللا سعد سبله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   5666660666, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   46219سعدهللا لالستٌراد والتصدٌر وتجاره المواد الؽذائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -تعدل االسم التجارى الى -  41

 جنٌه   5666660666لمال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا  26196113تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196113وفً تارٌخ ،   42292احمد محمود فٌض حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   256660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   45796التفرٌػ(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم وائل حسن عبده حسان )حسان للنمل و الشحن و -  43

 جنٌه   566660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  26196114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصؾ  تم تعدٌل رأس المال ,  26196114وفً تارٌخ ،   36596صبحى دمحم فرج على سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   566660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196114وفً تارٌخ ،   47674تهانى عبدالمجٌد دمحم رسالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   256660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196114وفً تارٌخ ،   47696مصطفى ابوشنب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم فاطمه دمحم  -  46

 جنٌه   1666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, وصؾ  تم تعدٌل رأس المال  26196115وفً تارٌخ ،   35692امل احمد مرسى الوكٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   1666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196115وفً تارٌخ ،   26766نجالء ابو زٌد السٌد سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   2666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196115وفً تارٌخ ،   18293ٌد ٌوسؾ احمد عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد سع -  49

 جنٌه   1666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196115وفً تارٌخ ،   36944دمحم حسن دمحم السٌد عبدالفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   5666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196115وفً تارٌخ ،   36964سعد عبدالفتاح على عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   566660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  26196116وفً تارٌخ ،   47115حازم ٌسرى محمود عبدالعاطى )صٌدلٌه د/ حازم ٌسرى(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   566660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196116وفً تارٌخ ،   14157احمد زؼلول دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   666660666ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   26196116وفً تارٌخ ،   38576عبدالؽفار على عبدالؽفار السامونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   566660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196116وفً تارٌخ ،   35645برلم  دمحم ابراهٌم على ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  55

 جنٌه   566660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   26196116وفً تارٌخ ،   45766ابو الحسن للتجاره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -ابوالحسن ابوالحسن عبده ابراهٌم -  56

 جنٌه   1666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال , وصؾ 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196116وفً تارٌخ ،   45247دمحم زكى دمحم عبدالؽنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   566660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196116وفً تارٌخ ،   33147اهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم شعبان سعٌد فهمى ابر -  58

 جنٌه   166660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , تم تعدٌل رأس ال  26196116وفً تارٌخ ،   42127ٌاسر دمحم دمحم عبدالرحمن ابوعٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   256660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   26196116وفً تارٌخ ،   47681دمحم اسماعٌل عبد الهادى عبد الكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   166660666, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196117وفً تارٌخ ،   24116مٌالد عبده خله مسان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   5666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  26196117وفً تارٌخ ،   388دمحم حسن دمحم اسماعٌل الشٌخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   5666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196117وفً تارٌخ ،   47136وائل دمحم فاروق لطب المشالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

  جنٌه  5666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  46113تعدٌل االسم التجارى الى/دمحم عبدالرزاق دمحم محمود)دمحم عبدالرزاق للتجاره و للتوزٌع(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   126660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  26196117وفً تارٌخ ، 

تم   26196117وفً تارٌخ ،   46113 محمود)دمحم عبدالرزاق للتوزٌع(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم عبدالرزاق دمحم -  65

 جنٌه   126660666تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196117وفً تارٌخ ،   44326مٌسة رشاد دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   1666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196126وفً تارٌخ ،   35365السٌد فتح هللا السٌد حماد حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   36666.000وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196126وفً تارٌخ ،   34879احمد دمحم مرسى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   566660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196126رٌخ ، وفً تا  31126عبدالعزٌز عٌد عبدالمجٌد عطا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   1666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   26196126وفً تارٌخ ،   3945عبدهللا احمد محمود صبره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -صبرة للتصدٌر و االستٌراد  -  76

 جنٌه   1666660666رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 

وفً تارٌخ   3945عبدهللا احمد محمود صبره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -صبرة لعموم التصدٌر-تعدل االسم التجارى الى -  71

  جنٌه  1666660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  26196126، 

تم تعدٌل رأس المال ,   26196126وفً تارٌخ ،   28556فٌروز فرج متولى السٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   5666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   26196126رٌخ ، وفً تا  47187وجدى عبد العال عبد الرحٌم ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   216660666, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196121وفً تارٌخ ،   47246مصطفى عبدهللا دمحم مهران حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   5666660666له ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   26196121وفً تارٌخ ،   17241السٌد ؼزال محمود سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   566660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196121وفً تارٌخ ،   33616لم السٌد عبدالمؽٌث عبدالعزٌز دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  76

 جنٌه   16666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196121وفً تارٌخ ،   44769اشرؾ معوض لبٌب فرج حنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   1666660666لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 



 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

وفً تارٌخ ،   16466الفهمى للرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -تعدٌل االسم التجارى الى/جمال دمحم فهمى لاسم -  78

 جنٌه   566660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  26196121

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196121وفً تارٌخ ،   16466فهمى لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جمال دمحم  -  79

 جنٌه   566660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196121وفً تارٌخ ،   16633عمرو السٌد احمد اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   166660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196121وفً تارٌخ ،   33122نصرى عطاهللا مجلع سناتٌوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   256660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196122وفً تارٌخ ،   8637دمحم السعٌد حامد عسكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   1666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196122وفً تارٌخ ،   47693حنفى محمود دمحم ابو كلٌله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   566660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196122وفً تارٌخ ،   21618ساره جمال عبد الناصر على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   566660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196122وفً تارٌخ ،   8637دمحم السعٌد حامد عسكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   566660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196122وفً تارٌخ ،   35692امل احمد مرسى الوكٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   166660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196122وفً تارٌخ ،   13492زٌنب عبد الحمٌد لاسم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   1666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     26196123وفً تارٌخ ،   39535سٌد فكرى دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   1666660666تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  26196123وفً تارٌخ ،   22165دمحم سعٌد انور حسن)مكتب السعٌد للمماوالت والتورٌدات(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   2666660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196123وفً تارٌخ ،   44364ده برلم امل فاروق احمد الطوبجى  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  96

 جنٌه   1666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196123وفً تارٌخ ،   16359اٌمن ابو زٌد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   2566660666لمال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196123وفً تارٌخ ،   3484خالد مهران على عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   1666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   26196123وفً تارٌخ ،   23618ذائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم صبرى للمواد الؽ -صبرى فخرى جادهللا فرج  -  93

 جنٌه   566660666تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196123وفً تارٌخ ،   519بهاء الفونس بسطا جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   1666660666تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم   26196127وفً تارٌخ ،   34569تعدٌل االسم التجارى الى/الطٌب للخدمات الزراعٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   126660666تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   26196127وفً تارٌخ ،   34569مكتب الطٌب للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -السٌد احمد دمحم الطٌب -  96

 جنٌه   126660666رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196127ارٌخ ، وفً ت  44664عبدالعزٌز لطفى حسن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  97

 جنٌه   566660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196127وفً تارٌخ ،   34667صالح دمحم حسن صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  98

 جنٌه   866666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196127وفً تارٌخ ،   23896شٌماء عبدالمنعم جابر رفاعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   256660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   26196127وفً تارٌخ ،   29645م دمحم ابراهٌم دمحم عبدالرازق عشماوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  166

 جنٌه   566660666المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   26196127وفً تارٌخ ،   46671عبد الفتاح محمود حسٌن مسلم )مسلم(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  161

 جنٌه   16666660666أس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال ,   26196127وفً تارٌخ ،   15664امٌر عبد المنعم فرؼلى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  162

 جنٌه   56666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196128وفً تارٌخ ،   42238تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم على احمد على عبدالحمٌد  -  163

 جنٌه   2566660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   355الصالح للمماوالت العمومٌة والتورٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -صالح عبد الرازق ناجى عٌاد -  164

 جنٌه   566660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  26196128

الصالح لتجاره السٌارات ولطع ؼٌارها  تاجر فرد ،، سبك لٌده -تم تعدٌل االسم التجارى الى / صالح عبد الرازق ناجى عٌاد -  165

  566660666أس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل ر  26196128وفً تارٌخ ،   355برلم 

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس   26196128وفً تارٌخ ،   9527عماد الدٌن مصطفى عبد العال عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  166

  جنٌه  566660666المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196128وفً تارٌخ ،   24253احمد دمحم عبدالمادر زهره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  167

 جنٌه   56660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196128وفً تارٌخ ،   26663اسماء سعٌد محمود دمحم الواعر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  168

 جنٌه   1666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196128وفً تارٌخ ،   47343طاهر فؤاد فتحى ابو دافع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  169

 جنٌه   566660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصؾ ت  26196128وفً تارٌخ ،   47464اشرؾ على احمد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

 جنٌه   2666660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196129وفً تارٌخ ،   6465دمحم فوزى احمد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   466660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

  26196129وفً تارٌخ ،   46763خالد دمحم حسن حسٌن محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -لتورٌد المعدات K .Hخالد  -  112

 جنٌه   5666660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196129وفً تارٌخ ،   38348شرٌؾ ابراهٌم حسن على جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   566660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196129وفً تارٌخ ،   23851رضا نصرالدٌن على مبرون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

 جنٌه   16666660666رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال   26196129وفً تارٌخ ،   22462عماد حسن اسماعٌل ابراهٌم خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   1666660666, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   35677دمحم احمد السٌد دمحم منسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  - تم تعدٌل االسم التجارى الى / معرض المنسى -  116

 جنٌه   566660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  26196129تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196129وفً تارٌخ ،   35677دمحم احمد السٌد دمحم منسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  117

 جنٌه   566660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196129وفً تارٌخ ،   47313بشٌر محمود مجدى حسن محارم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  118

 جنٌه   166660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   26196129وفً تارٌخ ،   33251رمضان رمضان مصطفى البدرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  119

 جنٌه   56666660666, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196129ٌخ ، وفً تار  43719حسام عبدالهادى مسعود شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  126

 جنٌه   1666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196129وفً تارٌخ ،   33333شٌماء سعٌد محمود عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

 جنٌه   5666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   26196129وفً تارٌخ ،   33251رمضان رمضان مصطفى البدرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   166666660666, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  26196136وفً تارٌخ ،   47475رد ،، سبك لٌده برلم مخبوزات وحلوانى بركات  تاجر ف-دمحم خمٌس دمحم محمود بركات -  123

 جنٌه   2666660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196136وفً تارٌخ ،   31163محمود دمحم بٌومى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  124

 جنٌه   5666660666تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال ,   26196136وفً تارٌخ ،   22697اموره ابراهٌم ابراهٌم البندارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   266660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   26196136وفً تارٌخ ،   23282جٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم احمد جابرعبدالم -  126

 جنٌه   566660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196131وفً تارٌخ ،   5634عمرو مصطفى طنطاوي ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  127

 جنٌه   5666660666ؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وص

مكتب رحالت احمد على ترافل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -تعدٌل االسم التجارى الى/احمد على عبد الحفٌظ جالل -  128

  566660666بح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص  26196131وفً تارٌخ ،   13366

 جنٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   26196131وفً تارٌخ ،   13366احمد على عبد الحفٌظ جالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  129

 جنٌه   566660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   26196131وفً تارٌخ ،   47563ٌده برلم جرجس مسعد صدلى مٌخائٌل عٌسى  تاجر فرد ،، سبك ل -  136

 جنٌه   5666660666المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   26196131وفً تارٌخ ،   29262اسالم دمحم عبدالحمٌد حسن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  131

 جنٌه   1666660666ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعد

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196161وفً تارٌخ  46935كامل رمضان دمحم محمود بلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم-شمه  -لدورالرابعش ابى ؼالب ا 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196161وفً تارٌخ  46919ٌاسرعوض هللا ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم-سٌدى بشر-سابما 39تنظٌم  42ش مسجد سٌدى بشر  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196161وفً تارٌخ  46926اسامه السٌد عٌد دمحم الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم-الـتأشٌر:   ، ش عمر بن الخطاب امام مسجد الرضا محسن الكبرى العواٌد الدور االرضى محل

وفً تارٌخ  46927مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خلٌفه خطاب عمر -الخطاب لتورٌد المالبس الجاهزه -  4

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ودٌع باشور السٌوؾ شماعه خلؾ الجراج 26196161

ر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌ 26196161وفً تارٌخ  46926سامح دمحم عبدالؽفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 لسم  -محل  -الزواٌده  -، ش السوق العمومى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196161وفً تارٌخ  46921رٌهام انور سعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم-3بجوار سوبر ماركت ابو فارس رلم  5مدخل  35، مساكن الناصرٌه الجدٌده بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196161وفً تارٌخ  46934مصطفى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     لؤى ابراهٌم -  7

 لسم  -محل  -جناكلٌس  -ش مصطفى كامل الرفاعى  17الـتأشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 26196161وفً تارٌخ  46922محمود دمحم هرٌدى عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 لسم-6/ 8الـتأشٌر:   ، ابٌس امتداد 

تم تعدٌل العنوان ,  26196161وفً تارٌخ  46925دمحم فٌصل السٌد دمحم مصطفى ابوحطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 لسم  -شمه  -مٌامى  -ش جمال عبدالناصر  57وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  46936در احمد عبد المادر دمحم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الما-الطنطاوى للمعدات الثمٌله -  16

 لسم-منشٌه العلماء خلؾ مكتب البرٌد 8تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، البوابه  26196161

تم تعدٌل العنوان ,  26196161رٌخ وفً تا 46923عالء الدٌن دمحم عبد المنعم دمحم مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم-محل-ش دمحم ناٌل سٌدى بشر بحرى منتزه ثان 54وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  26196161وفً تارٌخ  11347اشرؾ ابراهٌم ابراهٌم حسن ابو سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -مٌامى  -بحرى  45ش دمحم بن سعد متفرع من ش  16وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196161وفً تارٌخ  46931احمد صالح احمد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه العراوه خلؾ مستودع البوتجاز

وفً تارٌخ  46929نٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌوسؾ صبرى ٌوسؾ لطب ج-جنٌدى لمطع ؼٌار السٌارات -  14

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الخولى البر المبلى خلؾ مشتل صبرى 26196161

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 26196161وفً تارٌخ  46932سالم دمحم عبد الشافى دمحم لاعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه المراؼى شارع عباد الرحمن خلؾ الوحده الصحٌه

تم تعدٌل العنوان ,  26196161وفً تارٌخ  24738احمد على السٌد ابراهٌم عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم -ش الماهره سٌدى بشر لبلى  7وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196161وفً تارٌخ  46928احمد دمحم زكى على عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه الصبحٌه البر المبلى خلؾ مسجد التوحٌد

تم تعدٌل العنوان ,  26196162خ وفً تارٌ 46949عماد الدٌن دمحم مصطفى دمحم الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، متفرع من ش بطل السالم الرابعه الناصرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196162وفً تارٌخ  46942نادٌه رزق حامد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 لسم-26الـتأشٌر:   ، مساكن عبد المادر بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196162وفً تارٌخ  29732ٌده عبدالموى رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزاز حم -  26

 لسم  -ش البٌطاش الرئٌسى امام شركه المٌاه  48الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم  26196162وفً تارٌخ  46953لم    سعداوى لتجاره المواشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -سعداوى ادم حسٌن ناصؾ  -  21

 لسم  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌه خلؾ مدرسه الحسٌن بن على 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196162وفً تارٌخ  46957عزه دمحم على حسن الصؽٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم-السراٌا محلش عبد السالم عارؾ  276الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196162وفً تارٌخ  46937دمحم شولى عثمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم-الـتأشٌر:   ، ش حسن زؼمور مٌامى شمه بالدور الثالث

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196162وفً تارٌخ  46955جمٌله صادق دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -تماطع ش ام تماطع ش ام السلطان و ابن سهالن الردٌان  2رلم  1الـتأشٌر:   ، برج 

وفً تارٌخ  46951ٌوسؾ عبد المادر جمعه عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -جمعه لتجاره الحدٌد واالسمنت -  25

 لسم-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، العجمى ابو ٌوسؾ خلؾ مدرسه االورمان تم 26196162

تم تعدٌل  26196162وفً تارٌخ  46946نادٌه توفٌك دمحم مرسى )صٌدلٌه د/ نادٌه توفٌك( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لسم  -محل  -العواٌد  -بثٌنه الطوٌل  الملعه الجدٌده ارض -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الحسن و الحسٌن 

وفً تارٌخ  46947معاذ مرسً اسماعٌل ابراهٌم الشعراوى )الشعراوى لمالبس االطفال( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 لسم  -محل  -الوردٌان  -ش االمان  79تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  26196162

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196162وفً تارٌخ  46941صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه محمود عبده  -  28

  -برج العرب المدٌمه  - 9مجاوره  16شمه  16الـتأشٌر:   ، عماره 



 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

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 26196162وفً تارٌخ  46936لطفى عبد السالم بدر النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 لسم-الـتأشٌر:   ، المراؼى الجدٌده خورشٌد االرضى محل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196162وفً تارٌخ  46938احمد ابراهٌم دمحم سعد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم-الحضره المبلٌه الدور االرضى محل-ش جالل الدسولى 28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196162وفً تارٌخ  46952صواؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حنان ٌس اٌوب ال -  31

 لسم  -البٌطاش  -الـتأشٌر:   ، ش الحنفٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196162وفً تارٌخ  46954دمحم السٌد دمحم الهندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم-شارع النصر االول شمه 7، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 26196162وفً تارٌخ  46944عبدالوكٌل عوض مفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

  -شمه  -االرضى  -الـتأشٌر:   ، انور السادات برج العرب المدٌم 

تم تعدٌل  26196162وفً تارٌخ  46956خالد رزق خمٌس موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الرزق لتجاره المواشى -  34

 لسم-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مخزن الزٌت امام سوبر ماركت عبد المعبود

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196162وفً تارٌخ  46939ٌهاب دمحم دمحم دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  35

 لسم-االصالح عزبه الفلكى 16السوق من ش  16، برج بدر من ش 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 26196162وفً تارٌخ  46946ضٌؾ طاهر عبد الكرٌم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم-ابٌس مكتب-مشروع ناصر 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196162وفً تارٌخ  46945رمضان دمحم وهبه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 لسم-1العصافره لبلى محل  45من ش  6الـتأشٌر:   ، ش 

تم  26196162وفً تارٌخ  46956وى )على ماركت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد على عبدالعال ابوشها -  38

 لسم  -محل  -سموحه  313 - 362ش  12تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196162وفً تارٌخ  46943عاٌده سعٌد احمد دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 لسم  -شمه  -ارضى  -ـتأشٌر:   ، عزبه ابراهٌم صالح بجوار محالت بطاطا لمطع ؼٌار السٌارات ال

وفً تارٌخ  46948دمحم عالء الدٌن عبدالممصود احمد )طٌور دمحم عالء الدٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم  -محل  -سٌدى بشر بحرى  -رفى تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم بن الصٌ 26196162

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196162وفً تارٌخ  25615رافت ادرٌس احمد ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، اضافه السمه التجارٌه مشروبات زهره الٌاسمٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196163وفً تارٌخ  46982دمحم على دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم  -محل  -فٌكتورٌا  -ش عبدالسالم ذهنى  41، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196163وفً تارٌخ  46974احمد ؼنٌم زكى السٌد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم  - 2محل رلم  -الجمرن  -تنظٌم  3رلم  161ش ابن طٌفور ش  25الـتأشٌر:   ، 

 26196163وفً تارٌخ  46963سعٌد حمٌده حتٌته فرؼل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -حتٌته لتجاره السٌارات الحدٌثه -  44

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الكابالت امام عطاره الرحمه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196163وفً تارٌخ  46959،  سبك لٌده برلم    هشام دمحم صبحى دمحم ، تاجر فرد  -  45

 لسم-ش على ابن ابى طالب العواٌد االرضى شمه 22، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196163وفً تارٌخ  46961احمد السٌد عبد الرازق معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم-مٌله بو حرٌد تماطع ش نصارالـتأشٌر:   ، ش ج

تم تعدٌل العنوان ,  26196163وفً تارٌخ  46978احمد شولى سٌد احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -عزبه الدرٌسه  -اخر ش العمده امام السكه الحدٌد  26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  26196163وفً تارٌخ  26722المنصور لالنتاج الحٌوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سالم منصور فرج هنداوى -  48

 ثان- 37طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى الكٌلو  6تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، لرٌه احمد عرابى حوشه رلم 

وفً تارٌخ  46968وبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الحى احمد محمود الملٌ-مؤسسه الملٌوبى للحداٌد والبوٌات -  49

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المستشفى بجوار صٌدلٌه د/والء 26196163

تم تعدٌل العنوان ,  26196163وفً تارٌخ  46973ابراهٌم عالء الدٌن ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 لسم  -محل  -باكوس  -ش ابن ؼزاله  25ـتأشٌر:   ، وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196163وفً تارٌخ  46976تامر مصطفى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم-امام النمٌب للمعدات الثمٌله 16الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  26196163وفً تارٌخ  46983سبك لٌده برلم      محمود احمد محمود على البحٌرى ، تاجر فرد ، -  52

 لسم  -محل  -العواٌد  -ش فاطمه الزهراء المهاجرٌن  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196163وفً تارٌخ  46967السٌد مصطفى عبد الواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لسم-العصافره-تاسع ش اول باب شمال 45ش  21،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  26196163وفً تارٌخ  46958عمرو حسن سعد السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لسم-شارع الرصافه ابراج المضاه الدور العاشر 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196163وفً تارٌخ  46965لٌده برلم     باسم رشدى السٌد رخا ، تاجر فرد ،  سبك -  55

 لسم-ش الحسن والحسٌن العصافره 53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196163وفً تارٌخ  46984ٌاسر دروٌش حسن على خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 لسم  - 162شمه رلم  -الول الدور ا -ش زكرٌا ؼنٌم  175الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196163وفً تارٌخ  36699ولٌد ابراهٌم دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 لسم-الدور االول ابو ٌوسؾ 26ش موبٌلكا الزهور ن  11، تعدٌل عنوان النشاط الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196163وفً تارٌخ  46486تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم نصر عبدالونٌس السنهورى ،  -  58

 لسم-الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى/ش عمرو بن العاص متفرع من ش جمال عبد الناصر

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 26196163وفً تارٌخ  46971حسام ابراهٌم ابراهٌم دمحم حدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -الدرٌسه  -المصنع الحربى  -ش النصر  18الـتأشٌر:   ، 

تم  26196163وفً تارٌخ  46964عبد الباسط فرج ادرٌس مراكبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الفرج لتجاره المواشى -  66

 لسم-فورى امام معهد الفرسانتعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، العامرٌه الكا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196163وفً تارٌخ  46986احمد حسن دمحم دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم - 26، 18محل  -حاره النسائى المطل على ش الحجارى  4 -الـتأشٌر:   ، ش الحجارى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196163وفً تارٌخ  46962شٌماء على احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -لبل كنٌسه العذراء  -النهضه ش دمحم كسبر بعد مستودع االنابٌب  2الـتأشٌر:   ، فنجرى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  26196163وفً تارٌخ  46972، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن  -  63

 لسم  -شمه بالدور االول علوى  -حجر النواتٌه  -ش البكاتوشى بجوار بماله على  14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196163وفً تارٌخ  46975صالح احمد صالح محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

شمه بالدور االرضى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الدخٌله الجبل ش نور االسالم خلؾ شركه الكٌماوٌات بجوار صٌدلٌه د سامى عبدالموى 

 لسم  -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196163وفً تارٌخ  46979هشام شحاته فضل سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم  -محل  -المنتزه ثالث  -خورشٌد البحرٌه  -شمال من ش السوق  2:   ، ش الـتأشٌر

تم  26196163وفً تارٌخ  26722تم تعدٌل االسم التجارى / المنصور لالنتاج الحٌوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى الكٌلو  6حوشه رلم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/لرٌه احمد عرابى 

 ثان - 37

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196163وفً تارٌخ  26722منصور فرج هنداوى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 ثان - 37طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى الكٌلو  6الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/لرٌه احمد عرابى حوشه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196163وفً تارٌخ  46976اٌمان شعبان السٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 لسم-الجزٌره الخضراء عمار-امتداد ش كاستانٌا 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196163رٌخ وفً تا 46969مصطفى رؤوؾ عبد المعز محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 لسم-حمام الورشه 326وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  46966مصطفى السٌد دمحم عبد الصمد)صٌدلٌه د/مصطفى عبد الصمد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 لسم-محلش االتحاد المبارى الدور االرضى  52تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  26196163

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196163وفً تارٌخ  46966حسن محروس ابراهٌم البطران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 لسم-الـتأشٌر:   ، ش الحسن والحسٌن بجوار الصفا والمروه العصافره لبلى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  46992ٌحٌى زكرٌا دمحم متولى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 لسم-(3( & )2( محطه ترام شدس محل )1) 36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196166وفً تارٌخ  47668مٌنا مسعود ونس جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 لسم-محل 16من ش  8ٌر سعٌد الصعٌدى ش ، شارع الشجر من شارع مسجد الروضه على ناصٌه عص

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  46989دمحم دمحم عبد الرحمن خضٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 لسم-(1شارع الهٌشمى محل رلم ) 1مدخل  1الـتأشٌر:   ، بلون 

وفً تارٌخ  46999العظٌم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حازم مصطفى عبد-جوده لتورٌد االجهزه الكهربائٌه -  75

 لسم-العصافره لبلى 45ٌمٌن ش  7تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش  26196166

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  46997السٌد مسعود على حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 خوشٌد لسم-، عزبه الشٌخ الصؽرى  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  29638جوده عبدالشهٌد جوده سبله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

برأسمال -ونشاطه/تصنٌع وتجمٌع ادوات صحٌه-طوخ دلكه-تال-الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/محافظه المنوفٌه

 -)عشرون الؾ جنٌها( 26666



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل االسم التجارى الى / جوده عبدالشهٌد جوده سبله ) جوده لعموم االستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

-تال-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/محافظه المنوفٌه 26196166وفً تارٌخ  29638

 -)عشرون الؾ جنٌها( 26666برأسمال -ونشاطه/تصنٌع وتجمٌع ادوات صحٌه-طوخ دلكه

تم تعدٌل  26196166وفً تارٌخ  29638تعدٌل االسم التجارى الى/جوده لعموم التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

ونشاطه/تصنٌع وتجمٌع ادوات -طوخ دلكه-تال-المنوفٌه العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/محافظه

 -)عشرون الؾ جنٌها( 26666برأسمال -صحٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  47661عماد على خلٌل عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 لسم-الـتأشٌر:   ، ش اسماء بنت ابى بكر بجوار مسجد الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  46996ٌام ٌسرى احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ه -  81

 لسم-الـتأشٌر:   ، ش احمد فتحى جلٌم امام سوبر ماركت ماكس محل

تعدٌل العنوان ,  تم 26196166وفً تارٌخ  47665السٌد رضا السٌد عبد الهادى جاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 لسم-الخامس علوى شمه-وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عثمان بن عفان متفرع من الخلفاء الراشدٌن الهانوفٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  47664ندا حلمى احمد دمحم المدبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 بشر محل لسمسٌدى -شارع العٌسوى  35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  35561كرٌم دمحم دمحم حسنٌن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 2619/ 1/ 6فى  157لوران لسم الرمل مودع برلم -شارع االلبال  31بالعمار  7محل بدورٌن رلم -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن 

 35561 وممٌد برلم تابع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  47662علٌا رجب احمد عالءالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 المندره بحرى الدور الرابع شمه لسم-الـتأشٌر:   ، شارع مورٌتانٌا من شارع جمال عبدالناصر 

تم تعدٌل العنوان ,  26196166وفً تارٌخ  46991لٌده برلم     عارؾ عبد العظٌم جبرٌل اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك -  86

 لسم-566وصؾ الـتأشٌر:   ، امتداد ش ابو هرٌره عزبه ال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  47666احمد عطٌه احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 )متفرع من الزهراء( محل لسم شارع الشعراوى من العمده 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  46987خمٌس دمحم خمٌس عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 لسم-ش البكرى وشارع السٌده فاطمه محل 26الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  46998ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رفعت دمحم احمد الجندى ، تاج-الجندى للمصوؼات والمجوهرات -  89

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه المراؼى ش عباد الرحمن خلؾ مكتب البرٌد 26196166

تم تعدٌل العنوان ,  26196166وفً تارٌخ  46986منى جمٌل على مهدى)منى كٌدز( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

الحضره -ش لنال المحمودٌه حى المهندسٌن برج لصر الصفا بجوار حجاج وبرج لصر الزهراء 5وصؾ الـتأشٌر:   ، نموذج 

 لسم-5الدور االول شمه رلم -الجدٌده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  35561ٌم دمحم دمحم حسنٌن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كر -  91

 لوران -شارع االلبال  31بالعمار  7الـتأشٌر:   ، محل بدورٌن رلم 

وفً تارٌخ  47667ه برلم    مروان ابراهٌم ابراهٌم اسماعٌل ابوطالب)مكتب ابوطالب للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  92

  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، برج العرب المدٌم بجوار مدرسه خالد بن الولٌد محل رلم  26196166



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  46994حسام اسماعٌل على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 بجوار سٌنما محمود عبدالمنعم جابر لسم 2666رع الهانوفٌل شا 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  46995مٌنا صبحى شحاته جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 لسم-هانوفٌل-ش مسجد الحاج/رضوان 12الـتأشٌر:   ، 

 26196166وفً تارٌخ  47666ظاهر بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شعبان عبد ال-بركات لالجهزه الكهربائٌه -  95

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الصبحٌه البر المبلى خلؾ سوبر ماركت الشٌماء

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 26196166وفً تارٌخ  47663دمحم جابر احمد حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 لسم 1محل رلم  4مدخل  6الناصرٌه بلون  -الـتأشٌر:   ، العامرٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196166وفً تارٌخ  46988مٌنا ناجح لمعى جندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 لسم-مسطح الدور االرضى ش دمحم شرٌؾ الفضالى سٌدى بشر لبلى 11، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  46996مى ناجى الصابر عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سا -  98

 26الـتأشٌر:   ، برج العرب مول االحمدى التجارى الحى السكنى الثالث برج العرب الجدٌده الدور الثانى علوى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196166وفً تارٌخ  23663سبك لٌده برلم     احمد ابوالسعود دمحم امٌن حسن ، تاجر فرد ،  -  99

 لسم-ش  حافظ بدوى ابو سلٌمان المحروسه الجدٌده 23الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/محل بالعمار رلم 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 26196168وفً تارٌخ  33447محمود جابر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 لسم-المبارى-ش الؽلبونى 13الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان ,  26196168وفً تارٌخ  47636اٌوب عبد الحمٌد توفٌك محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم-الدور االرضى محلوصؾ الـتأشٌر:   ، ش البردوٌل متفرع من ش الجمهورٌه بجوار صٌدلٌه العامرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  26196168وفً تارٌخ  47623سعدٌه عبد الممصود على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم-مطروح ابو ٌوسؾ الهانوفٌل Aط  19وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الفادى ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  47615    نسمه حلمى حنا العبد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  163

 لسم-الـتأشٌر:   ، ش مسجد السالم متفرع من ش المستعمره امام فرن ٌحٌى

تم  26196168وفً تارٌخ  47613تعدٌل االسم التجارى الى/هانى الضبع سعد حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 لسم  -محل  -االرضى  -سٌدى بشر لبلى  66ش  115ر:   ، تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌ

وفً تارٌخ  47613الضبع الستٌراد لطع ؼٌار المعدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -هانى الضبع سعد حنٌن   -  165

 لسم  -محل  -االرضى  -سٌدى بشر لبلى  66ش  115تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  26196168

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  42662دمحم حرب ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 -االبراهٌمٌه-ش االدرٌاتٌن 18الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن بالعنوان/

وفً تارٌخ  47629لٌده برلم     الحسٌنى للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك -سمٌر ابراهٌم الحسٌنى عبدالعزٌز  -  167

 لسم  -عزبه الحاج على اول طرٌك الخمسمائه  566تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  26196168

 47622دمحم مصطفى جمال الدٌن احمد وعبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مصنع عبد الوهاب للعب االطفال -  168

عدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الرابعه الناصرٌه شارع مخزن االلب ثالث شارع شمال ابٌس دور تم ت 26196168وفً تارٌخ 

 لسم-ارضى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  47626دمحم صبحى سعد السدٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 لسم-كتب البرٌدالـتأشٌر:   ، عزبه االصالح خورشٌد البحرٌه بجوار م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  47625جالل عٌسى على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم  -مكتب  -ارضى  -السٌوؾ  -الـتأشٌر:   ، عزبه باؼوص الوسطانٌه 

وفً  47619اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شمس الدٌن سعد السعٌد شمس الدٌن ، ت-مجوهرات ومصوؼات شمس الدٌن -  111

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عبد هللا الندٌم عزبه المراؼى خلؾ مسجد نور االسالم شمه  26196168تارٌخ 

 لسم-ارضى

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  26196168وفً تارٌخ  6552احمد حسن احمد عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

وٌصبح العنوان/المنشٌه الجدٌده -جنوب المنطمه الثالثه لسم برج العرب 4بلون 15الـتأشٌر:   ، الؽاء العنوان الكائن فى/لطعه رلم

 كرموز-المنطمه الصناعٌه خلؾ مدٌنه الحرفٌٌن المرحله االول

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196168وفً تارٌخ  47631مٌنا ادور مٌنا متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لسم  - 2محل  -اتحاد مالن برج الزٌتون  -، العصافره بحرى ش دمحم زٌتون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  6552احمد حسن احمد عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

وٌصبح العنوان/المنشٌه الجدٌده -جنوب المنطمه الثالثه لسم برج العرب 4بلون 15عه رلمالـتأشٌر:   ، الؽاء العنوان الكائن فى/لط

 كرموز-المنطمه الصناعٌه خلؾ مدٌنه الحرفٌٌن المرحله االول

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  47611دمحم عبد الونٌس دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم-ٌر:   ، ش دار الجمال من ش الرحامنه محطه االصالح محلالـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  47618دمحم صالح عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم  -ؼرفه من شمه  -االول علوى  -ش مسجد مكه خلؾ بورسعٌد  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  47626دمحم عبد الحمٌد عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد  -  117

 لسم-العصافره لبلى مكتب 45مع ش  12الـتأشٌر:   ، برج الصفوه ناصٌه ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  47637نورا فتحى جابر السٌد ذكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 لسم-الـتأشٌر:   ، ش شركه الكهرباء امام كنزى لالحذٌه

وفً تارٌخ  47632دمحم عٌد ثابت شحاته)مركز عٌد لجمٌع خدمات المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 لسم-حاره بن عاصم محل 18/ 16ش باب الملون  46تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  26196168

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  47633احمد دمحم على عوض على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم  -شمه  -االرضى  -عزبه عالم لبلى الدرٌسه الهانوفٌل جوار مسجد عباد الرحمن  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  35974سعاد دمحم فوزى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -المنشٌه  -ش السٌد دمحم كرٌم  96ٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / الـتأش

تم تعدٌل  26196168وفً تارٌخ  47612صالح عبد المنعم اسماعٌل حسنٌن حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم-ش الصاغ دمحم عبد السالم مكتب 13العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  42662ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم حرب -  123

 -االبراهٌمٌه-ش االدرٌاتٌن 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196168وفً تارٌخ  47627دمحم عبدالسالم عبدالحلٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  -شمه  -العامرٌه اول ش لشوع امام مسجد عبدالصالحٌن  5لـتأشٌر:   ، وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان ,  26196168وفً تارٌخ  47636مصطفى سعٌد دمحم رمضان شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم-شارع خٌر هللا بن 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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

وفً تارٌخ  47638ٌاسر مساعد بخاطره دومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دومه لتجاره السٌارات الحدٌثه -  126

 لسم-الزراع البحرى 26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، العامرٌه ن  26196168

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  8637دمحم السعٌد حامد عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 لسم-الـتأشٌر:   ، خلؾ ممابر البمٌع ابٌس الثانٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  8637دمحم السعٌد حامد عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 لسم-2613/3/17وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ محل جزاره-ش احمد ابراهٌم و ش بن لالوون 54الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  47669السٌده عبد العال احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 لسم-سٌدى جابر محل-عزبه فتى 9شارع  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196168وفً تارٌخ  47617دنٌا عادل سعد زٌن الدٌن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم  -محل  -ش مشمس البصل  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196168وفً تارٌخ  47621شٌماء طارق حسن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم-نادى سموحه 8وصؾ الـتأشٌر:   ، ش النمل والهندسه امام بوابه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  8637د حامد عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السعٌ -  132

 16666برأسمال -ونشاطه/مرزعه مواشى-الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر كائن بالعنوان/خلؾ ممابر البمٌع ابٌس الثانٌه

 لسم-)عشره االؾ جنٌها(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  47614فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد حسن دمحم ناصؾ ، تاجر -  133

 لسم  -شمه  -سكٌنه المدٌمه  4ش  54الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  47616ٌاسمٌن محٌى محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لسم  -محل  -سموحه  -تمسٌم المحافظه  -هـ  16المطعه  -عماره لؤلؤه الجمارن  - 5 ،4،  3الـتأشٌر:   ، محالت 

تم تعدٌل العنوان ,  26196168وفً تارٌخ  47634احمد صالح احمد السٌد احمد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم -محل  -حاره الجامع االزارٌطه  5تنظٌم  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196168وفً تارٌخ  23177عالء جابر دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 رمل ثان-ابٌس الثانٌه-أكتوبر 6الـتأشٌر:   ، شارع مدرسه 

تم تعدٌل  26196168وفً تارٌخ  47624الحسن فروتس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -محمود خمٌس دمحم حسن  -  137

خط  -المعموره البلد  -شمه  -االرضى  -ش التٌن بجوار مدرسه الفارولٌه ثان المنتزه  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المعموره 

 لسم   -رشٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  26196168وفً تارٌخ  47628شحاته السٌد شحاته السٌد بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الهانوفٌل الرئٌسى امام فندق طلعت 

تم تعدٌل العنوان  26196168وفً تارٌخ  47635محمود عاطؾ احمد عبد المولى الشٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 لسم-, وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه متفرع من سوق المؽاربه

تم تعدٌل العنوان ,  26196168وفً تارٌخ  47639زكى فرؼلى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد صالح -  146

 لسم-ش تنظٌم سٌدى المبارى 36وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  26196169وفً تارٌخ  47647هانى محسن دمحم الراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الراوى للمماوالت العمومٌه -  141

 لسم-ل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مخزن الزٌت خلؾ لهوه دمحمٌنتعدٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  26196169وفً تارٌخ  47671احمد دمحم عبد المعطى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم-محل-ش جالل الدسولى الحضره لبلى 67وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47643طباجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ولٌد دمحم دمحم حسن -  143

 شارع مصطفى كامل باكوس محل لسم 125الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  47645نور فضل ادرٌس ابو مراكبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ادرٌس للمماوالت العمومٌه -  144

 لسم-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مجمع الورش خلؾ صٌدلٌه د/مهدىتم تعدٌل  26196169

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47674تهانى عبدالمجٌد دمحم رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم -الـتأشٌر:   ، مجمع السالم امام مدٌنه المهندسٌن برج العرب الجدٌده محل 

تم تعدٌل العنوان  26196169وفً تارٌخ  15943عمر فتحى عبد الؽفار السٌد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 المنطمه الصناعٌه بالناصرٌه الجدٌده لسم العامرٌه 31المطعه -, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان المحل الرئٌسى االخر الى

تم تعدٌل العنوان ,  26196169وفً تارٌخ  47655بد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حمدى عبد الرحمن ع -  147

 لسم-شارع ارض حمٌده كرٌم 24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47665عادل فهمى دمحم ابراهٌم تعلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه الصبحٌه البر المبلى دور ارضى خلؾ المحجر

تم تعدٌل العنوان ,  26196169ٌخ وفً تار 47651مصطفى اسماعٌل محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 لسم-ارض دمحم خلؾ الدرٌسه 4ش  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47676كمال دمحم عبد اللطٌؾ مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم-حظٌرهالـتأشٌر:   ، العامرٌه مرٌوط لرٌه الٌمن حسن المطان ارض المستشار 

تم  26196169وفً تارٌخ  47652عمر فرج دمحم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الصاوى للمماوالت العمومٌه -  151

 لسم-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع البوسته امام البوسته

وفً تارٌخ  47654،  سبك لٌده برلم     مصطفى احمد مصطفى ابو الخٌر ، تاجر فرد-ابو الخٌر للمواد الؽذائٌه -  152

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه خلؾ محالت اوالد خطاب 26196169

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196169وفً تارٌخ  47669عمرو دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم-الهانوفٌل-رضوان ناصٌه شارع الزبٌر بن العوام برج اتحاد الربٌعشارع مسجد  26، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47673اٌه احمد فتوح شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم-متفرع من ش دمحم فرٌد وٌنجت مكتب 153ش  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196169وفً تارٌخ  47666لمسٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر اسماعٌل مصطفى ا -  155

 شارع مسجد االنصار عزبه البكاتوشى لسم 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47653ماجده فتحى عارؾ حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 ، العامرٌه شارع مخزن الزٌت امام فرن دمحمٌن لسم  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47666ٌاسر عرفه صمر عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 لسم-الـتأشٌر:   ، ش التعاون من ش احمد ابو سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47644رلم    نهى السٌد الشاعر حران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  158

 لسم-محل-ش مصطفى كامل فلمنج 99الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47649ساره عطٌه احمد على سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 لسم-مٌامى-خلؾ شارع امٌن خٌرت الؽندور 6,  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47672عمرو دمحم ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 لسم-8,  1الـتأشٌر:   ، عماره سٌتى باالس ش مدرسه الرٌاده سموحه تمسٌم الهاللى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  26196169وفً تارٌخ  47641رلم    مصطفى عٌد حسن على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  161

 لسم-ش علوه الحكٌم كوم الدكه 16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47646دمحم احمد السٌد دسولى خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم-خلؾ فرن كٌداهم 26الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  26196169وفً تارٌخ  47675عمر هشام حسٌن حسٌن المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 لسم -االرضى محل  -ش سرهنن لوران  35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

العنوان , تم تعدٌل  26196169وفً تارٌخ  13696احمد اسماعٌل محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

خورشٌد -شارع ورشه البالط متفرع من شارع المراؼى العمومى بجوار صٌدلٌه د/ ابراهٌم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

 لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  23177عالء جابر دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 رمل ثان-ابٌس الثانٌه-أكتوبر 6تاح فرع بالعنوان/شارع مدرسه الـتأشٌر:   ، افت

تم تعدٌل العنوان ,  26196169وفً تارٌخ  45675احمد عبدالسمٌع عبدالعزٌز اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 لسم-ابٌس-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/الرابعه الناصرٌه ش الشهٌد عبد السالم ممبل

تم تعدٌل العنوان  26196169وفً تارٌخ  47656سعاد عبد الاله لطب عبد هللا الحرٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 لسم-, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش اسكوت العمومى بجوار صٌدلٌه سامح محل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47646رجب السٌد احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 شارع امٌن خٌرت الؽندور لسم 36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47659احمد السٌد دمحم السٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 لسم باب 2باكوس محل -شارع ابن سعاده من شارع مصطفى كامل  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47676راشد فرج احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 لسم-الـتأشٌر:   ، النهضه  المسٌرى امام ورشه نجاره على الجوهرى

تم تعدٌل  26196169ارٌخ وفً ت 47648حسن احمد حسن على سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سراج للٌموزٌن -  171

 لسم-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، العامرٌه شارع الجٌش امام سوبر ماركت كازٌون

وفً تارٌخ  47656مٌاده مصطفى احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -المصطفى لالستثمار العمارى -  172

 لسم-ر امام سنترال الدمحمٌهتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عبد الماد 26196169

تم تعدٌل العنوان ,  26196169وفً تارٌخ  47667زكرٌا مصطفى حامد دمحم ابو جندٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، البر المبلى عزبه الخولى خلؾ المشتل

وفً تارٌخ  47668حمد ستو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق دمحم عبد الحك ا-ستو لتورٌد المصوؼات والمجوهرات -  174

 لسم-خلؾ مزرعه الدمنهورى 35تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، لرٌه عرابى ن  26196169

 تم تعدٌل العنوان 26196169وفً تارٌخ  15943عمر فتحى عبد الؽفار السٌد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 المنطمه الصناعٌه بالناصرٌه الجدٌده لسم 31المطعه -, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  45496مرفت دمحم محمود زبادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 لسم-شارع تٌمور 32الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47658دمحم احمد فرؼلى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 لسم-1طرٌك الحرٌه االبراهٌمٌه محل  185الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 26196169وفً تارٌخ  47662رحاب دمحم عبد هللا عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 لسم-مركز شباب ابٌس 47بلون -ابٌس المرٌه الثانٌه 27الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47661حسن سالمه حسن الروش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 الـتأشٌر:   ، الناصرٌه المدٌمه سور مركز شباب الناصرٌه محل لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196169وفً تارٌخ  47642ابراهٌم عثمان فرج ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 لسم-الـتأشٌر:   ، ش الكابالت امام شركه االتصاالت

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 26196116وفً تارٌخ  47682كرٌمه محمود على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 المندره لبلى محل لسم-شارع ابوخلؾ متفرع من شارع دمحم حسٌن  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  6616ولٌد دمحم عبدالؽنً دمحم ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 لسم -مطار النزهه  -عبدالمنعم رٌاض  4الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  34879احمد دمحم مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 خورشٌد لسم -المراؼى الجدٌده-4الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن فى/عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116 وفً تارٌخ 34879احمد دمحم مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 16666برأسمال -ونشاطه/تصنٌع لحوم-شارع المندره المبلٌه شارع صٌدلٌه نور 3الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 لسم-)عشره االؾ جنٌها(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  27874دمحم ابراهٌم فتحى البهوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 لسم-سموحه- G- 16محل رلم -الدور االرضى-الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى/مول جرٌن بالزا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47691عاطؾ خضر سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 لسم-كنٌسه العزراء محلش دار السالم امام  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47689اسامه دمحم احمد على عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 لسم-2شمه رلم -مٌامى الدور االول علوى-ش االسكندر ابراهٌم 38وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  26196116وفً تارٌخ  47688لٌم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالحلٌم دمحم مصطفى)بماله عبدالح -  188

 لسم -محل  -ش مدرسه اسكندرٌه جانوتى  15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  27874دمحم ابراهٌم فتحى البهوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 لسم-سموحه- G- 16محل رلم -الدور االرضى-ر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى/مول جرٌن بالزاالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  41328محمود على محمود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

)مائه  166666برأسمال لدره -سالم مستور جاب هللا-ٌن المهدٌهالـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ابو المطامٌر كوم حف

 -ونشاطه/حظٌره مواشى-الؾ جنٌها(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47683شعبان على حسن عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 لسم -ش الهرم الطبى  -محل  -خلؾ عبدالفتاح البن  17الـتأشٌر:   ، ابوٌوسؾ الكٌلو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47687محمود على احمد السمان فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 لسم-محل-سٌدى بشر لبلى-من شارع الماهره 627مع ش  665وصؾ الـتأشٌر:   ، ناصٌه ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  6616رد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد دمحم عبد الؽنً دمحم ؼنٌم ، تاجر ف -  193

 لسم سٌدى جابر -مطار النزهه  -عبدالمنعم رٌاض  4الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بعنوان / ش 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 26196116وفً تارٌخ  34879احمد دمحم مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 خورشٌد لسم -المراؼى الجدٌده-4الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن فى/عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47679عطٌت هللا احمد عطٌت هللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 لسم-سكٌنه الجدٌده العواٌد الثالث شمه 14وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47686دمحم احمد ابو زٌد عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 لسم-محل-باكوس-شارع ابن لاسط 25الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 26196116وفً تارٌخ  47693حنفى محمود دمحم ابو كلٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 لسم-الدور االرضى محل-ش ملن حفنى المندره بحرى 538الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  672زكرٌا ولٌم مسعود لوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 لسم -السٌوؾ  -شارع عادل مصطفى شولى مع ش ولٌم هول  5الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47684دمحم مصطفى دمحم حسن طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 لسم -شارع الحجاز االبراهٌمٌه  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47685دمحم دمحم السعٌد دمحم ابو رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 لسم-شمه-الرابع عشر-من ش عمرو النجومى سٌدى بشر بحرى 586أ تنظٌم ش  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47696سلٌمان حامد خضرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 لسم - 1شمه  -الثانى  -ض مطار النزهه عزبه عبدالمنعم رٌا 1الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47681دمحم اسماعٌل عبد الهادى عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الرحمه خلؾ شركه لٌسكو خورشٌد شمه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47677سبك لٌده برلم      ٌونس دمحم السٌد احمد جمعه ، تاجر فرد ، -  263

 لسم-2الـتأشٌر:   ، عزبه محسن الكبرى نمره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47678اسماعٌل على دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 لسم-1 ارضى محل-ش مسجد ناجى 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  34879احمد دمحم مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 لسم-شارع المندره المبلٌه شارع صٌدلٌه نور  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  34879احمد دمحم مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

وتارٌخ افتتاح المحل -ونشاطه/بٌع مجمدات )اللحوم(-ش التموٌن محل 9الـتأشٌر:   ،  المراؼى الجدٌده ارض ابراهٌم سعد امام ش 

 لسم-2617/9/11فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  47163جمال زكى بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌشٌل  -  267

 ( ٌمٌن مدخل العمار لسم1سابا باشا محل )-شارع بطلٌموس الفلكى  7الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 26196113وفً تارٌخ  47116احمد احمد دمحم ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 لسم-شمه-اول علوى-ش اسكندر ابراهٌم ابراج مٌامى 54الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  26196113وفً تارٌخ  21185دمحم صالح الدٌن ابراهٌم سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 العواٌد لسم-شمه الدور االرضى -الحاج حمٌده عزبه محسن خلؾ فٌال 16-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

تم تعدٌل العنوان ,  26196113وفً تارٌخ  47699هانى عبد المادر مهٌرى جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لسم-محل-وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عمر المختار الهانوفٌل

تم  26196113وفً تارٌخ  47168تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الرضا للرخام ، -مسعود رضا معوض عبد المسٌح -  211

 لسم-16تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، منشٌه العلماء ش نور االسالم الدراٌسه لبلى كٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  26196113وفً تارٌخ  6647دمحم ممدوح حسن عبد العزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

ونشاطه/مطعم وكافٌه -سموحه-وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر كائن بالعنوان/كافٌترٌا بداخل نادى سموحه الرٌاضى

ؼرفه  6647ولٌد برلم  385اودع برلم -)عشره االؾ جٌنها( 16666برأسمال لدره -لتحضٌر وبٌع المشروبات الساخنه والبارده

 لسم-االسكندرٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  47697دالهادى بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم معبد عب -  213

 شارع ابوالحكم شارع المدٌنه المنوره كوبرى الناموس محل لسم 2الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 26196113وفً تارٌخ  47116محمود عطٌه عوض رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 لسم -محل  -السٌوؾ الساعه  -ش وٌلى اسبرنج  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  26196113وفً تارٌخ  31866ابراهٌم فاٌز مصطفى مصطفى العدلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

لسم  -تعاونٌات سموحه  -سموحه  -كتور عمانوٌل شارع فٌ 17عماره  7, وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بعنوان /  محل رلم 

 سٌدى جابر

وفً تارٌخ  47115حازم ٌسرى محمود عبدالعاطى )صٌدلٌه د/ حازم ٌسرى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لسم -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الطرٌك الدائرى الجدٌد عزبه زلزوق السٌوؾ محل  26196113

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  47169السٌد احمد على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 لسم -محل  -االرضى  -كلٌوباترا  -صفٌحه طرٌك الجٌش  155تنظٌم  148الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196113رٌخ وفً تا 38478جرجس ٌعموب بطرس عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع اللواء على نصر مدخل لرٌه الصفا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  47664ندا حلمى احمد دمحم المدبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 لسم C14و C13وحدات  الـتأشٌر:   ، مول جرٌن بالزا سموحه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  47164دمحم عمران مسعود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 لسم-طرٌك اسكندرٌه مطروح امام خلؾ اكتوبر بجوار مطعم الوالى 2605الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  47111سبك لٌده برلم     هانى حسنى عبد هللا عشم هللا ، تاجر فرد ،  -  221

 لسم-محل-السٌوؾ امام عٌاده د/دمحم حسٌن- N .Nالـتأشٌر:   ، ش ادٌب بجوار كوافٌر 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 26196113وفً تارٌخ  47664ندا حلمى احمد دمحم المدبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 2619/ 1/ 13فى  348مودع برلم  C14و  C13سموحه لسم سٌدى جابر وحدات -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن مول جرٌن بالزا 

 47664وممٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  47161دمحم فرج فهمى على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 لسم-شمه-عصافره لبلى-شمال مدخل شارع المعهد الدٌنى 3،    الـتأشٌر:



 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 العنوان ,  26196113وفً تارٌخ  47114دمحم مصطفى حنفى محمود رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 لسم-محل-وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عثمان اباظه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  47165برلم    السٌد احمد سعد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  225

 لسم-الـتأشٌر:   ، خورشٌد لبلى السكه الحدٌد بجوار معرض سٌارات محجوب

تم تعدٌل العنوان  26196113وفً تارٌخ  31866ابراهٌم فاٌز مصطفى مصطفى العدلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 لسم سٌدى جابر -تعاونٌات سموحه  -سموحه  -شارع فٌكتور عمانوٌل  17عماره  7حل رلم , وصؾ الـتأشٌر:   ، م

تم تعدٌل العنوان ,  26196113وفً تارٌخ  46875سعٌد احمد السٌد عبد المجٌد رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

ونشاطه/صناعه وتعبئه -احمد السٌد عبد المجٌد رحٌم ابو حمر بملن-وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر /مركز بسٌون

سجل  38251ممٌد برلم -اؾ واٌت-والسمه التجارٌه/االوربٌه للدهانات الحدٌثه-)عشره االؾ جنٌها(16666برأسماله-الدهانات

 -تجارى ؼرفه طنطا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  47694شولى دمٌان بخٌت خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 توفٌمى خلؾ كنٌسه السٌده العذراء مارى جرجس واالنبا باخومٌوس لسم 16الـتأشٌر:   ، حوض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  35881ولٌد دمحم منصور عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 امام مصنع الرخام بجوار مفتاح جمعه خلؾ مسجد بالل بن رباح مزرعه لسمالـتأشٌر:   ، العامرٌه ابو بسٌسه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  35881ولٌد دمحم منصور عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

ه لسم الدخٌله ونشاطخ تورٌد شارع مسجد الرحمه ارض العوضى بجوار مسجد الرحمه الدوراالرضى شم 12الـتأشٌر:   ، 

 35881وممٌد برلم  2617/ 16/ 25فى  9267مستلزمات مزارع دواجن واعالؾ مودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  47162رجب محمود على ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 سمل-ش مسجد الماضى ومشجد الشٌخ محل 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  47166عبد الرزاق احمد السٌد عٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 لسم-الوردٌان-الـتأشٌر:   ، شارع االمٌر لؤلؤ ناصٌه شارع المفال

تم تعدٌل العنوان ,  26196113تارٌخ  وفً 47113احمد صالح الدٌن كمال دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 لسم-شمه-الرابع عشر-برج الؤلؤه-الدار وعرامه-وصؾ الـتأشٌر:   ، المندره لبلى

تم تعدٌل العنوان ,  26196113وفً تارٌخ  47689اسامه دمحم احمد على عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

وممٌد  2618/ 1/ 13فى  372شارع ممفٌس االبراهٌمٌه لسم باب شرق مودع برلم  112وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن 

 47689برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  47166جابر دمحم السٌد على سنبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 لسم-محل-ش ابن وصٌؾ شاره 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196113وفً تارٌخ  47112اٌه عالء الدٌن على احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 لسم-محل-ش ام المؤمنٌن عائشه سٌدى بشر لبلى 86وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113 وفً تارٌخ 47696فاطمه دمحم مصطفى ابوشنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 محل 6بلون  24الـتأشٌر:   ، البرج الجدٌد جنوب المنطمه الصناعٌه لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  26196113وفً تارٌخ  6647دمحم ممدوح حسن عبد العزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 لسم-سموحه-الرٌاضىوصؾ الـتأشٌر:   ، كافٌترٌا بداخل نادى سموحه 

تم تعدٌل العنوان ,  26196113وفً تارٌخ  6647دمحم ممدوح حسن عبد العزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 لسم- 2612/12/9وتارٌخ افتتاح المحل فى  -ونشاطه/صٌدلٌه-رشدى  -طرٌك الحرٌه  464وصؾ الـتأشٌر:   ،  



 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 العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  35881ٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد دمحم منصور عبد المج -  246

ابوبسٌسه امام مصنع الرخام بجوار مفتاح جمعه خلؾ مسجد بالل بن رباح -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر كائن العامرٌه 

 35881وممٌد برلم تابع  2618/ 1/ 13فى  381جنٌه مودع برلم  16666ونشاطه مزرعه دواجن وراس ماله 

وفً تارٌخ  47695سٌد دمحم سٌد دمحم سرحان )سرحان لبٌع لطاعات االلومنٌوم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مدرسه سوزان مبارن محل لسم 26196113

تم تعدٌل العنوان ,  26196113وفً تارٌخ  47167تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ٌاسمٌن محمود عبد الستار ٌاسٌن ، -  242

 لسم-محل-رشدى-طرٌك الحرٌه 456وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196113وفً تارٌخ  47689اسامه دمحم احمد على عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 ارع ممفٌس االبراهٌمٌه لسمش 112وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196114وفً تارٌخ  47136وائل دمحم فاروق لطب المشالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 لسم-سٌدى بشر لبلى-ش الشهٌد دمحم ٌوسؾ ؼالى 26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196114وفً تارٌخ  47119برلم     محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  245

 لسم-عصافره لبلى شمال المنتزه 45من ش  22وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ  47123منى كمال الراوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 لسم-1905خلؾ بنزٌنه السالن ن الـتأشٌر:   ، تمسٌم الزراعٌن السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ  47129احمد موسى احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 لسم-الدور االرضى محل-نجع عبد الرؤوؾ-الـتأشٌر:   ، السفن اب بجوار شركه النٌل لالدوٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ  47122، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد هللا دمحم كامل عبد الرحمن -  248

 لسم-2محل  13مزلمان البحرٌه رلم  25الـتأشٌر:   ، طوسون ش 

تم تعدٌل العنوان ,  26196114وفً تارٌخ  43813صالح فوزى احمد ابودهب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 لسم-برج رٌاض كابٌتال-الدور االرضى-1شمه رلم -سموحه-ش كمال الدٌن صالح  12ٌر:   ، وصؾ الـتأش

وفً تارٌخ  47142دمحم صبحى عبد العلٌم موسى بالبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -بالبل للمماوالت العمومٌه -  256

 لسم-السكه الحدٌدتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه التفتٌش بجوار  26196114

وفً تارٌخ  47144عصمت عصمت دمحم صادومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -صادومه لعموم االستٌراد والتصدٌر -  251

 لسم-سٌدى بشر-شارع عدنان المدنى 12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  26196114

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ  47121لم    نصر احمد دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  252

 لسم-شارع د/حامد نصر 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196114وفً تارٌخ  43813صالح فوزى احمد ابودهب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 لسم-برج رٌاض كابٌتال-الدور االرضى-1شمه رلم -سموحه-حش كمال الدٌن صال 12وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ  47118مٌشٌل عزٌز مرلص بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 لسم-عصافره لبلى-الـتأشٌر:   ، شارع ملن حفنى بجوار صٌدلٌه العصافره

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ  47132، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     وائل عالم دمحم عبدالرحمن -  255

 الـتأشٌر:   ، المندره بحرى شارع متفرع من شارع مورٌتانٌا محل لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ  47137مرفت العزب فهمى شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 لسم-شٌر:   ، عزبه التومٌر خلؾ مجمع المدارسالـتأ



 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 العنوان ,  26196114وفً تارٌخ  47128نسرٌن مجدى العلٌمى احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 لسم-ش محمود النشاء امام سوق الهانوفٌل محل 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ  47146،  سبك لٌده برلم     ادمٌن رجب مسعود ادرٌس ، تاجر فرد -  258

 الـتأشٌر:   ، شارع مدرسه الثانوى خلؾ مكتبه مروان لسم

تم تعدٌل  26196114وفً تارٌخ  47141امٌر اسماعٌل سٌد احمد اسماعٌل احمد شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 لسم-ر:   ، عزبه مهند لرٌه خطابالعنوان , وصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ  47126دمحم دمحم عطٌه دمحم الزنكلونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 لسم-سٌدى بشر-الـتأشٌر:   ، شارع ابو بكر الصدٌك خلؾ المدرسه االبتدائى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  26196114وفً تارٌخ  47133سبك لٌده برلم    دمحم دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،   -  261

 لسم-ارض زراعٌه-مرٌوط لرٌه بؽداد المهدٌن بجوار نجع المطعان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ  35142سالم عبدالرسول السٌد الكبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 لسم-ٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/عزبه الموظفٌن الجدٌده بجوار سكه حدٌد مصرالـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  26196114وفً تارٌخ  47125مصطفى اسماعٌل هالل اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 Sos-rslوصؾ الـتأشٌر:   ، شارع البنن خلؾ حضانه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ  47127رشا صابر السٌد بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 لسم-4شارع باب الملون محل رلم 28الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  26196114وفً تارٌخ  36596صبحى دمحم فرج على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 شارع النصر-سموحه-توب هاوس 4عماره  14الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ  47131السٌد احمد جاد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 لسم-1محل العواٌد خورشٌد -عزبه تحمٌر البحرٌه 2الطرٌك الصحراوى ش  2الـتأشٌر:   ، 

تم  26196114وفً تارٌخ  47138صالح هالل عزب سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عزب لالستثمار العمارى -  267

 لسم-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المسم امام مدرسه االبتدائى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114خ وفً تارٌ 47117محمود حمٌد متولى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 لسم-(2كامب شٌزار محل )-ش حامد نصر 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ  47134نور فرج نصر الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 لسم-بجوار مولؾ بنجر السكر 1الـتأشٌر:   ، العامرٌه بنجر السكر لرٌه 

وفً تارٌخ  47135سلطان خمٌس رحومه مٌكائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -رحومه لالستثمار العمارى -  276

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المسم خلؾ سوبر ماركت التوحٌد 26196114

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196114ً تارٌخ وف 47126هانى عنتر السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 لسم-، عبد المادر خلؾ سوبر ماركت البركه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196114وفً تارٌخ  47143اسالم سعد دمحم بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 ، الطرٌك الصحراوى بجوا بنزٌنه اون ذارن لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ  43142محمود عواد سٌد دمحم بكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 لسم-شارع الباب االخضر مكتب بالدور الثانى 4و  2الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان الى/



 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

وفً تارٌخ  47139فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الحمٌد سلٌم ٌوسؾ سالم ، تاجر -عبد الحمٌد للمماوالت العمومٌه -  274

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الوكاٌل بجوار سوبر ماركت االمل 26196114

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196115وفً تارٌخ  47164ابراهٌم دمحم انصارى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 لسم-حامنه الشارع الرئٌسى بجوار المسجد ودار المناسباتالـتأشٌر:   ، عزبه الر

الرٌان للتصدٌر و عموم التورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -تم تعدٌل االسم التجارى الى / رشا دمحم حسن عبدالرحٌم رٌان -  276

-ٌسى اخر بالعنوان/ابو المطامٌرتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئ 26196115وفً تارٌخ  29412برلم    

 -)خمسون الؾ جنٌها( 56666برأسمال -ونشاطه/مزرعه انتاج حٌوانى-على احمد حسن-مزرعه المجد شمال التحرٌر

تم تعدٌل العنوان  26196115وفً تارٌخ  29412رشا دمحم حسن عبدالرحٌم رٌان)رٌان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

ونشاطه/مزرعه -على احمد حسن-مزرعه المجد شمال التحرٌر-، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ابو المطامٌر   , وصؾ الـتأشٌر:

 -)خمسون الؾ جنٌها( 56666برأسمال -انتاج حٌوانى

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 26196115وفً تارٌخ  47166كرٌم دمحم عبدالعال احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 لسم  -ش مسجد الموحدٌن سٌدى بشر لبلى محل  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196115وفً تارٌخ  6647دمحم ممدوح حسن عبد العزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى/كافٌترٌا بداخل نادى سموحه الرٌاضى

تم تعدٌل العنوان ,  26196115وفً تارٌخ  6647دمحم ممدوح حسن عبد العزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽــــاء محل الرئٌسى االخر

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  26196115وفً تارٌخ  47152محمود ابراهٌم دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 لسم-(شمه بالدور الثالث15الـتأشٌر:   ، مبارن )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  26196115وفً تارٌخ  47156بدر دمحم دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 لسم-شارع وكاله اللٌمون 42

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196115وفً تارٌخ  47146برلم     نوره مرزق صادق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  283

 لسم-الـتأشٌر:   ، خلؾ مستشفى االمل من ش اسكندرٌه مطروح البٌطاش

تم تعدٌل  26196115وفً تارٌخ  47155احسان السٌد مصطفى سلٌمان ابو حداٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 لسم-مخزن االنابٌب امام لهوه الطحونه العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  26196115وفً تارٌخ  47168هاله فرٌد وجدى احمد البورٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 لسم-3محل-شارع السلطان حسٌن شارع الشهٌد صالح مصطفى حالٌا 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196115وفً تارٌخ  47169الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود عبد الحمٌد احمد عبد -  286

 لسم-عزبه فتى سموحه الدور الثالث شمه 12ش  8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196115وفً تارٌخ  47147صبحى صبحى السٌد السٌد المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 لسم-المحروسه الجدٌده-صؾ الـتأشٌر:   ، شارع ابو حنٌفه من مسجد الهداٌاو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196115وفً تارٌخ  47154معاذ على حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 لسم-56عشر شمه شارع عباد الرحمن برج الهنا الحضره الجدٌده حى المهندسٌن الدور الثالث  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196115وفً تارٌخ  47145احمد دمحم انور منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 لسم-4على سور الجمعٌه الزراعٌه محل  16الـتأشٌر:   ، ش 



 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 العنوان , وصؾ  26196115وفً تارٌخ  47158شٌماء عبد هللا دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع الروبى بجوار لصر الموٌرى من ش الهانوفٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196115وفً تارٌخ  47163ابتسام احمد احمد االصالبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 لسم-ارض المالحه-ش مأوى المبارى 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196115وفً تارٌخ  47153اشجان محمود على الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 لسم-البٌطاش شمه 2الـتأشٌر:   ، شارع السمالٌهى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196115وفً تارٌخ  47166هانى ظرٌؾ صدلى الكسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 لسم-محل-سٌدى بشر لبلى-شارع دمحم فرٌد 41الـتأشٌر:   ، امام 

تم تعدٌل العنوان ,  26196115وفً تارٌخ  47167دمحم السٌد محسن احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 لسم-27شارع عبد الحمٌد العبادى ناحٌه بولكلى ارضى محل  31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196115وفً تارٌخ  35692امل احمد مرسى الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

بٌبى كوال برج الفرج ش مدرسه برج السالم امام شارع متولى الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/عزبه الموظفٌن خلؾ مصنع 

 لسم-الشعراوى

تم  26196115وفً تارٌخ  47149عالء ٌوسؾ عبد الوهاب)صٌدلٌه/عالء ٌوسؾ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 لسم-3رلم  لوران محل-أ تنظٌم دمحم البال من عبد السالم عارؾ 7تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196115وفً تارٌخ  47162عال مصطفى عطٌه شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 لسم-الـتأشٌر:   ، عماره اللؤلؤه ش الحدٌد والصلب شمه

تم تعدٌل العنوان ,  26196115وفً تارٌخ  47159اٌمن ابو ربٌع خلؾ عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 لسم-محل-باكوس-26ش المدس متفرع من شارع  27وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  26196115وفً تارٌخ  47157ؼاده محمود كامل عبد الحلٌم دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 لسم-ه الدور االرضى محلش نفادى متفرع من ش السماحى المصع 3, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  26196115وفً تارٌخ  47165عبد التواب مصطفى مصطفى ابو عٌانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 لسم-عزبه الموظفٌن ابٌس محل-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اول شارع عمر بن الخطاب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196115وفً تارٌخ  43822لٌده برلم     نورهان سالمان هالل سالمان ، تاجر فرد ،  سبك -  361

الدور االول علوى  244الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان الى/عبد المادر مساكن مبارن أ ش االمن المركزى بجوار بماله الهوارى بلون 

 لسم-6شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196115وفً تارٌخ  47156سعٌد السٌد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 لسم-الـتأشٌر:   ، ش النصر من ابو بكر الصدٌك العصافره لبلى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196115وفً تارٌخ  47151جورج انور بسالى حماٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 لسم-كه الحدٌدالـتأشٌر:   ، عزبه تٌرو البر المبلى خلؾ الس

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47185ابراهٌم عبدالموجود عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 شارع المناخ محل لسم 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم  26196116وفً تارٌخ  47266دمحم عادل احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 لسم-، ش امن الدوله امام مكتبه هدٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47261محمود حسن دردٌرى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الصبحى خلؾ لهوه حمٌده

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47172ابو الرٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد هللا عبد المجٌد  -  367

 لسم-شارع محمود البنا متفرع من شارع الصاغ دمحم عبد السالم 14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  26196116وفً تارٌخ  47179عبد العزٌز ٌسرى عبد العزٌز محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 لسم-محل-باكوس-شارع خماروٌه 52العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47186عزه احمد ٌسرى ابراهٌم ضٌؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

 سابا باشا محل لسم-ب شارع عبدالسالم عارؾ  39وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47187عبد العال عبد الرحٌم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     وجدى -  316

 لسم-محل-شارع الدكتور/دمحم فوزى الدور االرضى 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 26196116وفً تارٌخ  47178ورده السٌد دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم-شمه-ارضى-البٌطاش-الـتأشٌر:   ، شارع مستشفى فاروق من شارع لاصد كرٌم

تم تعدٌل العنوان  26196116وفً تارٌخ  47196عبد الفتاح الوردانى دمحم حجاج حرحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 -41ورش الؽربٌه لطعه , وصؾ الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌده المجاوره ال

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47196حسام مجدى بٌومى حسن مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 لسم-محل-االرضى-مٌامى-عماره برج رٌتاج 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116تارٌخ وفً  47174عادل محمود امٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 لسم-الؽٌط الصعٌدى-شارع الشهٌده ام صابر 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  26196116وفً تارٌخ  47176صٌدلٌه /والء صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -والء صابر دمحم السمان -  315

نهاٌه شارع الحدٌد والصلب ابو ٌوسؾ العجمى بجوار كافتٌرٌا مجدى -وانالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دمحم عبد الحمٌد رض

 لسم-4ابو ٌوسؾ برج الصابرٌن محل رلم

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47184ابراهٌم دمحم سنهورى سالمه سنهورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

جناكلٌس الرمل المٌرى الدور السابع عشر فوق -جوهره لوران برج الشهداء -وصؾ الـتأشٌر:   ، تنظٌم شارع على بن رٌاض 

 لسم 1762شمه  2المٌزان نموذج رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47171سامح مصطفى مصطفى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 لسم-ارضى شمه شارع الشركه العربٌه ابو سلٌمان 49وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47175مصطفى احمد مصطفى دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 لسم-مكتب-شارع وكاله اللٌمون 27وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47191دمحم احمد محمود امٌن السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 لسم-محل-سابا باشا-شارع الدكتور صابونجى 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  18347انٌس لمعى عبد ربه عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 لسم-العصافره لبلى-من شارع الثالجهالـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع الشهٌد ابراهٌم احمد ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47193اسالم محمود ابراهٌم محمود رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 لسم-مكتب-شارع الناضورى 9وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47197حسن انور دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 لسم-الـتأشٌر:   ، مخزن الزٌت خلؾ لهوه عارؾ

عنوان , تم تعدٌل ال 26196116وفً تارٌخ  47183امنٌه احمد شحاته دمحم خلؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 لسم-محل-الدور االرضى-شارع االسكندرانى 84وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47182احمد حسن جاد المولى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 لسم-3الـتأشٌر:   ، شارع الزهور الحضره الجدٌده محل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47176ٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح دمحم السٌد ابراه -  325

 سابا باشا محل لسم-شارع خلٌل مطران  38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47192احمد دمحم عبد الرازق الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 لسم-محل-شارع ارض المفتى الجدٌده من احمد ابو سلٌمان 13:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47181ابراهٌم البٌومى دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 لسم-محل-الحضره الجدٌده-خلؾ االزاله-شارع الشهٌد طٌار صبرى 23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  47199هانى سالم مساعد بخاطره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مساعد لتجاره السٌارات الحدٌثه -  328

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المسم بجوار حلوانى السلؾ الصالح 26196116

تم تعدٌل العنوان ,  26196116وفً تارٌخ  47186 ولٌد رمضان عبد هللا عواد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  329

 لسم-محل-كلٌوباترا-شارع ابن بشٌر 26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 26196116وفً تارٌخ  47262عادل وجٌه عادل ابو هرجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -وجٌه للمماوالت العمومٌه -  336

 لسم-لورشهحمام ا 251تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47263احمد فتحى عبد الجواد فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 لسم-الـتأشٌر:   ، ش الكابالت امام المصرٌه لالتصاالت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  36566محمود احمد عمروس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 لسم-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/لرٌه الجزائر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47177عبد الموى عطٌه عثمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 لسم-2الـتأشٌر:   ، النهضه طٌبه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47195رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سمٌر سعٌد ابو لفه ، تاجر ف -  334

 لسم-الشارع الرئٌسى 41المطعه  176بنجر السكر لرٌه التكامل رلم  136الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  47173راضى احمد رسالن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 شارع صدٌك شٌبوب محل لسم  9/11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196116وفً تارٌخ  47198فاطمه دمحم حسن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع البنن خلؾ مدرسه امون

 26196117وفً تارٌخ  47211ا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماضى راجح عبد المالن البن-البنا للمماوالت العمومٌه -  337

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، نجع كاتب خلؾ المدرسه االبتدائٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196117وفً تارٌخ  47267مروه فاٌد دمحم دمحم ابو شادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 لسم-، عزبه سكٌنه خلؾ مركز د/محسن الطبى  الـتأشٌر: 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196117وفً تارٌخ  47226هبه رشاد احمد عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 لسم-سٌدى بشر لبلى-تمسٌم الفضالى 3متفرع من شارع  24الـتأشٌر:   ، ش 

 26196117وفً تارٌخ  47213تى )التٌتى للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم محمود ابراهٌم حسن التٌ -  346

 لسم-شمه-االول-شارع عثمان اباظه 56تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 26196117وفً تارٌخ  47225دمحم السٌد احمد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 لسم-محل-االرضى-باب الملون 23/25/27الـتأشٌر:   ، تنظٌم 

وفً تارٌخ  47266ولٌد عطا دمحم السعٌد ابو حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -السعٌد لمطع ؼٌار السٌارات -  342

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مجمع الورش امام صوارٌخ 26196117

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196117وفً تارٌخ  47224 ابراهٌم دمحم عبد الرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  343

 لسم-محل-مٌامى-متفرع من شارع جمال عبد الناصر 57الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  26196117تارٌخ وفً  47227ابراهٌم عبد العال دمحم على السكران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 لسم-شمه-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع البنزٌنه خورشٌد

تم تعدٌل العنوان ,  26196117وفً تارٌخ  47268اسالم ظرٌؾ ابراهٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الدٌاش خورشٌد اعلى معرض السٌارات

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196117وفً تارٌخ  47215منى مصطفى ابراهٌم دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 لسم-1شمه-الثانى-ابٌس الثانٌه ارض الصرؾ المدرسه االمرٌكٌه 2الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  47219جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ابراهٌم على دمحم ابراهٌم العطار)العطار للمماوالت العامه( ، تا -  347

 لسم-مكتب-متفرع من الهٌلتون سموحه 9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش  26196117

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196117وفً تارٌخ  47264دمحم فتحى سٌد احمد حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 بجوار فرن عبداللطٌؾ  26المرٌه شارع -عرب الـتأشٌر:   ، برج ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196117وفً تارٌخ  47214فرنسا دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 لسم-1خلؾ صٌدلٌه المعراج طرٌك اسكندرٌه مطروح االرضى محل  19الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  26196117وفً تارٌخ  47226سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى محمود خلٌل خلٌل  -  356

 لسم-الهانوفٌل-شارع ابو الشوارب الدور الثانى علوى 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196117وفً تارٌخ  47265عال فرج عبد العلٌم احمد عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 لسم-دباس كامب شٌزار االول شمه 12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 26196117وفً تارٌخ  47216بٌترو جرجس شولى حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 لسم-2محل -ش سرهنلن لوران 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196117وفً تارٌخ  388دمحم حسن دمحم اسماعٌل الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 ببرج العر-الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى/ش اول مرالٌا المؽلك امام متجر الٌكس تور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196117وفً تارٌخ  388دمحم حسن دمحم اسماعٌل الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 برج العرب-الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى/ش اول مرالٌا المؽلك امام متجر الٌكس تور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196117وفً تارٌخ  47269    سهٌر دمحم عطا الوهٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  355

 لسم-ابو ٌوسؾ-الـتأشٌر:   ، شارع مسجد النور خلؾ البٌت االبٌض
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تم تعدٌل العنوان ,  26196117وفً تارٌخ  47216دمحم محمود ابو رٌه محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 لسم-ثابت امبروزو الدور االولشارع منٌره  46وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196117وفً تارٌخ  47217نور رمضان جالل ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 لسم-محل-وصؾ الـتأشٌر:   ، ناصٌه شارع الجمهورٌه مع شارع جمعٌه سٌدى مسعود بجوار الشهر العمارى وامام مستودع الدلٌك

تم تعدٌل العنوان ,  26196117وفً تارٌخ  47221احمد دمحم مجدى مصطفى دمحم مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 لسم-شمه-شارع جالل حماد سٌدى بشر 36وصؾ الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , ت 26196117وفً تارٌخ  47223انطوان بطرس كمال حبٌب عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 لسم-7الثالث شمه -العصافره لبلى 45شارع الخلفاء الراشدٌن من شارع  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196117وفً تارٌخ  47218مصطفى سحٌل ابراهٌم مؽٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 لسم-جع العربىطرٌك بجوار مسجد التوحٌد ن 27الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196117وفً تارٌخ  47222ممدوح السٌد ابراهٌم الحوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 لسم-شمه-سٌدى بشر لبلى-شارع مسجد التائبٌن 29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196117ٌخ وفً تار 433ٌاسر السٌد احمد ركابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 لسم-، تعدٌل العنوان الى/الدراٌسه لبلى خلؾ مسجد الشهداء بجوار مسجد الصالحٌن

تم  26196119وفً تارٌخ  47188مركز تجمٌل برنس امٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -امٌره داود ابراهٌم داود -  363

 لسم-شمه-ارضى -منتزه ثان-شارع االمام متفرع من شارع ابو شلتوت 4ـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان , وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47231هٌام ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 سمكوبرى ابٌس العواٌد شمه ل-عزبه الموظفٌن -شاع هدى االسالم  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196126وفً تارٌخ  47235اسامه نورالدٌن دمحم دمحم المدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 الزواٌده محل لسم-شارع شجره الدر  18وصؾ الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 26196126وفً تارٌخ  47266سلمى محمود جوده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 لسم-العصافره بحرى شارع دكتور دمحم عوض هللا خلؾ جاد 2باكٌه  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196126وفً تارٌخ  47233مروه عاطؾ عبد العلٌم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

 لسم-شمه-العاشر علوى-رع الحى البٌطاش برج عبد الوهابشارع ابو بكر الصدٌك من شا 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  38785كرٌستٌن فؤاد وهٌب دوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 شارع احمد عرابى لسم 13/15الـتأشٌر:   ، 

تم  26196126وفً تارٌخ  47255جر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود مبرون ابو زٌد مبرون )المبرون للمماوالت( ، تا -  369

 لسم-مكتب-عزبه عالم الهانوفٌل-شارع هارون 1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47236سمٌحه منٌر ٌعموب بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 شاطئ النخٌل الدور االرضى محل لسم 49مجموعه  2اكتوبر شارع  6ع جمعٌه  6امرٌه لطعه الـتأشٌر:   ، الع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47236دمحم رمضان اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 لسم-محل-باكوس-شارع محطه السوق 177الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47261 ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد على دمحم -  372

 لسم-26شمه -مساكن طلعت مصطفى الهانوفٌل 9بلون  1مدخل  2الـتأشٌر:   ، 
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العنوان ,  تم تعدٌل 26196126وفً تارٌخ  47246مصطفى عبدهللا دمحم مهران حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 الوردٌان الدور االول شمه لسم-شارع مراد  39وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196126وفً تارٌخ  47249دمحم السٌد رجب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

 لسم-شارع الملن شاه ناحٌه االمٌر لؤلؤ المبارى 25، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  41763فرج ابوحسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صفوت محمود -  375

 لسم-طوسون-25متفرع من شارع  16شارع  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/عمار 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 26196126وفً تارٌخ  47229ناصر صالح طلبه زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 الـتأشٌر:   ، شارع مسجد المدٌنه المنوره بجوار جراج السنى متفرع من شارع مخزن الزٌت شمه لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47234وداد فوزى دمحم فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  377

 لسم-(2ٌد محل )الـتأشٌر:   ، عزبه النمر بجوار كوبرى العوا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47253صالح الدٌن احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  378

 بجوار محل ابو عبدهللا الدوات الصٌد محل لسم 166الـتأشٌر:   ، عبدالمادر الجدٌده امام بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47254سبك لٌده برلم     شٌماء على عبده خلٌل ، تاجر فرد ،  -  379

 امام مكتبه الصٌاد محل لسم 2مدخل  95الـتأشٌر:   ، مساكن عبدالمادر الجدٌده بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  34879احمد دمحم مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

 خمسون الؾ جنٌها( 56666الـتأشٌر:   ، تعدٌل رأس مال المحل الرئٌسى االخر لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  26196126وفً تارٌخ  31126عبدالعزٌز عٌد عبدالمجٌد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 لسم-سٌدى بشر بحرى-دار عٌسى متفرع من دمحم نجٌب 42وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/خلؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  26196126وفً تارٌخ  47187وجدى عبد العال عبد الرحٌم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

 شارع الدكتور محمود فوزى الدور االرضى محل لسم 4-شٌر:   ، تصحٌح العنوان الىوصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  26196126وفً تارٌخ  47239حسام دمحم صالح الدٌن احمد مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 لسم-شمه-شارع الباب االخضر 26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47241 عبدالرؤؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌحٌى زكرٌا دمحم -  384

 الهانوفٌل الرئٌسى تماطع زمزم محل لسم 1الـتأشٌر:   ، 

ن , تم تعدٌل العنوا 26196126وفً تارٌخ  47248ابراهٌم امٌن عبد المادر حسن الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  385

 لسم-باكوس-شارع محطه السوق 125وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  38785كرٌستٌن فؤاد وهٌب دوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

وممٌد بمم تابع  2619/ 1/ 26فى 621شارع احمد عرابى لسم المنشٌه مودع برلم  13/15الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن عمار رلم

38785 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47237دمحم ربٌع احمد احمد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  387

 لسم-محل-المعموره البلد-الـتأشٌر:   ، ش النفٌس

تم تعدٌل العنوان ,  26196126ارٌخ وفً ت 47256انطونٌوس مورٌس شرموخ نصٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  388

 لسم-محل-شارع مسجد الفتح-وصؾ الـتأشٌر:   ، متفرع من شارع الترعه خلؾ السنترال الفادى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47232دمحم محمود لندٌل سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 لسم-محل-عرب بجوار مسجد رٌاض الصالحٌننجع ال 9الـتأشٌر:   ، نهاٌه شارع 
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 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47243احمد عبد الحافظ عرابى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 لسم-محل-شارع المعهد الدٌنى لبلى بجوار محمصه الكمال 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47247سبك لٌده برلم     مجدى حافظ ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  -  391

 زاوٌه سٌدى عبدالمادر طرٌك المجزر شارع اوالد الشٌخ امام مٌزان االمل المعدٌه الثالثه لسم 2الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  26196126وفً تارٌخ  47246دمحم محمود احمد خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه عسكر خلؾ مكتب التموٌن شمه ارضى

تم  26196126وفً تارٌخ  47256محمود عبد الحافظ عبد العزٌز احمد ابو عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  393

 لسم-لشواٌه االسالمٌه شمه ارضىتعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الخولى البر المبلى بجوار مطعم ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  7915دمحم سمٌر حماد عبد الونٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  394

 لسم-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع الجمهورٌه امام عماره التموٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47245لٌده برلم    سماح محى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  395

 لسم-شمه-اعلى سوبر ماركت السالمونى 26الفلكى متفرع من شارع  16الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47252دمحم رمضان لرنى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 لسم-ؼربال-شارع العفٌفى 18:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47257دمحم محمود دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  397

 المتراس الدور الرابع علوى لسم-شارع احمد راشد  56الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196126وفً تارٌخ  47228لٌده برلم     شرٌؾ حسن عبدالمعبود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك -  398

 لسم 16شارع ابونواس مٌامى الدور الرابع شمه  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  26196126وفً تارٌخ  47244محمود عثمان عبد الفتاح اسماعٌل)عثمان للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

 لسم-شمه-ارضى-طرٌك اسكندرٌه مطروح ابو تالت شارع لصر الصابرٌن 23لـتأشٌر:   ، ن تعدٌل العنوان , وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47258عصام احمد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 شارع ابوٌوسؾ مدخل الروضه الخضراء برج دبى شمه لسم 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  37662نورالدٌن عبدالمادر عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 لسم-ابٌس-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع الؽبٌط مدخل الجونه الرابعه الناصرٌه

تم تعدٌل العنوان  26196126وفً تارٌخ  47238ه برلم    شرٌؾ كمال عبد الممصود عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  462

 لسم-, وصؾ الـتأشٌر:   ، مرؼم خلؾ شركه حدٌد المصرٌٌن امام مسجد النور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196126وفً تارٌخ  47251محمود دمحم احمد دمحم العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  463

 ارع الحدٌد والصلب فوق كافٌترٌا االصدلاء لسمالـتأشٌر:   ، العجمى ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47263معتز احمد لاسم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 لسم-شارع احمد ابو سلٌمان 169الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47268دمحم محمود توفٌك السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 لسم-محل-الدور االرضى-المعموره البلد لبلى-الرئٌسى بجور الشهد الملكى 25الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47311حازم دمحم السعٌد دمحم شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 ر:   ، شارع الجمهورٌه امام فرن ابوعمر لسمالـتأشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  26196121وفً تارٌخ  47271محمود احمد زٌان محمود )زٌان للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  467

 لسم-361شمه -الثالث-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، من شارع العوامى عماره احمد ابو زٌد الهانوفٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47291دمحم دمحم صبحى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء  -  468

 لسم -شمه  -الدور الثالث عشر -عبدالمنعم الدلٌل لوران  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196121وفً تارٌخ  47362لٌلى دمحم عبد الرحمن ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  469

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الزواٌده شارع السوق بجوار لهوه االسٌوط

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47264احمد وجٌه حسٌن حمٌدو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 شوتس شمه لسم-شارع المرسلٌن االمرٌكان  66الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47267عمرو مختار حسٌن عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 شارع دمٌاط بولكلى الدور االرضى محل لسم 16الـتأشٌر:   ، 

تم  26196121وفً تارٌخ  47276العادل للتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -حسن عادل حسن سلٌمان حسن -  412

 ابو ٌوسؾ امام الحدٌد والصلب الدور الثانى شمه لسم 18تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مسجد لباء الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47368ك لٌده برلم    دمحم محى الدٌن فاضل احمد ، تاجر فرد ،  سب -  413

 لسم-العصافره-شارع ملن حفنى  53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  39135احمد على دمحم على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

تنظٌم المعسكرات -طرٌك الحرٌه االبراهٌمٌه لسم شرلى الى 217ٌسى االخر الكائن الـتأشٌر:   ، تعدل النشاط فى المحل الرئ

 والندوات الرٌاضٌه والامه المراكز الرٌاضٌه فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47286رومانى ابراهٌم فرج خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، ش مسجد صالح الدٌن من ش البستان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47367هوارى فرج سلطان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع المسم خلؾ كون للدجاج

تم تعدٌل العنوان ,  26196121وفً تارٌخ  24452معاطى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا دمحم ابوال -  417

 لسم -طرٌك اسكندرٌه مطروح  -البٌطاش  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ش االٌمان امام جراج النمل العام 

تم تعدٌل العنوان ,  26196121وفً تارٌخ  47272رلم    جمعه عبد هللا على دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  418

 لسم-محل-وصؾ الـتأشٌر:   ، برج السالم بٌن شارع المدٌنه المنوره وشارع دمحم عوض هللا العصافره بحرى

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47316عادل عبد السالم عوض سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 لسم-الـتأشٌر:   ، مساكن الجمهورٌه امام سنترال الجوال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47363ربٌع فؤاد عموب رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع مجمع الورش امام فوزى السروجى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47277بك لٌده برلم    ابراهٌم مصطفى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  س -  421

 لسم-منتزه ثالث-الـتأشٌر:   ، شارع العمومى لعزبه محسن الصؽرى مع عزبه نصر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47285نوال دمحم عباس سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 لسم-محل-رشدى-طرٌك الحرٌه 452 الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47288امٌر دمحم دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 لسم -مكتب  -الدور االرضى  -المنشٌه البحرٌه اسكوت الدولى  -ش عثمان بن عفان  8الـتأشٌر:   ، 



 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 , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47265صود عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دٌنا دمحم عبد المم -  424

 لسم-محل-شارع بجوار محطه الصرؾ البكاتوشى 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196121وفً تارٌخ  47266مجاهد سالمه محمود بسطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 لسم-شمه-االول علوى-منتزه ثان-البرنس البحرى-ـتأشٌر:   ، خلؾ نمطه المالحهوصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47275محسن سعٌد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 لسم-24الهانوفٌل بلون  -الـتأشٌر:   ، مساكن اى جى كاب الفرنسٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47314 عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رٌم دمحم -  427

 لسم-كلٌوباترا-شارع ابن عزب 27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  26196121وفً تارٌخ  45349دمحم معتصم السٌد ابوشامه )معتصم للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

 ابوٌوسؾ لبلى لسم-شارع ابوعمر امام الجمعٌه االستهالكٌه -لعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الىا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47283هدرا هتلر جاد عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  429

 ى بشر لسمسٌد 64الـتأشٌر:   ، شارع هارون الرشٌدى من شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47296جمعه ابراهٌم جمعه مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 لسم - 4شمه  -االرضى  -مشروع خفر السواحل المكس  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121تارٌخ  وفً 47299وائل دمحم صالح عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه العراوه اعلى سوبر ماركت نور الدٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  28242اسالم احمد عبدالكرٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 الرضى مكتب لسمالمعموره البلد الدور ا 298شارع  66الـتأشٌر:   ، 

تم  26196121وفً تارٌخ  47294احمد سالمه مسعود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سالمه لالدوات الصحٌه -  433

 لسم-2ط مطروح امام جمعٌه رجال االعمال محل رلم  19تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ن 

تم  26196121وفً تارٌخ  47312عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم ابراهٌم سوٌرى-عثمان لعموم التصدٌر  -  434

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مخزن الزٌت امام جابر لالعالؾ

تم تعدٌل العنوان ,  26196121وفً تارٌخ  47279دمحم السٌد ابراهٌم احمد الجمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 لسم-9شمه -الرابع علوى-حى المهندسٌن الحضره الجدٌده-شارع مسجد عرفه من الطٌار صبرى 6ٌر:   ، وصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  26196121وفً تارٌخ  47364عبدالرازق عوض عبدالرواؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المسم خلؾ كافٌترٌا الرحاٌا

وفً تارٌخ  47284صادق السٌد صادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مركز صادق للبطارٌات واالطارات -  437

-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تماطع خلٌل حماده مع جمال عبد الناصر عماره برج النور الدور االرضى 26196121

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  26196121وفً تارٌخ  47287سلمى عبدالسالم السٌد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  438

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الشهٌد السٌد عبدالسالم الرابعه الناصرٌه المدخل االول الدور االرضى مكتب لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47296لٌده برلم     دمحم فتحى السٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك -  439

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع البنن بجوار بنزٌنه التعاون

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47295احمد مدكور سعدالدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 ٌان محل لسمالـتأشٌر:   ، ا شارع الطٌبى الورد



 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 ,  26196121وفً تارٌخ  47262ولٌد عبد الؽنى احمد دمحم شوؼى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 لسم-5وصؾ الـتأشٌر:   ، خلؾ المدرسه النموذجٌه الهانوفٌل شارع متفرع من شارع سعد هللا ابو بكر شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47269فرد ،  سبك لٌده برلم     ماجده عرفات احمد عرفات ، تاجر -  442

 لسم-محل-الدور االرضى-برج المدٌنه سموحه بالزا-متفرع من شارع النصر 8الـتأشٌر:   ، ش 

عنوان , تم تعدٌل ال 26196121وفً تارٌخ  47286سمٌحه شكرى بطرس عبد النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 لسم-ٌسار السلم بالعمار 1شمه -االول علوى-السٌوؾ شماعه شارع ادٌب معمد-عماره الهوارى 159وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  47365السٌد عبده دمحم كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -كٌالنى لبٌع وصٌانه المعدات الزراعٌه -  444

 لسم-الـتأشٌر:   ، السفن امام شركه كوكاكوال تم تعدٌل العنوان , وصؾ 26196121

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47274احمد مصطفى عابد كرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 لسم-محل-الرأس السوداء-الملن امام ماركت بٌت الجمله عزبه الفلكى 16الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  26196121وفً تارٌخ  47293براهٌم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى ابراهٌم ا -  446

 لسم -البٌطاش  -وصؾ الـتأشٌر:   ، بٌانكى تماطع البكوات مع الكروان شمه بالدور العاشر علوى 

تم تعدٌل العنوان ,  26196121ارٌخ وفً ت 47369عبد الناصر كامل هٌبه عرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  447

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع احمد عرابى امام نادى سندرا سبورت

وفً تارٌخ  47292المروه لتجاره الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مروه ابراهٌم على احمد ٌوسؾ  -  448

 لسم -المفروزه  16العماره رلم  من 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  26196121

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47361صالح سلٌمان فرٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  449

 لسم-خلؾ مزرعه لبٌصى 45الـتأشٌر:   ، لرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121تارٌخ  وفً 28242اسالم احمد عبدالكرٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 2619/ 1/ 21فى  716المعموره البلد بحرى السكه الحدٌد لسم المنتزه مودع برلم  298شارع  66الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن 

 28242وممٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47282هانى دمحم حسان مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى امام لٌاده مرور مرؼم بجوار فتح هللا محل لسم 27الـتأشٌر:   ، طرٌك الكٌلو

تم  26196121وفً تارٌخ  47297تامر سٌد احمد ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الؽرٌب لالستثمار العمارى -  452

 لسم-برج الجوهره-الـتأشٌر:   ، شارع صالح الدٌن شعبان تعدٌل العنوان , وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  47298صابر خالد الصابر الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 لسم-الهانوفٌل شارع بدوى رٌاض خلؾ جزاره العجز-الـتأشٌر:   ، العجمى

تم تعدٌل العنوان ,  26196121وفً تارٌخ  47278ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد صبرى فتحى دمحم  -  454

 لسم-محل-سموحه 56عمارات حٌاه السراٌا ش  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  26196121وفً تارٌخ  47289صٌدلٌه د/نرمٌن الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -نرمٌن ابراهٌم دمحم الماضى -  455

 لسم-محل-الزواٌده-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، امتداد ش السوق مدخل عزبه النخل

تم تعدٌل العنوان ,  26196121وفً تارٌخ  47366طلعت دمحم عبد المنعم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 لسم-مطروح خلؾ المالهى فوق معمل الفا Aط  18وصؾ الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196121وفً تارٌخ  6826عالء فاٌز عبد هللا عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  457

 رمل ثان-الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط الى/شارع الفتح الرابعه الناصرٌه



 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 , وصؾ  26196122تارٌخ وفً  47319امٌل زكرٌا حبٌب مشرلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  458

 لسم-4بسٌدى بشر لبلى شمه  65ش5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196122وفً تارٌخ  47315ابراهٌم رمضان السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  459

 لسم-مكتب-االول العلوى-سكندرٌهسٌدى بشر بحرى امام بنن اال-شارع خالد بن الولٌد 164الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196122وفً تارٌخ  47327دمحم عبد الكرٌم عبد العال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، المرٌه العاشره ابٌس امام جمعٌه التعمٌر

تم تعدٌل العنوان ,  26196122وفً تارٌخ  47336،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم احمد السمان ابو الحسن ، تاجر فرد  -  461

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن المفروزه الجدٌده

تم تعدٌل العنوان ,  26196122وفً تارٌخ  47322مؤمن دمحم ابراهٌم دسولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 لسم-مكتب-سٌدى بشر لبلى-رج االندلسٌهتمسٌم الفضالى ب 24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196122وفً تارٌخ  47339على عصمت على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  463

 لسم-البٌطاش-الـتأشٌر:   ، شارع مسجد االمل الثانى شمه

تم تعدٌل العنوان ,  26196122وفً تارٌخ  47317ه برلم    دمحم عبد هللا عبد الحمٌد لطب حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  464

 لسم-محل-ارض المفتى الجدٌده رمل ثان 14شارع  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196122وفً تارٌخ  47325دمحم فاٌز موسى جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 لسم-محل-الجزٌره الخضراء شارع بالل بن رباحالـتأشٌر:   ، نهاٌه شارع السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196122وفً تارٌخ  47331امل فؤاد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 لسم-البٌطاش-، شارع البٌطاش الرئٌسى اعلى محل فٌوتشر لالحذٌه امام مكتبه الماسه

تم تعدٌل العنوان ,  26196122وفً تارٌخ  47332دمحم حمدى عبد العال محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  467

 لسم-3نموذج -الثالث علوى-المنشٌه-شارع مسجد الماضى 21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 26196122وفً تارٌخ  29589لٌده برلم    البدرى لرفع المخلفات ، تاجر فرد ،  سبك -شولى بدرى شولى عبدالصبور  -  468

 الرمل ثان-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع العزٌز البدٌع عزبه الملعه العواٌد البر المبلى

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 26196122وفً تارٌخ  47316دمحم خمٌس دمحم على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  469

 لسم-محل-الـتأشٌر:   ، نهاٌه شارع مستشفى اللوفى البٌطاش بجوار عماره الحاج صفوان

تم تعدٌل  26196122وفً تارٌخ  47318السجٌنى لالومٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -رضا سعٌد دمحم السجٌنى -  476

 لسم-محل-لىسٌدى بشر لب-شارع الماهره 45العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  26196122وفً تارٌخ  47337ولٌد حمدى منفى جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -جاد هللا للمماوالت العمومٌه -  471

 لسم-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عبد المادر امام عٌاده د/فهٌم

تم تعدٌل العنوان ,  26196122وفً تارٌخ  47346ه برلم    شرٌهان عبد العال دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  472

 لسم-شارع السوق بجوار النمطه منطمه الناصرٌه الجدٌده 26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196122وفً تارٌخ  47328ماٌسه السٌد الشافعى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  473

 لسم-سموحه-البستان الهلٌتون 12رلم الـتأشٌر:   ، عمار 

وفً تارٌخ  47335مفتاح اسبٌته عبد السالم عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عبد السالم للمماوالت العمومٌه -  474

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الشرلاوى امام سنترال البهنسى 26196122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  26196122وفً تارٌخ  7879فى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماهر ماهر مصط -  475

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ابٌس لرٌة الزهور بجوار مخزن االنابٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  26196122وفً تارٌخ  47326سالم مسعود عبد المادر الجهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  476

 برج العرب-مزرعه-وصؾ الـتأشٌر:   ، لرٌه المعسكر بٌن المرٌه البٌضاء البنزٌنه والولاد النهضه

تم تعدٌل العنوان ,  26196122وفً تارٌخ  47321ابراهٌم دمحم كامل السٌد الدخس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  477

 لسم-(2محل )-المندره لبلى- حسٌن هٌكلشارع دمحم 13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196122وفً تارٌخ  47326صابر دمحم حسن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  478

 لسم-سٌدى بشر بحرى-شارع دمحم بن الصٌرفى متفرع من جمال عبد الناصر 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196122وفً تارٌخ  47333، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رشا السٌد احمد دمحم عطٌه  -  479

 لسم-محل-الدور االرضى-طوسون-مزلمان البحرٌه 25من ش  8الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196122وفً تارٌخ  8637دمحم السعٌد حامد عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  486

 )مائه الؾ جنٌها( 166666ـتأشٌر:   ، تعدٌل رأس مال المحل الرئٌسى االخر الى/ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196122وفً تارٌخ  47329احمد دمحم دمحم السٌد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

 لسم-2محل -كامب شٌزار-شارع ممفٌس 19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196122وفً تارٌخ  47336ن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود صالح الدٌ -  482

 لسم-شارع ابراهٌم شرٌؾ مصطفى كامل 9الـتأشٌر:   ، 

, تم تعدٌل العنوان  26196122وفً تارٌخ  47323رٌهام ابراهٌم دمحم كامل السٌد الدخس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  483

 لسم  - 18ش دمحم حسٌن هٌكل المندره بحرى الدور الثالث شمه  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196122وفً تارٌخ  47338دمحم جابر رجب شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  484

 لسم-كوم الدكه-شارع السٌد دروٌش 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196122وفً تارٌخ  47324مد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم اح -  485

 لسم-شمه-الثانى علوى-شارع الجامع عزبه نشأت الطابٌه خط رشٌد 26الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , تم  26196122وفً تارٌخ  47334احمد محسن احمد دمحم المصبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  486

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه عادل المصرى امام مركز شباب العامرٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196122وفً تارٌخ  16416هانً صبحً بخٌت صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  487

 لسم-نالوردٌا-شمه بالدور االول-شارع السبكى 53الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  47358وسٌم عٌد حامد بسٌونى فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  488

 لسم -شمه  -محطه السوق باكوس 73ش مسجد التموى خلؾ  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196123خ وفً تارٌ 37534صدٌك مصطفى صدٌك حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  489

 لسم-سموحه-شارع حسن عالم 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  34665فلٌب فوزى سعٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  496

 لسم  -ش العدروسى  2الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

وفً تارٌخ  47351خالد مصطفى دمحم شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -د لطع ؼٌار السٌاراتشومان لتورٌ -  491

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الناصرٌه الجدٌده امام فرن رجب 26196123



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  32588نجالء عٌد عبده عٌد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  492

بملن/ على احمد عبدالعزٌز ونشاطه مكتب -بجوار مسجد االكرمٌن -بتمده-الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر كائن مركز بنها 

 جنٌه وسمته التجارٌه مكتب الفجر لنمل العمال 5666نمل عمال داخل جمهورٌه مصر العربٌه وراس ماله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  47346دى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فؤاد الصاوى الها -  493

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه خلؾ استودٌو كواكب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  47355اشرؾ احمد حسن عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  494

 لسم  -الدور االرضى  -البٌطاش  -محل  -ش عٌد الطلخاوى  5:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  26196123وفً تارٌخ  47341احمد لدرى ربٌع عٌسى بارومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  495

 لسم-محل-حجر النواتٌه-الفتح عزبه البكاتوشى 9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  47343طاهر فؤاد فتحى ابو دافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  496

 لسم-شمه-الرابع علوى-الـتأشٌر:   ، المدخل االول الرابعه الناصرٌه

تم تعدٌل العنوان ,  26196123وفً تارٌخ  47347اسالم سعد مدكور حامد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  497

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع االندلس خلؾ معمل االندلس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  27956ابراهٌم احمد ابراهٌم برسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  498

 لسم-خورشٌد-الـتأشٌر:   ، شارع جامع النخٌل العمومى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  47363احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جمعه صدٌك -  499

  -محل  -شرق مدرسه دمحم عبدالوهاب  -امام محالت الشهاوى لالدوات الصحٌه  26الـتأشٌر:   ، بهٌج ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123رٌخ وفً تا 47342جمال سعد الدٌن طلب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 لسم-24شمه رلم -الدور السادس علوى-مرؼم-مساكن زاوٌه عبد المادر الجدٌده 2مدخل  161الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل  26196123وفً تارٌخ  47348اسماء دمحم نجٌب محمود محمود دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 صؾ الـتأشٌر:   ، توشكى خلؾ صٌدلٌه د/ دعاء خضر لسمالعنوان , و

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  27956ابراهٌم احمد ابراهٌم برسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 لسم-خورشٌد-الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع جامع النخٌل العمومى

تم تعدٌل العنوان ,  26196123وفً تارٌخ  47354رسول حلمات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود السٌد عبدال -  563

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عزبه خورشٌد المراؼى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  35293عٌسى محمود عٌسى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  564

 النوبارٌه لسم -شمال التحرٌر  -جمعٌه ابوسمبل الزراعٌه -ناحٌه مزرعه الماهر-، تصحٌح العنوان الى  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  47353وسام دمحم عبد النبى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  565

 لسم-(2ه نموذج )شم-الثامن-الجمرن-شارع الحلواجى 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  45496مرفت دمحم محمود زبادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 لسم-شارع ابن ولٌع من ابو العباس 16الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123فً تارٌخ و 519بهاء الفونس بسطا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  567

 واضافه نشاط/تورٌد مواد ؼذائٌه-)مائه الؾ جنٌها( 166666الـتأشٌر:   ، زٌاده رأس مال المحل الرئٌسى االخر الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  47345بسام ابراهٌم دٌاب موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  568

 لسم-الـتأشٌر:   ، الكافورى خلؾ فندق االدهم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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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 , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  47352دمحم خمٌس فتحى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  569

 شارع لبوالمالح الدور االرضى محل لسم 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  47349ٌده برلم    طارق حنفى محمود عمر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  516

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش الكابالت امام سوبر ماركت الفاروق 

تم تعدٌل العنوان  26196123وفً تارٌخ  47366احمد سٌد احمد دمحم سٌد احمد الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 لسم-شمه-الثالث-شمال المتراس 26, وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  47356رافت احمد ابوالحجاج موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 لسم  - 2، 1محل  -ش الطٌار البٌطاش  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  44364امل فاروق احمد الطوبجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 لسم-عماره الجهاز المركزى للمحاسبات-الدور الثامن-13شمه رلم -شارع لنال المحمودٌه 5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

م تعدٌل العنوان , ت 26196123وفً تارٌخ  47361ابراهٌم دمحم حافظ احمد ابو ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 لسم-محل-االول علوى-شارع عبد هللا افندى 13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  47364لبنى السٌد على دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 لسم  -محل  -خلؾ شركه الفورماٌكا  -ت العامرٌه الكابال -الـتأشٌر:   ، ش مسجد عبدالرواؾ متفرع من ش الكابالت 

تم تعدٌل العنوان  26196123وفً تارٌخ  47356عبدالبدٌع دمحم الصؽٌر عبدالبدٌع عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 لسم  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مجمع الورش امام اسمان سلمى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  47359سبك لٌده برلم    خلٌفه مساعد سالم ابوزٌد ، تاجر فرد ،   -  517

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، بنجر السكر لرٌه سالمه حجازى الشارع العمومى امام المدرسه 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  26196123وفً تارٌخ  47362ٌاسر المهدى المهدى المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  518

 لسم-لبلى الطرٌك الصحراوى شارع مؤسسه الكهرباء بجوار سوبر ماركت الشرٌؾ 25الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  26196123وفً تارٌخ  37534صدٌك مصطفى صدٌك حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  519

 لسم-سموحه-شارع حسن عالم 15وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

 26196123وفً تارٌخ  47344حمد عٌسى حمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -حمد لعموم االستٌراد والتصدٌر -  526

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المسم خلؾ مشوٌات الرضوى لسم

تم تعدٌل العنوان ,  26196123وفً تارٌخ  47357ابراهٌم السعٌد رمضان جمعه حراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 لسم  -محل   -برج المؤمنٌن  56وصؾ الـتأشٌر:   ، ش محمود العٌسوى تماطع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47365وائل توفٌك حنا صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 لسم-سادات خلؾ سوبر ماركت عم عبدهالـتأشٌر:   ، ارض جانوتى شارع انور ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196127وفً تارٌخ  47381دمحم سمٌر دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 لسم-محل-المتراس-ش ابو ورلاء 28، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196127وفً تارٌخ  47465دمحم عالء السٌد العربى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 لسم  -محل  -ش الرٌاض البٌطاش خلؾ البنن االهلى  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  15664امٌر عبد المنعم فرؼلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

بشارع طارق بن زٌاد ارض المٌالدى الراس السوداء خلؾ شركه  7-5شمه بالدور الخامس علوى -الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

 ادفٌنا لسم
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تم تعدٌل العنوان ,  26196127وفً تارٌخ  47377بربرى سٌدران ؼطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابانوب امٌن  -  526

 برج العرب-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع السراحنه بحرى خلؾ مدرسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47389وسام كمال جرٌس حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  527

 لسم-محل-لوران-شارع ابراهٌم نصٌر 38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47396على زكرٌا على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  528

 لسم  -محل  -المندره لبلى  -الـتأشٌر:   ، ش مساكن الحرمٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  35592ك لٌده برلم    اسالم دمحم دسولى دمحم ، تاجر فرد ،  سب -  529

 الساعه لسم-شارع االمام الشافعى من شارع مصطفى كامل  26-الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  16414احمد مكرم رواش مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  536

 برج العرب-(كاندٌال5لـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الرئٌسى االخر الى/برج العرب الجدٌده الحى االول المجاوره )ا

تم  26196127وفً تارٌخ  47374النصر حسن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -النصر الدوات التجمٌل -  531

 لسم-الهانوفٌل-لفردىشارع دمحم ا 4تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196127وفً تارٌخ  47385دمحم كمال دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 لسم-سابا باشا-طرٌك الجٌش 343، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  26196127وفً تارٌخ  47461نجالء محمود دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  533

 لسم  - 3شمه  -االول علوى  -طول سكٌنه المدٌمه العواٌد  3الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  26196127وفً تارٌخ  47376عبد الناصر ابراهٌم احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

 لسم-3&  2محل -رضىاال-سٌدى بشر لبلى-شارع حسن رفعت 71وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47366محمود عبد الؽفار دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 لسم-الـتأشٌر:   ، العجمى الهانوفٌل شارع عٌد مبرون امام صٌدلٌه الشفاء شمه

تم تعدٌل العنوان ,  26196127وفً تارٌخ  47466سبك لٌده برلم    انشراح فاروق عبدالحكٌم حسٌن ، تاجر فرد ،   -  536

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عمربن الخطاب متفرع من ش الكابالت محل لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47378صفاء سامى سلطان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  537

 لسم  -شمه  -ارضى  -ش المسجد لبلى  26الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47391ولٌد احمد السٌد على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  538

 لسم  -( 116شمه ) -االول علوى  -الـتأشٌر:   ، المدٌنه الفرنسٌه ش مصطفى كامل 

تم تعدٌل العنوان ,  26196127وفً تارٌخ  47393، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحٌم دمحم عبدالعال ابوحمده  -  539

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -امام مزلمان البحرٌه طوسون  25متفرع من ش  16وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 26196127وفً تارٌخ  42662دمحم حرب ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  546

 الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  42662دمحم حرب ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 -االبراهٌمٌه-ش االدرٌاتٌن 18الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47464ك لٌده برلم    اشرؾ على احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سب -  542

 لسم-السالم سٌدى بشر لبلى الرابع شمه 15الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان ,  26196127وفً تارٌخ  47367عاطؾ احمد شولى محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  543

 لسم-لبندارى السٌوؾ بحرىشارع سعٌد ا 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47386نجٌه شعبان احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 لسم-شارع رضا عزوز متفرع من شارع السالم الفلكى 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47388هانم احمد وهبه عبد الموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  545

 لسم-محل-شارع دمحم بن سرٌن 21/ 19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  42662دمحم حرب ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  546

 الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع

تم تعدٌل العنوان ,  26196127وفً تارٌخ  47376الموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ثرٌا مصطفى السٌد عبد  -  547

 لسم-شمه-شارع التوحٌد طرٌك ام زؼٌو الدخٌله الجبل ارض الدٌساوى 9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً  47383بك لٌده برلم    عبد المنعم احمد عبد الونٌس العرٌنى)مكتب العرٌنى للمماوالت والتورٌدات( ، تاجر فرد ،  س -  548

 لسم-شمه-شارع خالد بن الولٌد 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، وادى الممر  26196127تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  16886السٌد رضا حسٌن عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  549

 ج العرب لاعه بالدور االضى الـتأشٌر:   ، مركزشباب بر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  16886السٌد رضا حسٌن عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

لسم برج العرب ونشاطه مالبس واحذٌه وراس ماله  69المجاوره الخامسه سوق الهداٌا محل رلم  18عماره  69الـتأشٌر:   ، 

 16886وممٌد برلم  2613/ 16/ 28فى  4822ٌه مودع برلم جن 2666

تم تعدٌل العنوان ,  26196127وفً تارٌخ  47397ابراهٌم رمضان على دمحم الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 لسم-البٌطاش-شارع صالح الطلخاوى خلؾ صٌدلٌه صابرٌن 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  3986صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل لوٌز بولس  -  552

 لسم-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع النخٌل خلؾ كارفور سٌتى الٌت عماره النخٌل

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    تم تعدٌل 26196127وفً تارٌخ  47375احمد دمحم صابر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 لسم-(3محل )-االرضى-الهانوفٌل-شارع مسجد الشهداء الدراٌسه لبلى 3، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47382كرٌم دمحم عباس على الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 السٌوؾ شماعه محل لسم-ش ودٌع باشور وتماطع ش جالل السٌد حجاج  39الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  26196127وفً تارٌخ  47384رلم    مصطفى حسن عبدالفتاح عبده عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  555

 لسم  -( 9محل ) -المٌزانٌن   -سموحه  -ماٌو  14العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الوطنٌه كومبلٌكس طرٌك 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  4857عماد سعد سعٌد بشارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

 لسم  -ابٌس  -تم تعدٌل العنوان الى / عزبه الموظفٌن ش الموظفٌن العمومى الـتأشٌر:   ، 

تم  26196127وفً تارٌخ  47368دمحم على رفاعى االمٌر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -االمٌر للمالبس الجاهزه -  557

 لسم-ؼربال-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الفرؼانى

تم تعدٌل العنوان ,  26196127وفً تارٌخ  47462عصام ابراهٌم سعٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم  -  558

 لسم  - 8محل رلم  -عبس  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  47466اسالم دمحم راشد مصطفى)مؤسسه راشد لخدمه وصٌانه السٌارت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  559

 لسم-محل-مرلٌا بجوار منزل الحاج وحٌده-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، برج العرب  26196127



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47372دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 لسم  -باكوس  -ش ترعه المنتزه  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196127وفً تارٌخ  47392حٌاه عبد المولى سلٌمان زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، امام مكتبه محمود عبد الفتاح شارع مأوى المبارى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47398احمد دمحم حسن صدٌك احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 لسم-شمه-الثانى-الهانوفٌل-شارع عزبه عالم لبلى امام الحفنى 39الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  39686عمرو سعٌد معوض السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  563

 لسم-طوسون-البلدالمعموره  16الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  7499حسٌن هرٌدى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  564

 لسم-4شمه-الدور االول-برج االء-شارع كورنٌش الدخٌله 5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان ,  26196127وفً تارٌخ  47394ده برلم    بسٌطه مصطفى العزب صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  565

 شارع المطافى بجوار مسجد خالدبن الولٌد محل لسم 364شاع  42وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47395حازم محمود احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 خورشٌد الدور الثانى شمه لسم-وزٌرى عزبه الخروعه الـتأشٌر:   ، ش ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  16886السٌد رضا حسٌن عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  567

اطه العاب ترفٌهٌه الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر كائن مركز شباب برج العرب لسم برج العرب لاعه بالدور االرضى ونش

وممٌد برلم تابع  2619/ 1/ 27فى  966جنٌه مودع برلم  21666بدون استخدام االنترنت وماعدا البالى ستٌشن وراس ماله 

16886 

تم تعدٌل العنوان ,  26196127وفً تارٌخ  47373عبد العال احمد عبد العال فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  568

 لسم-محل-:   ، شارع الجامع ابو سلٌمانوصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل  26196127وفً تارٌخ  47387احمد محروس عبدالحمٌد عبدالعال حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  569

 لسم  -محل  -خلؾ السوق الحره المندره لبلى  36العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47463د ،  سبك لٌده برلم    كرٌم فتحى عبده  حسٌن ، تاجر فر -  576

 لسم  -محل  -ش العٌسوى سٌدى بشر  35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47371محمود دمحم حسن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  571

 باكوس لسم-شارع ترعه المنتزه وادى التحرٌر  118الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196127وفً تارٌخ  47396بالل سٌد عبدالحفٌظ عبدالرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  572

 لسم  -محل ببابٌن ٌسار مدخل العمار  -العصافره لبلى  -شمال  36ش ابراهٌم االسٌوطى من ش  33وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196127وفً تارٌخ  47399د حسن على العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عما -  573

 لسم  -محل  -مٌامى  -مع ش السباعى  57الـتأشٌر:   ، تماطع ش 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 26196127وفً تارٌخ  16414احمد مكرم رواش مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  574

 برج العرب-(كاندٌال5الـتأشٌر:   ، عدل الى/برج العرب الجدٌده الحى االول المجاوره )

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  12646جٌهان بلبل مهدى مروان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  575

 لسم-هسموح-زهران مول A31وصؾ الـتأشٌر:   ، تؽٌٌر عنوان الرئٌسى الى/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  12646جٌهان بلبل مهدى مروان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  576

 لسم-سموحه-جرٌن بالزا 1 115,  116وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47426السٌد ابراهٌم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  577

 لسم-مندره لبلى-شارع النبوى المهندس امام مستشفى النفسٌه 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47436رجاء زكرٌا برهام رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  578

 لسم  -شمه  -السادس  -مٌامى  -من العٌسوى  -عمر بن عبدالعزٌز  64الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196128وفً تارٌخ  47426دمحم خمٌس السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  579

 لسم  -شمه ارضى  -، ش دمحم بن مسلم ارض جانوتى 

 47446البنوى للتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    - EL Banawy For Export-محمود احمد صبرى دمحم البنوى -  586

بعد -الدور الثالث علوى-شارع اللواء حسن جمٌعى بولكلى 5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  26196128وفً تارٌخ 

 لسم-المٌزانٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128ٌخ وفً تار 47412دمحم السٌد حسن مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  581

 لسم  -الـتأشٌر:   ، لشوع نجع العرجى اول ش ٌمٌن من الشارع الرئٌسى 

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  47445محمود احمد منصور احمد الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  582

  لسم -ش الشهٌد على صالح  54وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47416دمحم محمود ابراهٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  583

 لسم-شمه-الهانوفٌل الدور الرابع علوى-العجمى-الـتأشٌر:   ، شارع الخلفاء الراشدٌن امام بنن مصر امام فٌال الكورانى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47424السٌده خلٌل ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  584

 لسم-الـتأشٌر:   ، البر المبلى عزبه الخولى خلؾ مكتب الصحه

وفً  47418سبك لٌده برلم    دمحم اشرؾ احمد السٌد لطب )لطب لالدوات الصحٌه و البوٌات و الحداٌد( ، تاجر فرد ،   -  585

 -محل  -مدٌنه برج العرب الجدٌده  -سوق البركه  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  26196128تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47419كرٌم بلٌػ راشد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  586

 لسم-محل-االرضى-نجع السالم الرئٌسى عزبه الفلكى الرأس السوداء شارع 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47422حمٌده خلٌل ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  587

 لسم  -الطرٌك السرٌع مطار النزهه  3الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  47442، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالمجٌد ٌوسؾ لناوى عمران -  588

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الدخٌله الرئٌسى امام بنن مصر المدٌم و امام مستشفى لصر الشفا 

 26196128وفً تارٌخ  47446لم    دمحم صالح عبد الفتاح فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر-فتح هللا لتجاره السٌارات -  589

 لسم-ابٌس-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المرٌه العاشره

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  24253احمد دمحم عبدالمادر زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  596

 لسم -محل  -صفا والمروه الـتأشٌر:   ، ش عثمان محرم من ش الفردوس بجوار مسجد ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47416ٌاسر السٌد ابراهٌم الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  591

 لسم-شمه-االرضى-فلمنج-شارع بن ثابت 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128تارٌخ  وفً 47411كمال فتحى كمال فلتٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  592

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه المراؼى خورشٌد بجوار سنترال الصاوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  12646جٌهان بلبل مهدى مروان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  593

 لسم-سموحه-جرٌن بالزا 1 115,  116وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  47428سامح ؼرٌب السٌد دمحم محمود بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  594

 لسم  -( 6شمه ) -السادس  -الجمرن  -ش ابن الفرات  34وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128ارٌخ وفً ت 47435ابراهٌم دمحم مبرون ؼٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  595

 لسم-محل-باكوس-محطه السوق 126الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  47423زهر الورد احمد متولى احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  596

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه هلش مطار النزهه 

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  47425الرحمن عبده دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد عبد  -  597

 لسم-مكتب-االول علوى-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ترعه المنتزه برج االصدلاء رمل ثان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47437دمحم عثمان سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  598

 لسم-محل-الدور االرضى-الـتأشٌر:   ، شارع ابو مسعود شارع متفرع من شارع خالد بن الولٌد

تم  26196128وفً تارٌخ  47439احمد حافظ ابراهٌم فرج )الحافظ لتاجٌر االوناش( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  599

 لسم  -محل  -، ش مسجد ابو طاسه من ش مدرسه الفتح الدخٌله البحرٌه    تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  9527عماد الدٌن مصطفى عبد العال عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 لسم 164شمه -سموحه االول-وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن فى/ش النصر عماره السندس عمارات السالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47468احمد جابر دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 لسم-البٌطاش-شهر العسل-ناصٌه شارع النمابات 1الـتأشٌر:   ، 

تم  26196128وفً تارٌخ  47414سبك لٌده برلم     دمحم فكرى عبد اللطٌؾ مأمون علبه)علبه للرحالت( ، تاجر فرد ،  -  662

 لسم-محل-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الدخٌله الجبل بجوار سٌد العربى ترزى امام سور البتروكٌماوٌات

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 26196128وفً تارٌخ  47415جمال دمرداش الشحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

 لسم-محل-2الـتأشٌر:   ، شارع طرٌك تبه عرابى النهضه المسٌرى 

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  47443عبد العاطى مهنى عالم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  664

 -جزءا 1ه رلم مكتب وحد-برج العرب مساكن مستثمرى برج العرب امام مدرسه عباس حلمى 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47448احمد على بخٌت عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

 لسم-الـتأشٌر:   ، ارض صالح المصرى جانوتى خلؾ صٌدلٌه البٌسى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47432لطٌفه حسٌن السٌد عارؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 لسم-محل-سٌدى بشر لبلى-شارع عباد الرحمن الموازى لشارع الماهره 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47431احمد عاطؾ احمد ابو هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  667

  - 4شمه رلم  - 3عماره  2الحى السكنى االول المجاوره الثالثه نموذج ج الـتأشٌر:   ، مدٌنه برج العرب الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  47441احمد دمحم السمان داوود )السمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  668

 لسم  -محل  -الدخٌله  -العجمى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الحدٌد و الصلب ابوٌوسؾ 

 26196128وفً تارٌخ  47413دمحم على دمحم على الوكٌل )الوكٌل لمستلزمات المعامل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  669

 لسم  -شمه  -االول علوى  -ش الصفا  21تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  47449لم    احمد دمحم سلٌمان عبد المجٌد دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  616

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع فتح هللا من شارع خٌر هللا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47417دمحم عصام زؼلول دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 لسم  -شمه  -تنظٌم  593/ 592الـتأشٌر:   ، البٌطاش خلؾ فندق سمر مون 

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  47438نبٌل دمحم رسالن احمد الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 لسم-16شمه -التاسع-العمومى الفلكى 16وصؾ الـتأشٌر:   ، اخر شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  26663اسماء سعٌد محمود دمحم الواعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 لسم  -العواٌد  -محل  -سكٌنه المدٌمه  14وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ش 

تم تعدٌل  26196128وفً تارٌخ  47421سبك لٌده برلم     ندا للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  -سعد رمضان محمود ندا  -  614

 لسم  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، العجمى الهانوفٌل ش جابر من ش المستمبل لبلى 

تم  26196128وفً تارٌخ  47434دمحم خالد عبدالفتاح الشامى )سوبر ماركت الشامى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 -محل  -االرضى  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عبدالرحمن بن عوؾ خلؾ المرور متفرع من المستشارٌن طوسون  تعدٌل العنوان

 لسم 

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  47469مرشدى هنداوى هنداوى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 لسم-محل-لىوصؾ الـتأشٌر:   ، سكه حدٌد رشٌد المعموره البلد لب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47429خالد عبد اللطٌؾ دمحم ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  617

 لسم-الـتأشٌر:   ، العصافره بحرى برج الندى المالزم بسٌونى من جمال عبد الناصر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47436رلم    محمود كمال عبد الرؤؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  618

 لسم-شارع نمطه الساحل بٌانكى البٌطاش االول شمه 64الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47444احمد سعٌد ادهم عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  619

 لسم  -مكتب  -الدور االرضى  -سموحه  -ضاه تمسٌم الم 314الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196128وفً تارٌخ  9527عماد الدٌن مصطفى عبد العال عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 لسم 164شمه -سموحه االول-وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن فى/ش النصر عماره السندس عمارات السالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47427دمحم حلمى ابراهٌم السٌد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 لسم-محل-االرضى-سكٌنه المدٌمه-مع شارع السلن 13الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128ٌخ وفً تار 47433رضا عبدهللا محمود الدخاخنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -العجمى  -شاطئ النخٌل  2/ 27ش  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196128وفً تارٌخ  47447دمحم دمحم رجب شعبان رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 لسم-مىمٌا-الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبد الناصر

تم  26196129وفً تارٌخ  47472سلومه مبرون حسٌن لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -لاسم لتجاره السٌارات -  624

 لسم-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجزار امام معهد الفرسان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129تارٌخ وفً  47496اشرؾ دمحم صابر دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  625

  -محل  -الـتأشٌر:   ، برج العرب المدٌمه ش الورشه 

وفً تارٌخ  47477هانى محجوب عبد هللا بخاطره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -محجوب لتجاره السٌارات الحدٌثه -  626

 لسم-خلؾ فرن ماجدتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عبد المادر  26196129
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47492احمد رشدى السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  627

 لسم  -محل  -الحضره المبلٌه  -ش فخر الملن  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196129تارٌخ  وفً 47491عبد الرحمن وحٌد احمد فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  628

 لسم-شمه-االرضى-الوردٌان-شارع عبد الملن بن مروان 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  33251رمضان رمضان مصطفى البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  629

 )خمسه ملٌون جنٌها(  5666666الخر لٌصبح/وصؾ الـتأشٌر:   ، ٌعدل رأس مال المحل الرئٌسى ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47455السٌد رمضان دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع المسم بجوار مسجد على الدٌن

 47463العاطى عبده ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد -عبد العاطى لتورٌد االعالؾ ومستلزمات المزارع -  631

 برج العرب-برج العرب المدٌمه-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الجوٌره 26196129وفً تارٌخ 

ٌل تم تعد 26196129وفً تارٌخ  47488احمد عبد السالم عبد الرحمن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 لسم-2شارع مسجد عمر بن عبد العزٌز شمه  27العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47497سعاد دمحم دمحم دمحم العرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 لسم-شمه-االول علوى-شارع عزبه الدكتور ارض جالل الطابٌه 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  47459محمود عبد العزٌز البدراوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

 لسم-شمه-الدور الرابع عشر-سموحه-متفرع من شارع النصر 5ناصٌه شارع  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47467عبله على حموده على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع المسم بجوار عٌاده د/رضا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47485احمد على صابر عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع المسم امام مول االندلس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47566ٌد احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هند س -  637

 لسم-1محل رلم-االرضى-فٌكتورٌا-شارع بهاء الدٌن 15الـتأشٌر:   ، 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 26196129وفً تارٌخ  47461ماهر صبحى طه رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  638

 لسم  -محل  -زٌزٌنٌا  -ابراهٌم العطار  23الـتأشٌر:   ، خلؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47464عمرو دمحم دمحم دمحم البحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  639

 لسم-الـتأشٌر:   ، العامرٌه مستشفى بدوى امام مؽسله البركه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196129وفً تارٌخ  47498مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم انور على اح -  646

 لسم-محل-الدور االرضى-سٌدى بشر بحرى-مٌامى-شارع امٌن خٌرت الؽندور 1، 

وفً تارٌخ  47475مخبوزات وحلوانى بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم خمٌس دمحم محمود بركات -  641

 لسم-محل-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسؾ شارع متفرع من شارع جمعٌه مفتاح 26196129

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  47476برلم     شرٌؾ صالح دمحم حلمى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  642

 لسم  -محل  -بشاطئ النخٌل  12/ 16بٌن ش  27وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  47494ٌاسر عبدالممصود حسن مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  643

 لسم -محل  -جانوتى  -ب وصؾ الـتأشٌر:   ، ش على بن ابى طال
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47469ٌاسر عطٌتو دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  644

 لسم-شمه بالدور االول-بعد الكوبرى لبلى الطرٌك شارع جمال عبد الناصر ملن والده 21الـتأشٌر:   ، ن 

وفً تارٌخ  47451سوسن السٌد على كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -اهزة كامل لتصنٌع المالبس الج -  645

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌة خلؾ كوافٌر جنة العراٌس 26196129

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 26196129وفً تارٌخ  47468الزناتى خلٌفه محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

 لسم-سفن 31ن  34الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  47483ابراهٌم عبد الخالك خطاب عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عوض لتجاره السٌارت الحدٌثه -  647

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش خلؾ سنترال الجوكر 26196129

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47487تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد جابر بدوى دمحم ، -  648

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش الجٌش امام سوبر ماركت فهمى 

وفً تارٌخ  47473نور دمحم دروٌش مصطفى ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مزرعه نور لتورٌد الدواجن -  649

 لسم  -مساكن الموات المسلحه سٌدى بشر  96ان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنو 26196129

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  47478ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  656

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مجمع الورش خلؾ ورشه صالح

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  47486د السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن عبده محسن محمو -  651

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع امن الدوله خلؾ والٌم للمنظفات

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47532لٌلى بخٌت مهلل ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 لسم  -شمه  -االرضى  -ر:   ، ش ام المؤمنٌن امام مسجد الموحدٌن سٌدى بشر لبلى الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  22462عماد حسن اسماعٌل ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  653

وتارٌخ -نشاطه/ مكتب مماوالت عمومٌه وتصدٌرو-محل -ش الشوكانى من عمر مكرم بجوار مدخل العمار  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 لسم 2615/16/15افتتاح المحل فى 

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  22462عماد حسن اسماعٌل ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  654

 لسم-شارع الخواص  59وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  47456اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مارى لطفى خٌر نصر منصور ، ت -  655

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مخزن الزٌت خلؾ صٌدلٌة د/ سامى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47495وائل احمد دمحم على عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  656

 لسم-محل- ٌوسؾ ؼالىدمحم 59الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  47471مارن مٌنا بطرس فرج سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  657

 لسم-طرٌك الساحل الشمالى 26ث  5شارع حلٌص ن  288وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47479عادل السٌد محمود البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  658

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع البوسته بجوار سوبر ماركت فارس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47482دعاء عباس ابوالفتوح نعمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  659

 لسم  -محل  -نج مرٌوط كٌ -الـتأشٌر:   ، ش البنزٌنه من عمر المختار 
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تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  43719حسام عبدالهادى مسعود شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

-طرٌك الطابٌه-شمه الدور االول علوى-2برج المنار رلم -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/عزبه الماكٌنه امام مدرسه المنار

 لسم

وفً  47458احمد دمحم محى الدٌن دمحم فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -فتح هللا لبٌع وصٌانه المعدات الزراعٌه -  661

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه التومٌر امام المولؾ 26196129تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47476رلم    دمحم جمال عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  662

 لسم-أ  9الـتأشٌر:   ، السوق التجارى الرئٌسى سموحه محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47561امٌره فكرى جاد معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

 سم ل -محل  -ش العرٌش سموحه  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  47562احمد عثمان سٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عثمان اوتو -  664

 لسم  -معرض  -بجوار المالهى ابو ٌوسؾ امام ابو ٌوسؾ الخاصه  18وصؾ الـتأشٌر:   ، عمارات الدلتا ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47466ك لٌده برلم    دمحم فؤاد فهمى محفوظ ، تاجر فرد ،  سب -  665

 لسم  -محل  -اخر ش السد العالى عصافره لبلى  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  47453محمود جمٌل محمود عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 لسم  -طفى ابوهٌؾ ش مص 25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196129وفً تارٌخ  47486محى دمحم احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  667

 لسم-، شارع الجٌش امام مسجد الشهداء

 26196129وفً تارٌخ  47462 مصطفى محمود عبدالحمٌد الشبكى )الشبكى للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  668

 لسم  -ارضى  -اكتوبر شاطئ النخٌل العجمى  6  16/ 23  11/  143تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  47454حمدى عبد الخالك خطاب عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -خطاب لتجاره السٌارات الحدٌثه -  669

 لسم-, وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع السوق امام صٌدلٌه د/ٌحٌى تم تعدٌل العنوان 26196129

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  47474ٌوسؾ ابراهٌم حلمى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  676

 لسم-محل-تماطع الظافر مع الظاهر متفرع من االسكندرانى 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  22462عماد حسن اسماعٌل ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  671

برأسمال -شارع الخواص ونشاطه/تمدٌم المشروبات الساخنه والبارده 59وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 لسم-للؤلؤه)الؾ جنٌها(والسمه التجارٌه/ا 1666

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  47457عبد الموى جمال على عبد الموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  672

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المسم امام الرضوى للمشوٌات

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47465عصام صالح عبدالنعٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  673

 لسم  -الـتأشٌر:   ، الطرٌك الصحراوى عزبه الجزائر 

تم  26196129وفً تارٌخ  47481الولٌد للتورٌدات الطبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ولٌد عمر محمود دمحم ستوم  -  674

محل  -الدور االرضى  -الهانوفٌل بحرى  -لصر الموٌرى  ش مسجد الضحى متفرع من ش 2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 لسم  -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47499محمود سعٌد نور الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  675

 لسم-شمه-البر المبلى-العواٌد-الـتأشٌر:   ، عزبه الملعه
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  33333تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء سعٌد محمود عثمان ،  -  676

 لسم-سٌدى بشر بحرى-شارع الحسٌن بن على 5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47456عمرو عوض حسٌن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  677

 لسم-شارع دمحم عثمان ارض الفولى 15أشٌر:   ، الـت

وفً تارٌخ  47452مى كامل عبد الؽنى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مى لتصنٌع المالبس الجاهزه -  678

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المسم بجوار الحى 26196129

تم تعدٌل العنوان ,  26196129وفً تارٌخ  47466العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حسام الدٌن احمد دمحم عبد -  679

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المستشفى بجوار مصطفى خلٌل لالدوات المٌكانٌكٌه

ً تارٌخ وف 47484عصام صابر سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -السالم لتورٌد المالبس الجاهزه -  686

 لسم-المبارى-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن المفروزه 26196129

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47496دمحم ماهر دمحم حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  681

 لسم  - 2محل  -الوكسجٌن الـتأشٌر:   ، الرابعه الناصرٌه ش بطل السالم بجوار مخزن النابٌب ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196129وفً تارٌخ  47493حسام احمد فؤاد عطٌه حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 لسم  -الطرٌك الزراعى  -ابٌس  -سكه عشره بجوار مدرسه انترناشٌونال  -ش خالد بن الولٌد  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196136وفً تارٌخ  47526ٌب السٌد عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجٌب السٌد مج -  683

 لسم-2محل رلم-دور علوى ودور اخر-طرٌك الجٌش 343وصؾ الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 26196136وفً تارٌخ  47531نهاد اسماعٌل دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  684

 لسم  -شاطئ النخٌل  -اكتوبر  6 - 4/ 15ش  7/ 58الـتأشٌر:   ، 

وفً  47516الخطٌب لبٌع االدوات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم عبدالرحمن دمحم رمضان الخطٌب  -  685

 لسم  - 2رلم  -محل  - كرموز -الوطنٌه  8تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  26196136تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  26196136وفً تارٌخ  45553احمد محمود احمد عبدالعال محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  686

 لسم-خورشٌد السٌوؾ-وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس جزء صرؾ االلمان عزبه الزهور

تم تعدٌل العنوان ,  26196136وفً تارٌخ  45553سبك لٌده برلم    احمد محمود احمد عبدالعال محمود ، تاجر فرد ،   -  687

 لسم -2618/11/8وتارٌخ افتتاح المحل فى -وتشاطه/جزاره-باكوس  -ش السوق  113وصؾ الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 26196136وفً تارٌخ  47513عمرو ابراهٌم شفٌك ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  688

 لسم  - 5محل رلم  -الدور االرضى  -السٌوؾ -الـتأشٌر:   ، ش بشر فارس متفرع من ش جمٌله بوحرٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196136وفً تارٌخ  47568حلمى فتحى عبد هللا عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  689

 لسم-بنزٌنه السالم طرٌك اسكندرٌه مطروح خلؾ 1905الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  26196136وفً تارٌخ  47523عبدالسالم السٌد ابوالعال ابو الحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  696

 لسم  -محل  -شاطئ النخٌل اكتوبر  6مع ش  45ش  21/ 125وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196136وفً تارٌخ  47527بك لٌده برلم    منال فاروق عبدالمجٌد الصافى ، تاجر فرد ،  س -  691

 سٌدى بشر بحرى الدور االرضى شمه لسم-شارع جمال عبدالناصر  183وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196136وفً تارٌخ  47563جرجس مسعد صدلى مٌخائٌل عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  692

 لسم-سٌدى بشر بحرى-خالد بن الولٌد 327أشٌر:   ، وصؾ الـت
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تم تعدٌل العنوان ,  26196136وفً تارٌخ  47521ٌاره سعٌد عبدالممصود سنهورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  693

 لسم  - 365شمه  -الثالث  -المندره بحرى  -برج المدس  -ش جمال عبدالناصر  427وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196136وفً تارٌخ  47536مصطفى عبد المعبود احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  694

 لسم-محل-وصؾ الـتأشٌر:   ، الرابعه الناصرٌه مدخل الجونه بجوار صٌدلٌه امنه حافظ

وفً تارٌخ  47517فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود عبدالحمٌد ماضى )ماضى للتورٌدات و االعمال البحرٌه( ، تاجر  -  695

 لسم  -محل  -الجمرن  -ش ابى حنٌفه  19&  17تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  26196136

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196136وفً تارٌخ  42864عالء دمحم محمود حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  696

 لسم  - 3مدخل  6بلون  -ٌح العنوان الى / مساكن جنوب المتراس الـتأشٌر:   ، تم تصح

وفً تارٌخ  47566خمٌس عزت خمٌس لطب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عزت لمطع ؼٌار السٌارات -  697

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، البر المبلى عزبه هلش فوق مخبز سعد الدٌن 26196136

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196136وفً تارٌخ  47567دمحم عبد الرحمن محمود سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  698

 لسم-الـتأشٌر:   ، خورشٌد المبلٌه شارع عباس

تم تعدٌل العنوان ,  26196136وفً تارٌخ  47524احمد سمٌر محمود ؼازى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  699

 لسم  - 1زراعه رلم  15حوشه رلم  - 15/ 2وصؾ الـتأشٌر:   ، البصره لرٌه الكٌالنى بجوار مسجد الرحمن رست المطعه 

وفً تارٌخ  47518ع ؼٌار السٌارات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى السٌد مصطفى ؼرٌب )المصطفى لمط -  766

 لسم  -محل  -ش النصر ابو لٌر  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  26196136

تم  26196136وفً تارٌخ  47526العلى للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -محمود على عمر دمحم  -  761

 لسم  -الحضره الجدٌده  -ٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ابو بكر الصدٌك تعد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196136وفً تارٌخ  47533سلوى جابر بسطا فٌزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  762

 لسم-محل-االرضى-ابو لٌر-تماطع شارع االتحاد مع الظاهر بٌبرس 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196136وفً تارٌخ  6869على محمود لطب الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  763

 لسم-عزبه محسن الكبرى-شارع ابو بكر الصدٌك 19الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان ,  26196136فً تارٌخ و 47564منى اسماعٌل عبدالرحٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  764

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش البوسته المدٌمه بجوار السمالوسى موتورز

وفً تارٌخ  47565المروه للنمل بالسٌارات و التورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مروه بكر محمود محمود  -  765

 لسم  -اعلى سوبر ماركت االصدلاء  19، ش التامٌن ن   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:  26196136

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196136وفً تارٌخ  47515احمد حسن دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  766

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسؾ بحرى ش الحدٌد و الصلب بجوار لهوه الرٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196136وفً تارٌخ  47528بو العباس محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود ا -  767

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه محسن شارع الزهور متفرع من ابراهٌم الدسولى

تعدٌل العنوان ,  تم 26196136وفً تارٌخ  45553احمد محمود احمد عبدالعال محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  768

-خورشٌد السٌوؾ-وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر كائن بالعنوان/ابٌس جزء صرؾ االلمان عزبه الزهور

 لسم-)خمسه االؾ جنٌها( 5666برأسمال -ونشاطه/تربٌه مواشى وتجارتها

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    26196136وفً تارٌخ  47514دمحم كمال احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  769

 لسم  -شمه  -الناصرٌه المدٌمه بجوار زرٌبه مالن  55، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  26196136وفً تارٌخ  47519ابو الحمد عبد الاله جاد الرب صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  716

 لسم-المعموره البلد 16ع شارع االصالح الزراعى من شار 8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196136وفً تارٌخ  47534عمر ابراهٌم على دمحم لنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

شمه  -الثانى علوى  -السٌوؾ  -ش ابو بكر المنزالوى متفرع من ش وادى الملون متفرع من ش جمٌله بو حرٌد  3الـتأشٌر:   ، 

 سم ل -( 2)

تم تعدٌل العنوان ,  26196136وفً تارٌخ  47522عادل عبد المولى لاسم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  712

 -82المجاوره االولى محل  82وصؾ الـتأشٌر:   ، برج العرب سوق الهداٌه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196136فً تارٌخ و 47525احمد شولى دمحم بسٌونى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  713

 لسم-العصافره-45شمال من شارع  11شارع  3الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  15656الٌمنى دمحم نور الدٌن الٌمنى ) مكتب الٌمنى لتمدٌم الخدمات الحكومٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  714

 محل لسم-شارع عثمان اباظه  76-ر:   ، تعدل العنوان الىتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌ 26196136

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196136وفً تارٌخ  35459احمد حلمى شعبان مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  715

(بالدور االول 111شارع مصطفى كامل وامٌن حسونه عمارات جارنٌا شمه رلم ) 4الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/عمار رلم 

 لسم-علوى

وفً تارٌخ  47516محسن مختار عامر دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -المختار للمماوالت العمومٌه والتورٌدات -  716

 لسم-ؼربال-شارع الكواكب 54تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  26196136

تم تعدٌل العنوان ,  26196136وفً تارٌخ  47569جر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى دمحم حنفى محمود الشعراوى ، تا -  717

 لسم-المعموره اول علوى-وصؾ الـتأشٌر:   ، اخر شارع العبد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196131وفً تارٌخ  47542رمضان دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  718

 -محل  -درٌه مطروح بجوار  مكتب على السٌد مٌدان ملن دمحم سنانى الدخٌله الرئٌسى امام سوق الخضار الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكن

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196131وفً تارٌخ  36267خضره سعد ابراهٌم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  719

 لسم-البوسته المدٌمه ارض حمٌده كرٌم الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شمه دور اول امام

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196131وفً تارٌخ  47546نعمه لبٌصى بدر عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  726

 لسم-محل-مندره لبلى-متفرع من النبوى المهندس 36الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196131وفً تارٌخ  47539،  سبك لٌده برلم    هند ابو علوه طه عبد هللا ، تاجر فرد  -  721

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع السالم نجع العمده بجوار مشمس دمحم اسماعٌل

تم تعدٌل  26196131وفً تارٌخ  47545جزاره حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عبدالمادر سعد حمٌده فرج  -  722

على ناصٌه ش االسمنت بجوار د/ دمحم عبدالرحمن  -الـتأشٌر:   ، نجع حفٌظ العامرٌه طرٌك الناصرٌه الجدٌده  العنوان , وصؾ

 لسم  -محل  -البٌطرى ش الترعه االخبارٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  26196131وفً تارٌخ  47537سوزان نظمى زخارٌوس خٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  723

 شارع سٌؾ سٌدى بشر لبلى لسم 11شٌر:   ، وصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  26196131وفً تارٌخ  47543عبد العال فرج متولى عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  724

 لسم-محل-الظاهرٌه-شارع البراز 13وصؾ الـتأشٌر:   ، 



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

دمحم صبرى دمحم بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ه وتجاره االلطاناضافه االسم التجارى/بالل لتورٌد الحاصالت الزراعٌ -  725

المعموره الشاطى مجموعه  129تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ 26196131وفً تارٌخ  33567

 -الطٌارٌن

 26196131وفً تارٌخ  33567سبك لٌده برلم     بالل لتورٌد الحاصالت الزراعٌه ، تاجر فرد ،  -دمحم صبرى دمحم بالل -  726

 -المعموره الشاطى مجموعه الطٌارٌن 129تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان ,  26196131وفً تارٌخ  47535نعمه محمود خضٌرى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  727

 لسم-ر:   ، مدخل ابٌس الثانٌه بجوار المخازن الجمعٌه الزراعٌهوصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  26196131وفً تارٌخ  5634عمرو مصطفى طنطاوي ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  728

 لسم  -ش البٌطاش الرئٌسى امام ش الطٌار  33وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196131وفً تارٌخ  47536على السٌد احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  729

 منتزه ثان-محل-الـتأشٌر:   ، شارع السنترال المعموره البلد

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 26196131وفً تارٌخ  47544مارن بشرى بطرس عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  736

 لسم  -شمه  -االرضى  -الـتأشٌر:   ، ش مسجد ابو ناجى الدور االرضى خلؾ محكمه الدخٌله 

تم تعدٌل العنوان ,  26196131وفً تارٌخ  47546رمضان ابوالحمد محمود ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  731

 لسم  -محل  -لى برج تبارن ش تمسٌم الفضالى سٌدى بشر لب 24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  26196131وفً تارٌخ  47541طارق عبدالجواد اسماعٌل المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  732

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ارض المشروع مشروع ناصر المرٌه الرابعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196131وفً تارٌخ  29262لٌده برلم    اسالم دمحم عبدالحمٌد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  733

 -سٌدى بشر-مكرر شارع خالد بن الولٌد 86الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , 26196161وفً تارٌخ  11347ده برلم   اشرؾ ابراهٌم ابراهٌم حسن ابو سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  1

 وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تورٌد لطع ؼٌار و اصالح موتوسٌكالت للجهات الملزمه بالخصم فمط

تعدٌل  تم26196161وفً تارٌخ  41344دمحم عرفه دمحم دمحم عبدالجواد )عرفه للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/تورٌد عماله منزلٌه داخل جمهورٌه مصر العربٌه

وفً تارٌخ  41344تورٌد العماله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تعدٌل االسم التجارى الى/عرفه للمماوالت العامه -  3

 له منزلٌه داخل جمهورٌه مصر العربٌهتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/تورٌد عما26196161

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196161وفً تارٌخ  39936كرٌم احمد محمود محمود الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / تورٌدات صناعٌه

تم تعدٌل 26196161وفً تارٌخ  44119ٌده برلم   الفادى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك ل -فادى رشدى شكرهللا وٌصا -  5

 ماعدا المالبس العسكرٌه-النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل مسمى النشاط/بٌع مالبس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196162وفً تارٌخ  46826لورٌس سعد اسكندر دمٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 رٌد ادوات صحٌهتم تعدٌل النشاط الى / تو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196163وفً تارٌخ  46486دمحم نصر عبدالونٌس السنهورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر:  تصحٌح النشاط الى/بٌع وصٌانه ماكٌنات التصوٌر ومهمات المكاتب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196163وفً تارٌخ  31114اسالم حسن حسن على الزهٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / تصنٌع الحلوٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196163وفً تارٌخ  46158هبه على دمحم عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 لجهات الملزمه بالخصم و التحصٌل ماعدا المالبس العسكرٌهتم تعدٌل مسمى النشاط الى / بٌع مالبس جاهزه بالجمله مع ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196163وفً تارٌخ  29528مجدى دمحم عبدالعزٌز الخمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / تورٌدات عمومٌه فى مجال نشاط مواد البناء

تم تعدٌل النشاط , 26196163وفً تارٌخ  24881مضان الزنفلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مازن محٌى الدٌن حسن ر -  11

وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط / اعمال شبكات التٌار الخفٌؾ بعد الحصول على الموافمات و التراخٌص من الجهات المعنٌه بهذا 

 الشان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196166وفً تارٌخ  45495ٌده برلم   سامى السٌد محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك ل -  12

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/مماوالت عمومٌه ورحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196166وفً تارٌخ  29638جوده عبدالشهٌد جوده سبله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  حذؾ نشاط/االستٌراد

ٌل االسم التجارى الى / جوده عبدالشهٌد جوده سبله ) جوده لعموم االستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم تعد -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط/االستٌراد26196166وفً تارٌخ  29638

تم تعدٌل 26196166وفً تارٌخ  29638ٌده برلم   تعدٌل االسم التجارى الى/جوده لعموم التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك ل -  15

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط/االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196166وفً تارٌخ  17343اسالم عنتر دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  اضافه نشاط/مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196166وفً تارٌخ  43991، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا سمٌر رٌاض بولس -  17

 حذؾ نشاط/المشروبات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196168وفً تارٌخ  41677دمحم اسامه سلٌمان ابوالعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

ٌه فى مجال االدوات الكهربائٌه واالدوات اصحٌة واالدوات الكتابٌه وااللمشه والمحاصٌل تم اضافه نشاط / التورٌدات العموم

 الزراعٌه والمالبس ما عدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , 26196168وفً تارٌخ  44544سامى مختار محمود السٌد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 (19والمجموعه  6من المجموعه  36شاط الى/عموم االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا الفمره وصؾ التأشٌر:  تعدٌل الن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196168وفً تارٌخ  8683ولٌد عباس حسٌن عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  اضافه نشاط/زراعه وتورٌد نباتات الزٌنه واالشجار المثمره ومستلزماتها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196168فً تارٌخ و 19967دمحم شاكر عطا هللا احمد زعمور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / ورشه لحام معادن بالكهرباء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 26196168وفً تارٌخ  46798حسن عبدالفتاح السٌد خلٌل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/شحن بطارٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196169وفً تارٌخ  13696احمد اسماعٌل محمود اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تورٌد اجهزه بخار ولطع ؼٌارها مع جهات ملزمه بالخصم واالضافه-التأشٌر:  تعدل النشاط الى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196169تارٌخ وفً  45496مرفت دمحم محمود زبادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اضافه نشاط/تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل 26196169وفً تارٌخ  2217فتحى سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 مماوالت عمومٌه-النشاط الى 

تم تعدٌل النشاط , 26196169وفً تارٌخ  13611رد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابراهٌم مبرون فرج مبرون الشلمه ، تاجر ف -  26

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع وتجاره اعالؾ وتصنٌع لدى الؽٌر وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , 26196116وفً تارٌخ  29738عبدالناصر عبدالبالى ابراهٌم الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 لتأشٌر:  اضافه نشاط/المماوالت العامهوصؾ ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  45686احمد السعٌد سعد على ابوعطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/خراطه وتشؽٌل المعادن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196116وفً تارٌخ  327 حسام الدٌن احمد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  29

 (19والمجموعه  6من المجموعه  36اضافه نشاط/المٌام بأعمال الترجمه عموم االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا الفمره 

وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط ,26196116وفً تارٌخ  672زكرٌا ولٌم مسعود لوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 لطع ؼٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196116وفً تارٌخ  12786هند عبده دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ورشه تشكٌل معادن وتصنٌع مخابز الٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196116وفً تارٌخ  36661 دمحم زؼلول السٌد دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  32

 تم تعدٌل مسمى النشاط الى / تجاره االجهزه والمستلزمات الطبٌه

تم 26196116وفً تارٌخ  26995تعدٌل االسم التجارى الى/دمحم رشاد دمحم سعد ابوهندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 ر:  تعدٌل النشاط الى/مطعم وتحضٌر وتجهٌز المأكوالتتعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌ

وفً تارٌخ  26995دمحم رشاد دمحم سعد ابوهندى )ابوهندى لعموم االستٌراد و التصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مطعم وتحضٌر وتجهٌز المأكوالت26196116

وفً  46219سعدهللا لالستٌراد والتصدٌر وتجاره المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تعدل االسم التجارى الى -  35

 عموم االستٌراد والتصدٌر وتجاره المواد الؽذائٌه-تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط 26196113تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , 26196113وفً تارٌخ  46219سبله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمادر احمد سعدهللا سعد -  36

 عموم االستٌراد والتصدٌر وتجاره المواد الؽذائٌه-وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط 

شٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ26196113وفً تارٌخ  6451شربات دمحم طلب صدله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 اضافه نشاط/مكتب نمل

تم تعدٌل النشاط , 26196113وفً تارٌخ  21185دمحم صالح الدٌن ابراهٌم سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 توزٌع وتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه-وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

صدٌر و االستٌراد و االعمال الجمركٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد حسنى رضوان على عبد الخالك ) الرضوان للت -  39

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط/االستٌراد26196114وفً تارٌخ  12185

  تعدٌل االسم التجارى الى/سعٌد حسنى رضوان على عبد الخالك ) الرضوان للتصدٌر  و االعمال الجمركٌه ( ، تاجر فرد ، -  46

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط/االستٌراد26196114وفً تارٌخ  12185سبك لٌده برلم   

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196114وفً تارٌخ  35142سالم عبدالرسول السٌد الكبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 مالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ تجاره وتصنٌع و تورٌد اللحو

تم تعدٌل النشاط , 26196114وفً تارٌخ  12365هانى اسامه عبد الحمٌد دمحم الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تورٌدات مواد ؼذائٌه

ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الصٌفى لتورٌدات المواد الؽذائٌ-اضافه االسم التجارى /هانى اسامه عبد الحمٌد دمحم الصٌفى -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تورٌدات مواد ؼذائٌه26196114وفً تارٌخ  12365

تم 26196114وفً تارٌخ  19693خالد رجب دمحم الحلوانى ) الحلوانى لتجارة البسطرمه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 صؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تجاره وتصنٌع بسطرمه وتجفٌؾ اللحومتعدٌل النشاط , و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196114وفً تارٌخ  46818احمد دمحم احمد فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تعدٌل النشاط الى/مزرعه انتاج حٌونى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196114وفً تارٌخ  37455سبك لٌده برلم     فؤاد دمحم عبدالحمٌد مصباح ، تاجر فرد ، -  46

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/اصالح اجزاء مٌكانٌكٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196115وفً تارٌخ  42646احمد مجدى مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 كافٌترٌات وتصوٌر مستنداتالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/اداره مطاعم و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196115وفً تارٌخ  6647دمحم ممدوح حسن عبد العزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر:  تعدٌل نشاط الرئٌسى الى/مطعم وكافٌه لتحضٌر وبٌع المشروبات الساخنه والبارده

تم تعدٌل النشاط , 26196116وفً تارٌخ  24772عبد الرحمن حسب النبى مصلحى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ادوات منزلٌه وشماعات وشنط

وفً تارٌخ  47695  سٌد دمحم سٌد دمحم سرحان )سرحان لبٌع لطاعات االلومنٌوم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  56

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع الومٌتال واكسسورات26196116

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  45749ابو السعود السٌد ابو السعود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 جهٌز المأكوالت والمشروبات الساخنه والباردهالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/محل عام لتمدٌم وت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196117وفً تارٌخ  12779اٌرٌنى محروس مفٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

ٌراد التأشٌر:  تعدٌل مسمى النشاط الى/تورٌدات وتجمٌع وصٌانه وتجهٌز االسانسٌرات واجزاءها مع جهات ملزمه بالخصم واست

 (19والمجموعه  6من المجموعه  36وتصدٌر)فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196117وفً تارٌخ  47136وائل دمحم فاروق لطب المشالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 (19المجموعه و 6من المجموعه  36التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/عموم االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا المفره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196117وفً تارٌخ  433ٌاسر السٌد احمد ركابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 تعدٌل النشاط الى/تصدٌر وتورٌد وتجاره االدوات الكهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196117رٌخ وفً تا 43476احمد خمٌس شعبان جابر شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  اضافه نشاط/تجاره وتوزٌع مواد ؼذائٌه



 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 النشاط , 26196117وفً تارٌخ  46248سعد دمحم حسن ٌوسؾ)بوفٌه السعد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 خنه والباردهوصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع وتصنٌع المأكوالت والمشروبات السا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  28556فٌروز فرج متولى السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر:  اضافه نشاط/تجاره وتورٌد المواد الؽذائٌه بكافه أنواعها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196126رٌخ وفً تا 41763صفوت محمود فرج ابوحسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/معرض لتجاره التوكتون والموتوسٌكل والتروسٌكل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  31126عبدالعزٌز عٌد عبدالمجٌد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وتورٌدات فى النشاط وتورٌدات ؼذائٌه مع الجهات الملزمه بالخصم واالضافه التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/مماوالت عامه

تم 26196126وفً تارٌخ  3945عبدهللا احمد محمود صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -صبرة للتصدٌر و االستٌراد  -  66

 عموم التصدٌر-الى \تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط

وفً  3945عبدهللا احمد محمود صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -صبرة لعموم التصدٌر-سم التجارى الىتعدل اال -  61

 عموم التصدٌر-الى \تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط26196126تارٌخ 

وفً تارٌخ  9557برلم    ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -مؤسسه صبرى لتجاره السٌارات-كرم صبرى حافظ عبد الرحٌم  -  62

 معرض تجاره السٌارات والموتوسٌكالت-تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى26196126

 9557، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -معرض صبرى للسٌارات-كرم صبرى حافظ عبد الرحٌم -تعدل االسم التجارى الى -  63

 معرض تجاره السٌارات والموتوسٌكالت-, وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى تم تعدٌل النشاط26196126وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  9557مؤسسه صبرى لتجاره السٌارات والموتوسٌكالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تعدل االسم التجارى الى -  64

 ت والموتوسٌكالتمعرض تجاره السٌارا-تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى26196126

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196126وفً تارٌخ  23673احمد السٌد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 تعدٌل النشاط الى/تجاره تون تون وموتوسٌكل وتروسٌكل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196121وفً تارٌخ  3347زٌنب بخٌت سلٌمان عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 تم اضافه نشاط / بٌع فساتٌن زفاؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  33122نصرى عطاهللا مجلع سناتٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 المخابز ومنتجاتها-التأشٌر:  تعدل النشاط الى

( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده Harbita Engineering Constructionبٌته لالعمال الهندسٌه دمحم حسنى دمحم دمحم حربٌته )حر -  68

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تورٌدات مواد البناء26196121وفً تارٌخ  39682برلم   

نشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل ال26196121وفً تارٌخ  39135احمد على دمحم على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على -تنظٌم المعسكرات والندوات الرٌاضٌه والامه المراكز الرٌاضٌه -تعدل النشاط الى

 التراخٌص الالزمه

شاط , وصؾ تم تعدٌل الن26196121وفً تارٌخ  33616السٌد عبدالمؽٌث عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بماله عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196122وفً تارٌخ  11642لصً عباس عبد المنعم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر:  اضافه نشاط/تجاره وتوزٌع مواد ؼذائٌه

تم 26196122وفً تارٌخ  29589تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   البدرى لرفع المخلفات ، -شولى بدرى شولى عبدالصبور  -  72

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/كل ما ٌصنع من العجٌن)ما عدا البسكوٌت(



 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 النشاط , وصؾ 26196122وفً تارٌخ  33948ٌوسؾ دمحم احمد عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 اضافه نشاط/استؽالل المٌنى ماركت وحلوانى داخل محطات البنزٌن وكذلن مماوالت عمومٌه  التأشٌر:

تم 26196122وفً تارٌخ  32246، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    OKاوكٌه  -عمر بن الخطاب محى الدٌن دمحم الخرادلى  -  74

 لتورٌدات فى مجال النشاطتعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مكافحه االفات وا

 32246المتمٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تم تعدٌل االسم التجارى الى / عمر بن الخطاب محى الدٌن دمحم الخرادلى  -  75

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مكافحه االفات والتورٌدات فى مجال النشاط26196122وفً تارٌخ 

تم تعدٌل 26196122وفً تارٌخ  35681مضان دمحم مصطفى عبدالسمٌع شرؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ر -  76

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/تورٌدات مواد ؼذائٌه

ط , وصؾ تم تعدٌل النشا26196122وفً تارٌخ  13492زٌنب عبد الحمٌد لاسم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر:  تعدٌل الالنشاط الى/مماوالت عمومٌه وتجاره فى مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196122وفً تارٌخ  26796دمحم على حسٌن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 اضافه نشاط/عالفه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196122وفً تارٌخ  18686حسن خالد احمد فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 تم تعدٌل النشاط الى / بٌع مالبس جاهزه ما عدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196123وفً تارٌخ  24322دمحم كمال عثمان احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تجاره سٌارات مماطٌر وكساحات ومعدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196123وفً تارٌخ  31811دمحم عبدالخالك دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 لكهربائٌهتعدٌل النشاط الى/تورٌد لطع ؼٌار وصٌانه المولدات ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196123وفً تارٌخ  35967دمحم مصطفى لبارى عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 تعدٌل النشاط الى/تجهٌز وطهى وبٌع المأكوالت)شى اللحوم(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196123وفً تارٌخ  16359اٌمن ابو زٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 تعدٌل النشاط الى/مماوالت عمومٌه وتورٌدات معمارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196123وفً تارٌخ  19845هٌثم ناصر حسنٌن دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 وسٌارات الؽٌر واضافه نشاط/نمل بسٌارات المنشأه-التأشٌر:  حذؾ نشاط/االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196123وفً تارٌخ  519بهاء الفونس بسطا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 اضافه نشاط/تورٌد مواد ؼذائٌه

التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط , وصؾ26196123وفً تارٌخ  39535سٌد فكرى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 اضافه نشاط/عموم النمل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196123وفً تارٌخ  34729رحاب ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 تعدٌل النشاط الى/تورٌد مستلزمات طبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196123رٌخ وفً تا 44364امل فاروق احمد الطوبجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تورٌد مستلزمات طبٌه)ما عدا االدوٌه(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  4753مصطفى عبد الحمٌد دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 جمهورٌه مصر العربٌهالتأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد عماله منزلٌه مدربه داخل 



 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 26196127وفً تارٌخ  4753تم تعدٌل االسم التجاري الى / المصطفً للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد عماله منزلٌه مدربه داخل جمهورٌه مصر العربٌه

 4753المصطفى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -طفى عبد الحمٌد دمحم جمعه تم تعجٌل االسم التجارى الى / مص -  91

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد عماله منزلٌه مدربه داخل جمهورٌه مصر العربٌه26196127وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  15664امٌر عبد المنعم فرؼلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 توكٌالت تجارٌه-التأشٌر:  تعدل النشاط الى 

وفً  45785عبدالرحٌم لعموم االستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم خلؾ هللا -  93

 ط/مماوالت مع الجهات الملزمه بالخصم واالضافه فمطتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشا26196127تارٌخ 

عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم خلؾ هللا ، تاجر فرد -تعدٌل االسم التجارى الى/عبدالرحٌم لعموم االستٌراد والتصدٌر والمماوالت -  94

ماوالت مع الجهات الملزمه تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/م26196127وفً تارٌخ  45785،  سبك لٌده برلم   

 بالخصم واالضافه فمط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  26188ابراهٌم هاشم عبد النعٌم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر:  اضافه نشاط النمل والشحن

تم تعدٌل 26196127وفً تارٌخ  34569لٌده برلم    مكتب الطٌب للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك-السٌد احمد دمحم الطٌب -  96

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع اسمده ومخصبات زراعٌه داخل عبوات مؽلمه

تم 26196127وفً تارٌخ  34569تعدٌل االسم التجارى الى/الطٌب للخدمات الزراعٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع اسمده ومخصبات زراعٌه داخل عبوات مؽلمه تعدٌل النشاط , وصؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  39686عمرو سعٌد معوض السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع اكسسوار المحمول ومستلزمات الكمبٌوتر)ما عدا االنترنت(

تم تعدٌل النشاط , 26196127وفً تارٌخ  44187محمود عبدالاله معوض دمحم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/تورٌد فى مجال لطع ؼٌار وزٌوت السٌارات ومواد البناء ومواد ؼذائٌه ومالبس)ما عدا المالبس 

 العسكرٌه( واكسسوار

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196127وفً تارٌخ  3986ٌز بولس صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل لو -  166

 تعدٌل النشاط الى/بٌع وتوزٌع المواد الؽذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196127وفً تارٌخ  4857عماد سعد سعٌد بشارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 تعدٌل النشاط الى / بٌع خردوات جمله تم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  25528مجدى عوض عطٌه ابوسٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بوفٌه وبٌع سندوتشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196128ً تارٌخ وف 33629اشرؾ صابر عبدالحكٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/كهربائى سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  28742دمحم جابر المهدى دمحم مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / بٌع عصٌر لصب

تم تعدٌل النشاط , 26196128وفً تارٌخ  14573لرازق عجوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبد هللا عبد ا -  165

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/تشؽٌل معادن على البارد ولحامها بالكهرباء



 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

, وصؾ  تم تعدٌل النشاط26196128وفً تارٌخ  33616السٌد عبدالمؽٌث عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر:  اضافه نشاط/بماله عامه والبان ومٌاه ؼازٌه

تم تعدٌل النشاط , 26196128وفً تارٌخ  9527عماد الدٌن مصطفى عبد العال عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط/االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  29264فردوس السعٌد دمحم دمحم جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 نمل وتدوٌر المخلفات-التأشٌر:  اضافه نشاط 

لنشاط , تم تعدٌل ا26196128وفً تارٌخ  46336عبداللطٌؾ سعٌد احمد منصور عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجاره وتوزٌع  وتصنٌع للنفس لدى الؽٌر مستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه 

 واالعشاب الطبٌه واالؼذٌه الخاصه و المطهرات و المبٌدات و المستلزمات الطبٌه )ماعدا االدوٌه و مكوناتها(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196128وفً تارٌخ  16766سبك لٌده برلم     صباح دمحم علً عبٌد ، تاجر فرد ، -  116

 اضافه نشاط/التعبئه والتؽلٌؾ وتورٌد المواد الؽذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  37663طارق فتح هللا فتحى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

ط الى / عموم االستٌراد و التصدٌر و التجاره و التوزٌع لالدوات و المعدات المكتبٌه و الكتابٌه و صٌانه و التأشٌر:  تم تعدٌل النشا

 اصالح االجهزه المرتبطه بها و التورٌدات فى مجال النشاط

لنشاط , تم تعدٌل ا26196129وفً تارٌخ  22462عماد حسن اسماعٌل ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط/االستٌراد

الجمال لتصنٌع البالتات الخشبٌه ، تاجر فرد ،   -تم تعدٌل االسم التجارى الى /جمال عبدالوهاب عبد الحلٌم مصطفى حسن  -  113

ل نشاط البلتات تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/تورٌدات فى مجا26196129وفً تارٌخ  42617سبك لٌده برلم   

 الخشبٌه

الجمال لتصنٌع وتورٌد البلتات الخشبٌه ، تاجر  -تم تعدٌل االسم التجارى الى /جمال عبدالوهاب عبد الحلٌم مصطفى حسن  -  114

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/تورٌدات فى مجال نشاط 26196129وفً تارٌخ  42617فرد ،  سبك لٌده برلم   

 ات الخشبٌهالبلت

تم تعدٌل 26196129وفً تارٌخ  42617جمال عبدالوهاب عبد الحلٌم مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/تورٌدات فى مجال نشاط البلتات الخشبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196129ارٌخ وفً ت 6465دمحم فوزى احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 تعدٌل النشاط الى/تجهٌز وبٌع مأكوالت والبٌتزا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  43719حسام عبدالهادى مسعود شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 النشاط التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مماوالت عامه وتورٌدات فى مجال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  35677دمحم احمد السٌد دمحم منسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / معرض مالبس جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه

وفً  35677 منسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد السٌد دمحم -تم تعدٌل االسم التجارى الى / معرض المنسى  -  119

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / معرض مالبس جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه26196129تارٌخ 

شاط , تم تعدٌل الن26196129وفً تارٌخ  47313بشٌر محمود مجدى حسن محارم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تورٌد كمالٌات سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196136وفً تارٌخ  31163محمود دمحم بٌومى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 (19والمجموعه  6من المجموعه  36اضافه نشاط/االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا الفمره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196136وفً تارٌخ  47246دمحم محمود احمد خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 تم تعدٌل النشاط الى / تجهٌز و خٌاطه اللٌؾ

وصؾ تم تعدٌل النشاط , 26196136وفً تارٌخ  36659احمد ربٌع عبدالؽنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مطعم شعبى ومواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196136وفً تارٌخ  31526دمحم السٌد ٌوسؾ عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تجاره وتوزٌع مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196136وفً تارٌخ  8439،  سبك لٌده برلم   اسامه حمدان تمام محمود ، تاجر فرد  -  125

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مماوالت عامه وعموم التورٌدات فى مجال النشاط وتجاره وتوزٌع مواد ؼذائٌه وتمدٌم وجبات ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , 26196136ً تارٌخ وف 44265دمحم فؤاد حسن عبدالمحسن حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/تورٌد جمٌع المهمات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه والكٌماوٌه واالمن الصناعى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196136وفً تارٌخ  9564حسٌن دمحم دمحم دمحم شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 نشاط الى / اصالح ثالجات فمطتم تعدٌل ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196131وفً تارٌخ  35645دمحم ابراهٌم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر:  اضافه نشاط/بٌع اجهزه محمول وصٌانتها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196131وفً تارٌخ  46618مٌنا سعٌد صبرى عازر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مكتب رحالت وخدمه لٌموزٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196131وفً تارٌخ  5634عمرو مصطفى طنطاوي ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 6من المجموعه  36و الفمره  19دا المجموعه التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع فضٌات و االستٌراد و التصدٌر ماع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196131وفً تارٌخ  29262اسالم دمحم عبدالحمٌد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , 26196131وفً تارٌخ  47563   جرجس مسعد صدلى مٌخائٌل عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  132

 6من المجموعه  36و الفمره  19وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط / االستٌراد و التصدٌر ماعدا المجموعه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  47173راضى احمد رسالن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47311حازم دمحم السعٌد دمحم شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196115وفً تارٌخ  47164دمحم انصارى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196122وفً تارٌخ  47324دمحم احمد دمحم احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 نوع الشركة , وصؾ 26196122وفً تارٌخ  47334 المصبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد محسن احمد دمحم -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  47198فاطمه دمحم حسن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196123وفً تارٌخ  47358، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وسٌم عٌد حامد بسٌونى فاٌد -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196166وفً تارٌخ  46989دمحم دمحم عبد الرحمن خضٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196168وفً تارٌخ  23177رد ،  سبك لٌده برلم   عالء جابر دمحم عبدالعال ، تاجر ف -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196168وفً تارٌخ  47624الحسن فروتس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -محمود خمٌس دمحم حسن  -  16

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  47371سبك لٌده برلم     محمود دمحم حسن ٌوسؾ ، تاجر فرد ، -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196127وفً تارٌخ  47396بالل سٌد عبدالحفٌظ عبدالرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  47399برلم    عماد حسن على العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196113وفً تارٌخ  47116احمد احمد دمحم ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  47426السٌد ابراهٌم ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  47436رجاء زكرٌا برهام رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129ً تارٌخ وف 47466حسام الدٌن احمد دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47456عمرو عوض حسٌن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47452برلم   مى كامل عبد الؽنى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -مى لتصنٌع المالبس الجاهزه -  19

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196129

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196169وفً تارٌخ  47674تهانى عبدالمجٌد دمحم رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196169وفً تارٌخ  47643 ولٌد دمحم دمحم حسن طباجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  21

 التأشٌر: خاص



 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

وفً تارٌخ  47645نور فضل ادرٌس ابو مراكبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -ادرٌس للمماوالت العمومٌه -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196169

تم 26196117وفً تارٌخ  47211د المالن البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماضى راجح عب-البنا للمماوالت العمومٌه -  23

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  34879احمد دمحم مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196126وفً تارٌخ  47238د عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ كمال عبد الممصو -  25

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196162وفً تارٌخ  46949عماد الدٌن دمحم مصطفى دمحم الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196162وفً تارٌخ  46942امد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌه رزق ح -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196163وفً تارٌخ  46969مصطفى رؤوؾ عبد المعز محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47484عصام صابر سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -السالم لتورٌد المالبس الجاهزه -  29

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196129

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا26196126وفً تارٌخ  47251محمود دمحم احمد دمحم العدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47496دمحم ماهر دمحم حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,26196129وفً تارٌخ  47493حسام احمد فؤاد عطٌه حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47263معتز احمد لاسم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47268دمحم محمود توفٌك السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196136وفً تارٌخ  47526مجٌب السٌد مجٌب السٌد عز الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196131وفً تارٌخ  47535نعمه محمود خضٌرى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  47176سامح دمحم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196122وفً تارٌخ  47326سالم مسعود عبد المادر الجهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 26196122وفً تارٌخ  47321ابراهٌم دمحم كامل السٌد الدخس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47192احمد دمحم عبد الرازق الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196123وفً تارٌخ  47355اشرؾ احمد حسن عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196166وفً تارٌخ  46996هٌام ٌسرى احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196166وفً تارٌخ  47665ضا السٌد عبد الهادى جاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد ر -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196168وفً تارٌخ  47627دمحم عبدالسالم عبدالحلٌم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196168وفً تارٌخ  47636مصطفى سعٌد دمحم رمضان شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47638ٌاسر مساعد بخاطره دومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -دومه لتجاره السٌارات الحدٌثه -  46

 وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , 26196168

تم 26196127وفً تارٌخ  47368دمحم على رفاعى االمٌر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -االمٌر للمالبس الجاهزه -  47

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  47418لٌده برلم   دمحم اشرؾ احمد السٌد لطب )لطب لالدوات الصحٌه و البوٌات و الحداٌد( ، تاجر فرد ،  سبك  -  48

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196128تارٌخ 

وفً تارٌخ  47466اسالم دمحم راشد مصطفى)مؤسسه راشد لخدمه وصٌانه السٌارت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196127

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196127وفً تارٌخ  47462د حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌم عصام ابراهٌم سعٌ -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  47419كرٌم بلٌػ راشد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47476اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم جمال عبد الرحمن دمحم ، ت -  52

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47458احمد دمحم محى الدٌن دمحم فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -فتح هللا لبٌع وصٌانه المعدات الزراعٌه -  53

 خاص تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر:26196129

وفً تارٌخ  47266ولٌد عطا دمحم السعٌد ابو حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -السعٌد لمطع ؼٌار السٌارات -  54

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196117

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد26196117ٌوفً تارٌخ  47224دمحم ابراهٌم دمحم عبد الرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 26196117وفً تارٌخ  47227ابراهٌم عبد العال دمحم على السكران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن26196169وفً تارٌخ  47673اٌه احمد فتوح شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  47685دمحم دمحم السعٌد دمحم ابو رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  47684دمحم مصطفى دمحم حسن طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  46929ٌوسؾ صبرى ٌوسؾ لطب جنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -جنٌدى لمطع ؼٌار السٌارات -  66

 ؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وص26196161

تم تعدٌل 26196162وفً تارٌخ  46946نادٌه توفٌك دمحم مرسى )صٌدلٌه د/ نادٌه توفٌك( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  46947 معاذ مرسً اسماعٌل ابراهٌم الشعراوى )الشعراوى لمالبس االطفال( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  62

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196162

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196163وفً تارٌخ  46986احمد حسن دمحم دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 26196126وفً تارٌخ  47256لٌده برلم    محمود عبد الحافظ عبد العزٌز احمد ابو عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك -  64

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47561امٌره فكرى جاد معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47562رلم   احمد عثمان سٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب-عثمان اوتو -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47272جمعه عبد هللا على دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47316عادل عبد السالم عوض سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47363ربٌع فؤاد عموب رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47517د ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود عبدالحمٌد ماضى )ماضى للتورٌدات و االعمال البحرٌه( ، تاجر فر -  76

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196136

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196131وفً تارٌخ  47541طارق عبدالجواد اسماعٌل المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196115وفً تارٌخ  47152سبك لٌده برلم    محمود ابراهٌم دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  -  72

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 نوع الشركة , وصؾ 26196122وفً تارٌخ  47329احمد دمحم دمحم السٌد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196122وفً تارٌخ  47336ٌده برلم   محمود صالح الدٌن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  74

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47186ولٌد رمضان عبد هللا عواد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47351 شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد مصطفى دمحم-شومان لتورٌد لطع ؼٌار السٌارات -  76

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196123

تم 26196116وفً تارٌخ  47262عادل وجٌه عادل ابو هرجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -وجٌه للمماوالت العمومٌه -  77

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  46999حازم مصطفى عبد العظٌم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -جوده لتورٌد االجهزه الكهربائٌه -  78

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196166

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة , 26196168وفً تارٌخ  47616ٌاسمٌن محٌى محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196168وفً تارٌخ  47634احمد صالح احمد السٌد احمد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  47412دمحم السٌد حسن مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196127وفً تارٌخ  47394بسٌطه مصطفى العزب صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  47395حازم محمود احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196168وفً تارٌخ  47614احمد حسن دمحم ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196162وفً تارٌخ  46937دمحم شولى عثمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  47445صور احمد الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد من -  86

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47474ٌوسؾ ابراهٌم حلمى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 26196129وفً تارٌخ  47462مصطفى محمود عبدالحمٌد الشبكى )الشبكى للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47454حمدى عبد الخالك خطاب عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -خطاب لتجاره السٌارات الحدٌثه -  89

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196129



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47263احمد فتحى عبد الجواد فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ  تم26196117وفً تارٌخ  47226هبه رشاد احمد عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  47677ٌونس دمحم السٌد احمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 26196116وفً تارٌخ  47678اسماعٌل على دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196169وفً تارٌخ  47655احمد حمدى عبد الرحمن عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 , وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد26196169ٌوفً تارٌخ  47665عادل فهمى دمحم ابراهٌم تعلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47264احمد وجٌه حسٌن حمٌدو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة , 26196162وفً تارٌخ  46955جمٌله صادق دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  46951ٌوسؾ عبد المادر جمعه عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -جمعه لتجاره الحدٌد واالسمنت -  98

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196162

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196163وفً تارٌخ  46976اٌمان شعبان السٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47267عمرو مختار حسٌن عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 26196121تارٌخ وفً  47276العادل للتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -حسن عادل حسن سلٌمان حسن -  161

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  47257دمحم محمود دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196136وفً تارٌخ  47513عمرو ابراهٌم شفٌك ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196136وفً تارٌخ  47527منال فاروق عبدالمجٌد الصافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196136وفً تارٌخ  47568حلمى فتحى عبد هللا عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196122وفً تارٌخ  47323رٌهام ابراهٌم دمحم كامل السٌد الدخس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 نوع الشركة , 26196115ً تارٌخ وف 47166كرٌم دمحم عبدالعال احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196122وفً تارٌخ  47338دمحم جابر رجب شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47177عبد الموى عطٌه عثمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196123وفً تارٌخ  37534صدٌك مصطفى صدٌك حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد26196116ٌوفً تارٌخ  47195دمحم سمٌر سعٌد ابو لفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196166وفً تارٌخ  46992ٌحٌى زكرٌا دمحم متولى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك26196166وفً تارٌخ  47668مٌنا مسعود ونس جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196168وفً تارٌخ  47628شحاته السٌد شحاته السٌد بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع تم تعدٌل ن26196168وفً تارٌخ  47635محمود عاطؾ احمد عبد المولى الشٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196168وفً تارٌخ  47639احمد صالح زكى فرؼلى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196127وفً تارٌخ  47373عبد العال احمد عبد العال فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196127وفً تارٌخ  47387احمد محروس عبدالحمٌد عبدالعال حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 شٌر: خاصالشركة , وصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  47426دمحم خمٌس السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  47463كرٌم فتحى عبده  حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

 47446البنوى للتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   - EL Banawy For Export-محمود احمد صبرى دمحم البنوى -  121

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196128وفً تارٌخ 

ٌل نوع الشركة , تم تعد26196129وفً تارٌخ  47457عبد الموى جمال على عبد الموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47465عصام صالح عبدالنعٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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

نوع الشركة , تم تعدٌل 26196117وفً تارٌخ  47267مروه فاٌد دمحم دمحم ابو شادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 26196169وفً تارٌخ  47647هانى محسن دمحم الراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -الراوى للمماوالت العمومٌه -  125

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196169ارٌخ وفً ت 47671احمد دمحم عبد المعطى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196126وفً تارٌخ  47228شرٌؾ حسن عبدالمعبود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 26196126وفً تارٌخ  47244برلم    محمود عثمان عبد الفتاح اسماعٌل)عثمان للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  128

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196113وفً تارٌخ  47699هانى عبد المادر مهٌرى جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196161وفً تارٌخ  46928لٌده برلم    احمد دمحم زكى على عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك -  136

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  46966مصطفى السٌد دمحم عبد الصمد)صٌدلٌه د/مصطفى عبد الصمد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196163

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196163وفً تارٌخ  46966بطران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن محروس ابراهٌم ال -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196126وفً تارٌخ  47258عصام احمد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47499، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود سعٌد نور الدٌن دمحم -  134

 التأشٌر: خاص

تم 26196129وفً تارٌخ  47481الولٌد للتورٌدات الطبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ولٌد عمر محمود دمحم ستوم  -  135

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196121وفً تارٌخ  47271د احمد زٌان محمود )زٌان للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمو -  136

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47362لٌلى دمحم عبد الرحمن ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  47516الخطٌب لبٌع االدوات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم عبدالرحمن دمحم رمضان الخطٌب  -  138

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196136تارٌخ 

تعدٌل نوع الشركة ,  تم26196121وفً تارٌخ  47291شٌماء دمحم دمحم صبحى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196136وفً تارٌخ  45553احمد محمود احمد عبدالعال محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 26196131وفً تارٌخ  47546رمضان ابوالحمد محمود ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 26196115وفً تارٌخ  47156بدر دمحم دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك26196122وفً تارٌخ  47326صابر دمحم حسن امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196122وفً تارٌخ  47333رشا السٌد احمد دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47181ابراهٌم البٌومى دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196123وفً تارٌخ  47346فؤاد الصاوى الهادى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47199هانى سالم مساعد بخاطره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مساعد لتجاره السٌارات الحدٌثه -  147

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196116

الشركة , تم تعدٌل نوع 26196127وفً تارٌخ  47372دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196168وفً تارٌخ  47669السٌده عبد العال احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 26196168وفً تارٌخ  47617دنٌا عادل سعد زٌن الدٌن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196168وفً تارٌخ  47621شٌماء طارق حسن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 26196127وفً تارٌخ  47392حٌاه عبد المولى سلٌمان زعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196127وفً تارٌخ  47398احمد دمحم حسن صدٌك احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصؾ التأشٌر: خاص

, وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 26196128وفً تارٌخ  47416دمحم محمود ابراهٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196166وفً تارٌخ  46997السٌد مسعود على حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  47424السٌده خلٌل ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47486محى دمحم احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47466دمحم فؤاد فهمى محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47453محمود جمٌل محمود عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196117وفً تارٌخ  47225دمحم السٌد احمد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم 26196117وفً تارٌخ  47213ابراهٌم محمود ابراهٌم حسن التٌتى )التٌتى للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,26196169وفً تارٌخ  47651مصطفى اسماعٌل محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196169وفً تارٌخ  47676كمال دمحم عبد اللطٌؾ مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

كة تم تعدٌل نوع الشر26196116وفً تارٌخ  47681دمحم اسماعٌل عبد الهادى عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  47245سماح محى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,26196161وفً تارٌخ  46932سالم دمحم عبد الشافى دمحم لاعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 26196162وفً تارٌخ  46953سعداوى لتجاره المواشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سعداوى ادم حسٌن ناصؾ  -  167

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل26196162وفً تارٌخ  46957عزه دمحم على حسن الصؽٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196136وفً تارٌخ  47563جرجس مسعد صدلى مٌخائٌل عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال26196126وفً تارٌخ  47252دمحم رمضان لرنى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47286رومانى ابراهٌم فرج خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة26196136وفً تارٌخ  47536مصطفى عبد المعبود احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196136وفً تارٌخ  47521ٌاره سعٌد عبدالممصود سنهورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47367هوارى فرج سلطان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 26196113وفً تارٌخ  47697دمحم معبد عبدالهادى بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196131وفً تارٌخ  47536السٌد احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196131وفً تارٌخ  47544مارن بشرى بطرس عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196115وفً تارٌخ  47155سلٌمان ابو حداٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احسان السٌد مصطفى -  178

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47182احمد حسن جاد المولى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196123وفً تارٌخ  47341ع عٌسى بارومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد لدرى ربٌ -  186

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196123وفً تارٌخ  47343طاهر فؤاد فتحى ابو دافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196123وفً تارٌخ  47347مد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم سعد مدكور حا -  182

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196166وفً تارٌخ  47661عماد على خلٌل عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  47375د ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم صابر دمحم ، تاجر فر -  184

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196127وفً تارٌخ  47382كرٌم دمحم عباس على الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196127وفً تارٌخ  47384اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى حسن عبدالفتاح عبده عبدالعزٌز ، ت -  186

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196168وفً تارٌخ  8637دمحم السعٌد حامد عسكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196115وفً تارٌخ  47146بك لٌده برلم   نوره مرزق صادق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  س -  188

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  47422حمٌده خلٌل ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  47442ٌده برلم   عبدالمجٌد ٌوسؾ لناوى عمران ، تاجر فرد ،  سبك ل -  196

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47471مارن مٌنا بطرس فرج سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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 26196128وفً تارٌخ  47446هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم صالح عبد الفتاح فتح -فتح هللا لتجاره السٌارات -  192

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196117وفً تارٌخ  47268اسالم ظرٌؾ ابراهٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 26196169وفً تارٌخ  47652عمر فرج دمحم الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -ٌهالصاوى للمماوالت العموم -  194

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47654مصطفى احمد مصطفى ابو الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -ابو الخٌر للمواد الؽذائٌه -  195

 التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196169

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196169وفً تارٌخ  47669عمرو دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196126وفً تارٌخ  47243احمد عبد الحافظ عرابى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  47246دمحم محمود احمد خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  47696سلٌمان حامد خضرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196161وفً تارٌخ  46931د صالح احمد مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  266

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196163وفً تارٌخ  46962شٌماء على احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196163وفً تارٌخ  46972ن دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عبد الرحم -  262

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196163وفً تارٌخ  46975صالح احمد صالح محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196163وفً تارٌخ  46979هشام شحاته فضل سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47479عادل السٌد محمود البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  47247ى حافظ ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجد -  266

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47482دعاء عباس ابوالفتوح نعمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47277دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم مصطفى  -  268

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47285نوال دمحم عباس سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47288تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌر دمحم دمحم سٌد احمد ،  -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196131وفً تارٌخ  47537سوزان نظمى زخارٌوس خٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196115وفً تارٌخ  47154لٌده برلم    معاذ على حسن على ، تاجر فرد ،  سبك -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196122وفً تارٌخ  47328ماٌسه السٌد الشافعى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196123وفً تارٌخ  47348،  سبك لٌده برلم    اسماء دمحم نجٌب محمود محمود دمحم حسٌن ، تاجر فرد -  214

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47335مفتاح اسبٌته عبد السالم عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -عبد السالم للمماوالت العمومٌه -  215

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196122

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196123وفً تارٌخ  47342ال سعد الدٌن طلب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جم -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196116وفً تارٌخ  47193اسالم محمود ابراهٌم محمود رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  47197نور دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن ا -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196168وفً تارٌخ  47612صالح عبد المنعم اسماعٌل حسنٌن حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196168وفً تارٌخ  42662 حرب ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196127وفً تارٌخ  47376ثرٌا مصطفى السٌد عبد الموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  47383عم احمد عبد الونٌس العرٌنى)مكتب العرٌنى للمماوالت والتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد المن -  222

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196127تارٌخ 

لشركة , تم تعدٌل نوع ا26196127وفً تارٌخ  16886السٌد رضا حسٌن عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196161وفً تارٌخ  46923عالء الدٌن دمحم عبد المنعم دمحم مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 , وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع26196166وفً تارٌخ  47664ندا حلمى احمد دمحم المدبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196113وفً تارٌخ  47164دمحم عمران مسعود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن26196113وفً تارٌخ  47111هانى حسنى عبد هللا عشم هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196115وفً تارٌخ  47147صبحى صبحى السٌد السٌد المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة تم تع26196128وفً تارٌخ  47428سامح ؼرٌب السٌد دمحم محمود بركه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196128وفً تارٌخ  47423زهر الورد احمد متولى احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 , وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد26196128وفً تارٌخ  47435ابراهٌم دمحم مبرون ؼٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47473نور دمحم دروٌش مصطفى ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مزرعه نور لتورٌد الدواجن -  232

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196129

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196117وفً تارٌخ  47264دمحم فتحى سٌد احمد حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196169وفً تارٌخ  47666ٌاسر اسماعٌل مصطفى المسٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196169وفً تارٌخ  47653ماجده فتحى عارؾ حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196169وفً تارٌخ  47666ٌاسر عرفه صمر عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196126وفً تارٌخ  47256شرموخ نصٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انطونٌوس مورٌس -  237

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  47237دمحم ربٌع احمد احمد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196162وفً تارٌخ  46941ح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه محمود عبده صال -  239

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196163وفً تارٌخ  46971حسام ابراهٌم ابراهٌم دمحم حدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 26196163وفً تارٌخ  46964د الباسط فرج ادرٌس مراكبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عب-الفرج لتجاره المواشى -  241

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47478ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47486حسن عبده محسن محمود السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47283هدرا هتلر جاد عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47299ئل دمحم صالح عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وا -  245

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196115وفً تارٌخ  47158شٌماء عبد هللا دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196122وفً تارٌخ  47322 ابراهٌم دسولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مؤمن دمحم -  247

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47175مصطفى احمد مصطفى دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196122وفً تارٌخ  47339ى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على عصمت عل -  249

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47191دمحم احمد محمود امٌن السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196123وفً تارٌخ  47356وسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رافت احمد ابوالحجاج م -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196166وفً تارٌخ  46991عارؾ عبد العظٌم جبرٌل اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196168وفً تارٌخ  47626طا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد دمحم عبد الحمٌد ع -  253

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196168وفً تارٌخ  47637نورا فتحى جابر السٌد ذكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 26196127وفً تارٌخ  47374لنصر حسن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا-النصر الدوات التجمٌل -  255

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  47385دمحم كمال دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  47417 عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عصام زؼلول دمحم -  257

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  47461نجالء محمود دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196161وفً تارٌخ  46925ى ابوحطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فٌصل السٌد دمحم مصطف -  259

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 26196166وفً تارٌخ  47666احمد عطٌه احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196113وفً تارٌخ  47161دمحم فرج فهمى على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196115وفً تارٌخ  47145احمد دمحم انور منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47467له على حموده على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عب -  263

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  47438نبٌل دمحم رسالن احمد الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47459لعزٌز البدراوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبد ا -  265

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196116وفً تارٌخ  47687محمود على احمد السمان فضل هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196117وفً تارٌخ  47214دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فرنسا -  267

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196169وفً تارٌخ  47649ساره عطٌه احمد على سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196117وفً تارٌخ  47226خلٌل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى محمود خلٌل  -  269

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196169وفً تارٌخ  47672عمرو دمحم ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  46936عبد المادر احمد عبد المادر دمحم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -الطنطاوى للمعدات الثمٌله -  271

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196161

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196162وفً تارٌخ  46944عبدالوكٌل عوض مفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196163وفً تارٌخ  46958عمرو حسن سعد السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196163وفً تارٌخ  46965باسم رشدى السٌد رخا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47485احمد على صابر عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196126وفً تارٌخ  47246مصطفى عبدهللا دمحم مهران حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47566احمد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هند سٌد  -  277

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  47249دمحم السٌد رجب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47274فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مصطفى عابد كرم ، تاجر -  279

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196121وفً تارٌخ  47293مصطفى ابراهٌم ابراهٌم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196115وفً تارٌخ  47163ر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابتسام احمد احمد االصالبى ، تاج -  281

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196122وفً تارٌخ  47327دمحم عبد الكرٌم عبد العال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47171ر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح مصطفى مصطفى مرسى ، تاج -  283

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196122وفً تارٌخ  47336ابراهٌم احمد السمان ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196123وفً تارٌخ  47364فرد ،  سبك لٌده برلم   لبنى السٌد على دمحم عوض ، تاجر  -  285

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196166وفً تارٌخ  46987خمٌس دمحم خمٌس عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196168وفً تارٌخ  47611،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الونٌس دمحم سلٌمان ، تاجر فرد -  287

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196168وفً تارٌخ  47618دمحم صالح عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196123وفً تارٌخ  47361فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم حافظ احمد ابو ٌوسؾ ، تاجر -  289

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  47389وسام كمال جرٌس حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  47396على زكرٌا على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196161وفً تارٌخ  46922محمود دمحم هرٌدى عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196113وفً تارٌخ  47165ٌد احمد سعد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الس -  293

 التأشٌر: خاص



 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 26196128وفً تارٌخ  47421ندا للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سعد رمضان محمود ندا  -  294

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم 26196128وفً تارٌخ  47434دمحم خالد عبدالفتاح الشامى )سوبر ماركت الشامى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47455السٌد رمضان دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 ٌر: خاصالتأش

 47463دمحم عبد العاطى عبده ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -عبد العاطى لتورٌد االعالؾ ومستلزمات المزارع -  297

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196129وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196169رٌخ وفً تا 47675عمر هشام حسٌن حسٌن المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  298

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196169وفً تارٌخ  47641مصطفى عٌد حسن على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  299

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196117تارٌخ  وفً 47265عال فرج عبد العلٌم احمد عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196169وفً تارٌخ  47646دمحم احمد السٌد دسولى خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  47236سمٌحه منٌر ٌعموب بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47683شعبان على حسن عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  363

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196126وفً تارٌخ  47236دمحم رمضان اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 26196162وفً تارٌخ  46956خالد رزق خمٌس موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -الرزق لتجاره المواشى -  365

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196163رٌخ وفً تا 46967السٌد مصطفى عبد الواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196129وفً تارٌخ  47488احمد عبد السالم عبد الرحمن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  367

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47497سعاد دمحم دمحم دمحم العرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  368

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  47261احمد على دمحم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  369

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47292لٌده برلم    المروه لتجاره الكاوتش ، تاجر فرد ،  سبك -مروه ابراهٌم على احمد ٌوسؾ  -  316

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196121



 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 تعدٌل نوع الشركة , 26196136وفً تارٌخ  47522عادل عبد المولى لاسم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47361برلم    صالح سلٌمان فرٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  312

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196136وفً تارٌخ  47525احمد شولى دمحم بسٌونى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196113وفً تارٌخ  31866ٌده برلم   ابراهٌم فاٌز مصطفى مصطفى العدلى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  314

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196114وفً تارٌخ  47132وائل عالم دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 التأشٌر: خاص

تم 26196121وفً تارٌخ  47312جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم سوٌرى عثمان ، تا-عثمان لعموم التصدٌر  -  316

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196115وفً تارٌخ  47159اٌمن ابو ربٌع خلؾ عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 26196122وفً تارٌخ  47337د حمدى منفى جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌ-جاد هللا للمماوالت العمومٌه -  318

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196122وفً تارٌخ  47346شرٌهان عبد العال دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  47178ورده السٌد دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196123وفً تارٌخ  47354محمود السٌد عبدالرسول حلمات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196116وفً تارٌخ  47196عبد الفتاح الوردانى دمحم حجاج حرحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47196حسام مجدى بٌومى حسن مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196168وفً تارٌخ  47625جالل عٌسى على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196127وفً تارٌخ  47367عاطؾ احمد شولى محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  47386ٌه شعبان احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نج -  326

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  47388هانم احمد وهبه عبد الموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  327

 التأشٌر: خاص



 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

وفً تارٌخ  46927دمحم خلٌفه خطاب عمر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -المالبس الجاهزه الخطاب لتورٌد -  328

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196161

وفً تارٌخ  47667مروان ابراهٌم ابراهٌم اسماعٌل ابوطالب)مكتب ابوطالب للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  329

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196166

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196113وفً تارٌخ  47166جابر دمحم السٌد على سنبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47144  عصمت عصمت دمحم صادومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -صادومه لعموم االستٌراد والتصدٌر -  331

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196114

تم تعدٌل نوع 26196128وفً تارٌخ  47425خالد عبد الرحمن عبده دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم 26196128وفً تارٌخ  47439اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حافظ ابراهٌم فرج )الحافظ لتاجٌر االوناش( ، ت -  333

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47451سوسن السٌد على كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -كامل لتصنٌع المالبس الجاهزة  -  334

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196129

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47468لٌفه محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الزناتى خ -  335

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  47437دمحم عثمان سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196117وفً تارٌخ  47216ه محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود ابو رٌ -  337

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 26196169وفً تارٌخ  47648حسن احمد حسن على سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -سراج للٌموزٌن -  338

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47656مٌاده مصطفى احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -لالستثمار العمارى المصطفى -  339

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196169

تم تعدٌل نوع الشركة 26196169وفً تارٌخ  47667زكرٌا مصطفى حامد دمحم ابو جندٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 تأشٌر: خاص, وصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة 26196126وفً تارٌخ  47239حسام دمحم صالح الدٌن احمد مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196163وفً تارٌخ  46959هشام دمحم صبحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196163وفً تارٌخ  46961احمد السٌد عبد الرازق معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196163وفً تارٌخ  46978احمد شولى سٌد احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 : خاصوصؾ التأشٌر



 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

وفً تارٌخ  47483ابراهٌم عبد الخالك خطاب عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -عوض لتجاره السٌارت الحدٌثه -  345

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196129

نوع الشركة , تم تعدٌل 26196126وفً تارٌخ  47241ٌحٌى زكرٌا دمحم عبدالرؤؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196126وفً تارٌخ  47248ابراهٌم امٌن عبد المادر حسن الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  347

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  28242اسالم احمد عبدالكرٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  348

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47487احمد جابر بدوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  349

 التأشٌر: خاص

تم 26196121وفً تارٌخ  47294احمد سالمه مسعود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مه لالدوات الصحٌهسال -  356

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  24253احمد دمحم عبدالمادر زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196131وفً تارٌخ  47543عبد العال فرج متولى عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196115وفً تارٌخ  47168هاله فرٌد وجدى احمد البورٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة 26196115وفً تارٌخ  47169محمود عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196117وفً تارٌخ  47215منى مصطفى ابراهٌم دمحم البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 لتأشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47183امنٌه احمد شحاته دمحم خلؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196123وفً تارٌخ  47363جمعه صدٌك احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  357

 : خاصالتأشٌر

وفً تارٌخ  47632دمحم عٌد ثابت شحاته)مركز عٌد لجمٌع خدمات المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  358

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196168

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر26196168وفً تارٌخ  47633احمد دمحم على عوض على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  359

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196123وفً تارٌخ  27956ابراهٌم احمد ابراهٌم برسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196127وفً تارٌخ  47397ابراهٌم رمضان على دمحم الشوربجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 شركة , وصؾ التأشٌر: خاصال



 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 نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  47416ٌاسر السٌد ابراهٌم الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 وصؾ التأشٌر: خاص

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  47411كمال فتحى كمال فلتٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  363

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196166وفً تارٌخ  47662علٌا رجب احمد عالءالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196162وفً تارٌخ  46936لطفى عبد السالم بدر النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 لتأشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196162وفً تارٌخ  46938احمد ابراهٌم دمحم سعد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47456مارى لطفى خٌر نصر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  367

 ٌر: خاصوصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  12646جٌهان بلبل مهدى مروان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  368

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  22462عماد حسن اسماعٌل ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  369

 شٌر: خاصوصؾ التأ

وفً تارٌخ  47219احمد ابراهٌم على دمحم ابراهٌم العطار)العطار للمماوالت العامه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  376

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196117

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ  تم26196169وفً تارٌخ  47644نهى السٌد الشاعر حران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  371

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47679عطٌت هللا احمد عطٌت هللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  372

 وصؾ التأشٌر: شركات أموال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  47232دمحم محمود لندٌل سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  373

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47686دمحم احمد ابو زٌد عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  374

 وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد26196162ٌوفً تارٌخ  46952حنان ٌس اٌوب الصواؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  375

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196162وفً تارٌخ  46954دمحم السٌد دمحم الهندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  376

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196163وفً تارٌخ  46984ٌاسر دروٌش حسن على خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  377

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47495وائل احمد دمحم على عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  378

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47265دٌنا دمحم عبد الممصود عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  379

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47266مجاهد سالمه محمود بسطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  386

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47566خمٌس عزت خمٌس لطب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -لمطع ؼٌار السٌارات عزت -  381

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196136

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196136وفً تارٌخ  47567دمحم عبد الرحمن محمود سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  382

 ر: خاصوصؾ التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47275محسن سعٌد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  383

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47314رٌم دمحم عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  384

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  47693حنفى محمود دمحم ابو كلٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  385

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196131وفً تارٌخ  47542رمضان دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  386

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196115وفً تارٌخ  47153ان محمود على الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشج -  387

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196122وفً تارٌخ  47315ابراهٌم رمضان السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  388

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196115وفً تارٌخ  47166دلى الكسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى ظرٌؾ ص -  389

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196115وفً تارٌخ  47167دمحم السٌد محسن احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  396

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196116وفً تارٌخ  47184ى سالمه سنهورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم دمحم سنهور -  391

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196117وفً تارٌخ  47216بٌترو جرجس شولى حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  392

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196123وفً تارٌخ  47356عبدالبدٌع عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالبدٌع دمحم الصؽٌر -  393

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196123وفً تارٌخ  47359خلٌفه مساعد سالم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  394

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  46998دمحم رفعت دمحم احمد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -والمجوهراتالجندى للمصوؼات  -  395

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196166
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196168وفً تارٌخ  47631مٌنا ادور مٌنا متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  396

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196123وفً تارٌخ  47362ٌاسر المهدى المهدى المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  397

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196127وفً تارٌخ  47377ابانوب امٌن بربرى سٌدران ؼطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  398

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  47469مرشدى هنداوى هنداوى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  399

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196161وفً تارٌخ  46921رٌهام انور سعٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  47429اللطٌؾ دمحم ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد عبد -  461

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  47436محمود كمال عبد الرؤؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  47444هم عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سعٌد اد -  463

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47477هانى محجوب عبد هللا بخاطره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -محجوب لتجاره السٌارات الحدٌثه -  464

 ر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأش26196129ٌ

تم تعدٌل نوع 26196169وفً تارٌخ  47656سعاد عبد الاله لطب عبد هللا الحرٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196126وفً تارٌخ  47233مروه عاطؾ عبد العلٌم عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  38785كرٌستٌن فؤاد وهٌب دوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  467

 التأشٌر: خاص

تم 26196126وفً تارٌخ  47255محمود مبرون ابو زٌد مبرون )المبرون للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  468

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196161وفً تارٌخ  46934لؤى ابراهٌم مصطفى الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  469

 لتأشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196163وفً تارٌخ  46973ابراهٌم عالء الدٌن ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196163وفً تارٌخ  46976تامر مصطفى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196163وفً تارٌخ  46983محمود احمد محمود على البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47282هانى دمحم حسان مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47491عبد الرحمن وحٌد احمد فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47492احمد رشدى السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 التأشٌر: خاص

تم 26196121وفً تارٌخ  47297تامر سٌد احمد ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -الؽرٌب لالستثمار العمارى -  416

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

خ وفً تارٌ 47516محسن مختار عامر دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -المختار للمماوالت العمومٌه والتورٌدات -  417

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196136

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47298صابر خالد الصابر الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  418

 وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت26196113وفً تارٌخ  47694شولى دمٌان بخٌت خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  419

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196113وفً تارٌخ  35881ولٌد دمحم منصور عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع26196131وفً تارٌخ  47539هند ابو علوه طه عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196131وفً تارٌخ  47545جزاره حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عبدالمادر سعد حمٌده فرج  -  422

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47364عبدالرازق عوض عبدالرواؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196115وفً تارٌخ  47157ؼاده محمود كامل عبد الحلٌم دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  424

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196122ارٌخ وفً ت 47316دمحم خمٌس دمحم على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196122وفً تارٌخ  47318السجٌنى لالومٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -رضا سعٌد دمحم السجٌنى -  426

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196116وفً تارٌخ  47186م   عزه احمد ٌسرى ابراهٌم ضٌؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  427

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196117وفً تارٌخ  47217نور رمضان جالل ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  428

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196116وفً تارٌخ  47187لٌده برلم    وجدى عبد العال عبد الرحٌم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك -  429

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 26196123وفً تارٌخ  47353وسام دمحم عبد النبى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196166وفً تارٌخ  46995لم   مٌنا صبحى شحاته جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  431

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47666دمحم شعبان عبد الظاهر بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -بركات لالجهزه الكهربائٌه -  432

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196166

وفً تارٌخ  47629الحسٌنى للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ٌز سمٌر ابراهٌم الحسٌنى عبدالعز -  433

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196168

 47622دمحم مصطفى جمال الدٌن احمد وعبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مصنع عبد الوهاب للعب االطفال -  434

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص تم26196168وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196168وفً تارٌخ  47626دمحم صبحى سعد السدٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  435

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  47468احمد جابر دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 التأشٌر: خاص

تم 26196128وفً تارٌخ  47414دمحم فكرى عبد اللطٌؾ مأمون علبه)علبه للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  437

 تأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  47415جمال دمرداش الشحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  438

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  47464اشرؾ على احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  439

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47469ٌاسر عطٌتو دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  47443عبد العاطى مهنى عالم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  47448احمد على بخٌت عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196117وفً تارٌخ  47221احمد دمحم مجدى مصطفى دمحم مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  443

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196117وفً تارٌخ  47223وان بطرس كمال حبٌب عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   انط -  444

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47668طارق دمحم عبد الحك احمد ستو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -ستو لتورٌد المصوؼات والمجوهرات -  445

 , وصؾ التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع الشركة26196169

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196162وفً تارٌخ  46946ضٌؾ طاهر عبد الكرٌم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 26196162وفً تارٌخ  46945رمضان دمحم وهبه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  447

 تأشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196166وفً تارٌخ  46994حسام اسماعٌل على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  448

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196136وفً تارٌخ  47564منى اسماعٌل عبدالرحٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  449

 لتأشٌر: خاصالشركة , وصؾ ا

وفً تارٌخ  47565المروه للنمل بالسٌارات و التورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مروه بكر محمود محمود  -  456

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196136

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47279دمحم السٌد ابراهٌم احمد الجمس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196136وفً تارٌخ  47515احمد حسن دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد26196116وفً تارٌخ  47691عاطؾ خضر سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  453

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196113وفً تارٌخ  47696فاطمه دمحم مصطفى ابوشنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 26196113وفً تارٌخ  6647دمحم ممدوح حسن عبد العزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196131وفً تارٌخ  47546نعمه لبٌصى بدر عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا26196121وفً تارٌخ  47295احمد مدكور سعدالدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  457

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196115وفً تارٌخ  47156سعٌد السٌد مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  458

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196115وفً تارٌخ  47151جورج انور بسالى حماٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  459

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 26196168وفً تارٌخ  47613تعدٌل االسم التجارى الى/هانى الضبع سعد حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت26196116وفً تارٌخ  47185ابراهٌم عبدالموجود عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196123وفً تارٌخ  47352دمحم خمٌس فتحى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا26196122وفً تارٌخ  47331امل فؤاد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 26196122وفً تارٌخ  47332دمحم حمدى عبد العال محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196123وفً تارٌخ  47345بسام ابراهٌم دٌاب موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  47266دمحم عادل احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47261حسن دردٌرى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود  -  467

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196168وفً تارٌخ  47615نسمه حلمى حنا العبد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  468

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196127وفً تارٌخ  47378لطان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صفاء سامى س -  469

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  47391ولٌد احمد السٌد على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  476

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196127وفً تارٌخ  47393دالعال ابوحمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحٌم دمحم عب -  471

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196161وفً تارٌخ  46919ٌاسرعوض هللا ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  472

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196161وفً تارٌخ  46926دمحم الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه السٌد عٌد -  473

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196166وفً تارٌخ  47663دمحم جابر احمد حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  474

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47613الضبع الستٌراد لطع ؼٌار المعدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ٌن  هانى الضبع سعد حن -  475

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196168

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196113وفً تارٌخ  47167ٌاسمٌن محمود عبد الستار ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  476

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  47432لطٌفه حسٌن السٌد عارؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  477

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  47431احمد عاطؾ احمد ابو هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  478

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  47441احمد دمحم السمان داوود )السمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  479

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47475مخبوزات وحلوانى بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -دمحم خمٌس دمحم محمود بركات -  486

 , وصؾ التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع الشركة26196129
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تم تعدٌل نوع الشركة 26196129وفً تارٌخ  47476شرٌؾ صالح دمحم حلمى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  481

 , وصؾ التأشٌر: خاص

ؾ تم تعدٌل نوع الشركة , وص26196169وفً تارٌخ  47658دمحم احمد فرؼلى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  482

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196169وفً تارٌخ  47661حسن سالمه حسن الروش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  483

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196169وفً تارٌخ  47662رحاب دمحم عبد هللا عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  484

 شٌر: خاصوصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  47234وداد فوزى دمحم فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  485

 التأشٌر: خاص

تم 26196162وفً تارٌخ  46956دمحم السٌد على عبدالعال ابوشهاوى )على ماركت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  486

 , وصؾ التأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196163وفً تارٌخ  46974احمد ؼنٌم زكى السٌد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  487

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  46963سعٌد حمٌده حتٌته فرؼل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -حتٌته لتجاره السٌارات الحدٌثه -  488

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196163

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47287سلمى عبدالسالم السٌد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  489

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47494ٌاسر عبدالممصود حسن مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  496

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196122وفً تارٌخ  47317دمحم عبد هللا عبد الحمٌد لطب حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  491

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196122وفً تارٌخ  47325دمحم فاٌز موسى جبرٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  492

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196115وفً تارٌخ  47165عبد التواب مصطفى مصطفى ابو عٌانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  493

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196117وفً تارٌخ  47218مصطفى سحٌل ابراهٌم مؽٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  494

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196116وفً تارٌخ  47172احمد عبد هللا عبد المجٌد ابو الرٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  495

 اص, وصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع 26196116وفً تارٌخ  47179عبد العزٌز ٌسرى عبد العزٌز محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  496

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196123وفً تارٌخ  47349طارق حنفى محمود عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  497

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196166وفً تارٌخ  46988مٌنا ناجح لمعى جندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  498

 التأشٌر: لطاع عام

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196168وفً تارٌخ  47623سعدٌه عبد الممصود على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  499

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196123وفً تارٌخ  47366احمد سٌد احمد دمحم سٌد احمد الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  566

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196127وفً تارٌخ  47376عبد الناصر ابراهٌم احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  561

 ر: خاصوصؾ التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196127وفً تارٌخ  47366محمود عبد الؽفار دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 26196128وفً تارٌخ  47413دمحم على دمحم على الوكٌل )الوكٌل لمستلزمات المعامل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  563

 ٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتعد

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196127وفً تارٌخ  47466انشراح فاروق عبدالحكٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  564

 وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد26196168وفً تارٌخ  47636اٌوب عبد الحمٌد توفٌك محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  565

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196128وفً تارٌخ  47449احمد دمحم سلٌمان عبد المجٌد دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  566

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو26196129وفً تارٌخ  47461ماهر صبحى طه رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  567

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196129وفً تارٌخ  47464عمرو دمحم دمحم دمحم البحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  568

 وصؾ التأشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر26196116وفً تارٌخ  47682كرٌمه محمود على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  569

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196117وفً تارٌخ  47222ممدوح السٌد ابراهٌم الحوشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 وصؾ التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 26196169وفً تارٌخ  47642ابراهٌم عثمان فرج ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  47229ناصر صالح طلبه زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  6616ولٌد دمحم عبدالؽنً دمحم ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196162وفً تارٌخ  46943عاٌده سعٌد احمد دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 وصؾ التأشٌر: خاص
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وفً تارٌخ  46948دمحم عالء الدٌن عبدالممصود احمد )طٌور دمحم عالء الدٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196162

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196163وفً تارٌخ  46982دمحم على دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 26196166وفً تارٌخ  46996سامى ناجى الصابر عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  517

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47498دمحم انور على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 26196121وفً تارٌخ  47262ولٌد عبد الؽنى احمد دمحم شوؼى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  519

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47269ماجده عرفات احمد عرفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 وصؾ التأشٌر: شركات أموال

,  تم تعدٌل نوع الشركة26196121وفً تارٌخ  47286سمٌحه شكرى بطرس عبد النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196136وفً تارٌخ  47514دمحم كمال احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47365السٌد عبده دمحم كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -كٌالنى لبٌع وصٌانه المعدات الزراعٌه -  523

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196121

نوع الشركة ,  تم تعدٌل26196114وفً تارٌخ  47119محمود ابراهٌم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  524

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196114وفً تارٌخ  47123منى كمال الراوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  525

 التأشٌر: خاص

وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة ,26196122وفً تارٌخ  47319امٌل زكرٌا حبٌب مشرلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196115وفً تارٌخ  47162عال مصطفى عطٌه شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  527

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47344حمد عٌسى حمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -حمد لعموم االستٌراد والتصدٌر -  528

 ل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعد26196123ٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116وفً تارٌخ  47174عادل محمود امٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  529

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 26196119وفً تارٌخ  47188مركز تجمٌل برنس امٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -امٌره داود ابراهٌم داود -  536

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196123وفً تارٌخ  47357ابراهٌم السعٌد رمضان جمعه حراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 26196166وفً تارٌخ  46986منى جمٌل على مهدى)منى كٌدز( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  532

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196127وفً تارٌخ  47365وائل توفٌك حنا صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  533

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل26196127وفً تارٌخ  47381دمحم سمٌر دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  534

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196127وفً تارٌخ  47465دمحم عالء السٌد العربى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  535

 وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد26196166وفً تارٌخ  35561كرٌم دمحم دمحم حسنٌن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  536

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  47619شمس الدٌن سعد السعٌد شمس الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مجوهرات ومصوؼات شمس الدٌن -  537

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196168تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196113تارٌخ وفً  47162رجب محمود على ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  538

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196113وفً تارٌخ  47166عبد الرزاق احمد السٌد عٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  539

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196162وفً تارٌخ  46939اٌهاب دمحم دمحم دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  546

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 26196115وفً تارٌخ  47149عالء ٌوسؾ عبد الوهاب)صٌدلٌه/عالء ٌوسؾ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  541

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196161تارٌخ  وفً 46926سامح دمحم عبدالؽفار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  542

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  47427دمحم حلمى ابراهٌم السٌد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  543

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128تارٌخ وفً  47433رضا عبدهللا محمود الدخاخنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  544

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 26196129وفً تارٌخ  47472سلومه مبرون حسٌن لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -لاسم لتجاره السٌارات -  545

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196128وفً تارٌخ  47447 دمحم دمحم رجب شعبان رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  546

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196169وفً تارٌخ  47646رجب السٌد احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  547

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196169فً تارٌخ و 47659احمد السٌد دمحم السٌد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  548

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196117وفً تارٌخ  47269سهٌر دمحم عطا الوهٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  549

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196169وفً تارٌخ  47676راشد فرج احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  556

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  47231هٌام ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 26196116وفً تارٌخ  47688احمد عبدالحلٌم دمحم مصطفى)بماله عبدالحلٌم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  552

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم 26196163وفً تارٌخ  26722المنصور لالنتاج الحٌوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -منصور فرج هنداوى سالم -  553

 دٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتع

وفً تارٌخ  46968عبد الحى احمد محمود الملٌوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مؤسسه الملٌوبى للحداٌد والبوٌات -  554

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196163

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196126وفً تارٌخ  47235برلم    اسامه نورالدٌن دمحم دمحم المدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  555

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  47266سلمى محمود جوده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  556

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47496اشرؾ دمحم صابر دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  557

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47278عماد صبرى فتحى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  558

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 26196121وفً تارٌخ  47289سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د/نرمٌن الماضى ، تاجر فرد ، -نرمٌن ابراهٌم دمحم الماضى -  559

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196136وفً تارٌخ  47569مصطفى دمحم حنفى محمود الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  566

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196136وفً تارٌخ  47519جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابو الحمد عبد الاله جاد الرب صالح ، تا -  561

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47369عبد الناصر كامل هٌبه عرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196136وفً تارٌخ  47534فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر ابراهٌم على دمحم لنبر ، تاجر  -  563

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196113وفً تارٌخ  47114دمحم مصطفى حنفى محمود رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  564

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196114وفً تارٌخ  47146سبك لٌده برلم    ادمٌن رجب مسعود ادرٌس ، تاجر فرد ،  -  565

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 26196114وفً تارٌخ  47128نسرٌن مجدى العلٌمى احمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  566

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196113وفً تارٌخ  47116ٌده برلم   محمود عطٌه عوض رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك ل -  567

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196114وفً تارٌخ  47131السٌد احمد جاد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  568

 التأشٌر: خاص

تم 26196114وفً تارٌخ  47138سبك لٌده برلم   صالح هالل عزب سٌد ، تاجر فرد ،  -عزب لالستثمار العمارى -  569

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196136وفً تارٌخ  47531نهاد اسماعٌل دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  576

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196113وفً تارٌخ  47163رلم   مٌشٌل جمال زكى بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  571

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47139عبد الحمٌد سلٌم ٌوسؾ سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -عبد الحمٌد للمماوالت العمومٌه -  572

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196114

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196136وفً تارٌخ  47523ابو الحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالسالم السٌد ابوالعال -  573

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47368دمحم محى الدٌن فاضل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  574

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196114وفً تارٌخ  47117، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود حمٌد متولى حسن -  575

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196114وفً تارٌخ  47134نور فرج نصر الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  576

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47135ٌس رحومه مٌكائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سلطان خم-رحومه لالستثمار العمارى -  577

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196114

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196113وفً تارٌخ  47169السٌد احمد على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  578

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196114وفً تارٌخ  47125اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى اسماعٌل هالل -  579

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196114وفً تارٌخ  47127رشا صابر السٌد بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  586

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196114وفً تارٌخ  47137مرفت العزب فهمى شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  581

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196136وفً تارٌخ  47524احمد سمٌر محمود ؼازى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  582

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196129وفً تارٌخ  47532ى بخٌت مهلل ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لٌل -  583

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47296جمعه ابراهٌم جمعه مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  584

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196113وفً تارٌخ  47664د دمحم المدبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ندا حلمى احم -  585

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 26196114وفً تارٌخ  47141امٌر اسماعٌل سٌد احمد اسماعٌل احمد شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  586

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196114وفً تارٌخ  47118مٌشٌل عزٌز مرلص بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  587

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 26196116وفً تارٌخ  47176صٌدلٌه /والء صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -والء صابر دمحم السمان -  588

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196114وفً تارٌخ  47129احمد موسى احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  589

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47115حازم ٌسرى محمود عبدالعاطى )صٌدلٌه د/ حازم ٌسرى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  596

 تأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ال26196113

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196114وفً تارٌخ  47122عبد هللا دمحم كامل عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  591

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196114وفً تارٌخ  43813صالح فوزى احمد ابودهب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  592

 لتأشٌر: خاصوصؾ ا

وفً تارٌخ  47518مصطفى السٌد مصطفى ؼرٌب )المصطفى لمطع ؼٌار السٌارات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  593

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196136

تم 26196136تارٌخ  وفً 47526العلى للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -محمود على عمر دمحم  -  594

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196136وفً تارٌخ  47533سلوى جابر بسطا فٌزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  595

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196116 وفً تارٌخ 47689اسامه دمحم احمد على عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  596

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 26196113وفً تارٌخ  47112اٌه عالء الدٌن على احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  597

 , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47142،  سبك لٌده برلم    دمحم صبحى عبد العلٌم موسى بالبل ، تاجر فرد-بالبل للمماوالت العمومٌه -  598

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196114

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196114وفً تارٌخ  47126دمحم دمحم عطٌه دمحم الزنكلونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  599

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 26196114وفً تارٌخ  47133لٌده برلم    دمحم دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  666

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196126وفً تارٌخ  47253صالح الدٌن احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  661

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196126وفً تارٌخ  47254   شٌماء على عبده خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  662

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47284صادق السٌد صادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مركز صادق للبطارٌات واالطارات -  663

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196121

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196121وفً تارٌخ  47296،  سبك لٌده برلم   دمحم فتحى السٌد ٌونس ، تاجر فرد  -  664

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196136وفً تارٌخ  47528دمحم محمود ابو العباس محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  665

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  47695عات االلومنٌوم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد دمحم سٌد دمحم سرحان )سرحان لبٌع لطا -  666

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص26196113

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196113وفً تارٌخ  47689اسامه دمحم احمد على عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  667

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196114وفً تارٌخ  47136فاروق لطب المشالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل دمحم  -  668

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 26196113وفً تارٌخ  47168الرضا للرخام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مسعود رضا معوض عبد المسٌح -  669

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196114وفً تارٌخ  47143اسالم سعد دمحم بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196114وفً تارٌخ  47126هانى عنتر السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196121وفً تارٌخ  47366 عبد المنعم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طلعت دمحم -  612

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 26196113وفً تارٌخ  47113احمد صالح الدٌن كمال دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 26196114وفً تارٌخ  47121مد دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نصر اح -  614

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    
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تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  24253احمد دمحم عبدالمادر زهره ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/عرفه  41344تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196161،  فى تارٌخ :   -  1

 لعماله  تورٌد ا-للمماوالت العامه

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / نٌكست  39936تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196161،  فى تارٌخ :   -  2

 للتورٌدات العمومٌه  

هندسٌه للنظم الى: تم اضافه السمه التجارٌة / ال 24997تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196161،  فى تارٌخ :   -  3

   BRESAالهٌدرولٌكٌه 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/الفردوس  33669تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196161،  فى تارٌخ :   -  4

 للمماوالت العمومٌه  

ه سمه تجارٌه / المهندسه الزراعٌه الى: تم اضاف 4713تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196162،  فى تارٌخ :   -  5

 )افكت(  

مشروبات زهره -الى: اضافه السمه التجارٌه 25615تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196162،  فى تارٌخ :   -  6

 الٌاسمٌن  

لسمه التجارٌه الى/حورس للتشٌٌد الى: تعدٌل ا 14554تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196166،  فى تارٌخ :   -  7

 والبناء  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/الكابتن لتأجٌر  39152تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196166،  فى تارٌخ :   -  8

 المعدات الثمٌله لحساب الؽٌر  

 S Bالى: تعدلت السمه التجارٌه الى/اس بى ام  36663برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة26196166،  فى تارٌخ :   -  9

M   لالستٌراد والتصدٌر 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/مؤسسه  46963تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196166،  فى تارٌخ :   -  16

 لتجاره لطع ؼٌار المكاوى الصناعٌه   M . Hالبارون 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/المحروسه  45495تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196166ٌخ : ،  فى تار  -  11

 للمماوالت العمومٌه والرحالت  

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/جوده لعموم  29638تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196166،  فى تارٌخ :   -  12

 التصدٌر  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / ورشه  45686تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196168،  فى تارٌخ :   -  13

 الفتح للخراطه و تشكٌل المعادن  

س استون الى: اضافه السمه التجارٌه/الٌك 8923تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196168،  فى تارٌخ :   -  14

   ALEX STONE MARBLE AND GRANITمارٌل اند جرانٌت 
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 الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/الفرٌده   46716تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196169،  فى تارٌخ :   -  15

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌة / الفتح  2217تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196169،  فى تارٌخ :   -  16

 للمماوالت العمومٌه  

الى: عدل الى/السٌد مصطفى احمد دمحم على  44178تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196116،  فى تارٌخ :   -  17

 لى  المدبو

 الى: اضافه السمه التجارٌه/السالم للرحالت   47633تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196116،  فى تارٌخ :   -  18

الى: اضافه السمه التجارٌه/المصرٌه لتورٌد  36217تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196116،  فى تارٌخ :   -  19

 ٌه  المواد الؽذائ

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / ورشه  45686تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196116،  فى تارٌخ :   -  26

 الفتح لخراطه و تشؽٌل المعادن  

ٌه الى / اسكندرٌه الى: تم تعدٌل السمه التجار 36661تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196116،  فى تارٌخ :   -  21

 العلمٌه لالجهزه والمستلزمات الطبٌه  

 الى: اضافه السمه التجارٌه/التاج الدمشمى   26995تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196116،  فى تارٌخ :   -  22

تعدٌل االسم التجارى الى/دمحم رشاد دمحم الى:  26995تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196116،  فى تارٌخ :   -  23

 سعد ابوهندى  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / الدولٌه لمطع  672تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196116،  فى تارٌخ :   -  24

 ؼٌار السٌارات  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / الخلؾ  44432ة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد26196116،  فى تارٌخ :   -  25

 للمماوالت واالنشاءات  

الى: اضافه السمه التجارٌه/المؤسسه لتجاره  38478تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196113،  فى تارٌخ :   -  26

 المواد الؽذائٌه بالجمله  

سعدهللا -الى: تعدل االسم التجارى الى 46219شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ26196113،  فى تارٌخ :   -  27

 لالستٌراد والتصدٌر وتجاره المواد الؽذائٌه  

اسبورت -الى: اضافه السمه التجارٌه 47689تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196113،  فى تارٌخ :   -  28

   SPROT CLUBكلوب

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى / واى ار  7831تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196114فى تارٌخ :   ،  -  29

 للتورٌدات  

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/ضاحى مختار  19665تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196114،  فى تارٌخ :   -  36

 دمحم على  

الى: اضافه السمه التجارٌه مصاعد  33271تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196114فى تارٌخ :  ،   -  31

   ofis elevatorsاوفٌس

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/سعٌد حسنى  12185تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196114،  فى تارٌخ :   -  32

 لك ) الرضوان للتصدٌر  و االعمال الجمركٌه (  رضوان على عبد الخا



 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

الى: اضافه االسم التجارى /هانى اسامه عبد  12365تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196114،  فى تارٌخ :   -  33

 الصٌفى لتورٌدات المواد الؽذائٌه  -الحمٌد دمحم الصٌفى

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/معامل الشرق  12636بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر 26196115،  فى تارٌخ :   -  34

 االوسط للتحالٌل الطبٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/نٌولٌد دٌزاٌن  29446تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196115،  فى تارٌخ :   -  35

   NEW LEED DESIGN FOR KITCHENSللمطابخ 

 الى: اضافه السمه التجارٌه/الرحمه للتصدٌر   47662تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196115،  فى تارٌخ :   -  36

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/كٌدذ اٌالند  18293تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196115،  فى تارٌخ :   -  37

KIDS ISLAND   

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/صن ووتر  38717تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196115،  فى تارٌخ :   -  38

 للمماوالت والصٌانه والتورٌدات  

 المل للرحالت  الى: اضافه السمه التجارٌه/ا 11919تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196115،  فى تارٌخ :   -  39

 الى: اضافه السمه التجارٌه/الجوكر للرحالت   47681تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196116،  فى تارٌخ :   -  46

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/وان لٌموزٌن  38576تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196116،  فى تارٌخ :   -  41

 رحالت  لل

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/الوكرافتس  46417تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196117،  فى تارٌخ :   -  42

ALU Crafts   

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى/ مهند احمد  965تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196126،  فى تارٌخ :   -  43

 دمحم عبد الهادى  

مٌدٌكال تن -الى: اضافه السمه التجارٌه 965تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196126،  فى تارٌخ :   -  44

MEDICAL TECH   لتجاره االجهزه والمستلزمات الطبٌه 

الى: اضافه السمه التجارٌه/معرض الصفوه  41763تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196126،  فى تارٌخ :   -  45

 لتجاره التوكتون والموتوسٌكل والتروسٌكل  

مؤسسه صبرى -الىالى: تعدل االسم التجارى  9557تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196126،  فى تارٌخ :   -  46

 لتجاره السٌارات والموتوسٌكالت  

صبرة لعموم -الى: تعدل االسم التجارى الى 3945تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196126،  فى تارٌخ :   -  47

 عبدهللا احمد محمود صبره   -التصدٌر

 الى: اضافه السمه التجارٌه/كافٌترٌا كرستاله   7915لممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا26196126،  فى تارٌخ :   -  48

 الى: اضافه السمه التجارٌه/الدمحمٌه   23673تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196126،  فى تارٌخ :   -  49

: تعدٌل السمه التجارٌه الى اران جام الى 44114تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196126،  فى تارٌخ :   -  56

ARCH JAM   

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/جمال دمحم  16466تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196121،  فى تارٌخ :   -  51

 الفهمى للرحالت  -فهمى لاسم



 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

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/هانى الضبع  47613برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 26196122،  فى تارٌخ :   -  52

 سعد حنٌن  

الى: اضافه السمه التجارٌه/مٌدل اٌست  47613تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196122،  فى تارٌخ :   -  53

 لالستٌراد لطع ؼٌار المعدات  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/البركه لبٌع  35681لشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا26196122،  فى تارٌخ :   -  54

 اللحوم والتورٌدات  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / عمر بن  32246تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196122،  فى تارٌخ :   -  55

 المتمٌز  -الخطاب محى الدٌن دمحم الخرادلى 

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/مؤسسه  19845تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196123فى تارٌخ :  ،   -  56

 ٌوناٌتد لوجستٌن للنمل بالسٌارات  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/الٌكس استون  8923تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196123،  فى تارٌخ :   -  57

 للرخام والجرانٌت  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/بٌرامٌدز  34548تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196123،  فى تارٌخ :   -  58

Pyramids   

صر الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى / م 16359تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196123،  فى تارٌخ :   -  59

 للمماوالت المعمارٌه والتورٌدات  

 الى: اضافه السمه التجارٌه/السرٌانى للستائر   46676تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196127،  فى تارٌخ :   -  66

 ارٌه/الواحه للرحالت  الى: اضافه السمه التج 11948تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196127،  فى تارٌخ :   -  61

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/الطٌب  34569تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196127،  فى تارٌخ :   -  62

 للخدمات الزراعٌه  

الى/بارٌس لبٌع الى: تعدٌل السمه التجارٌه  39686تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196127،  فى تارٌخ :   -  63

 اكسسوار المحمول ومستلزمات الكمبٌوتر  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / مركز ابداع  46167تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196127،  فى تارٌخ :   -  64

 لصٌانه االجهزه المنزلٌه و التلٌفزٌونات  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/االٌمان لعموم  7499اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 26196127،  فى تارٌخ :   -  65

 التورٌدات  

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/عبدالرحٌم  45785تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196127،  فى تارٌخ :   -  66

 لرحٌم خلؾ هللا  عبدالرحٌم احمد عبدا-لعموم االستٌراد والتصدٌر والمماوالت

 جود مود  -الى: تعدلت السمه التجارٌه الى 15664تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196127،  فى تارٌخ :   -  67

الى: اضافه السمه التجارٌه/مكه لتجاره  39326تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196127،  فى تارٌخ :   -  68

 لمواد الؽذائٌه  وتوزٌع ا

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/الجورٌزمٌن  21962تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196128،  فى تارٌخ :   -  69

   Algorithmic Movement Architectsموفمنت اركٌتكتس 

 الى: احمد دمحم عبدالمادر زهره   24253تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196128،  فى تارٌخ :   -  76



 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

 الى: الٌوجد   24253تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196128،  فى تارٌخ :   -  71

الى: اضافه السمه التجارٌه/النورسٌن  17161تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196128،  فى تارٌخ :   -  72

 زات  للعجائن والمخبو

المتكامله -الى: تعدلت السمه التجارٌه الى 29264تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196128،  فى تارٌخ :   -  73

 لتورٌدات المهمات المكتبٌه ونمل وتدوٌر المخلفات  

الى: تم اضافه االسم التجارى / مؤسسه  14682تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196128،  فى تارٌخ :   -  74

 الصٌرفى لتجاره الزٌوت و الشحوم  

 الحمامه   الى: تم اضافه سمه تجارٌه / كافٌترٌا 135تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196129،  فى تارٌخ :   -  75

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / معرض  35677تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196129،  فى تارٌخ :   -  76

 دمحم احمد السٌد دمحم منسى   -المنسى 

 لسمه التجارٌه  الى: تم الؽاء ا 35677تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196129،  فى تارٌخ :   -  77

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى /جمال  42617تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196129،  فى تارٌخ :   -  78

 الجمال لتصنٌع وتورٌد البلتات الخشبٌه   -عبدالوهاب عبد الحلٌم مصطفى حسن 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / تى ام تى  37663شركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ال26196129،  فى تارٌخ :   -  79

T M T   

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/رٌد ستارز   43719تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196129،  فى تارٌخ :   -  86

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/ الدولٌه  22462مٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم26196129،  فى تارٌخ :   -  81

 للمماوالت والتصدٌر  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه / المصرٌه  47246تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196136،  فى تارٌخ :   -  82

 لتجهٌز و خٌاطه اللٌؾ  

الى: اضافه االسم التجارى/الطٌب لخدمات  36127تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب26196131،  فى تارٌخ :   -  83

 النمل  

 الى: )الؽاء السمه التجارٌه(   36127تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196131،  فى تارٌخ :   -  84

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/احمد على  13366رلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة ب26196131،  فى تارٌخ :   -  85

 مكتب رحالت احمد على ترافل  -عبد الحفٌظ جالل

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / صوال  47563تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196131،  فى تارٌخ :   -  86

SOLA   لالستٌراد و التصدٌر و المالبس الجاهزه 

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/جلورى   29262تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 26196131،  فى تارٌخ :   -  87

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

 11175برلم       26196163احمد جالل احمد دمحم الدرس   ، تارٌخ :  -  1

 44178برلم       26196116ٌد مصطفى احمد دمحم على المدبولً   ، تارٌخ : الس -  2

 44178برلم       26196116السٌد مصطفى احمد دمحم على المدبولً   ، تارٌخ :  -  3

 32355برلم       26196113عباس مظلوم عباس سلٌمان   ، تارٌخ :  -  4

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    26196162، وفى تارٌخ    36125شركه محمود ٌاسر محمود البنا وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 2618/11/27فى  1835ثابت التارٌخ برلم  2618/6/24محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ شركه توصٌه بسٌطه مؤرخ فى 

 هائٌاؼٌر مسجل وؼٌر مشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفٌتها ن

تم    26196162، وفى تارٌخ    36125شركه محمود ٌاسر محمود البنا وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 2

 بسبب فسخ الشركه واتمام تصفٌتها نهائٌا 2619/ 1/ 2فى  3227محو/شطب السجل  شطـــب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     26196169، وفى تارٌخ    22874برلم :  ٌوسؾ الٌاس و شرٌكاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها   - 3

 بسبب فسخ الشركه واتمام تصفٌتها نهائٌا2619/ 1/ 9فى  3238شطب بامر محو رلم 

تم    26196113، وفى تارٌخ    33266العرالى وشعبان ) احمد دمحم عرالى وشركاه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 بسبب فسخ الشركه وانمام تصفٌتها نهائٌا 2619/ 1/ 13فى  3241جل  شطب بأمر محو رلم محو/شطب الس



 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    26196113، وفى تارٌخ    33266العرالى وشعبان ) احمد دمحم عرالى وشركاه (  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 لشركه وانمام تصفٌتها نهائٌابسبب فسخ ا 2619/ 1/ 13فى  3241محو/شطب السجل  شطب بأمر محو رلم 

تم    26196113، وفى تارٌخ    39615محمود عطٌه وعمرو كمال للتصدٌر  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 بسبب فسخ الشركه واتمام تصفٌتها نهائٌا 2619/ 1/ 13فى  3242محو/شطب السجل  شطـــــــب بأمر محو رلم 

تم محو/شطب    26196114، وفى تارٌخ    46989ركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : سعٌد احمد دمحم شاهٌن وش   - 7

 بسبب فسخ الشركه واتمام تصفٌتها نهائٌا 2619/ 1/ 14فى  3244السجل  شطــــــب بامر محو رلم 

، وفى تارٌخ    42786حسن دمحم عباس وشرٌكه للمماوالت واالستثمار العمارى  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

بسبب فسخ الشركه واتمام تصفٌتها  2619/ 1/ 23فى  3268تم محو/شطب السجل  شطــــــب بأمر محو رلم    26196123

 نهائٌا

تم محو/شطب    26196128، وفى تارٌخ    36359رمضان صالح الدٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

 بسبب فسخ الشركه واتمام تصفٌتها نهائٌا 2619/ 12/ 28فى  3276محو رلم  السجل  شطـــــــب بأمر

، وفى تارٌخ    36359تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / دمحم زكى ٌوسؾ وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

بسبب فسخ الشركه واتمام تصفٌتها  2619/ 12/ 28فى  3276تم محو/شطب السجل  شطـــــــب بأمر محو رلم    26196128

 نهائٌا

تم    26196128، وفى تارٌخ    4786شركه دعاء عبد النبى احمد دمحم وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

وطلب تاشٌر سجل تجارى الؽرفه  2619لسنه  687محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ شركه تضامن ملخصه مسجل برلم 

 تم الؽــــاء الفرع بسبب فسخ الشركه واتمام تصفٌتها نهائٌا 2619/ 1/ 3فى  89بمحافظه الؽربٌه المودع برلم  التجارٌه

تم    26196128، وفى تارٌخ    4786شركه دعاء عبد النبى احمد دمحم وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 بسبب الؽاءالفرع لفسخ الشركه واتمام تصفٌتها نهائٌا 2619/ 1/ 28فى  3277محو/شطب السجل  شطـــــــب بامر محو رلم 

تم    26196128، وفى تارٌخ    4786شركه دعاء عبد النبى احمد دمحم وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

سجل تجارى الؽرفه  وطلب تاشٌر 2619لسنه  687محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ شركه تضامن ملخصه مسجل برلم 

 تم الؽــــاء الفرع بسبب فسخ الشركه واتمام تصفٌتها نهائٌا 2619/ 1/ 3فى  89التجارٌه بمحافظه الؽربٌه المودع برلم 

تم    26196128، وفى تارٌخ    4786شركه دعاء عبد النبى احمد دمحم وشركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 بسبب الؽاءالفرع لفسخ الشركه واتمام تصفٌتها نهائٌا 2619/ 1/ 28فى  3277ـــــــب بامر محو رلم محو/شطب السجل  شط

   4163جابر على حمدى عبد الحمٌد و شرٌكه عبد هللا عبد الرحمن موسى االطروش  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

بسبب نمل الممر الرئٌسى  2619/ 1/ 36فى  3281بأمر محو رلم تم محو/شطب السجل  شطـــــــب    26196136، وفى تارٌخ 

 للشركه الى محافظه الملٌوبٌه

تم    26196131، وفى تارٌخ    26663عادل مصطفى بسٌونى و شرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 كه واتمام تصفٌتها نهائٌابسبب فسخ الشر 2619/ 1/ 31فى  3286محو/شطب السجل  شطــــــب بأمر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال  26196162وفً تارٌخ   ، 36693رٌاض عباس عبد العال وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   5666660666, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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 رأس المال , وصؾ  26196166وفً تارٌخ   ، 36936دمحم عباده وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   366660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  26196166وفً تارٌخ   ، 36936دمحم عباده وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   366660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    21789تكنكال لالعمال الهندسٌه ) عالء عبدالاله عبدالسالم و شرٌكه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   3666660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 26196169،

تم تعدٌل رأس المال ,  26196116وفً تارٌخ   ، 35545ٌدها برلم ،عالء سعد مصباح وشركاه شركة تضامن  ، سبك ل -  5

 جنٌه   16666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  26196113وفً تارٌخ   ، 36361شرٌؾ رفعت زكرٌا وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   26666660666رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال ,  26196113وفً تارٌخ   ، 36361شرٌؾ رفعت زكرٌا وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   26666660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  26196114وفً تارٌخ   ، 42328توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، LA VIE-مصنع الفى-رامى فؤاد فؤاد وشرٌكه -  8

 جنٌه   1666660666تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

أس تم تعدٌل ر 26196116وفً تارٌخ   ، 39269رزق على موسى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -التمى  -  9

 جنٌه   166660666المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  26196116وفً تارٌخ   ، 39269رزق على موسى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -التمى  -  16

 جنٌه   166660666المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  26196117وفً تارٌخ   ، 46993صفاء دمحم وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   196660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ل رأس المال , وصؾ تم تعدٌ 26196117وفً تارٌخ   ، 46993صفاء دمحم وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   196660666التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  26196126وفً تارٌخ   ، 34233دمحم حسٌن حسن وشرٌكٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   566660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  39316اشرؾ احمد علم الدٌن جاد الكرٌم وشركاه لالستثمار الزراعى والحٌوانى توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   12516660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 26196121تارٌخ   ،

تم تعدٌل  26196127وفً تارٌخ   ، 28338كة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،مصطفى عبدالرحمن سامى علٌوه وشرٌكه شر -  15

 جنٌه   566660666رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  28338دمحم الشربٌنى محمود عبدالرحمن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  16

 جنٌه   566660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 26196127ارٌخ   ،ت

تم تعدٌل  26196127وفً تارٌخ   ، 28338مصطفى عبدالرحمن سامى علٌوه وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   566660666صبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

وفً  28338دمحم الشربٌنى محمود عبدالرحمن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  18

 جنٌه   566660666تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 26196127تارٌخ   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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 رأس المال  26196128وفً تارٌخ   ، 7688دمحم امٌن دمحم دمحم عمران وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   26666660666, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  26196129،   وفً تارٌخ 46645دمحم محمود ابراهٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   566660666وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  26196136وفً تارٌخ   ، 42625ٌاسمٌن عادل عبدالرحمن ابراهٌم وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   566660666صبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  26196161وفً تارٌخ  35273دمحم شكرى متولى رمضان بحٌرى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

(الدور الثانى  3لٌصبح/عماره برج الصٌادله بجوار سموحه جرٌن رلم )  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركه

 لسم-علوى

تم تعدٌل العنوان ,  26196162وفً تارٌخ  36693رٌاض عباس عبد العال وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

ى مدخل مدٌنه اسكان مبارن لسم العامرٌه مودع طرٌك اسكندرٌه الماهره الصحراو 26وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن الكٌلو

 36693وممٌد برلم تابع  2619/ 1/ 2فى  56برلم 

وفً تارٌخ  21789تكنكال لالعمال الهندسٌه ) عالء عبدالاله عبدالسالم و شرٌكه ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

-المنطمه الصناعٌه شرق الثانٌه 18بلون  33عنوان الى/العمار رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل ال 26196169

 برج العرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196113وفً تارٌخ  39518مٌنا سعٌد رزق وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 الدور السادس لسم 11شارع مصطفى عبدالرزاق شمه رلم  13-الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

وفً تارٌخ  39518ضامن ،  سبك لٌدها برلم    مٌنا سعٌد رزق وشرٌكته ، شركة ت-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  5

الدور السادس  11شارع مصطفى عبدالرزاق شمه رلم  13-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى 26196113

 لسم

دٌل العنوان , تم تع 26196114وفً تارٌخ  18533احمد فرج حسٌن البٌسى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 لسم-رشدى-2محل رلم -ش طرٌك الحرٌه 446وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/

 18533تم تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح / احمد فرج حسٌن البٌسى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

محل رلم -ش طرٌك الحرٌه 446الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196114وفً تارٌخ 

 لسم-رشدى-2

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة / احمد فرج حسٌن البٌسى وشرٌكته لعموم االستٌراد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

-ش طرٌك الحرٌه 446:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر 26196114وفً تارٌخ  18533

 لسم-رشدى-2محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  26196114وفً تارٌخ  18533احمد فرج حسٌن البٌسى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 لسم-رشدى-2محل رلم -ش طرٌك الحرٌه 446وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 18533تم تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح / احمد فرج حسٌن البٌسى وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

محل رلم -ش طرٌك الحرٌه 446تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/ 26196114وفً تارٌخ 

 ملس-رشدى-2

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة / احمد فرج حسٌن البٌسى وشرٌكته لعموم االستٌراد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

-ش طرٌك الحرٌه 446تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/ 26196114وفً تارٌخ  18533

 لسم-رشدى-2محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  26196126وفً تارٌخ  26536ساندرا سمٌر مرلس و شرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 لسم-شارع النبى دانٌال 61وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  26196123وفً تارٌخ  46645احمد رضا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 لسم-شارع دمحم نجٌب 42الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى/شمه بالدور الثامن عشر عمار رلم 

 4163جابر على حمدى عبد الحمٌد و شرٌكه عبد هللا عبد الرحمن موسى االطروش ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 طوخ محافظه-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى بلتان طرٌك بنها المناطر  تم 26196136وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  6866دمحم عبد هللا عبد العزٌز حشٌش وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -تعدل االسم التجارى الى -  15

الدور الثالث عماره االخالص شارع الزبٌر بن  14شمه رلم -عنوان الىتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل ال 26196136

 مٌامى لسم- 57أ تنظٌم خلؾ شارع  14العوام رلم 

وفً  6866دمحم عبد هللا عبد العزٌز حشٌش وشرٌكه هانى عبد هللا عبد العزٌز حشٌش ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

الدور الثالث عماره االخالص شارع  14شمه رلم -, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الىتم تعدٌل العنوان  26196136تارٌخ 

 مٌامى لسم- 57أ تنظٌم خلؾ شارع  14الزبٌر بن العوام رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

احمد دمحم دمحم و شرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌد  -االٌطالٌه لتورٌد االالت ومستلزمات انتاج االحذٌه  -  1

تم 26196161وفً تارٌخ  26262االالت ومستلزمات انتاج االحذٌه والمالبس)ما عدا المالبس العسكرٌه( ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  36693امن  تم الؽـــــاء نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   رٌاض عباس عبد العال وشرٌكه ، شركة تض -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن26196162

كرٌم اشرؾ و شرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط/التوكٌالت التجارٌه واعداد دراسات جدوى التصادٌه فى مجال االثاث  -  3

 23166واالجهزه الكهربائٌه واالدوات المكتبٌه والمستلزمات الطبٌه واالثاث الطبى ،  سبك لٌدها برلم   المكتبى والمنزلى والعلمى 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن26196168وفً تارٌخ 

ى/مماوالت عمومٌه تكنكال لالعمال الهندسٌه ) عالء عبدالاله عبدالسالم و شرٌكه ( ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه ال -  4

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  26196169وفً تارٌخ  21789واعمال هندسٌه وورشه تشكٌل معادن ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

احمد وحسام عٌد عبد الؽنً ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط الى / تصدٌر وعموم التوكٌالت التجارٌه والمٌام باعمال شحن  -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن26196116وفً تارٌخ  12348ائع بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها برلم   البض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة فاٌز بسٌط وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌعدل ؼرض الشركه الى/تجهٌز وبٌع مشروبات ومأكوالت ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط ,26196122وفً تارٌخ  41336

مرٌم عالءالدٌن و شرٌكها للتورٌدات العمومٌه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/تصنٌع االكسسوارات والكابات للشركه لٌصبح  -  7

النشاط/تورٌدات عمومٌه فى مجال النشاط وبٌع المالبس واالكسسوارات واالحذٌه وااللراص المعدنٌه و تصنٌع االكسسوارات 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة26196122وفً تارٌخ  22216بات ،  سبك لٌدها برلم   والكا

تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/مرٌم عالء الدٌن وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/تصنٌع االكسسوارات والكابات  -  8

بٌع المالبس واالكسسوارات واالحذٌه وااللراص المعدنٌه و تصنٌع للشركه لٌصبح النشاط/تورٌدات عمومٌه فى مجال النشاط و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة26196122وفً تارٌخ  22216االكسسوارات والكابات ،  سبك لٌدها برلم   

لصناعات الحرفٌه الٌدوٌه بٌع شركه نٌفٌن صبحى عبد هللا خلٌفه وشرٌكٌها ، شركة تضامن  اضافه نشاط جدٌد للشركه وهو/ا -  9

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 26196128وفً تارٌخ  19344شموع( ،  سبك لٌدها برلم   -خشب-وتصنٌع )جلد

 تضامن

هاله السٌد عبدالعزٌز البراوى وشرٌكها ، شركة تضامن  اضافه نشاط جدٌد للشركه وهو/الصناعات -تعدل االسم التجارى الى -  16

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 26196128وفً تارٌخ  19344شموع( ،  سبك لٌدها برلم   -خشب-رفٌه الٌدوٌه بٌع وتصنٌع )جلدالح

 التأشٌر:  شركة تضامن

دمحم عبد هللا عبد العزٌز حشٌش وشركاه ، شركة تضامن  تعدل الؽرض من تاسٌس الشركه الى -تعدل االسم التجارى الى -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن26196136وفً تارٌخ  6866لٌدها برلم    عموم التصدٌر ،  سبك

دمحم عبد هللا عبد العزٌز حشٌش وشرٌكه هانى عبد هللا عبد العزٌز حشٌش ، شركة تضامن  تعدل الؽرض من تاسٌس الشركه  -  12

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن تم26196136وفً تارٌخ  6866الى عموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

جابر على حمدى عبد الحمٌد و شرٌكه عبد هللا عبد الرحمن موسى االطروش ، شركة تضامن  تم حذؾ نشاط االستٌراد ،   -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن26196136وفً تارٌخ  4163سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

نى  , تم تعدٌل الكٌان المانو26196162وفً تارٌخ  46573دمحم احمد دمحم عبدالمجٌد نجاتى وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة 26196166وفً تارٌخ  36936دمحم عباده وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 26196169وفً تارٌخ  46126حسام احمد سٌد احمد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 لتأشٌر: شركة تضامنا



 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 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 26196113وفً تارٌخ  36361شرٌؾ رفعت زكرٌا وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 شركة تضامن

وفً تارٌخ  41318دمحم وجدى احمد عبدالعاطى وشرٌكه كرٌم عاطؾ السٌد لالحذٌه والمالبس الجاهزة ، سبك لٌدها برلم    -  5

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن26196115

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 26196116وفً تارٌخ  39269رزق على موسى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -التمى  -  6

 التأشٌر: شركة تضامن

تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تم 26196117وفً تارٌخ  46993صفاء دمحم وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  7

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 26196127وفً تارٌخ  28338مصطفى عبدالرحمن سامى علٌوه وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  8

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  28338، سبك لٌدها برلم   دمحم الشربٌنى محمود عبدالرحمن وشرٌكه -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  9

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة26196127

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل اسم الشركه  3182شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   26196161،  فى تارٌخ :   -  1

 الى/احمد السٌد السٌد سرور و شرٌكه

الى: تعدل االسم التجارى  39518شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   26196113،  فى تارٌخ :   -  2

 مٌنا سعٌد رزق وشرٌكته-للشركه الى

الى: تعدل االسم التجارى  44935ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌ  26196126،  فى تارٌخ :   -  3

 ظنانه جروب )بالل اٌمن دمحم عصمت عبد الرحمن ظنانه وشرٌكته(-الى

الى: تعدٌل االسم التجارى  22216توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   26196122،  فى تارٌخ :   -  4

 عالء الدٌن وشرٌكها للشركه الى/مرٌم

الى: تعدٌل االسم التجارى  7715شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   26196127،  فى تارٌخ :   -  5

 الى/رامى السٌد عبد الفتاح وشرٌكه

الى: تعدل االسم التجارى  28338شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   26196127،  فى تارٌخ :   -  6

 دمحم الشربٌنى محمود عبدالرحمن وشرٌكه-للشركه الى

الى: تعدل االسم التجارى  28338توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   26196127،  فى تارٌخ :   -  7

 دمحم الشربٌنى محمود عبدالرحمن وشرٌكه-للشركه الى

الى: تعدٌل اسم الشركه  6688توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   26196128،  فى تارٌخ :   -  8

 التجارى الى/دمحم مصطفى دمحم دروٌش وشرٌكه

-م التجارى الىالى: تعدل االس 6866شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   26196136،  فى تارٌخ :   -  9

 دمحم عبد هللا عبد العزٌز حشٌش وشركاه



 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

الى: ٌعدل االسم التجارى  28214توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   26196136،  فى تارٌخ :   -  16

 لتربٌه وتسمٌن وحلب الماشٌه وبٌعها -للشركه الى/رفٌك جوٌد وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ناصر دمحم بكٌر محروس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الطرفان على تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن ان ٌكون الطرفان  -  1

    26196166مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن كافه الصالحٌات بما فٌها حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون ، تارٌخ : 

 31796برلم   

ناصر دمحم بكٌر محروس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الطرفان على تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن ان ٌكون الطرفان  -  2

    26196166مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن كافه الصالحٌات بما فٌها حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون ، تارٌخ : 

 31796  برلم 

دمحم السٌد البرعى عبدالعال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الطرفان على تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن ان ٌكون  -  3

الطرفان مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن كافه الصالحٌات بما فٌها حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون ، تارٌخ : 

 31796برلم       26196166

دمحم السٌد البرعى عبدالعال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الطرفان على تعدٌل حك االدارة والتولٌع عن ان ٌكون  -  4

الطرفان مجتمعٌن او منفردٌن ولهما فى ذلن كافه الصالحٌات بما فٌها حك االلتراض والرهن من جمٌع البنون ، تارٌخ : 

 31796برلم       26196166

برلم       26196166سعد دؼش السما  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( ، تارٌخ :  امانى دؼش -  5

36936 

    26196166امانى دؼش سعد دؼش السما  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( ، تارٌخ :  -  6

 36936برلم   

    26196166ضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( ، تارٌخ : منى حسٌن عبد الؽنى حسنٌن  شركة ت -  7

 36936برلم   

    26196166منى حسٌن عبد الؽنى حسنٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( ، تارٌخ :  -  8

 36936برلم   

وانضمام شرٌن موصى --رج  )تخارجت من الشركه(امانى دؼش سعد دؼش السما  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخا -  9

 36936برلم       26196166مذكور بعمد الشركه ، تارٌخ : 

وانضمام شرٌن موصى --امانى دؼش سعد دؼش السما  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( -  16

 36936برلم       26196166مذكور بعمد الشركه ، تارٌخ : 

وانضمام شرٌن موصى --منى حسٌن عبد الؽنى حسنٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( -  11

 36936برلم       26196166مذكور بعمد الشركه ، تارٌخ : 

وانضمام شرٌن موصى --منى حسٌن عبد الؽنى حسنٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( -  12

 36936برلم       26196166ر بعمد الشركه ، تارٌخ : مذكو



 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

وتخارج شرٌكتان ----محمود دمحم احمد محمود فوزى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الى الشركه -  13

 36361برلم       26196113موصٌتان مذكورتان بعمد الشركه ، تارٌخ : 

وتخارج شرٌكتان موصٌتان ----ضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن الى الشركهمحمود دمحم احمد محمود فوزى  شركة ت -  14

 36361برلم       26196113مذكورتان بعمد الشركه ، تارٌخ : 

برلم       26196113عزت سمٌر عزت رفله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخـــــــارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :  -  15

39518 

برلم       26196113عزت رفله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخـــــــارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ : عزت سمٌر  -  16

39518 

برلم       26196113رٌتا رفعت سعٌد ؼطاس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخـــــــارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :  -  17

39518 

برلم       26196113شرٌن متضامن  تخـــــــارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ : رٌتا رفعت سعٌد ؼطاس  شركة تضامن   -  18

39518 

برلم       26196113عزت سمٌر عزت رفله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الى الشركه ، تارٌخ :  -  19

39518 

برلم       26196113ى الشركه ، تارٌخ : عزت سمٌر عزت رفله  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه ال -  26

39518 

برلم       26196113رٌتا رفعت سعٌد ؼطاس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الى الشركه ، تارٌخ :  -  21

39518 

برلم       26196113رٌتا رفعت سعٌد ؼطاس  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌكه الى الشركه ، تارٌخ :  -  22

39518 

رامى فؤاد فؤاد عطٌه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع لتصبح للشرٌن رامى فؤاد فؤاد عطٌه فمط  -  23

وله حك التولٌع امام كافه االعمال البنكٌه بكافه انواعها وبالنسبه الى بٌع ٌخص الشركه او اى اصل من اصولها وفى المسائل 

كه ومباشره نشاطها وله كافه السلطات فى تمثٌل الشركه امام جمٌع الهٌئات واالدارات الحكومٌه وؼٌر المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشر

الحكومٌه واالعمال التى تمس اصول الشركه من بٌع او رهن وله حك االلتراض من البنون او ؼٌرها منفردا وله حك االستالم 

 42328برلم       26196114:  وصرؾ الشٌكات الخاصه بالشركه منفردا عن الشركه ، تارٌخ

رامى فؤاد فؤاد عطٌه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وله حك تعٌٌن وتوكٌل مدٌرٌن منفردا دون موافمه بالى الشركاء ،  -  24

 42328برلم       26196114تارٌخ : 

الثانى الشرٌن المتضامن ادارة ممدوح فتحى شعبان عبد الجواد ابو كلٌله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌتولى الطرؾ  -  25

الشركة كمدٌر مسئول و ممثل لانونى عنها امام كافه الجهات و التولٌع منفردا امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وله حك 

    26196114التصرؾ فى اصول الشركة وااللتراض من البنون والسحب واالٌداع وفتح الحسابات بالبنون منفردا ، تارٌخ : 

 17583   برلم

عاصم جاب هللا عوض حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن عاصم جاب هللا  -  26

عوض حناعن الشركة على ان ٌكون ذلن بعنوان الشركة وفى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركة ومباشرة نشاطها والتعامل 

ؼٌر الحكومٌه وكذا اعمال التصرؾ التى تمس اصول الشركة من بٌع وشراء وتولٌع على كافة العمود مع كافة الجهات الحكومٌه و

وؼٌرها فٌختص بها وحده دون الشرٌن الموصى وٌحك للشرٌن المتضامن بصفته مدٌر وشرٌن التعامل مع البنون كالسحب 

 37416برلم       26196116اج ، تارٌخ : واالٌداع وااللتراض والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفر



 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

عاصم جاب هللا عوض حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  عن رأس مال الشركه وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض مما  -  27

 37416برلم       26196116سبك ، تارٌخ : 

شرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن( ، اسالم سعٌد فهمى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه ال -  28

 39269برلم       26196116تارٌخ : 

اسالم سعٌد فهمى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن( ،  -  29

 39269برلم       26196116تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن(  شعبان سعٌد فهمى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  -  36

 39269برلم       26196116، تارٌخ : 

شعبان سعٌد فهمى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن(  -  31

 39269برلم       26196116، تارٌخ : 

لسٌد على عبد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن دمحم سعد ا -  32

 39269برلم       26196116متضامن( ، تارٌخ : 

دمحم سعد السٌد على عبد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  33

 39269برلم       26196116متضامن( ، تارٌخ : 

عوض مصطفى السٌد عوض عبد الواحد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح  -  34

 39269برلم       26196116شرٌن متضامن( ، تارٌخ : 

ٌن موصى لٌصبح عوض مصطفى السٌد عوض عبد الواحد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شر -  35

 39269برلم       26196116شرٌن متضامن( ، تارٌخ : 

رزق على موسى مٌكائٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  36

 39269برلم       26196116متضامن( ، تارٌخ : 

و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن رزق على موسى مٌكائٌل دمحم  شركة تضامن  مدٌر  -  37

 39269برلم       26196116متضامن( ، تارٌخ : 

 39269برلم       26196116اسالم سعٌد فهمى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  38

 39269برلم       26196116ن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : اسالم سعٌد فهمى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  39

 39269برلم       26196116شعبان سعٌد فهمى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  46

 39269برلم       26196116شعبان سعٌد فهمى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  41

 39269برلم       26196116دمحم سعد السٌد على عبد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  42

 39269برلم       26196116دمحم سعد السٌد على عبد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  43

    26196116ض مصطفى السٌد عوض عبد الواحد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : عو -  44

 39269برلم   

    26196116عوض مصطفى السٌد عوض عبد الواحد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  45

 39269برلم   



 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

برلم       26196116توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :   رزق على موسى مٌكائٌل دمحم -  46

39269 

 39269برلم       26196116رزق على موسى مٌكائٌل دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  47

صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن( ، اسالم سعٌد فهمى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل  -  48

 39269برلم       26196116تارٌخ : 

اسالم سعٌد فهمى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن( ،  -  49

 39269برلم       26196116تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن( شعبان سعٌد فهمى ابراهٌم  توصٌة  -  56

 39269برلم       26196116، تارٌخ : 

شعبان سعٌد فهمى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن(  -  51

 39269برلم       26196116، تارٌخ : 

دمحم سعد السٌد على عبد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  52

 39269برلم       26196116متضامن( ، تارٌخ : 

دمحم سعد السٌد على عبد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  53

 39269برلم       26196116( ، تارٌخ : متضامن

عوض مصطفى السٌد عوض عبد الواحد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح  -  54

 39269برلم       26196116شرٌن متضامن( ، تارٌخ : 

صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح عوض مصطفى السٌد عوض عبد الواحد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل  -  55

 39269برلم       26196116شرٌن متضامن( ، تارٌخ : 

رزق على موسى مٌكائٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  56

 39269برلم       26196116متضامن( ، تارٌخ : 

ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن رزق على موسى مٌكائٌل دمحم  ش -  57

 39269برلم       26196116متضامن( ، تارٌخ : 

 39269برلم       26196116اسالم سعٌد فهمى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  58

 39269برلم       26196116ضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : اسالم سعٌد فهمى ابراهٌم  شركة ت -  59

 39269برلم       26196116شعبان سعٌد فهمى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  66

 39269برلم       26196116، تارٌخ : شعبان سعٌد فهمى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(  -  61

 39269برلم       26196116دمحم سعد السٌد على عبد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  62

 39269  برلم     26196116دمحم سعد السٌد على عبد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  63

    26196116عوض مصطفى السٌد عوض عبد الواحد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  64

 39269برلم   

    26196116عوض مصطفى السٌد عوض عبد الواحد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  65

 39269برلم   



 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

برلم       26196116وسى مٌكائٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : رزق على م -  66

39269 

 39269برلم       26196116رزق على موسى مٌكائٌل دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  67

و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه لتكون لجمٌع الشركاء   اسالم سعٌد فهمى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  68

مجتمعٌن فى كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بما فى ذلن حك التصرؾ والبٌع فى كافه اصول وعمارات ومنموالت الشركه و 

عمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت حك رهن كافه منموالت وعمارات الشركه وااللتراض بضمانها من كافه البنون وابرام كافه ال

    26196116الشركه بالنمد او باالجل ولهم  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر او احد الشركاء فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 39269برلم   

لجمٌع الشركاء   اسالم سعٌد فهمى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه لتكون -  69

مجتمعٌن فى كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بما فى ذلن حك التصرؾ والبٌع فى كافه اصول وعمارات ومنموالت الشركه و 

حك رهن كافه منموالت وعمارات الشركه وااللتراض بضمانها من كافه البنون وابرام كافه العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

    26196116و باالجل ولهم  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر او احد الشركاء فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : الشركه بالنمد ا

 39269برلم   

شعبان سعٌد فهمى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه لتكون لجمٌع الشركاء   -  76

رض الشركه بما فى ذلن حك التصرؾ والبٌع فى كافه اصول وعمارات ومنموالت الشركه و مجتمعٌن فى كافه السلطات لتحمٌك ؼ

حك رهن كافه منموالت وعمارات الشركه وااللتراض بضمانها من كافه البنون وابرام كافه العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

    26196116شركاء فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : الشركه بالنمد او باالجل ولهم  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر او احد ال

 39269برلم   

شعبان سعٌد فهمى ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه لتكون لجمٌع الشركاء   -  71

ل وعمارات ومنموالت الشركه و مجتمعٌن فى كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بما فى ذلن حك التصرؾ والبٌع فى كافه اصو

حك رهن كافه منموالت وعمارات الشركه وااللتراض بضمانها من كافه البنون وابرام كافه العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

    26196116الشركه بالنمد او باالجل ولهم  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر او احد الشركاء فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 39269برلم   

دمحم سعد السٌد على عبد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه لتكون لجمٌع الشركاء   -  72

مجتمعٌن فى كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بما فى ذلن حك التصرؾ والبٌع فى كافه اصول وعمارات ومنموالت الشركه و 

والت وعمارات الشركه وااللتراض بضمانها من كافه البنون وابرام كافه العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت حك رهن كافه منم

    26196116الشركه بالنمد او باالجل ولهم  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر او احد الشركاء فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 39269برلم   

السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه لتكون لجمٌع الشركاء  دمحم سعد السٌد على عبد  -  73

مجتمعٌن فى كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بما فى ذلن حك التصرؾ والبٌع فى كافه اصول وعمارات ومنموالت الشركه و 

ه البنون وابرام كافه العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت حك رهن كافه منموالت وعمارات الشركه وااللتراض بضمانها من كاف

    26196116الشركه بالنمد او باالجل ولهم  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر او احد الشركاء فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 39269برلم   

الدارة والتولٌع عن الشركه لتكون عوض مصطفى السٌد عوض عبد الواحد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك ا -  74

لجمٌع الشركاء  مجتمعٌن فى كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بما فى ذلن حك التصرؾ والبٌع فى كافه اصول وعمارات 

ومنموالت الشركه و حك رهن كافه منموالت وعمارات الشركه وااللتراض بضمانها من كافه البنون وابرام كافه العمود والصفمات 

تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر او احد الشركاء فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ  التى

 39269برلم       26196116: 

عوض مصطفى السٌد عوض عبد الواحد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه لتكون  -  75

كاء  مجتمعٌن فى كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بما فى ذلن حك التصرؾ والبٌع فى كافه اصول وعمارات لجمٌع الشر



 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

ومنموالت الشركه و حك رهن كافه منموالت وعمارات الشركه وااللتراض بضمانها من كافه البنون وابرام كافه العمود والصفمات 

هم  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر او احد الشركاء فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ول

 39269برلم       26196116: 

رزق على موسى مٌكائٌل دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه لتكون لجمٌع الشركاء   -  76

بما فى ذلن حك التصرؾ والبٌع فى كافه اصول وعمارات ومنموالت الشركه و  مجتمعٌن فى كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه

حك رهن كافه منموالت وعمارات الشركه وااللتراض بضمانها من كافه البنون وابرام كافه العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

    26196116كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : الشركه بالنمد او باالجل ولهم  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر او احد الشركاء فى 

 39269برلم   

رزق على موسى مٌكائٌل دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة والتولٌع عن الشركه لتكون لجمٌع الشركاء   -  77

ات ومنموالت الشركه و مجتمعٌن فى كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بما فى ذلن حك التصرؾ والبٌع فى كافه اصول وعمار

حك رهن كافه منموالت وعمارات الشركه وااللتراض بضمانها من كافه البنون وابرام كافه العمود والصفمات التى تتعلك بمعامالت 

    26196116الشركه بالنمد او باالجل ولهم  حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر او احد الشركاء فى كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 39269 برلم  

 46993برلم       26196117حازم حسن السٌد احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  78

 46993برلم       26196117حازم حسن السٌد احمد عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  79

 46993برلم       26196117رٌخ : صفاء دمحم دمحم حمٌدو دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تا -  86

 46993برلم       26196117صفاء دمحم دمحم حمٌدو دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  81

حك االداره ---حازم حسن السٌد احمد عمر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحولت صفه الشرٌن من موصى الى متضامن  -  82

    26196117والتولٌع للشرٌكان المتضامنان صفاء دمحم دمحم حمٌدو و حازم حسن السٌد احمد عمرمجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 46993برلم   

حك االداره ---احمد عمر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تحولت صفه الشرٌن من موصى الى متضامن  حازم حسن السٌد -  83

    26196117والتولٌع للشرٌكان المتضامنان صفاء دمحم دمحم حمٌدو و حازم حسن السٌد احمد عمرمجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 46993برلم   

حك االداره ---ٌطة  مدٌر و شرٌن  تحولت صفه الشرٌن من موصى الى متضامن صفاء دمحم دمحم حمٌدو دمحم  توصٌة بس -  84

    26196117والتولٌع للشرٌكان المتضامنان صفاء دمحم دمحم حمٌدو و حازم حسن السٌد احمد عمرمجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 46993برلم   

حك االداره ---حولت صفه الشرٌن من موصى الى متضامن صفاء دمحم دمحم حمٌدو دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ت -  85

    26196117والتولٌع للشرٌكان المتضامنان صفاء دمحم دمحم حمٌدو و حازم حسن السٌد احمد عمرمجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 46993برلم   

ردى الشرٌن / اشرؾ احمد علم الدٌن جاد دمحم محسن دمحم لطب حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع لف -  86

الكرٌم والشرٌن / دمحم محسن دمحم لطب حسن الشرٌكٌن المتضامنٌن  مجتمعٌن او منفردٌن و ٌكون للشرٌكٌن كافة السلطات لتحمٌك 

م ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وٌكون الى منهما الحك فى استال

وانضمام شرٌن موصى ---الشٌكات الصادره لصالح الشركة و لبضها من كافة الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه ومن كافة البنون

 39316برلم       26196121مذكور بعمد الشركه ، تارٌخ : 

لشرٌن / اشرؾ احمد علم اشرؾ احمد علم الدٌن جاد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع لفردى ا -  87

الدٌن جاد الكرٌم والشرٌن / دمحم محسن دمحم لطب حسن الشرٌكٌن المتضامنٌن  مجتمعٌن او منفردٌن و ٌكون للشرٌكٌن كافة 

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن اؼراضها وٌكون الى منهما 
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وانضمام ---شٌكات الصادره لصالح الشركة و لبضها من كافة الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه ومن كافة البنونالحك فى استالم ال

 39316برلم       26196121شرٌن موصى مذكور بعمد الشركه ، تارٌخ : 

معٌن او منفردٌن ناصر دمحم بكٌر محروس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌكون الطرفان مجت -  88

حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب وااللتراض والرهن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن تمثٌل الشركه امام كافه 

 31796برلم       26196121الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ولهما فى ذلن كافه الصالحٌات ، تارٌخ : 

ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌكون الطرفان مجتمعٌن او منفردٌن ناصر دمحم بكٌر محروس  ش -  89

حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب وااللتراض والرهن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن تمثٌل الشركه امام كافه 

 31796برلم       26196121ات ، تارٌخ : الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ولهما فى ذلن كافه الصالحٌ

دمحم السٌد البرعى عبدالعال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌكون الطرفان مجتمعٌن او منفردٌن  -  96

لشركه امام كافه حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات واالٌداع والسحب وااللتراض والرهن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن تمثٌل ا

 31796برلم       26196121الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ولهما فى ذلن كافه الصالحٌات ، تارٌخ : 

دمحم السٌد البرعى عبدالعال  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌكون الطرفان مجتمعٌن او منفردٌن  -  91

لحسابات واالٌداع والسحب وااللتراض والرهن ولهما مجتمعٌن او منفردٌن تمثٌل الشركه امام كافه حك التعامل مع البنون وفتح ا

 31796برلم       26196121الجهات الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه ولهما فى ذلن كافه الصالحٌات ، تارٌخ : 

تخارج شرٌن موصى مذكور -1عمد التعدٌل  مرٌم عالءالدٌن عبدالحلٌم على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بموجب -  92

 22216برلم       26196122وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : -2-بعمد تعدٌل الشركه 

تخارج شرٌن موصى مذكور -1مرٌم عالءالدٌن عبدالحلٌم على دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بموجب عمد التعدٌل  -  93

 22216برلم       26196122وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : -2-لشركه بعمد تعدٌل ا

اشرؾ احمد شحاته احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  )تخارج الشرٌن/اشرؾ احمد شحاته احمد من الشركه( ، تارٌخ :  -  94

 41336برلم       26196122

ٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن/اشرؾ احمد شحاته احمد من الشركه( ، تارٌخ : فاٌز بسٌط بشاى ٌوسؾ  توصٌة بس -  95

 41336برلم       26196122

مجدى كمال الدٌن عبد العظٌم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن/اشرؾ احمد شحاته احمد من الشركه(  -  96

 41336برلم       26196122، تارٌخ : 

احمد شحاته احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن اشرؾ  -  97

متضامن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعان أو منفردان ولهما اوسع الصالحٌات الالزمه لذلن ، 

 41336برلم       26196122تارٌخ : 

ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن(////  فاٌز بسٌط بشاى -  98

ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعان أو منفردان ولهما اوسع الصالحٌات الالزمه لذلن ، تارٌخ : 

 41336برلم       26196122

ٌم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن مجدى كمال الدٌن عبد العظ -  99

متضامن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعان أو منفردان ولهما اوسع الصالحٌات الالزمه لذلن ، 

 41336برلم       26196122تارٌخ : 

سماعٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافه بند جدٌد وهو للشرٌكٌن مجتمعٌن ةأو منفردٌن الحك فى دمحم دمحم عبدالحفٌظ ا -  166

 32633برلم       26196122االلتراض من البنون باسم الشركه وكذلن رهن هذه الشركه ، تارٌخ : 
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رٌكٌن مجتمعٌن ةأو منفردٌن الحك فى عمرو دمحم دمحم عبدالحفٌظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافه بند جدٌد وهو للش -  161

 32633برلم       26196122االلتراض من البنون باسم الشركه وكذلن رهن هذه الشركه ، تارٌخ : 

احمد مصطفى دمحم عوض هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها للطرؾ االول وله كافه السلطات  -  162

نها حك االنفراد بشرط تكون االعمال التى تصدر منها بعنوان الشركه وضمن أؼراضها وله حك توكٌل لتحمٌك ؼرض الشركه وم

 31361برلم       26196123وتفوٌض الؽٌر فى ذلن ، تارٌخ : 

مصطفى عبدالرحمن سامى علٌوه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وله حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا ، تارٌخ :  -  163

 28338برلم       26196127

مصطفى عبدالرحمن سامى علٌوه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  وله حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا ، تارٌخ :  -  164

 28338برلم       26196127

نفردا ، تارٌخ : مصطفى عبدالرحمن سامى علٌوه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وله حك االداره والتولٌع عن الشركه م -  165

 28338برلم       26196127

مصطفى عبدالرحمن سامى علٌوه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  وله حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا ، تارٌخ :  -  166

 28338برلم       26196127

والتولٌع عن الشركه منفردا ، تارٌخ : دمحم الشربٌنى محمود عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وله حك االداره  -  167

 28338برلم       26196127

دمحم الشربٌنى محمود عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وله حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا ، تارٌخ :  -  168

 28338برلم       26196127

و شرٌن  وله حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا ، تارٌخ : دمحم الشربٌنى محمود عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  169

 28338برلم       26196127

دمحم الشربٌنى محمود عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وله حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا ، تارٌخ :  -  116

 28338برلم       26196127

مصطفى عبدالرحمن سامى علٌوه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدلت صفه الشرٌن من متضامن الى موصى ، تارٌخ  -  111

 28338برلم       26196127: 

مصطفى عبدالرحمن سامى علٌوه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدلت صفه الشرٌن من متضامن الى موصى ، تارٌخ  -  112

 28338برلم       26196127: 

مصطفى عبدالرحمن سامى علٌوه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفه الشرٌن من متضامن الى موصى ، تارٌخ  -  113

 28338برلم       26196127: 

مصطفى عبدالرحمن سامى علٌوه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدلت صفه الشرٌن من متضامن الى موصى ، تارٌخ  -  114

 28338برلم       26196127: 

دمحم الشربٌنى محمود عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت صفه الشرٌن من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  115

 28338برلم       26196127

 دمحم الشربٌنى محمود عبدالرحمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدلت صفه الشرٌن من متضامن الى موصى ، تارٌخ : -  116

 28338برلم       26196127

دمحم الشربٌنى محمود عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت صفه الشرٌن من متضامن الى موصى ، تارٌخ :  -  117

 28338برلم       26196127
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موصى ، تارٌخ : دمحم الشربٌنى محمود عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدلت صفه الشرٌن من متضامن الى  -  118

 28338برلم       26196127

دمحم امٌن دمحم دمحم عمران  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع عن الشركه منفردا وله فى ذلن اوسع  -  119

ع الشٌكات وفتح السلطات لتمثٌل الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وبما فٌها التعامل مع البنون وصرؾ واٌدا

انضمام شرٌن موصى ----االعتمادات المستندٌه والتسهٌالت االئتمانٌه وله الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر

 7688برلم       26196128مذكور بعمد الشركه وانسحاب شرٌن موصى مذكور بعمد الشركه ، تارٌخ : 
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الشركة منفردا وله حك تمثٌل الشركة  رفٌك دمحم دمحم جوٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وله حك االدارة و التولٌع عن -  175

امام الهٌئات والبنون والشركات والضرائب والجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتولٌع على العمود وفتح حسابات البنون 

وااللتراض واصدار الشٌكات وصرفها وانشاء فروع جدٌده واستئجار المخازن وصرؾ اى مبالػ مستحمه للشركة لدى الؽٌر 

ع على المخالصات والتنازل والصلح و االبراء وتوكٌل المحامٌن والمحاسبٌن وتعٌٌن وانهاء خدمة العاملٌن بالشركة وله كافة والتولٌ

 28214برلم       26196136السلطات و الصلحٌات لتحمٌك مصلحة الشركة والؽرض تكوٌنها ، تارٌخ : 

بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن  رفٌك دمحم دمحم جوٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  176

 28214برلم       26196136اؼراضها ///// فى تخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

رفٌك دمحم دمحم جوٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن  -  177

 28214برلم       26196136ؼراضها ///// فى تخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : ا

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

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

ملخص  مارٌان بشارة اندراوس وشركائها  توصٌة بسٌطة  - Seaborn Internationalشركة سى بورن انترناشٌونال  -  1

 45944برلم       26196168ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

مارٌان بشارة اندراوس وشركائها  توصٌة بسٌطة  ملخص  - Seaborn Internationalشركة سى بورن انترناشٌونال  -  2

 45944برلم       26196168ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

 46126برلم       26196169شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : حسام احمد سٌد احمد وشرٌكه   -  3

 46126برلم       26196169حسام احمد سٌد احمد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  دمحم وجدى احمد عبدالعاطى وشرٌكه كرٌم عاطؾ السٌد لالحذٌه والمالبس الجاهزة  -  5

 41318برلم       26196115تضامن ، تارٌخ : 

دمحم وجدى احمد عبدالعاطى وشرٌكه كرٌم عاطؾ السٌد لالحذٌه والمالبس الجاهزة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  6

 41318برلم       26196115تضامن ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 11347برلم       26196161، تارٌخ :  25  2618/ 11/  27 -اشرؾ ابراهٌم ابراهٌم حسن ابو سعده  ج  -  1

 8186برلم       26196161، تارٌخ :  26  2618/3/25شٌماء صدٌك دمحم صدٌك  تجدٌد اول  -  2

 3737برلم       26196161، تارٌخ :  35  2617/3/27السٌد دمحم محمود السٌد  تجدٌد اول  -  3

 8165برلم       26196162، تارٌخ :  58  2618/ 3/ 24 -نادٌه عبد المنعم حسنٌن لشطى  ج  -  4

 7189برلم       26196162، تارٌخ :  46  2618/1/21وسام عٌد على ابراهٌم  تجدٌد اول  -  5

 11965برلم       26196162، تارٌخ :  36  2619/1/2احمد عطٌه هللا دمحم على ٌوسؾ  تجدٌد ثانى  -  6

 11259برلم       26196162، تارٌخ :  44  2618/11/26ابو زٌد عزوز ابو زٌد عزوز  تجدٌد اول  -  7

برلم       26196162، تارٌخ :  41  2618/2/26تم تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم منصور فرؼلى حماد  تجدٌد اول  -  8

7728 

 7728برلم       26196162، تارٌخ :  41  2618/2/26دمحم منصور فرؼلى حماد ) منصور لوجٌستن (  تجدٌد اول  -  9

 3912برلم       26196163، تارٌخ :  161  2617/4/11بٌصى الزهرى  تجدٌد اول عمران عطٌه ل -  16

 5142برلم       26196163، تارٌخ :  85  2617/ 8/ 26 -امان صالح امان جاد  ج  -  11
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 167 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       26196163، تارٌخ :  85  2617/ 8/ 26 -تم تدوٌن االسم التجارى / امان سبورت ) امان صالح امان جاد (  ج  -  12

5142 

 11735برلم       26196163، تارٌخ :  81  2618/12/22خمٌس على احمد عبد الحك  تجدٌد اول  -  13

 11669برلم       26196163، تارٌخ :  167  2618/12/15عصام محمود ابراهٌم محمود عرفه  تجدٌد اول  -  14

 11175برلم       26196163، تارٌخ :  79  2618/11/17دمحم كمال الدٌن احمد دمحم  تجدٌد اول  -  15

 16866برلم       26196166، تارٌخ :  129  2618/16/27عمر عبدهللا عطٌه عمر  تجدٌد اول  -  16

 5999برلم       26196166، تارٌخ :  158  2617/16/22دمحم ابو الدهب دمحم ابراهٌم  تجدٌد اول  -  17

 4311برلم       26196166، تارٌخ :  141  2617/5/22اول  احمد دمحم عوض دمحم  تجدٌد -  18

 12113برلم       26196166، تارٌخ :  156  2619/1/14احمد دمحم على رجب  تجدٌد اول  -  19

 1814برلم       26196166، تارٌخ :  133  2616/6/21دمحم احمد ابراهٌم السٌد  تجدٌد اول  -  26

 4978برلم       26196166، تارٌخ :  126  2617/ 8/ 4-للطٌؾ حسٌن  جاحمد عبد الرازق عبد ا -  21

 11615برلم       26196166، تارٌخ :  146  2618/12/15احمد حسن على ابراهٌم  تجدٌد اول  -  22

    26196166، تارٌخ :  176  2619/1/26محً الدٌن دمحم احمد السكري )السكري لالستٌراد والتصدٌر(  تجدٌد اول  -  23

 12361برلم   

 6848برلم       26196166، تارٌخ :  126  2617/12/26رٌجان سعد حنا شنوده  تجدٌد اول  -  24

 2426برلم       26196166، تارٌخ :  128  2616/9/28ولٌد احمد على جمعه على  تجدٌد اول  -  25

 2426برلم       26196166، تارٌخ :  128  2616/9/28ال ٌوجد  تجدٌد اول  -  26

 8666برلم       26196168، تارٌخ :  219  2618/  4/ 27 -مهنى شنٌط شرٌؾ ٌادم  ج  -  27

    26196168، تارٌخ :  175  2619/2/17شعبان السٌد عبدالهادى ٌحى)مؤسسه الهادى لعموم المماوالت(  تجدٌد اول  -  28

 12737برلم   

 12364برلم       26196168، تارٌخ :  213  2619/1/28تجدٌد اول   عبد الناصر محمود عبد العال دمحم -  29

 8637برلم       26196168، تارٌخ :  265  2618/3/17دمحم السعٌد حامد عسكر  تجدٌد اول  -  36

 9863برلم       26196168، تارٌخ :  222  2618/7/28سعٌد جوده دمحم عبٌه  تجدٌد اول  -  31

 8923برلم       26196168، تارٌخ :  217  2618/5/15دمحم ابو زٌد بدرى سلٌم  تجدٌد اول  -  32

 3666برلم       26196169، تارٌخ :  261  2616/12/26نبٌل فاروق اسحك بشاره  تجدٌد اول  -  33

 2639لم   بر    26196169، تارٌخ :  236  2616/ 16/ 23-ولٌد السٌد انور عبد الرحمن  ج -  34

 7311برلم       26196169، تارٌخ :  266  2618/1/29دمحم خلٌفه عوض  تجدٌد اول  -  35

 5378برلم       26196169، تارٌخ :  233  2617/9/13عبد المنعم دمحم بدوى دمحم  تجدٌد اول  -  36

 2217  برلم     26196169، تارٌخ :  268  2616/ 8/ 24-فتحى سالم دمحم سالم  ج -  37
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 168 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11963برلم       26196169، تارٌخ :  232  2619/1/2خالد عبدهللا محمود نانه  تجدٌد اول  -  38

 1168برلم       26196169، تارٌخ :  276  2616/ 3/ 6-جورج وجدى صبحى مرلص  ج -  39

برلم       26196169، تارٌخ :  263  2618/ 9/ 21-الفهمى للرحالت  ج-تعدٌل االسم التجارى الى/جمال دمحم فهمى لاسم -  46

16466 

 16466برلم       26196169، تارٌخ :  263  2618/ 9/ 21-جمال دمحم فهمى لاسم  ج -  41

 16662برلم       26196169، تارٌخ :  238  2618/8/21عصمت حلمى عبد الحلٌم حسن  تجدٌد اول  -  42

 12766برلم       26196169، تارٌخ :  231  2619/2/18تجدٌد اول  خلٌل موتورز وان  -خلٌل علً حافظ سالم  -  43

 16947برلم       26196116، تارٌخ :  368  2618/11/3مسعود السٌد عبده عرفه  تجدٌد اول  -  44

 7581برلم       26196116، تارٌخ :  369  2618/2/18اسالم سٌد دمحم احمد حسن  تجدٌد اول  -  45

 672برلم       26196116، تارٌخ :  313  2615/  11/  21 -مسعود لوسى  ج  زكرٌا ولٌم -  46

 12213برلم       26196116، تارٌخ :  296  2619/1/26على دمحم على خمٌس  تجدٌد اول  -  47

 16556برلم       26196113، تارٌخ :  353  2618/9/29تامر محمود صادق ابراهٌم  تجدٌد اول  -  48

 16847برلم       26196113، تارٌخ :  346  2618/ 16/ 23-اسعد عزٌز اسعد  ج عفاؾ -  49

 6647برلم       26196113، تارٌخ :  383  2617/12/9دمحم ممدوح حسن عبد العزٌز حسن  تجدٌد اول  -  56

 6661برلم       26196113، تارٌخ :  354  2617/ 12/ 8-هانً كمال خٌر بسطراوس  ج -  51

 12725برلم       26196113، تارٌخ :  366  2619/2/17مها صبرى على عبد الرازق  تجدٌد اول  -  52

 11451برلم       26196113، تارٌخ :  356  2618/12/4عمرو عبد الستار سعد اسماعٌل عمار  تجدٌد اول  -  53

 11325برلم       26196113، تارٌخ :  364  2618/ 11/ 26-علً دمحم عبد الرحٌم عبد الرحمن  ج -  54

 8777برلم       26196113، تارٌخ :  341  2618/ 5/ 4-باسم محمود دمحم محمود  ج -  55

 11924برلم       26196113، تارٌخ :  379  2618/12/31السٌد حسن عبدالعلى حسن  تجدٌد اول  -  56

 12365برلم       26196113، تارٌخ :  342  2619/ 1/ 25-دمحم محمود ادم عطران  ج -  57

 12649برلم       26196114، تارٌخ :  425  2619/ 1/ 7-دمحم زٌن العابدٌن حسن عتمان  ج -  58

 7244برلم       26196114، تارٌخ :  468  2618/1/23دمحم جمال حسن على  تجدٌد اول  -  59

، تارٌخ  436  2616/4/19نبٌل عدلى كامل اسكندر ) العدلى لالستثمار العمارى و عموم االستٌراد والتصدٌر (  تجدٌد اول  -  66

 1416برلم       26196114: 

 9285برلم       26196114، تارٌخ :  437  2618/ 6/ 4-دمحم احمد دمحم احمد مشاحٌت  ج -  61

، تارٌخ :  433  2619/2/11) الشرٌؾ لالستٌراد و التصدٌر و التخلٌص الجمركى (  تجدٌد اول  دمحم احمد دمحم الشرٌؾ -  62

 12593برلم       26196114

 6543برلم       26196114، تارٌخ :  397  2617/12/2دمحم رجب عوض سالم  تجدٌد اول  -  63
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/ 1/ 18-) الرضوان للتصدٌر  و االعمال الجمركٌه (  جتعدٌل االسم التجارى الى/سعٌد حسنى رضوان على عبد الخالك  -  64

 12185برلم       26196114، تارٌخ :  417  2619

،  417  2619/ 1/ 18-سعٌد حسنى رضوان على عبد الخالك ) الرضوان للتصدٌر و االستٌراد و االعمال الجمركٌه (  ج -  65

 12185برلم       26196114تارٌخ : 

 8477برلم       26196115، تارٌخ :  457  2618/4/14بد الموى مصطفى  تجدٌد اول دمحم مصطفى ع -  66

 16143برلم       26196115، تارٌخ :  463  2618/8/29دمحم على سٌد دمحم  تجدٌد اول  -  67

، تارٌخ :  463  2618/8/29تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم على سٌد دمحم ) مكتب ابو على للرحالت (  تجدٌد اول  -  68

 16143برلم       26196115

 3368برلم       26196115، تارٌخ :  464  2617/2/7دمحم شٌبه جاب هللا موسى  تجدٌد اول  -  69

 11919برلم       26196115، تارٌخ :  456  2618/12/31دمحم اسماعٌل دمحم الطنطاوى  تجدٌد اول  -  76

 12636برلم       26196115، تارٌخ :  466  2619/1/6لحلٌم  تجدٌد اول دمحم عبدالجواد الصافى عبدا -  71

 11379برلم       26196116، تارٌخ :  511  2618/12/1فتحً السٌد السٌد صبري  تجدٌد اول  -  72

 5797برلم       26196116، تارٌخ :  542  2617/ 16/ 8-اشرؾ ممدوح دمحم عٌد  ج -  73

 9422برلم       26196116، تارٌخ :  569  2618/6/16احمد  تجدٌد اول عباس احمد عباس  -  74

 12156برلم       26196116، تارٌخ :  515  2619/1/16علً السعٌد علً دمحم  تجدٌد اول  -  75

 12263برلم       26196116، تارٌخ :  518  2619/1/26ماجد عبد الهادى دمحم هاشم  تجدٌد اول  -  76

 866برلم       26196117، تارٌخ :  596  2615/ 12/ 25-عبد الحلٌم على االشمر  جدمحم  -  77

 11124برلم       26196117، تارٌخ :  593  2618/11/13نانى السعٌد عبد العزٌز محروس  تجدٌد اول  -  78

 16376  برلم     26196117، تارٌخ :  584  2618/9/15عمرو على عبد العزٌز على  تجدٌد اول  -  79

 6919برلم       26196117، تارٌخ :  579  2617/12/36اسالم دمحم محمود دٌاب  تجدٌد اول  -  86

 6632برلم       26196117، تارٌخ :  578  2617/12/6دمحم دمحم المؽربى ابراهٌم عبد هللا  تجدٌد اول  -  81

 9417برلم       26196117رٌخ : ، تا 575  2618/6/13دمحم السٌد طلبه السٌد  تجدٌد اول  -  82

 12476برلم       26196117، تارٌخ :  559  2619/ 2/ 3-دمحم عالء على دمحم  ج -  83

 11153برلم       26196117، تارٌخ :  585  2618/ 11/ 13-ناصر شكرى خالؾ مسعد  ج -  84

 433برلم       26196117، تارٌخ :  564  2615/16/17ٌاسر السٌد احمد ركابى  تجدٌد اول  -  85

 8717برلم       26196126، تارٌخ :  638  2618/4/29دمحم عصام الدٌن عبد العزٌز دمحم عبدهللا  تجدٌد اول  -  86

 7117برلم       26196126، تارٌخ :  623  2618/1/15سمٌحه دمحم احمد الموافى  تجدٌد اول   -  87

 11665برلم       26196126، تارٌخ :  617  2618/12/17دمحم سعد دمحم دمحم  تجدٌد اول  -  88

 12564برلم       26196126، تارٌخ :  612  2619/ 2/ 4-نوره على دمحم عبد هللا  ج -  89



 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

 16766برلم       26196126، تارٌخ :  665  2618/16/8اسالم احمد عبد المنعم سٌد  تجدٌد اول  -  96

 11511برلم       26196126، تارٌخ :  666  2618/12/8عبد الجواد ابو سرٌع عبد الرحمن طه  تجدٌد اول  -  91

 12646برلم       26196126، تارٌخ :  619  2619/1/6عماد سعد سلٌمان سعد  تجدٌد اول  -  92

 12564برلم       26196126، تارٌخ :  613  2619/ 2/ 4-نوره على دمحم عبد هللا  ج -  93

 7915برلم       26196126، تارٌخ :  633  2618/3/16دمحم سمٌر حماد عبد الونٌس  تجدٌد اول  -  94

 5616برلم       26196126، تارٌخ :  653  2617/9/27مبروكه عبد الصادق فرج ابو رجوح  تجدٌد اول  -  95

 7829برلم       26196126ارٌخ : ، ت 654  2618/3/4صابر دمحم سعد نصٌر  تجدٌد اول  -  96

 3172برلم       26196121، تارٌخ :  677  2617/1/22حمدى فهمى عبدهللا دمحم  تجدٌد اول  -  97

 11239برلم       26196121، تارٌخ :  687  2618/ 11/ 18-دمحم احمد دمحم دمحم احمد  ج -  98

 16394برلم       26196121، تارٌخ :  746  2618/9/16دمحم شعبان عماره محمود  تجدٌد اول  -  99

 11466برلم       26196121، تارٌخ :  676  2618/12/5السٌد على السٌد الماسى  تجدٌد اول  -  166

 11861برلم       26196121، تارٌخ :  668  2618/12/25سعاد دمحم رمضان عبدالجلٌل  تجدٌد اول  -  161

 16466برلم       26196122، تارٌخ :  771  2618/9/22تجدٌد اول   ولٌد محمود سلٌم سلٌمان -  162

 12562برلم       26196122، تارٌخ :  752  2619/2/9هانى ابراهٌم خفاجه خفاجه  تجدٌد اول  -  163

 9928برلم       26196122، تارٌخ :  766  2618/8/1جمعه عبدالرحمن السٌد السٌد ملش  تجدٌد اول  -  164

 11642برلم       26196122، تارٌخ :  798  2618/12/16لصً عباس عبد المنعم عباس  تجدٌد اول  -  165

    26196122، تارٌخ :  767  2618/7/14انطونٌوس عماد عبدالمسٌح رٌاض بشاي )مٌنً ماركت عماد(  تجدٌد اول  -  166

 9714برلم   

 5265برلم       26196122، تارٌخ :  761  2617/9/6اسالم دمحم عبد الموجود هارون  تجدٌد اول  -  167

 16416برلم       26196122، تارٌخ :  781  2618/9/18هانً صبحً بخٌت صلٌب  تجدٌد اول  -  168

 11426برلم       26196122، تارٌخ :  747  2618/12/3لٌلى عزوز دمحم عبد الرحمن  تجدٌد اول  -  169

 2972برلم       26196122، تارٌخ :  756  2616/12/15  تجدٌد اول احمد دمحم عبدهللا دمحم -  116

 12696برلم       26196123، تارٌخ :  828  2619/1/12جرجس فكرى اسناسٌوس روفائٌل  تجدٌد اول  -  111

 3484برلم       26196123، تارٌخ :  864  2617/2/27خالد مهران على عبدالعزٌز  تجدٌد اول  -  112

 5766برلم       26196123، تارٌخ :  868  2617/16/7اسالم عٌد احمد دمحم ابو عامر  تجدٌد اول  -  113

 9758برلم       26196123، تارٌخ :  873  2618/7/17احمد على احمد مؽازى  تجدٌد اول  -  114

 16876برلم       26196123، تارٌخ :  813  2618/16/28سماح سعد حسن ٌالوت ابو جهل  تجدٌد اول  -  115

 16641برلم       26196127، تارٌخ :  896  2618/16/2رشدى سلٌمان السٌد فوده  تجدٌد اول  -  116



 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

 9758برلم       26196127، تارٌخ :  872  2618/7/17احمد على احمد مؽازى  تجدٌد اول  -  117

 11948برلم       26196127، تارٌخ :  891  2619/1/1حسن دمحم اسماعٌل بركات  تجدٌد اول  -  118

برلم       26196127، تارٌخ :  961  2618/8/4وكاله نصر لالعالن  تجدٌد اول  -نصر حسٌن محمود عبد الرحمن  -  119

9934 

 12634برلم       26196127، تارٌخ :  876  2619/1/6عطٌه شحاته مهران ابو زٌد  تجدٌد اول  -  126

 3444برلم       26196127، تارٌخ :  963  2617/2/22زكرٌا سلٌم عاطؾ جنٌدى  تجدٌد اول  -  121

 4857برلم       26196127، تارٌخ :  868  2617/   7/ 16 -عماد سعد سعٌد بشارة  ج  -  122

 3986برلم       26196127، تارٌخ :  854  2617/4/19عادل لوٌز بولس صلٌب  تجدٌد اول  -  123

 8466برلم       26196128، تارٌخ :  976  2618/ 4/ 8-فاطمه عرٌؾ حسن برٌن  ج -  124

 12646برلم       26196128، تارٌخ :  1665  2619/2/12جٌهان بلبل مهدى مروان احمد  تجدٌد اول  -  125

 16454برلم       26196128، تارٌخ :  934  2618/9/22فاٌد (  تجدٌد اول  سعد محمود ابراهٌم فاٌد ) بماله -  126

 16651برلم       26196128، تارٌخ :  935  2618/16/3دمحم دمحم ؼباشى العمباوى  تجدٌد اول  -  127

 16589برلم       26196128، تارٌخ :  947  2618/9/36نعٌمه جمال لطب حسن  تجدٌد اول  -  128

 9527برلم       26196128، تارٌخ :  967  2618/6/26عماد الدٌن مصطفى عبد العال عبد هللا  تجدٌد اول  -  129

 11258برلم       26196128، تارٌخ :  946  2618/11/26بدرٌه ابراهٌم بستان ابراهٌم  تجدٌد اول  -  136

 12654برلم       26196128رٌخ : ، تا 998  2619/1/8ولٌد احمد عبد الفتاح مسعود  تجدٌد اول  -  131

 16766برلم       26196128، تارٌخ :  944  2618/16/8صباح دمحم علً عبٌد  تجدٌد اول  -  132

 11166برلم       26196128، تارٌخ :  981  2618/ 11/ 13-رانٌا جوزٌؾ زكرٌا ٌوسؾ  ج -  133

،  994  2619/1/23مد السٌد لندٌل حانوتى لنمل الموتى  تجدٌد اول تم تعدٌل االسم التجارى الى / مكتب نصر فرٌد اح -  134

 12272برلم       26196128تارٌخ : 

 12272برلم       26196128، تارٌخ :  994  2619/1/23نصر فرٌد احمد السٌد لندٌل  تجدٌد اول  -  135

 3582برلم       26196128 ، تارٌخ : 936  2617/3/8شٌرٌن عبدالفتاح احمد حنفى  تجدٌد اول  -  136

 11646برلم       26196129، تارٌخ :  1624  2618/11/16مصطفى محمود مصطفى الخارصه  تجدٌد اول  -  137

 7425برلم       26196129، تارٌخ :  1677  2618/2/6منصور مصطفى ابو طاحون  تجدٌد اول  -  138

 12226برلم       26196129، تارٌخ :  1649  2619/    1/ 26 -عادل حسن ابراهٌم النعال  ج  -  139

 9546برلم       26196129، تارٌخ :  1661  2618/  6/  22 -عبد الهادي عٌسً عبدالهادي الشامً  ج -  146

 7927برلم       26196129، تارٌخ :  1639  2618/3/11منى دمحم مختار دمحم على  تجدٌد اول  -  141

 11862برلم       26196136، تارٌخ :  1117  2618/12/25از احمد  تجدٌد اول تهامى شحات عز -  142



 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

 9517برلم       26196136، تارٌخ :  1111  2618/6/19احمد شحاته عز العرب الصٌاد  تجدٌد اول  -  143

 3856برلم       26196136، تارٌخ :  1141  2617/ 4/ 4-ممدوح مصطفى دمحم رزق  ج -  144

 11525برلم       26196136، تارٌخ :  1168  2618/12/9بٌل حسٌن عبده جابر الشبٌنى  تجدٌد اول ن -  145

 16541برلم       26196136، تارٌخ :  1167  2618/9/25دمحم علً حسن عبدالرحٌم  تجدٌد اول  -  146

 16666برلم       26196136، تارٌخ :  1688  2618/8/18ماٌكل جوزٌؾ وهبه لولا  تجدٌد اول  -  147

 12165برلم       26196136، تارٌخ :  1116  2619/1/12خالد سلٌم دمحم سلٌم  تجدٌد اول  -  148

 11983رلم   ب    26196131، تارٌخ :  1152  2619/ 1/ 4-مٌنا عبد المسٌح عزٌز جرجس  ج -  149

 4613برلم       26196131، تارٌخ :  1155  2617/6/24عمر السٌد عمر عمران  تجدٌد اول  -  156

 5761برلم       26196131، تارٌخ :  1157  2617/16/4اسالم صابر عبد السالم جوٌدة  تجدٌد اول  -  151

 12392برلم       26196131ٌخ : ، تار 1159  2619/ 1/ 28-مجدى محمود دمحم محمود منٌر  ج -  152

 11264برلم       26196131، تارٌخ :  1176  2618/11/26دمحم عبد المنعم عبد الرحمن اسماعٌل  تجدٌد اول  -  153

 6187برلم       26196131، تارٌخ :  1166  2617/ 11/ 7 -البرنس دمحم احمد دمحم  ج  -  154

 9145برلم       26196131، تارٌخ :  1156  2618/5/28د اول صبرى فؤاد اسماعٌل دمحم  تجدٌ -  155

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 4646برلم       26196162، تارٌخ :  59  2617/4/26ابو العدل لالستٌراد والتصدٌر على ابراهٌم وشرٌكه  تجدٌد اول  -  1

، تارٌخ  59  2617/4/26اسم الشركة الى / ابو العدل لالستٌراد و التصدٌر على ابراهٌم على و شركاه  تجدٌد اول تم تعدٌل  -  2

 4646برلم       26196162: 

دار الهندسه للتصمٌمٌات االنشائٌه و المعمارٌه و ادارة المشروعات  تجدٌد اول  -حسن احمد عبد الرحمن و شركاه  -  3

 12119برلم       26196168تارٌخ : ،  176  2619/1/14

 12348برلم       26196116، تارٌخ :  312  2619/  1/  26 -احمد وحسام عٌد عبد الؽنً  ج  -  4

 12546برلم       26196113، تارٌخ :  338  2619/ 2/ 8-شركه دمحم عطٌه دمحم خلٌفه زردق وشرٌكه  ج -  5

 7688برلم       26196115، تارٌخ :  472  2618/2/24تجدٌد اول   دمحم امٌن دمحم دمحم عمران وشرٌكه -  6

    26196115، تارٌخ :  481  2618/1/23رفعت خلؾ وشركاه  تجدٌد اول -المجموعه الدولٌه المتحده لالستٌراد والتصدٌر -  7

 7232برلم   

    26196116، تارٌخ :  534  2619/2/16تم تعدٌل اسم الشركة الى / صالح عوض بركات صالح و شرٌكه  تجدٌد اول  -  8

 12696برلم   



 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

 12696برلم       26196116، تارٌخ :  534  2619/2/16دمحم سعٌد السٌد و شرٌكته  تجدٌد اول  -  9

    26196116، تارٌخ :  534  2619/2/16تم تعدٌل اسم الشركة الى / صالح عوض بركات صالح و شركاه  تجدٌد اول  -  16

 12696برلم   

    26196117، تارٌخ :  586  2617/ 12/ 18-دمحم عبد هللا عبد العزٌز حشٌش وشرٌكه هانى عبد هللا عبد العزٌز حشٌش  ج -  11

 6866برلم   

برلم       26196117، تارٌخ :  586  2617/ 12/ 18-دمحم عبد هللا عبد العزٌز حشٌش وشركاه  ج-تعدل االسم التجارى الى -  12

6866 

 11716برلم       26196117، تارٌخ :  594  2618/12/19خالد انور عبد الرحمن خلٌل و شركاه  تجدٌد اول  -  13

تم تعدٌل االسم التجارى الى / الدٌنابٌمى الستٌراد و تجارة االخشاب ) شركة محمود منصور الشبراوى السٌد السٌد و شرٌكه  -  14

 12637برلم       26196121 ، تارٌخ : 679  2619/1/6(  تجدٌد اول 

،  679  2619/1/6الدنابٌمً الستٌراد وتجارة االخشاب )شركه محمود منصور الشبراوي السٌد السٌد وشرٌكه(  تجدٌد اول  -  15

 12637برلم       26196121تارٌخ : 

منصور الشبراوى السٌد السٌد و شرٌكه  تم تعدٌل االسم التجارى الى / الدٌنابٌمى الستٌراد و تجارة االخشاب ) شركة محمود -  16

 12637برلم       26196121، تارٌخ :  679  2619/1/6(  تجدٌد اول 

،  679  2619/1/6الدنابٌمً الستٌراد وتجارة االخشاب )شركه محمود منصور الشبراوي السٌد السٌد وشرٌكه(  تجدٌد اول  -  17

 12637برلم       26196121تارٌخ : 

 4786برلم       26196128، تارٌخ :  966  2617/ 7/ 9-شركه دعاء عبد النبى احمد دمحم وشركاها  ج -  18

 4786برلم       26196128، تارٌخ :  966  2617/ 7/ 9-شركه دعاء عبد النبى احمد دمحم وشركاها  ج -  19

 11599برلم       26196129خ : ، تارٌ 1663  2618/  12/  14 -حسن خلٌل ابراهٌم و شركاه  ج -  26

 12931برلم       26196129، تارٌخ :  1662  2619/2/27تجدٌد اول   RASHED - SONS - COشركة ابناء راشد  -  21

 12931برلم       26196129، تارٌخ :  1662  2619/2/27تجدٌد اول   RASHED - SONS - COشركة ابناء راشد  -  22

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


