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عن ورشه  24572برلم  21191111، لٌد فى  111110111ماله ،  ابراهٌم حلمى حسن على حسن  ، تاجر فرد ، رأس  -  1

 ش الرحمن متفرع من مكه المكرمه مظهر عاشور 6نجاره وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  24652برلم  21191119، لٌد فى  111110111اسماء سعد حسن الششتاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 المجاوره الثانٌه الحى االول 61بالدور االول فوق االرضى بالمول التجارى لطعه  8زه ، بجهة : بدر محل رلم جاه

عن  24658برلم  21191111، لٌد فى  121110111ولٌد كمال عبد الوهاب عبد اللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

بالدور االرضى بالعمار  28ه البوٌات ومستلزمات الدٌكور ، بجهة : محل مماوالت عمومٌه وتورٌدات الدٌكورات والتشطٌبات وتجار

 ع الحى الرابع حى هلٌوبولٌس مدٌنه الشروق 41بالمجموعه  3ع /  41على جزء من المربع  M - Cنموذج  16

بٌع جمٌع اللحوم عن  24621برلم  21191116، لٌد فى  111110111دمحم احمد عثمان فندٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 مول الجامعه الدور االرضى مدٌنه الشروق A33المجمده والمدبوحه ، بجهة : الشروق محل رلم 

عن تورٌد وتوزٌع  24687برلم  21191113، لٌد فى  511110111هانى دمحم محسب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 تمسٌم مكه 11االدوات المنزلٌه ، بجهة : 

عن  24676برلم  21191113، لٌد فى  51110111بد المنعم على محمود سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سلوى ع -  6

 ش عبد الرحمن الماسم ابو رجٌله 27معرض وورشه تمطٌع وتغلٌف اكٌاس بالستٌن ، بجهة : رلم 

عن مماوالت عمومٌه ،  24734برلم  21191116، لٌد فى  51110111عوض نصٌف شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 بجهة : ش ممدوح عبد العال حوض العمده

عن مماوالت عامه  24587برلم  21191112، لٌد فى  5111110111دمحم سمٌر حسٌن سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 ش جمال عبد الناصر 6واستثمار عمارى ، بجهة : 

عن محل بماله ، بجهة :  24593برلم  21191113، لٌد فى  51110111س ماله ،  ٌوسف السٌد ٌوسف دمحم  ، تاجر فرد ، رأ -  9

 مول تجارى زٌزٌنٌا التجمع الخامس 8الماهره الجدٌده محل 

عن لطع غٌار  24715برلم  21191114، لٌد فى  311110111دمحم الحسن احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش عبد الجلٌل مصطفى منشٌه السد العالى 3رلم مستلزمات تطرٌز ، بجهة : عمار 

عن بٌع مالبس جاهزة  24832برلم  21191123، لٌد فى  51110111غاده دمحم السعٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بالدور الثانى بمشروع الجامعه مول c 41دون العسكرٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده محل رلم 

برلم  21191127، لٌد فى  211110111براهٌم عبد المولى عبد هللا المغٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الرحمن ا -  12

 ش تمسٌم التجارٌٌن 36عن تورٌد كاوتش وبطارٌات ، بجهة :  24852

عن اعمال  24859برلم  21191128، لٌد فى  211110111على سٌد احمد حسٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 الدور االرضى التجمع االول 7أ المجاوره  2الدٌكور والتشطٌبات ، بجهة : الماهره الجدٌده 

عن سوبر  24892برلم  21191131، لٌد فى  241110111دمحم عبد هللا عبد السمٌع دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 المجاوره السابعه التجمع االول 12عمارة  4ماركت ، بجهة : الماهره الجدٌده محل 
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عن ورشه مالبس  24914برلم  21191131 ، لٌد فى 1111110111شهٌره سامح منٌر حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ش احمد ربٌع منشٌه السد العالى خلف حداٌك بدر 11جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن تجاره وتوزٌع  24793برلم  21191121، لٌد فى  511110111عمرو حسٌن احمد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 مساكن اسبٌكو المدٌم 2مدخل  17ه ، بجهة : مدٌنه السالم بلون الدواجن والتوكٌالت التجارٌ

عن  24777برلم  21191121، لٌد فى  211110111عبد هللا رمضان عبد المادر عبد الموى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 من ش العشرٌن منشٌه السد العالى 26ش  9ورشه نجاره موبٌلٌا ، بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  24651برلم  21191119، لٌد فى  121110111بولس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  تمى ناثان حافظ  -  18

 ش الخٌل من ش التروللى بجوار مدرسه طاهر ابو زٌد 2بوٌات ، بجهة : 

عن مماوالت  24689برلم  21191113، لٌد فى  211110111حسام حسن دمحم سالم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 مومٌه ومتكامله ، بجهة : ش سلٌمان محمود بركه الحاجع

عن تورٌد خامات  24672برلم  21191113، لٌد فى  111110111ابراهٌم دمحم احمد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 ش العدل المرج الغربٌه 2البولٌستر والفٌبر جالس ، بجهة : 

عن بٌع منظفات ، بجهة : عمار  24671برلم  21191113، لٌد فى  51110111ه ،  ٌس للمنظفات  ، تاجر فرد ، رأس مال -  21

 1مسجد الوطنٌه منشٌه السد العالى السالم محل رلم  114ش  26

عن االعمال  24757برلم  21191117، لٌد فى  5111110111احمد ابراهٌم عبد الحى سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 3مشروع النرجس التعاونٌات الشروق شمه  45مماوالت العامه ، بجهة : عماره الكهرومٌكانٌكٌه وال

عن تورٌد وتركٌب  24811برلم  21191122، لٌد فى  211110111سالمه سالم سلٌمان سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

كتوبر لالسكان التعاونى منتجع النخٌل طرٌك ا 6تمسٌم جمعٌه  25المطعه  1الكائن بالعمار رلم  21ش  1مصاعد ، بجهة : شمه رلم 

 االسماعٌلٌه الصحراوى

عن بٌع لعب  24846برلم  21191127، لٌد فى  251110111دمحم نوفل دمحم دمحم البربرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 ش جمال عبد الناصر 287اطفال وهداٌا ، بجهة : لطعه 

عن عطاره ،  24621برلم  21191118، لٌد فى  51110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   حمدى عبد المنعم دمحم محمود  ، -  25

 ش االزهر من جمال عبد الناصر الحرفٌٌن 1بجهة : 

عن  24647برلم  21191119، لٌد فى  211110111احمد السٌد ٌوسف السٌد دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 كفر الشرفا مكتب تصدٌر ، بجهة : ش ابو ناجى

عن مكتب  24712برلم  21191114، لٌد فى  1111110111عمرو محمود الشٌمى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 ش ابناء الشرٌف من ش المدرسه شمه بالدور االول باالرضى 18مماوالت ، بجهة : عمار رلم  

عن تصدٌر  24794برلم  21191121، لٌد فى  251110111محى الدٌن ناجح حسب النبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 ش مسجد عماد الدٌن من ش الشركات تمسٌم ابو العز 44وتورٌد الخضار والفاكهه ، بجهة : 

عن محل عالفه ،  24745برلم  21191117، لٌد فى  51110111دمحم ابو السعود احمد بصل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 من ش مكه من ش عرب الطواٌله ح الحرٌه 2بجهة : 

عن بٌع  24864برلم  21191128، لٌد فى  511110111رضا عاطف السٌد السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 بالدور االرضى مول االخالص ش البحر االحمر الحى االول الشروق 18زجاج ، بجهة : محل رلم 

عن سوبر ماركت ،  24891برلم  21191131، لٌد فى  151110111رأس ماله ،  نجالء امٌن عدلى نصر  ، تاجر فرد ،  -  31

 مول برادٌس الشروق 11بجهة : محل رلم 
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عن استثمار  24653برلم  21191119، لٌد فى  111110111صدٌك صادق عٌسى سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 الثانى بعد االرضىش عثمان بن عفان م لباء شمه بالدور  5عمارى ، بجهة : 

عن مخبز طبالى ، بجهة  24679برلم  21191113، لٌد فى  51110111دمحم حسن احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ش عبد الحكٌم عزب من ش عبد هللا رفاعى 11: 

عن  24669برلم  21191113، لٌد فى  311110111سالم الشحات ابو الفتوح ابو النجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 2مدخل  139معرض حلوٌات ، بجهة : م الوادى الجدٌد ب 

عن بٌع  24573برلم  21191112، لٌد فى  211110111مؤمن دمحم هارون عصران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 الدو االرضى مول بانوراما الشروق مدٌنه الشروق 73الخضروات والفاكهه ، بجهة : محل 

عن تصمٌمات  24574برلم  21191112، لٌد فى  211110111حمد دمحم عبد الرحٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  36

هندسٌه ومماوالت العامه وتورٌدات وتركٌبات وصٌانه انظمه التكٌٌف والتبرٌد وشبكات الصرف وانظمه الحرٌك والتورٌدات 

 1مج  3ح  91الدور االول من فٌال رلم  1مه رلم العمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : بدر الش

عن  24836برلم  21191127، لٌد فى  1111110111رضا عبد الوهاب زاٌد عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 4الحى االول مج  158مماوالت عمومٌة ، بجهة : بدر عماره 

عن بٌع  24839برلم  21191127، لٌد فى  111110111،  رمضان عادل رمضان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  38

 م الشروق 3م محل رلم  71مخبوزات ، بجهة : السوق التجارى شباب 

عن بٌع طحٌنه ،  24599برلم  21191113، لٌد فى  51110111ناصر فاروق طلب هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 ش البدراوى مدٌنه لباء 53بجهة : 

عن تجاره  24681برلم  21191113، لٌد فى  111110111الدسولى دمحم شرف الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  41

 ش المدٌنه المنوره تمسٌم ابو العز 5وتوزٌع المواد الغذائٌه ، بجهة : 

عن سوبر ماركت  24678برلم  21191113، لٌد فى  251110111كرٌم تمام محمود مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 2، بجهة : مدٌنه الشروق مركز الخدمات بمدٌنه الشروق الحى الثانى محل 

عن مكتب تورٌدات  24736برلم  21191116، لٌد فى  511110111تمام رشاد احمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 حى حجرة بالدور الثانى فوق االرضىش مسجد التوحٌد من ش الصرف الص 6عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن بٌع وتوزٌع  24788برلم  21191121، لٌد فى  111110111امنه شعبان دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 ش محمود سعد من ش المركز االجتماعى 2ادوات منزلٌه ولعب ، بجهة : 

عن لطع غٌار  24833برلم  21191127، لٌد فى  121110111احمد نصر احمد سٌد خالف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 م ل الحرفٌٌن 15سٌارات ، بجهة : بلون 

عن صاله جٌم  24868برلم  21191128، لٌد فى  111110111احمد دمحم هاشم دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 مدٌنه النهضه 1ش  2م  5بلون  611جهة : مساكن الجٌزه رٌاضى ، ب

عن بٌع  24871برلم  21191128، لٌد فى  111110111محسن لدسى اسكندر الالدٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 بى مشروع سكاى بالزا مول مدٌنه الشروق 51هداٌا وخردوات ، بجهة : محل رلم ام  

عن  24611برلم  21191113، لٌد فى  51110111ابراهٌم طاحون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عماد جوده عبد الوهاب -  47

 ش جمال عبد الناصر جسر السوٌس محل باالرضى 13مطعم وجبات جاهزه ومشروبات فٌما عدا الحكولٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات  24625برلم  21191118، لٌد فى  111110111مؤمن ضاحى عبد الرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 التجمع الخامس 4الحى  3الدور  7أ شمه  251خضار وفاكهه ، بجهة : الماهره الجدٌده 
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عن بٌع  24628برلم  21191118، لٌد فى  1111110111عالء جمال الهم عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 مساكن الوادى الجدٌد امام مركز شباب السالم ثالث 2مدخل  135جهة : بلون رلم وتورٌد وتجاره وتغٌر زٌوت شحوم السٌارات ، ب

عن بٌع ادوات  24711برلم  21191114، لٌد فى  511110111ابراهٌم دمحم عبد العال حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش ابراهٌم ابو الروس من سلٌمان غزال من دمحم نجٌب 1كهربائٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات  24711برلم  21191114، لٌد فى  511110111خلود دمحم عبد الحمٌد البرجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 مركز خدمات التجمع االول 2Hبمول  3عمومٌه وخدمات نظافه فى حدود المصرح به ، بجهة : الماهره الجدٌده محل 

عن  24743برلم  21191117، لٌد فى  11111110111ماله ،  محمود احمد السعٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس  -  52

 ش محمود زٌنهم من سلٌمان غزال من ش دمحم نجٌب 3مماوالت عامه وتورٌدات ، بجهة : 

 2عن بماله ، بجهة :  24758برلم  21191117، لٌد فى  311110111رجب احمد دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 ولش طنطا من ش البتر

عن تجاره  24911برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد عاطف عبد المنعم وهدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 18ش عثمان بن عفان من جمال شمه رلم  2السٌارات ولطع غٌارها والمماوالت ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  24911برلم  21191131د فى ، لٌ 1111110111دمحم السعٌد على تركى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 ش الكنٌسه الفرنساوى عزبه النخل 84جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن بماله  24655برلم  21191119، لٌد فى  211110111امٌر نصرى شكر هللا سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ى من ش دمحم حسن عبد هللا رفاعىتموٌنٌه ، بجهة : ش سكرى من ابراهٌم عل

عن تورٌد  24684برلم  21191113، لٌد فى  111110111دعاء ابراهٌم عبد المعز النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 االدوات المكتبٌة وتجهٌز المحالت والشركات ، بجهة : ش اوالد ٌوسف اسبٌكو خلف سوق العرب حجرة من شمه بالدور الخامس

عن مركز صٌانه  24674برلم  21191113، لٌد فى  51110111عبد هللا سعٌد على اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 ماكٌنات التعبئه والتغلٌف ، بجهة : ش محمود حلمى من فرج الهوارى بطى الدائرى

عن بٌع  24584برلم  21191112ٌد فى ، ل 51110111عبد الرحمن احمد عبد الرحمن عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 مستلزمات كمبٌوتر ، بجهة : ش فضل من ش مؤسسه الزكاه

عن تجارة مصنوعات  24731برلم  21191116، لٌد فى  111110111الفت طه السٌد عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش المحطه الغربٌه 183جلدٌه ، بجهة : 

عن استٌراد  24784برلم  21191121، لٌد فى  5111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عمرو عبد اللطٌف عٌد حامد  -  61

 بالدور االرضى 4حى الشباب شمه رلم  97، بجهة : العبور  19والمجموعه  6من المجموعه  36فٌما عدا الفمره 

عن بٌع وصٌانه اجهزه  24873برلم  21191128، لٌد فى  111110111دمحم خالد عبده السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 محلٌه السابعه التجمع الثالث 131كهربائٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده محل بالعمار 

عن بٌع  24592برلم  21191113، لٌد فى  251110111ش محطه المٌاه من ش دمحم نجٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 فى حدود المصرح به ، بجهة : ش محطه المٌاه من ش دمحم نجٌب مطابخ الومٌتال ومماوالت وتورٌدات عمومٌه

عن تورٌد  24717برلم  21191114، لٌد فى  511110111وائل سمٌح مزارع عبد المالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ش دمحم برهان 56ماكٌنات تصوٌر ، بجهة : 

عن بٌع وتركٌب  24844برلم  21191127، لٌد فى  211110111،  احمد دمحم جوده دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  65

 ش حسن الفمى 11زجاج سٌارات ، بجهة : 



 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 ورشه دهانات  24849برلم  21191127، لٌد فى  211110111دمحم عبد النبى فاضل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 2الخمسٌن النزهه  27من ش  12موبٌلٌا ، بجهة : ش 

عن تجاره مواد  24861برلم  21191128، لٌد فى  1111110111احمد مصطفى مدبولى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 ش الشركات من غرب الرشاح 56بناء ، بجهة : 

عن بماله تموٌنٌه ،  24867برلم  21191128، لٌد فى  111110111زٌنب احمد دمحم نجٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 ش خالد بن الولٌد محطه اللوادر المرج الجدٌده 7هة : بج

عن تجاره  24894برلم  21191131، لٌد فى  1111110111امٌره عادل حسن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 ش البترول المرج الشرلٌه 4اجهزه كهربائٌه ، بجهة : 

عن تجارة اجهزه  24915برلم  21191131، لٌد فى  111110111  ناصر خلٌفه حبٌب سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  71

 كهربائٌه ، بجهة : ش سعد الشرنوبى ناصٌه ش الصرف الصحى المرج الغربٌه

عن كوافٌر  24622برلم  21191118، لٌد فى  111110111دمحم عبد هللا معجبانى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 7ن رجالى ، بجهة : ش الخزان 

عن تاجٌر  24696برلم  21191114، لٌد فى  1111110111اٌمن عبد الفتاح سٌد عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

منطمه مركز خدمات الصناعٌه شمال طرٌك المطامٌه العٌن  12على  1معدات صناعات معدنٌه وتشغٌل معادن ، بجهة : لطعه رلم 

 ٌدهالسخنه التجمع الثالث الماهره الجد

عن تاجٌر  24696برلم  21191114، لٌد فى  1111110111اٌمن عبد الفتاح سٌد عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

ولٌد  2117/3/14معدات صناعات معدنٌه وتشغٌل معادن ، بجهة : الهرم ش العروبه ونوع التجاره تاجٌر معدات وتارٌخ االفتتاح 

 غرفه الجٌزه 57122برلم 

عن تجاره  24791برلم  21191121، لٌد فى  511110111احمد سعٌد احمد السٌد دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 الحرفٌٌن ش جامع العزٌز باهلل  Eبلون  1لطع غٌار سٌارات ، بجهة : محل 

عن مماوالت  24756لم بر 21191117، لٌد فى  21110111دمحم سالمه الهوى محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 ش على عطٌه من محطه المٌاه 1وتركٌبات معدنٌه ، بجهة : 

عن بٌع خضروات  24426برلم  21191111، لٌد فى  111110111عصام ناجح عبد الظاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 3أ مساكن الزلزال المطامٌه محل رلم  3وفاكهه ، بجهة : 

عن بٌع خضروات  24426برلم  21191111، لٌد فى  111110111هر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عصام ناجح عبد الظا -  77

ولٌد  2118/12/17ونوع التجاره سوبر ماركت وتارٌخ االفتتاح محل  2أ مساكن الزلزال المطامٌه محل رلم  3وفاكهه ، بجهة : 

 24426برلم 

عن مكتبه ، بجهة :  24426برلم  21191111، لٌد فى  111110111،  عصام ناجح عبد الظاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  78

 3أ مساكن الزلزال المطامٌه محل 3

عن مكتبه ، بجهة :  24426برلم  21191111، لٌد فى  111110111عصام ناجح عبد الظاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 العبور 24426ولٌد برلم  2118/12/17ٌخ االفتتاح أ مساكن الزلزال المطامٌه ونوع التجاره سوبر ماركت وتار3

عن  24576برلم  21191112، لٌد فى  511110111حازم عبد الرحٌم السٌد عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 ش زهران المصانع لباء 61تورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن معرض بٌع نجف  24668برلم  21191111، لٌد فى  511110111، رأس ماله ،  ، تاجر فرد   RMدمحم عبد الستار  -  81

 2تمسٌم  2م  59وتحف ، بجهة : مساكن الماهره بلون 



 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 بٌع وتورٌد مواد  24683برلم  21191113، لٌد فى  511110111عمرو رمضان دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 اهٌم راجح من طلمبات الخزانش ابر 2غذائٌه جمله ، بجهة : 

عن  24598برلم  21191113، لٌد فى  511110111مصطفى دمحم عبد الرحٌم بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 التجمع االول 3أ مجاوره  13عمار  2مماوالت وتورٌد ادوات كهربائٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده محل 

عن مركز صٌانه  24682برلم  21191113، لٌد فى  511110111فرد ، رأس ماله ،   بدران سعٌد حسنى حسن  ، تاجر -  84

 الصالح جمٌع انواع السٌارات ، بجهة : ش الخلفاء الراشدٌن من ش جمال عبد الناصر الحرفٌٌن

عن  24741 برلم 21191116، لٌد فى  111110111دمحم احمد عبد العزٌز دمحم ابو طالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 الدور االرضى سٌتى سكوٌر منطمه لٌالن الرحاب BIG 2مطعم وكوفى شوب ، بجهة : الماهره الجدٌده محل 

عن تجاره استٌراد  24787برلم  21191121، لٌد فى  5111110111عمر دمحم عز الدٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

ش د / احمد ممدوح  18، بجهة : نصف محل  6من المجموعه  36والفمره  19وتصدٌر لطع غٌار سٌارات فٌما عدا المجموعه 

 9الحرفٌن بلون 

عن مماوالت  24855برلم  21191128، لٌد فى  1111110111جمال ابو زٌد عبد هللا ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 1اوره الخامسه الحى االول شمه المج214وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : بدر لطعه رلم 

عن  24856برلم  21191128، لٌد فى  2511110111فراس دمحم محٌى الدٌن عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 التجمع الخامس 1شمه  1منطمه  4حى  97استثمار عمارى ومماوالت ، بجهة : الماهره الجدٌده عمار 

عن تجارة  24871برلم  21191128، لٌد فى  1111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم على دمحم عبد العظٌم -  89

 ش دمحم عوده االباصٌرى 3السٌرامٌن والتورٌدات العمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن مماوالت  24898برلم  21191131، لٌد فى  511110111اسامه مجدى ابراهٌم الحلوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

اسكان  7محلٌه  181عمومٌة واعمال تشطٌبات والدٌكور والتورٌدات العمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : الماهره الجدٌده 

 شباب التجمع الثالث

عن تورٌد  24636برلم  21191118، لٌد فى  51110111صبرى حسٌن عٌد حسٌن عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 ل للمطاعم ، بجهة : ش صابر السبان من عبد هللا رفاعىطحٌنه وتواب

عن اداره مطاعم ،  24719برلم  21191114، لٌد فى  511110111تامر احمد شحاته عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 ب التجمع الخامس 47المطعه  Dنموذج  4دور ارضى عمار  1بجهة : الماهره الجدٌده شمه 

عن  24759برلم  21191117، لٌد فى  111110111بد الحمٌد محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد صبحى ع -  93

 العبور 135الشباب  2شمه  468مماوالت ، بجهة : عمارة 

عن تجارة  24791برلم  21191121، لٌد فى  2111110111احمد عبد الفهٌم دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 ش الجزٌره دمحم نجٌب 121ت جلدٌة ، بجهة : االحذٌه ومصنوعا

عن بٌع مالبس جاهزه  24789برلم  21191121، لٌد فى  211110111ندى دمحم دمحم شاكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 ش الجمهورٌه بركه الحاج 12واكسسوارات حرٌمى ، بجهة : 

عن مغسله ،  24911برلم  21191131، لٌد فى  6111110111،   كرم مبرون مٌخائٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  96

 ابو رجٌله 27من ش  17بجهة : 

عن كوافٌر  24567برلم  21191111، لٌد فى  111110111فكٌه عبد النبى دمحم منتصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 التجمع الخامس 1منطمه  s1 - 6ق  3 باالرضى بالمركز التجارى الحى 22رجالى ، بجهة : الماهره الجدٌده محل 



 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 تورٌدات  24577برلم  21191112، لٌد فى  111110111هانى فاوى عبد الجواد فاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 مساكن الزلزال المحلٌه الثامنه المطامٌه التجمع الثالث 49عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : الماهره الجدٌده 

عن  12611برلم  21191111، لٌد فى  511110111د المحسن دمحم عبد المحسن مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عب -  99

 مدٌنه بدر Bالسوق التجارى الحى المتمٌز مجاورة  7حداٌد وبوٌات ، بجهة : محل رلم 

عن  12611برلم  21191111فى  ، لٌد 511110111عبد المحسن دمحم عبد المحسن مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 الحى المتمٌز مجاوره 147حداٌد وبوٌات ، بجهة : فٌال 

عن مكوجى دراى  24718برلم  21191115، لٌد فى  51110111بٌتر جمال زاخر ناشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 الدور االول السوق التجارى زٌزٌنٌا التجمع الخامس 2كلٌن ، بجهة : الماهره الجدٌده محل 

برلم  21191127، لٌد فى  121110111،   عماد عبد الناصر حسٌن عبد الكرٌم عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  112

 مٌدان اسكندرٌه 1سوق الجمهورٌه ب  43عن ستودٌو تصوٌر فوتوغرافى ، بجهة : محل بالعمار رلم  24835

عن كافٌه ،  24837برلم  21191127، لٌد فى  111110111نبٌله فاروق صادق لوندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 G74ده سوق امتداد الرحاب السوق الشرلى الرحاب محل بجهة : الماهره الجدٌ

عن تجاره مالبس  24596برلم  21191113، لٌد فى  111110111محمود احمد السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 2الحى االول المجاوره االولى محل  122جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : بدر عماره 

عن  24611برلم  21191116، لٌد فى  211110111ء عبد المنعم عبد الجلٌل عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وال -  115

 أ بالدور االرضى عمارات الصعٌد المطامٌه 7اصالح وصٌانه معدات هٌدرولٌن ، بجهة : الماهره الجدٌده محل بالعمار رلم 

عن بٌع بماله  24726برلم  21191115، لٌد فى  511110111له ،  سٌد صدلى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ما -  116

 النهضه 2ش  2م  3ب  1181وعالفه ، بجهة : مساكن اسبٌكو 

عن  24751برلم  21191117، لٌد فى  1111110111عبد المنعم احمد دمحم عبد  الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 لٌراط 6فاكهه بحصه لدرها  2عنبر  55العبور محل رلم  تجاره وتورٌد وتصدٌر الفاكهه ، بجهة :

عن تورٌدات  24739برلم  21191116، لٌد فى  511110111احمد دمحم عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 11شمه  1مدخل  11ب  8164عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : م المحمودٌه المنخفضه 

عن استثمار  24831برلم  21191123، لٌد فى  111110111لفتوح اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد ابو ا -  119

 7عمارى وادارة عمارات وتنمٌه وتطوٌر عمرانى واداره مشروعات ومنشات سكنٌه وادارٌة وتجارٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده ق 

 المستثمرٌن الجنوبٌه 2شمه  1دور  4اسكان عائلى 

عن نمل وخدمات  24825برلم  21191123، لٌد فى  111110111خالد عابدٌن ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش دمحم عاٌد منشٌه السد العالى 2لوجٌستٌه ، بجهة : 

ادوات عن  24875برلم  21191129، لٌد فى  111110111البخارى لالدوات الكهربائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش ابو فتحى من ش جمال عبد الناصر عزبه النخل 12كهربائٌه ، بجهة : 

عن تجاره  24642برلم  21191119، لٌد فى  211110111فوزى ولٌم شحاته حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لٌراط 8سوق العبور بالدور االرضى بحصه  2عنبر  21خضار بالجملة ، بجهة : العبور المحل رلم 

عن مطعم فول  24629برلم  21191118، لٌد فى  51110111محمود رشاد عبد الرؤف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 1مدخل  9المجاوره  4وطعمٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده محل 

عن  24665برلم  21191111، لٌد فى  5111110111طارق عبد الشافى سٌد ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ورشه مالبس جاهزه ، بجهة : ش مصنع البالستٌن من مصطفى الشرٌف عزبه النخل



 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

عن تجارة االدوات  24691برلم  21191114، لٌد فى  511110111دمحم على احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 الكهربائٌه ، بجهة : ش مدرسه االورمان الخمس سنوات العزبه البٌضاء

عن خدمات نظافه  24718برلم  21191114، لٌد فى  111110111فراج دمحم عوض حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

ش الشهٌد رشدى ٌوسف تمسٌم سجال شمه بالدور  26ومماوالت عمومٌه والخدمات البترولٌه فٌما عدا البنزٌن والسوالر ، بجهة : 

 االول

عن تورٌد زجاج ،  24761برلم  21191117، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عوض هللا دمحم على   -  117

 ش شحات منطاوى من ش المركز االجتماعى 4بجهة : 

عن  24763برلم  21191121، لٌد فى  111110111ابراهٌم مصطفى ابراهٌم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ش عٌن شمس كفر ابو صٌر 24اتٌن ، بجهة : ورشه دهان الومٌتال الٌكتروست

عن تورٌد  24922برلم  21191131، لٌد فى  51110111سلمان مجدى عاشور امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 الحى الفاخر مدٌنه الشروق 3مول الجامعة ق  c19مستلزمات طبٌة فٌما عدا االدوٌه ، بجهة : محل 

عن بٌع بن ،  24921برلم  21191131، لٌد فى  51110111ص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رٌمون رافت بشاى مرل -  121

 مول الجامعه الحى السابع مدٌنه الشروق A 37بجهة : محل 

عن مكتب  24571برلم  21191111، لٌد فى  2511110111دٌنا سلٌمان عبد المنعم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 4شمه  1مدخل  91ما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : مساكن الجمهورٌه بلون تجاره مالبس فٌ

عن اداره  24688برلم  21191113، لٌد فى  111110111لٌلى دمحم توفٌك عمروسى عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 الرحاب التجمع االول 11/  83مطاعم ، بجهة : الماهره الجدٌده غرفه وصاله عمار 

عن بٌع  24831برلم  21191123، لٌد فى  51110111احمد دمحم عبد الهادى عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 مدٌنه الشروق 2الحى التاسع مول جالكسى مجاوره  f7مستلزمات مماهى ، بجهة : محل 

عن  24675برلم  21191113، لٌد فى  51110111مصطفى عبد الهادى عبد الرحمن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 ش دمحم فتحى من ش الرشاح 5مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : 

عن بٌع الطٌور  24786برلم  21191131، لٌد فى  211110111احمد سٌد احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 ش النهضه عزبه النخل شمه بالدور االول11والدواجن ، بجهة : 

عن تجاره  24799برلم  21191122، لٌد فى  211110111خالد جاد على عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 الحى الثانى المجاورة الثانٌه 216االخشاب ، بجهة : بدر عماره 

 24881رلم ب 21191129، لٌد فى  311110111عطٌه عبد المولى عبد الجواد عبد الواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 ش خالد بن الولٌد لباء 27عن تفصٌل ازٌاء ، بجهة : 

عن تجاره فاكهه ،  24581برلم  21191112، لٌد فى  211110111عاطف دمحم احمد زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 ط 12بحصه  93فاكهه محل رلم  3بجهة : العبور سوق العبور عنبر رلم 

عن تمدٌم  24695برلم  21191114، لٌد فى  511110111د شولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد على شولى احم -  129

 م الرحاب 8عماره  95مجموعه  55وتجهٌز ماكوالت ومشروبات ، بجهة : الماهره الجدٌده شمه 

عن  24812برلم  21191122، لٌد فى  111110111ابراهٌم السٌد ابراهٌم دمحم الغرولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 ش البترول الغربى 2مكتب توظٌف وتورٌد عماله داخلٌه ، بجهة : 

عن بٌع  24843لم بر 21191127، لٌد فى  251110111حمدى جمعه محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 2222مساكن اطلس  2شمه  91اجهزه منزلٌة ، بجهة : مدٌنه النهضه بلون 



 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 بماله ،  24861برلم  21191128، لٌد فى  311110111احمد اسماعٌل احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 دور االرضىمنشٌة السد العالى ال 11ش مسجد الوطنٌه من ش  144بجهة : محل بالعمار 

عن  24897برلم  21191131، لٌد فى  111110111حسٌن عبد الرؤوف اسماعٌل عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 2شمه  1م  6ب  841مكتب لخدمات النمل ، بجهة : م النهضه مساكن الصعٌد 

عن بٌع  24916برلم  21191131فى ، لٌد  111110111ماجد مرسى دمحم مرسى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ش الصحه عزبه النخل الشرلٌه 4مالبس جاهزه دون العسكرٌه واكسسواراتها دون المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن تجاره وتورٌد  24911برلم  21191131، لٌد فى  51110111مؤسسه طعٌمه للتجاره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ش عمر الخطاب لباء 11ات ، بجهة : اطارات وبطارٌات السٌار

عن مكتبه  24518برلم  21191116، لٌد فى  51110111عزه عثمان سالم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 2ب مساكن الزلزال المطامٌه محل رلم  114وخردوات ، بجهة : 

عن مكتبه  24518برلم  21191116، لٌد فى  5111.000عزه عثمان سالم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

ولٌد  2118/11/1ونوع التجاره مٌنى ماركت وتارٌخ االفتتاح  4ب مساكن الزلزال المطامٌه محل رلم  114وخردوات ، بجهة : 

 العبور 24518برلم 

عن  24764برلم  21191121، لٌد فى  111110111هانى دمحم اسماعٌل دمحم الٌاسطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 التجمع الخامس 3مول عناٌه حى  17تورٌدات فى حدود المصرح به ، بجهة : الماهره الجدٌده محل 

عن محمصات  24561برلم  21191111، لٌد فى  151110111رضا عبد الفتاح دمحم حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 الدور االرضى 11ل الحرمٌن ش البحر االحمر مدٌنه الشروق محل وسوبر ماركت ، بجهة : الماهره الجدٌده مو

عن بٌع لطع  24686برلم  21191113، لٌد فى  511110111اشرف فتحى حبٌب شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ٌك السخنهالتجمع الثالث منطمه الصناعات الصغٌره ورش شمال طر 116غٌار سٌارات ، بجهة : الماهره الجدٌده لطعه 

عن بٌع لطع  24834برلم  21191127، لٌد فى  1111110111سعٌد زكرٌا رضوان رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ش حسٌن تمام شرق الرشاح تمسٌم المانونٌن محل باالرضى 11غٌار المعدات الثمٌله ، بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  24753برلم  21191117، لٌد فى  311110111احمد فراج سعٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 ش االمام الرفاعى من ش الجامع الفالحه 9عمومٌه وتركٌب الومٌتال ، بجهة : 

عن تورٌد  24782برلم  21191121، لٌد فى  1111110111فراج سلٌم عبد الستار حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 التجمع الخامس شمه بالدور االرضى 1منطمه ف ابو الهول  121بجهة : الماهره الجدٌده فٌال  مواد البناء حدٌد التسلٌح ،

عن  24811برلم  21191122، لٌد فى  1511110111اٌمن رمضان عبد هللا عبد الحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 د تمسٌم ابو رجٌلهش وجدى السٌ 4مماالوت وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن  24827برلم  21191123، لٌد فى  511110111عصام عبد الرحمن عبد الرحٌم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 ش على ٌاسٌن ع شمس ع النخل 21مماوالت وتورٌدات فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن تصمٌم  24582برلم  21191112، لٌد فى  51110111  امنٌه حسٌن السٌد حسٌن عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  146

 الرحاب 215المبنى االدارى مكتب  215وتنفٌذ المالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده عمار 

ع غٌار عن بٌع لط 24692برلم  21191114، لٌد فى  5111110111جالل امٌر حمد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 م الحرفٌٌن 8ب  11سٌارات مستعمله استٌراد ومواتٌر مستعمله ، بجهة : محل 



 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  24814برلم  21191122، لٌد فى  511110111احمد السٌد على حماد عبد المولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 ش نور االسالم من ش مكه الفالحه 23سوبر ماركت ، بجهة : 

عن مطعم لتمدٌم  24838برلم  21191127، لٌد فى  111110111ادق لوندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نبٌل فاروق ص -  149

 226الماكوالت ، بجهة : الماهره الجدٌده السوق التجارى مدٌنه الرحاب محل 

مماوالت  عن 24858برلم  21191128، لٌد فى  511110111احمد محمود احمد حمدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ش دسولى من سعٌد علٌوه شمه بالدور االرضى 13كهربائٌه ، بجهة : 

عن  24879برلم  21191129، لٌد فى  111110111خالد رفعت دمحم عبد الرازق فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 مطحن بن ، بجهة : ش المحطه الغربى

عن بٌع  24893برلم  21191131، لٌد فى  51110111رأس ماله ،  ضٌاء عبد هللا مصطفى رمضان  ، تاجر فرد ،  -  152

 أ بالدور االرضى بمول بانوراما الشروق 28مخبوزات ، بجهة : محل رلم 

عن التسوٌك  24915برلم  21191131، لٌد فى  211110111مصطفى محمود حسن متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

،  2119لسنه  78دار الصحف والمجالت واالنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحف موافمه امنٌه رلم والدعاٌه واالعالن فٌما عدا اص

 التجمع االول 17م  2عمار  19بجهة : الماهره الجدٌده شمه 

عن تصمٌم  24641برلم  21191119، لٌد فى  511110111سمر خلٌل ابراهٌم عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 غرفه بالشمه الدور الخامس 7ش الشٌخ السالوى حى السفارات م  4ب  4ٌدوٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده  مشغوالت

عن مكتب رحالت  24693برلم  21191114، لٌد فى  31110111تامر دمحم عبد الرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 ش رابعه العدوٌه ع النخل 11، بجهة : 

عن كوافٌر  24697برلم  21191114، لٌد فى  511110111فوظ عبد ربه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مسعد مح -  156

 النهضه 1شمه  1م  5بلون  1181رجالى ، بجهة : اسبٌكو 

عن مماوالت  24792برلم  21191121، لٌد فى  251110111احمد دمحم على ابو شادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

الدور الثالث بعد االرضى المجاوره  4االسكان العائلى الشروق شمه رلم  11ت عمومٌه واعمال الكهرباء ، بجهة : عماره وتورٌدا

 االولى الشروق

عن  24766برلم  21191121، لٌد فى  111110111دمحم عبد الصادق ٌوسف عبد الصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

ناعٌه ومعدات المناوله وتورٌدات عمومٌه واعداد وتركٌب وصٌانه انظمه الطاله الجدٌده والمتجدده صٌانه وتورٌد البطارٌات الص

من طاله شمسٌه وغٌرها للمنشاه فى سبٌل ذلن حك بٌع وشراء االجهزه والبطارٌات الالزمه لتلن االنظمه ، بجهة : الماهره الجدٌده 

 ٌه التجمع االولالمستثمرٌن الشمال 18أ ق  31عماره  3دور  13وحده 

عن مماوالت ،  24919برلم  21191131، لٌد فى  211110111اسالم البدرى السٌد غرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 بالدور االرضى مدٌنه الشروق 1التعاونٌات شمه رلم  41بجهة : 

عن مكتب  24563برلم  21191111، لٌد فى  1111110111عادل عوض ذكى بٌباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 ش زهران متفرع من ش بورسعٌد خلف جالكسو 22مماوالت ، بجهة : عمار رلم 

ن تورٌد وبٌع مستلزمات ع 24656برلم  21191119، لٌد فى  51110111شباته للدٌكورات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 محل -دٌكورات والبناء والدهانات ، بجهة : الماهره الجدٌده محل داندى مول ش ام كلثوم التجمع االول 

عن دعاٌه  24815برلم  21191123، لٌد فى  511110111صابر السٌد صابر السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

، بجهة  2118/8/7لسنه  125موافمه امنٌه رلم -والكتب الدٌنٌه واالنترنت والمصاحف  واعالن فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت

 مول الجامعه الشروق  B43: النزهه محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه  24673برلم  21191113، لٌد فى  111110111رشا عبد السالم دمحم عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 دمحم حماده ابراهٌم شلبىش  14تشغٌل معادن ، بجهة : 

عن  24727برلم  21191115، لٌد فى  511110111مسعود سلٌمان  عبد الرحٌم الشرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 ش سعٌد حشاد من ش الجامع عزبع عامر المرج الغربٌه 11تورٌد وتركٌب ادوات صحٌه ، بجهة : 

 24729برلم  21191116، لٌد فى  211110111حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الرحمن عبد المنعم عبد الرحمن ا -  165

 عن مخبز بلدى نصف الى ، بجهة : ش امٌن حماده ناصٌه سالم شلبى المرج الغربٌه

عن تورٌدات  24785برلم  21191121، لٌد فى  511110111وائل دمحم ابو زٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 مدٌنتى 65مجموعه  2شمه  3ه لى حدود المصرح به ، بجهة : الماهره الجدٌده عمار عمومٌ

عن تجاره  24623برلم  21191118، لٌد فى  151110111سمٌحه عربى ابراهٌم الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 االدوات المنزلٌه ، بجهة : ش المركز االجتماعى كفر الشرفا

عن تصدٌر ،  24711برلم  21191114، لٌد فى  251110111مجٌد سلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سلٌم عبد ال -  168

 مسجد الوطنٌه السوٌس 3عمار  143بجهة : ش 

عن تجاره  24817برلم  21191122، لٌد فى  51110111عماد حمدى عبد الرازق طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 التجمع الخامس 11ش  2م  512الماهره الجدٌده محل بالعمار  حداٌد وبوٌات ، بجهة :

عن ادارة  24848برلم  21191127، لٌد فى  11110111امل سٌف الدٌن السٌد حواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

مساكن الماهره 18 شمه 1م  26وتشغٌل وتاجٌر البوفٌهات من المصالح الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ، بجهة : مدٌنه النهضه بلون 

1511 

عن بٌع فحم ،  24865برلم  21191128، لٌد فى  511110111فاطمه على احمد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 بالدور االرضى مول االخالص ش البحر االحمر الحى االول الشروق 4بجهة : محل 

عن كافى شوب ،  24886برلم  21191129، لٌد فى  31110111هٌثم جمال زهرى مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 ماٌو من ش جمال عبد الناصر 15من االمام مالن تمسٌم  195لطعه  17بجهة : عمار 

عن االنتاج  24891برلم  21191131، لٌد فى  1111110111دمحم احمد السٌد حسن الجزٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

لسنه  5111عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم الفنى والتوزٌع فٌما 

 المجاوره الثانٌه التجمع االول 236، بجهة : الماهره الجدٌده شمه  2118

عن سمكره  24913م برل 21191131، لٌد فى  511110111اسماعٌل ابراهٌم منٌر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 ش العبور تمسٌم الروضه الحرفٌٌن 31سٌارات وتجدٌد السٌارات ، بجهة : 

برلم  21191119، لٌد فى  511110111العرٌان للمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 : ش المدرسه االورمان العزبه البٌضاء عن مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة 24644

عن مماوالت عامه  24648برلم  21191119، لٌد فى  211110111دمحم جمال طه ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 4ش المدرسه ش الشٌخ عبٌد ع النخل شمه  4وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

عن تجاره  24746برلم  21191117، لٌد فى  31110111جر فرد ، رأس ماله ،  دالٌا عماد عبد هللا ابراهٌم مباشر  ، تا -  177

 التجمع االول 1الٌاسمٌن  313فخار ، بجهة : الماهره الجدٌده شمه ارضى عمار 

عن مكتب  24768برلم  21191121، لٌد فى  111110111احمد مصطفى على على صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 ش مصطفى كامل التجمع االول 8الٌاسمٌن  146ت ، بجهة : الماهره الجدٌده هندسه ومماوال



 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 استٌراد  24565برلم  21191111، لٌد فى  5111110111عمر فاروق سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

ش عبد الروؤف من ش  1، بجهة : المطرٌه  6من المجموعه  36والفمره  19وتصدٌر وتخلٌص جمركى فٌما عدا المجموعه 

 ابراهٌم مخالٌف عرب الطوٌله شمه بالدور االرضى

عن تجاره  24659برلم  21191111، لٌد فى  51110111عبد العاطى فتحى روٌعى فولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 ش على ابو ضٌف السد العالى 2عمار  9الموبٌلٌا ، بجهة : شمه رلم 

عن مكافحه  24663برلم  21191111، لٌد فى  51110111اسع ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسٌن سٌد عبد الو -  181

 أ شباب جنوبى التجمع االول 85حشرات ولوارض ، بجهة : الماهره الجدٌده 

عن تورٌد  24723برلم  21191115، لٌد فى  1111110111طاهر سامى بهجت صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 17متر مدٌنه الشروق غرفه واحدة من الشمه رلم  71اسكان الشباب  198وزٌع المواد الغذائٌه ، بجهة : عمار وت

ش  31عن بماله ، بجهة :  24719برلم  21191115، لٌد فى  511110111بماله دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 ابو بكر الصدٌك الشٌخ منصور

عن مخبز  24819برلم  21191123، لٌد فى  511110111بٌع احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الرحٌم ر -  184

 ش السٌنما المدٌمه بجوار التموٌن المرج الغربٌه 11طبالى ، بجهة : 

ه عن مماوالت عام 24821برلم  21191123، لٌد فى  111110111صالح حامد دمحم عرفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 النهضه 9شمه  1مدخل  7بلون  1111وتورٌدات فى حدود المصرح به ، بجهة : مساكن اسكندرٌه اٌه 

عن بماله ، بجهة :  24619برلم  21191116، لٌد فى  311110111السٌد شعبان دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 2ش عباس العماد محل رلم  31

عن  24735برلم  21191116، لٌد فى  51110111س اندراوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منٌر ودٌد هارون اندراو -  187

 ش سٌدى عبٌد مع ش النهضه عزبه النخل الشرلٌه شمه بالدور االول بعد االرضى 6مماوالت تشطٌبات ، بجهة : 

عن مكتب  24779برلم  21191121، لٌد فى  111110111محمود دمحم ابراهٌم المواجٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 ثان الماهره الجدٌده 3البنفسج  165تشطٌبات وتسوٌك عمارى ، بجهة : الماهره الجدٌده فٌال رلم 

عن مكتب  24779برلم  21191121، لٌد فى  111110111،   محمود دمحم ابراهٌم المواجٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  189

عمارات الفتح لضباط  3عماره رلم  5تشطٌبات وتسوٌك عمارى ، بجهة : مدٌنه نصر حى السفارات الدور االرضى محل رلم 

 398598398598ولٌد برلم  2114/2/24الشرطة و مطعم وجبات جاهزه وتارٌخ االفتتاح 

عن مكتب  24779برلم  21191121، لٌد فى  111110111م المواجٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود دمحم ابراهٌ -  191

تشطٌبات وتسوٌك عمارى ، بجهة : بجٌرم مركز لوٌسنا ملن هدى دمحم ابراهٌم المواجٌرى بركه السبع ونوع التجاره نمل ركاب 

 بركه السبع 14411م ورلم دائ 2113/1/21واستٌراد وتصدٌرو مماوالت وتارٌخ االفتتاح 

عن مكتب  24781برلم  21191121، لٌد فى  111110111عصام عبد الرسول خالد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 الحى التاسع 18141ش دمحم عبد الوهاب  11استثمار عمارى ومماوالت ، بجهة : 

عن ورشه بالستٌن ،  24812برلم  21191122لٌد فى  ، 211110111سٌد على سٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 حوض انطنٌو بجوار مطحنه الكوثر الدور االرضى 46ش الترولى  2بجهة : 

عن مطعم  24917برلم  21191131، لٌد فى  311110111دمحم احمد ابراهٌم عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 دور ارضى مول جالكسى الحى التاسع الشروق G 13م اسمان بحرٌه وماكوالت ، بجهة : محل رل

عن تجاره  24569برلم  21191111، لٌد فى  1111110111اسامه رافت انطون بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 ش مختار اباظه لباء 3منتجات بالستٌن وبرانٌن ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره  24588برلم  21191112، لٌد فى  111110111،   احمد دمحم ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  195

 تمسٌم عمر بن الخطاب جسر السوٌس 18ش  116اكسسوار مستلزمات مالبس حرٌمى ، بجهة : عمار 

عن مكتب  24591برلم  21191113، لٌد فى  251110111اٌه عبد المادر السنوسى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 الدور الثالث 5ش الكنٌسه الفرنساوى ع النخل شمه  29ائٌه ، بجهة : تورٌدات كهرب

عن مماول حدٌد  24614برلم  21191116، لٌد فى  151110111سٌد احمد السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 تسلٌح خرده وجمٌع انواع الخرده ، بجهة : ش شركة االدوٌه

عن بٌع  24619برلم  21191116، لٌد فى  121110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماٌكل رزق نسٌم رزق هللا   -  198

 بالدور االرضى التجمع الخامس 24محل تجارى  315وجزء من  314مستلزمات كهربائٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده لطعه ارض 

عن مماوالت  24633برلم  21191118فى ، لٌد  111110111كرٌم مصطفى دمحم عبد العلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 اسكان عائلى ش ابراهٌم احمد التجمع االول 664وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : الماهره الجدٌده 

عن  24645برلم  21191119، لٌد فى  111110111الحمراوى لالرضٌات والدٌكورات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

بالدور االول بمٌجا مول  F14ٌكورات وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : الماهره الجدٌده محل تجاره ارضٌات ود

 مركز المدٌنه 3لطاع  355بالمطعه 

عن تورٌد  24714برلم  21191114، لٌد فى  511110111دمحم عبد الحمٌد سعٌد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 ولطاعى فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش مؤسسه الزكاه محطه الكافتٌرٌا المالبس الجاهزه جمله

عن سوبر  24749برلم  21191117، لٌد فى  111110111احمد محمود حامد على خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 دور االرضى ببرج االٌمانال 5ش ابراهٌم الخلٌل نهاٌه طرٌك جسر السوٌس م لباء محل رلم  41ماركت ، بجهة : 

عن تورٌدات  24771برلم  21191121، لٌد فى  111110111سمٌه مجدى راغب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ش االزهر من ش جمال عبد الناصر 31ادوات علمٌة ، بجهة : 

عن التورٌدات  24775برلم  21191121ى ، لٌد ف 511110111اٌرٌنى ماهر رامز مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 ماٌو 15ش العسمالنى  26العمومٌه وادوات رٌاضٌه ولعب اطفال وخردوات وجلود واكسسوار فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن ادارة  24654برلم  21191119، لٌد فى  111110111دمحم عماد عبد الجواد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 مساكن العبد الجدٌد شمه بالدور االرضى اسبٌكو 146ترٌات وصٌانة اجهزه طبٌه ، بجهة : كافٌ

عن تورٌدات عامه  24657برلم  21191119، لٌد فى  511110111عاطف سٌد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 1شمه  1م  3بلون  816وتجاره خامات بالستٌن ومنتجات بالستٌن ، بجهة : المحمودٌه المنخفضه ع 

عن تورٌد وتركٌب  24872برلم  21191128، لٌد فى  1111110111دمحم احمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 21ب نمره  8باكٌه  1ابواب وشبابٌن االلومٌتال ، بجهة : سوق اطلس 

عن تجاره  24586برلم  21191112، لٌد فى  511110111شرٌف على عبد الحمٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 ش دسولى سلمان من ش خالد عبد الشافى تمسٌم ابو رجٌله 5وتورٌد معدات خفٌفه ثمٌله ، بجهة : 

عن بٌع حلوى من  24594برلم  21191113، لٌد فى  151110111عمر ابو اللٌل دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 ر الكائن بشارع البترول م الصفاعجٌن ، بجهة : العما

عن تورٌد  24851برلم  21191127، لٌد فى  511110111نرمٌن سعٌد عبد هللا عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 التجمع الخامس 12لطعه  6مواد غذائٌه ، بجهة : شمه بالدورالثانى بعد االرضى م 

عن مماوالت  24874برلم  21191128، لٌد فى  211110111فرد ، رأس ماله ،   احمد دمحم فاروق حسن على  ، تاجر -  211

 ب المجاوره التاسعه التجمع االول 9عماره  112عمومٌة وتخصصٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده شمه 



 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

مماوالت  عن مكتب 24614برلم  21191113، لٌد فى  211110111سٌد ناجى شاكر السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 ش السٌما 18وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن تشغٌل المعادن  24624برلم  21191118، لٌد فى  111110111مرفت امٌن حسٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 ، بجهة : ش ابو العز خلف جالكسو تمسٌم ابو العز

عن تغلٌف  24716برلم  21191114، لٌد فى  511110111اجر فرد ، رأس ماله ،  اسماء امام عبد الحكٌم وهبه  ، ت -  214

 ش الجامع مدٌنه الهدى مؤسسه الزكاه الدور االرضى 13مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن تجارة  24733برلم  21191116، لٌد فى  111110111باسم نبٌه ابراهٌم سمعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 ، بجهة : ش دمحم عوده ش سان جورج ش نجٌب اسكندر عزبه النخل سٌرامٌن

عن تورٌدات  24851برلم  21191127، لٌد فى  111110111تامر فرٌد احمد فهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 التجمع الثالث 18شمه  1منطمه  4محلٌه  27عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : الماهره الجدٌده 

عن تورٌدات  24866برلم  21191128، لٌد فى  111110111دمحم ابراهٌم عبد الحلٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 ش خالد ثابت المرج الجدٌده 1عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن بٌع وتركٌب  24869برلم  21191128، لٌد فى  111110111محمود نبٌل زكرٌا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 الدور االرضى 1محل رلم  1مدخل  3بلون  721الفالتر ، بجهة : المحمودٌه الجدٌدة عملٌة 

عن مماوالت ،  24919برلم  21191131، لٌد فى  21110111نرمٌن منصور كامل منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 ن ش السد العالى غرفه بالدور االول فوق االرضىمن ش مسجد الوطنٌه م 133امتداد ش  51بجهة : 

عن بٌع اثاث ،  24631برلم  21191118، لٌد فى  3111110111نورا دمحم عبد المطلب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 بالطابك البدروم سكاى بالزا مول مدٌنه الشروق L1-28Aبجهة : وحده رلم 

عن استٌراد وتورٌد  24651برلم  21191119، لٌد فى  5111110111جر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر دمحم خلٌل على  ، تا -  221

 مجاوره الثالثه االسكان العائلى 778ادوات كهربائٌه ، بجهة : مدٌنه الشروق العمار رلم 

عن  24752برلم  21191117، لٌد فى  1111110111مارٌان رمسٌس واصف زخارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

دعاٌه واعالن واستودٌو تصوٌر فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت واالنترنت وبعد استصدار التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 ش الشوٌفات التجمع الخامس 1بالمنطمه  391، بجهة : الماهره الجدٌده لطعه رلم  2118لسنه  111

عن تورٌدات  24591برلم  21191112، لٌد فى  211110111رأس ماله ،  احمد دمحم عباس عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ،  -  223

 التجمع الخامس 2الحى الخامس منطمه  167عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : الماهره الجدٌده شمه 

عن  24717برلم  21191115، لٌد فى  511110111طارق كمال عبد العزٌز عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 ش عبد الملن من ش عبد هللا رفاعى شمه 1مكتب مماوالت ، بجهة : 

عن تصدٌر جمٌع  24824برلم  21191123، لٌد فى  111110111دمحم عادل دمحم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 سنتر العبور الحى االول 11المنتجات المصرٌه ، بجهة : العبور مكتب رلم 

عن اصالح  24747برلم  21191117، لٌد فى  111110111عبد الصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم ٌحٌى -  226

 9ع  kوتركٌب الشكمانات ، بجهة : مدٌنه السالم مساكن النٌل 

عن بٌع حداٌد  24813برلم  21191122، لٌد فى  111110111دمحم محمود عبد هللا تعلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 ش التروللى من الصحابه تمسٌم برهامٌه ثان خلف سوق سبٌكو السالم اول 112بوٌات ، بجهة : وال

عن سوبر ماركت ،  24877برلم  21191129، لٌد فى  11110111سامح دمحم ابو العال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 1الشباب الشمالى التجمع  15بجهة : الماهره الجدٌده محل أ عماره 



 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 ورشه  24916برلم  21191131، لٌد فى  511110111نرمٌن مٌخائٌل عبد هللا حنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 ش اشرف الطباخ من الترعه التوفٌمٌه عزبه النخل 4تجمٌع اجهزه صوتٌه وكهربائٌه ، بجهة : 

عن مكتب  24612برلم  21191113، لٌد فى  511110111دمحم جودت عبد السمٌع محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 التجمع الثالث 7محلٌه  17تورٌد مستلزمات دراسٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده شمه بالعمار 

عن مطعم فول  24518برلم  21191116، لٌد فى  51110111عزه عثمان سالم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 3 - 1ب مساكن الزلزال المطامٌة محل رلم  114بجهة : ،  3 - 1وطعمٌه محل 

عن مطعم فول  24518برلم  21191116، لٌد فى  51110111عزه عثمان سالم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

فتتاح ونوع التجاره مٌنى ماركت وتارٌخ اال 4ب مساكن الزلزال المطامٌه محل رلم  114، بجهة :  3 - 1وطعمٌه محل 

 العبور 24518ولٌد برلم  2118/11/1

عن مركز  24698برلم  21191114، لٌد فى  211110111احمد دمحم احمد على عوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 السالم ثان النهضه 4محل  2مدخل  8بلون  411لخدمات السٌارات ، بجهة : الصعٌد 

عن بٌع  24712برلم  21191114، لٌد فى  511110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  هبه عادل شعبان دمحم اسماعٌل  ،  -  234

 1مدخل  3بلون  816مالبس جاهزه وادوات تجمٌل ، بجهة : مساكن المحمودٌه المنخفضه عملٌه 

ت عن سوبر مارك 24842برلم  21191127، لٌد فى  111110111محمود عاطف دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 سوق الرحاب المدٌم الرحاب 338، بجهة : الماهره الجدٌده 

عن سوبر  24863برلم  21191128، لٌد فى  511110111احمد دمحم توفٌك راغب ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 مول االخالص الحى االول الشروق 27ماركت ، بجهة : محل رلم 

عن مكتب نمل  24918برلم  21191131، لٌد فى  21110111فرد ، رأس ماله ،  عبد الرحٌم شوره حسن  ، تاجر  -  237

 من ش البرج 151ش  13بضائع ، بجهة : 

عن  24632برلم  21191118، لٌد فى  111110111مصطفى سٌد اسماعٌل موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 ٌاسمٌن التجمع االول 49ه ، بجهة : الماهره الجدٌده تورٌدات عمومٌه وتجارة مستحضرات التجمٌل فى حدود المصرح ب

عن كافٌه وكافٌترٌا  24649برلم  21191119، لٌد فى  111110111احمد دمحم ابراهٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 باالرضى 6مركز خدمات التجمع الخامس محل رلم  6محل  43، بجهة : الماهره الجدٌده ق 

عن تجارة  24748برلم  21191117، لٌد فى  211110111حاته عبد السالم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ش -  241

 ش مدرسه المنارة مؤسسه الزكاه 5المواد الغذائٌه ، بجهة : محل بالعمار رلم 

عن بماله ،  24765لم بر 21191121، لٌد فى  51110111دمحم زٌن الدٌن احمد ابو بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 النهضه 4مدخل  11بلون  21بجهة : مساكن العبد 

عن سوبر  24561برلم  21191111، لٌد فى  151110111احمد دمحم عبد اللطٌف دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 2ماركت ، بجهة : مدٌنه الشروق المركز التجارى الصفا مول الحى الثانى مجاوره د 

عن مماوالت  24714برلم  21191115، لٌد فى  211110111عبد العال فخرى ابو الوفا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طه  -  243

 ش عمر بن عبد العزٌز مدٌنه الزهور 14عمومٌه وتورٌدات فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن مخبز  24817برلم  21191123فى ، لٌد  111110111محمود سلطان دمحم ابو عالٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 بلدى ، بجهة : ش محروس ابو العال خلف سنترال المرج

عن  24796برلم  21191122، لٌد فى  511110111محمود عبد المحسن دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 ود من ش البترول المرج الغربٌهتورٌدات عمومٌه وتوكٌالت تجارٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : ش دمحم ابو السع



 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 دراى كلٌن ، بجهة :  24811برلم  21191122، لٌد فى  111110111منال دمحم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 التجمع الخامس 5مول الهاشمٌه الحى  2منطمه  12ش  4الماهره الجدٌده محل بالعمار 

عن  24883برلم  21191129، لٌد فى  511110111عمرو منصور ابراهٌم منصور غنٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

زهره اللوتس دور الثانى  23عمار  13مماوالت وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : الماهره الجدٌده غرفه بالشمه 

 تجمع االول

عن تجارة وتعبئة  24913برلم  21191131، لٌد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    هاله ٌحى سٌد ابراهٌم -  248

 ش مخازن سالح التلمٌذ الحرفٌٌن 7مستحضرات التجمٌل ، بجهة : 

عن بٌع حلوى من  24579برلم  21191112، لٌد فى  51110111دمحم السٌد مجاهد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 التجمع الخامس الحى الثامن 11مول زٌنه ش  45.  44هة : الماهره الجدٌده محل عجٌن ، بج

عن تجارة  24646برلم  21191119، لٌد فى  511110111ٌاسر دمحم عبد الهادى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 وتجمٌع وبٌع االلومٌتال ، بجهة : ش العربى ش مكه كفر الشرفا

عن مماوالت عامه  24713برلم  21191114، لٌد فى  51110111ٌسٌن العوضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد دمحم  -  251

 بالدور الثالث 4ش الصفا من ش جسر السوٌس تمسٌم عمر بن الخطاب شمه رلم  74للمبانى ، بجهة : 

عن مطعم  24713برلم  21191114، لٌد فى  311110111منى مصطفى على مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 مركز خدمات التجمع الخامس 66الدور االرضى مول  24وكافٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده محل 

عن مطعم فول  24769برلم  21191121، لٌد فى  11110111دمحم السٌد ابراهٌم علم الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 مدٌنه النهضه 2شمه  2م  13ب  1211وطعمٌه ، بجهة : العبد 

عن سوبر  24795برلم  21191121، لٌد فى  1111110111ادوار صالح حبشى سولاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 1مج  1ح  47بالدور االرضى ع  4ماركت وتورٌد وتوزٌع المواد الغذائٌه ، بجهة : بدر محل رلم 

عن مكتب هندسى  24841برلم  21191127، لٌد فى  511110111ماله ،  مهند ٌاسر فتحى محمود  ، تاجر فرد ، رأس  -  255

فى  127تصوٌر مستندات والرسوم الهندسٌه والطباعه فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم 

 ش طه حسٌن التجمع الخامس 117شمه  521، بجهة : الماهره الجدٌده عمار  2118

عن تورٌدات  24564برلم  21191111، لٌد فى  51110111ٌد ابراهٌم احمد شلباٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ول -  256

 ش الواحه مدٌنه لباء 1كٌماوٌات ومواد مساعده والصبغه ، بجهة : برج الجوهره رلم 

عن ورشه  24562برلم  21191111، لٌد فى  611110111هانى شعبان ابراهٌم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 تصنٌع مالبس جاهزه ، بجهة : ناحٌه مسجد التموى كفر الشرفا

عن  24661برلم  21191111، لٌد فى  111110111انتصار كرمانى حسن دمحم دهشان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 ش دمحم عبد الرسول من ش سٌد حماده 7تعبئه وتغلٌف مواد غذائٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات  24728برلم  21191115، لٌد فى  1111110111سلوى عنتر ابراهٌم االعور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 حجره من شمه الشروق 63م المستمبل  19شمه  36تصدٌر فى حدود المصرح به ، بجهة : عمار  -تورٌد عماله  -عمومٌه 

عن مكتب رحالت  24724برلم  21191115، لٌد فى  11110111له ،  سامٌة رجب حسٌن طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ما -  261

 12محلٌه  612عماره رلم  8داخلٌه ، بجهة : شمه 

عن تجاره الكرتون  24813برلم  21191123، لٌد فى  511110111صفٌة رشاد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 عامرابو بكر الصدٌك عزبه  11بجمٌع انواعه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن االستٌراد فٌما عدا  24816برلم  21191123، لٌد فى  5111110111الناغى لالستٌراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 جمعٌه مصر للتعاونٌات 8ش  14، بجهة : ق  6من المجموعه  36والفمره  19المجموعه 

عن تخلٌص  24616برلم  21191116، لٌد فى  251110111مرسى دمحم حسن دمحم الشرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 حارة عادل سلٌمان من ش احمد صدٌك عزبه النخل 6جمركى وتصدٌر ، بجهة : 

عن تورٌد فالتر  24731برلم  21191116، لٌد فى  21111110111حنان دمحم احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

ش  13مٌع انواعها وتوزٌع المنتجات الورلٌه والبالستٌكٌه والكتب بجمٌع انواعها ، بجهة : مٌاه والتكٌٌفات وتركٌبها وصٌانتها بج

 صالح زكى

عن مكتب  24798برلم  21191122، لٌد فى  111110111دمحم السٌد عبد الرحٌم ابو ترن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 1م شمه ش عطٌه غنٌ 23رحالت داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : 

عن بٌع  24816برلم  21191122، لٌد فى  1111110111محمود السٌد محمود السٌد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 ش على نافع ش الجدٌده برج الفاروق 13لطع غٌار موتوسٌكالت والدراجات ، بجهة : 

عن تصنٌع  24882برلم  21191129، لٌد فى  111111.111هٌثم حسن ابو زٌد سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

ش الصفا والمروه  477المالبس الجاهزة وٌونٌفورم وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به دون المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

 تمسٌم عمر بن الخطاب

عن تعبئه وتغلٌف  24885لم بر 21191129، لٌد فى  211110111اٌهاب دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 مسجد الوطنٌه الدور االول 147ش  7الطٌور والدواجن ، بجهة : عمار 

عن ورشه تطرٌز  24918برلم  21191131، لٌد فى  1111110111الدٌب لتطرٌز المراتب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 الدائرى مدٌنه السعٌد ش مجدى همام بطئ 1شرٌط المراتب لحساب الغٌر ، بجهة : عمار رلم 

عن ورشه مالبس  24912برلم  21191131، لٌد فى  511110111مصطفى سالم احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 ش دمحم اسماعٌل 8فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن بٌع  24643برلم  21191119لٌد فى  ، 511110111هشام عبد الرازق عبد الاله احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 1مسلسل  24/  2لٌراط س  18اسمان سوق العبور بحصة  2عنبر  1اسمان جمله وتصدٌر االسمان ، بجهة : العبور محل 

عن كوافٌر ، بجهة :  24699برلم  21191114، لٌد فى  51110111هاله حسٌن الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 125/  124/  123 - 315وجزء من  316جدٌده مول هال مبنى الماهره ال

عن تورٌد  24771برلم  21191121، لٌد فى  111110111احمد حسن على خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 11شمه رلم  2الدلتا  131اكسسوارات النظارات شنابر فمط ، بجهة : بلون رلم 

عن سرجه بٌع  24744برلم  21191117، لٌد فى  51110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد ابو السعود احمد بصل  -  274

 ح الحرٌه من ش مكه من ش عرب الطوٌله عزبه النخل 2زٌوت وطحٌنه ، بجهة : 
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 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

د / هناء عبد الحكٌم عبد اللطٌف فرج وشركاه   شركة  ،  تسجٌل وتصنٌع لدى الغٌر وتوزٌع المستحضرات الدوائٌه بكافه  -  1

ٌه واضافات االغالف اشكالها الدوائٌه ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌه بكافه انواعها والمطهرات والمبٌدات الحشر

والمستحضرات البٌطرٌه بكافه اشكالها والمستلزمات الطبٌه ومستحضرات معهد التغذٌه والبان االطفال وذلن كله لصالح الشركة 

، عن تسجٌل وتصنٌع لدى الغٌر  24841برلم  21191127،لٌدت فى  2111110111والتوكٌالت التجارٌه   ،رأس مالها   



 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

دوائٌه بكافه اشكالها الدوائٌه ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌه بكافه انواعها والمطهرات وتوزٌع المستحضرات ال

والمبٌدات الحشرٌه واضافات االغالف والمستحضرات البٌطرٌه بكافه اشكالها والمستلزمات الطبٌه ومستحضرات معهد التغذٌه 

مجاوره  2بعد االرضى فٌال  1الدور  2ٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده شمه والبان االطفال وذلن كله لصالح الشركة والتوكٌالت التجار
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 1111110111لسٌارات   ،رأس مالها   دمحم كمال مصطفى وشركاه   شركة  ،  تجاره وبٌع السٌارات ومركز خدمه وصٌانه ا -  4

، عن تجاره وبٌع السٌارات ومركز خدمه وصٌانه السٌارات ، بجهة : الماهره الجدٌده لطعه  24585برلم  21191112،لٌدت فى 

 منطمه ورش الحرفٌٌن بارض المنطمه الصناعٌه شمال طرٌك المطامٌه العٌن السخنه التجمع الثالث 113

عبد الفتاح وشرٌكته   شركة  ،  المٌام باعمال استصالح واستزراع االراضى البور او الصحراوٌه ومدها احمد دمحم كمال  -  5

بالمرافك االساسٌه واستزراع االراضى المستصلحه وتجارة وبٌع وشراء االراضى وتورٌد الكٌماوٌات وتجاره وبٌع وشراء 

وتوزٌع منتجات االلبان و المنتجات الزراعٌه والغذائٌه الطبٌعٌه المستلزمات والمعدات واالالت الخاصه بالزراعه تجاره وبٌع 

،لٌدت فى  251110111والمصنعه وعمل االبحاث والدراسات الخاصه باستصالح االراضى والتصدٌر   ،رأس مالها   

ك االساسٌه ، عن المٌام باعمال استصالح واستزراع االراضى البور او الصحراوٌه ومدها بالمراف 24634برلم  21191118

واستزراع االراضى المستصلحه وتجارة وبٌع وشراء االراضى وتورٌد الكٌماوٌات وتجاره وبٌع وشراء المستلزمات والمعدات 

واالالت الخاصه بالزراعه تجاره وبٌع وتوزٌع منتجات االلبان و المنتجات الزراعٌه والغذائٌه الطبٌعٌه والمصنعه وعمل االبحاث 

مركز  S2مول دهب الجدٌد لطعه  11استصالح االراضى والتصدٌر ، بجهة : الماهره الجدٌده محل رلم والدراسات الخاصه ب

 خدمات المنطمه الخامسه الحى الثالث التجمع الخامس

برلم  21191131،لٌدت فى  211110111عمرو دمحم محمود خٌرت وشرٌكته   شركة  ،  تورٌدات كهربائٌه   ،رأس مالها    -  6

 المطاع الثالث 355بالمول التجارى مٌجا مول لطعه  G2، عن تورٌدات كهربائٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده محل  24923

 24681برلم  21191113،لٌدت فى  211110111ة  ،  كافٌترٌا   ،رأس مالها   السٌد صبرى ٌوسف سالمه وشرٌكه   شرك -  7

 الكائنه بممر حركه اتوبٌسات مدٌنتى 1، عن كافٌترٌا ، بجهة : الماهره الجدٌده غرفه رلم 

ٌرامٌن دمحم الفخرانى وشرٌكه   شركة  ،  عرض وبٌع الموبٌلٌا ومستلزمات المنزل والمفروشات والمالبس وتجاره الس -  8

،  24711برلم  21191114،لٌدت فى  191110111والرخام والجرانٌت واداره الكافٌهات والمطاعم و الفرنشاٌز  ،رأس مالها   

عن عرض وبٌع الموبٌلٌا ومستلزمات المنزل والمفروشات والمالبس وتجاره السٌرامٌن والرخام والجرانٌت واداره الكافٌهات 

 الحى الثانى مدٌنه الشروق 2و  111: الماهره الجدٌده بدروم فٌال  والمطاعم و الفرنشاٌز ، بجهة

،لٌدت فى  111111110111حامد محمود ٌوسف وشركاه   شركة  ،  االستثمار والتطوٌر العمارى   ،رأس مالها    -  9

اٌرو بٌزنس بالزا ش الدور الثالث مول ك 313، عن االستثمار والتطوٌر العمارى ، بجهة : الوحده  24778برلم  21191121

 التسعٌن التجمع الخامس الماهره الجدٌده

،لٌدت  121110111شركة دمحم احمد عبد المنعم وشركاه   شركة  ،  تجهٌز وبٌع العجائن والبٌتزا تٌن اواى  ،رأس مالها    -  11

مشروع الجامعه مول مدٌنه   A 32، عن تجهٌز وبٌع العجائن والبٌتزا تٌن اواى ، بجهة : محل  24611برلم  21191113فى 

 مدٌنه الشروق 1بمركز خدمات المدٌنه  3الشروق لطعه مسلسل رلم 

 511110111احمد البكرى وشركاءه   شركة  ،  التورٌدات العامه وتورٌد مستلزمات المكاتب والكمبٌوتر   ،رأس مالها    -  11

بلون  2مستلزمات المكاتب والكمبٌوتر ، بجهة : مساكن الدلتا  ، عن التورٌدات العامه وتورٌد 24626برلم  21191118،لٌدت فى 

 الدور الرابع 16شمه  1مدخل  137



 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

،لٌدت  111110111ربٌع رمضان وشركاه   شركة  ،  بٌع وشراء االخشاب ومخلفات المصانع والتورٌدات   ،رأس مالها    -  12

مصانع والتورٌدات ، بجهة : ش ابو االنبٌاء من ش ٌوسف ، عن بٌع وشراء االخشاب ومخلفات ال 24754برلم  21191117فى 

 االلتاجورى نزله المؤسسه

كرٌم ابراهٌم دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة فى حدود المصرح به   ،رأس مالها    -  13

فى حدود المصرح به ، بجهة :  ، عن تورٌدات عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة 24822برلم  21191123،لٌدت فى  5111110111

 أ جنوب االكادٌمٌه 213عمار  21الماهره الجدٌده شمه 

 21191115،لٌدت فى  111110111كرٌم عبد هللا وشركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه ومعالجه مٌاه   ،رأس مالها    -  14

 حى النٌل المطامٌه 8شمه  41عماره ، عن تورٌدات عمومٌه ومعالجه مٌاه ، بجهة : الماهره الجدٌده  24725برلم 

، عن مخبز  24884برلم  21191129،لٌدت فى  151110111دمحم احمد وولده   شركة  ،  مخبز طبالى   ،رأس مالها    -  15

 ش المصانع سابما مدٌنه الحرفٌٌن 15ش حسن عمران حالٌا و  14طبالى ، بجهة : 

شركة  ،  مماوالت عمومٌه وتوٌد مواد بناء واجهزه كهربائٌه   ،رأس مالها     مصطفى عبد المنعم شرف الحسٌنى وشركائه  -  16

، عن مماوالت عمومٌه وتوٌد مواد بناء واجهزه كهربائٌه ، بجهة : شمه رلم  24818برلم  21191123،لٌدت فى  1111110111

 عمارات الشباب مدٌنه الشروق 283عمارة  1

برلم  21191117،لٌدت فى  1511110111كة  ،  مماوالت عامة   ،رأس مالها   عبد الناصر جٌالنى وشركاه   شر -  17

 الدور السابع 14ابو رجٌلة شمه رلم  27، عن مماوالت عامة ، بجهة : ش السالم مستجد من ش  24755

ئٌه وااللكترونٌه واجهزه كرٌم حسن برتو دمحم وشركاه   شركة  ،   العاب ترفٌهٌه والعاب فٌٌو ومالهى اطفال والعاب الكهربا -  18

برلم  21191122،لٌدت فى  311110111كمبٌوتر ومعدات الرٌاضه والترفٌه لالطفال دون العاب االنترنت  ،رأس مالها   

، عن العاب ترفٌهٌه والعاب فٌٌو ومالهى اطفال والعاب الكهربائٌه وااللكترونٌه واجهزه كمبٌوتر ومعدات الرٌاضه  24815

بالدور تحت االرضى بالمركز التجارى   b18 - LLGل دون العاب االنترنت ، بجهة : الماهره الجدٌده محل رلم والترفٌه لالطفا

 مكسٌم مول بمنتجع كانترى كلوب التجمع الخامس

 24617برلم  21191116،لٌدت فى  2111110111جرحى عمران وشرٌكه   شركة  ،  كوفى شوب مطعم  ،رأس مالها    -  19

 منطمه الخدمات الرحاب G20وب مطعم ، بجهة : الماهره الجدٌده السوق الشرلى محل ، عن كوفى ش

،لٌدت فى  3111110111محمود فتحى محمود دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات للتعبئه والتغلٌف   ،رأس مالها    -  21

 الحاجش النمطه بركه  1، عن تورٌدات للتعبئه والتغلٌف ، بجهة :  24589برلم  21191112

عبد الرحمن عبد الناصر احمد محمود وشرٌكته   شركة  ،  تورٌدات وتجارة الموبٌلٌات واثاث   ،رأس مالها    -  21

ش الجمهورٌه منشٌه  2، عن تورٌدات وتجارة الموبٌلٌات واثاث ، بجهة :  24737برلم  21191116،لٌدت فى  211110111

 السد العالى

ه   شركة  ،  تورٌد مستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌه والمنظفات الصناعٌه والعطور ماٌكل ماهر شفٌك وشرٌكت -  22

، عن تورٌد  24662برلم  21191111،لٌدت فى  211110111واالجهزه الطبٌه والتوكٌالت التجارٌه   ،رأس مالها   

 17لطبٌه والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : بلون مستحضرات التجمٌل والمكمالت الغذائٌه والمنظفات الصناعٌه والعطور واالجهزه ا

 7شمه  3مساكن الجمهورٌه مدخل 

رؤوف صبحى وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه وتورٌد مواد البناء ولوازمها واعمال صٌانة االبنٌة والوحدات السكنٌة  -  23

ماوالت عامه وتورٌد مواد البناء ولوازمها ، عن م 24819برلم  21191122،لٌدت فى  151110111والدٌكورات   ،رأس مالها   

 ش نور الهدى من ش الشهٌد المرج الغربٌه 2واعمال صٌانة االبنٌة والوحدات السكنٌة والدٌكورات ، بجهة : 

امجد دمحم وطارق دمحم وشركاهما   شركة  ،  جمٌع التشطٌبات داخلٌه و خارجٌه واعمال الدٌكور والمصنوعات الخشبٌه    -  24

، عن جمٌع التشطٌبات داخلٌه و خارجٌه واعمال الدٌكور  24616برلم  21191116،لٌدت فى  511110111مالها    ،رأس

 التجمع االول الماهره الجدٌده 1حى الٌاسمٌن  35الدور االول فٌال  1والمصنوعات الخشبٌه ، بجهة : شمه 



 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

،لٌدت فى  511110111تجات البالستٌن   ،رأس مالها   اٌهاب سمٌر كمال دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتورٌد من -  25

 ش النمطه من ش مؤسسه الزكاه 4، عن تجاره وتورٌد منتجات البالستٌن ، بجهة :  24741برلم  21191116

مصطفى دمحم عز العرب وشرٌكته   شركة  ،  اداره وتورٌد مستلزمات المطاعم والكافٌهات وتشغلٌهم   ،رأس مالها    -  26

، عن اداره وتورٌد مستلزمات المطاعم والكافٌهات وتشغلٌهم ، بجهة : الماهره  24595برلم  21191113،لٌدت فى  211110111

 السوق الشرلى م الرحاب Gلطاع  68الجدٌده محل 

ٌدت فى ،ل 211110111بدور على الحفنى ابراهٌم وشرٌكها   شركة  ،  تجاره وتوزٌع المواد الغذائٌه   ،رأس مالها    -  27

 3ش ابو بكر الصدٌك عزبه سماحه الدور الثالث شمه  4، عن تجاره وتوزٌع المواد الغذائٌه ، بجهة :  24613برلم  21191113

 6من المجموعه  36والفمره  19عادل محمود على الشابورى وشرٌكه   شركة  ،  التصدٌر واالستٌراد فٌما عدا المجموعه  -  28

ته وتجاره وتورٌد ماكٌنات تصنٌع المالبس وخطوط االنتاج بكافه انواعها وجمٌع مستلزمات المصانع ماعدا الكمبٌوتر ومستلزما

، عن التصدٌر واالستٌراد فٌما عدا  24635برلم  21191118،لٌدت فى  21111110111والتوكٌالت التجارٌه   ،رأس مالها   

لزماته وتجاره وتورٌد ماكٌنات تصنٌع المالبس وخطوط االنتاج ماعدا الكمبٌوتر ومست 6من المجموعه  36والفمره  19المجموعه 

ش بطئ الدائرى خلف االمن المركزى امام نزله مؤسسه  3بكافه انواعها وجمٌع مستلزمات المصانع والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : 

 الزكاه

 311110111به   ،رأس مالها   عصام شداد وشرٌكه   شركة  ،  ورشه اخشاب وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح  -  29

ش السراج  18، عن ورشه اخشاب وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة :  24896برلم  21191131،لٌدت فى 

 متفرع من جمال عبد الناصر الحرفٌٌن

ٌدت فى ،ل 1111110111محمود هشام وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامة وانشاءات وتشطٌبات   ،رأس مالها    -  31

 218عماره  5، عن مماوالت عامة وانشاءات وتشطٌبات ، بجهة : التجمع الخامس الماهره الجدٌده شمه  24615برلم  21191116

 غرب اربٌال

ممدوح دمحم عبد المنعم نصار وشرٌكه   شركة  ،  ورشه لتصنٌع وتورٌد وصٌانه جمٌع اعمال الهٌدرولٌن   ،رأس مالها    -  31

 11، عن ورشه لتصنٌع وتورٌد وصٌانه جمٌع اعمال الهٌدرولٌن ، بجهة :  24751برلم  21191117ٌدت فى ،ل 2111110111

 ش سعٌد عوض ش الشٌخ دمحم حوض جالل

 41110111شركة مجدى حسٌن سٌد لرنى وشرٌكه هانى حسٌن سٌد لرنى   شركة  ،  سحب سلن نحاس   ،رأس مالها    -  32

 ش حسٌن السٌد مؤسسه الزكاه المرج 3، عن سحب سلن نحاس ، بجهة :  24615برلم  21191113،لٌدت فى 

 1111110111وائل جمٌل اسكندر وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى حدود المصرح به   ،رأس مالها    -  33

ش عبد العاطى من ش  ، عن مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى حدود المصرح به ، بجهة : 24895برلم  21191131،لٌدت فى 

 الفرٌد عزبه النخل

عالء عرفه وشركاه   شركة  ،  تجارة وتورٌد وبٌع المواد الغذائٌه الجاهزه والسرٌعه ومواد التعبئه والتغلٌف والتوكٌالت  -  34

جارة ، عن ت 24818برلم  21191124،لٌدت فى  911110111التجارٌه والتصدٌر وادارة وتشغٌل المطاعم   ،رأس مالها   

وتورٌد وبٌع المواد الغذائٌه الجاهزه والسرٌعه ومواد التعبئه والتغلٌف والتوكٌالت التجارٌه والتصدٌر وادارة وتشغٌل المطاعم ، 

 بنزٌنه موبٌل النرجس حى النرجس التجمع الخامس 5رلم  2بجهة : الماهره الجدٌده خدمات 

المٌام بكافه خدمات التجاره الخاصه بالدعاٌه  -نورهان فهٌم وشرٌكها   شركة  ،   المٌام بكافه خدمات الدعاٌه واالعالن  -  35

، عن المٌام بكافه خدمات  24666برلم  21191111،لٌدت فى  511110111واالعالن والتورٌدات الخاصه بذلن  ،رأس مالها   

 9المنطمه  191افه خدمات التجاره الخاصه بالدعاٌه واالعالن والتورٌدات الخاصه بذلن ، بجهة : المٌام بك -الدعاٌه واالعالن 

 البنفسج التجمع االول الماهره الجدٌده

احمد مصطفى احمد ودمحم مصطفى احمد واحمد مصطفى دمحم للمماوالت   شركة  ،  المماوالت العامه   ،رأس مالها    -  36

ش االتحاد  1ب شمه  29، عن المماوالت العامه ، بجهة : العمار رلم  24878برلم  21191129،لٌدت فى  11151110111

 التعاونى التعاونٌات الشروق



 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

هاله وهاٌدى بٌوتى سنتر   شركة  ،  مركز تجمٌل عناٌه بالشعر والبشره واالظافر وحمام مغربى )بٌوتى سنتر ( والتوكٌالت  -  37

، عن مركز تجمٌل عناٌه  24773برلم  21191121،لٌدت فى  311110111ٌة   ،رأس مالها   التجارٌه دون العملٌات الجراح

بالشعر والبشره واالظافر وحمام مغربى )بٌوتى سنتر ( والتوكٌالت التجارٌه دون العملٌات الجراحٌة ، بجهة : الماهره الجدٌده محل 

B6  د مستثمرٌن جنوبٌه 49مبنى تجارى مٌدتاون ش  2الدور 

برلم  21191112،لٌدت فى  11111110111دمحم السٌد عبده حسن وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه  ،رأس مالها    -  38

 ثان الماهره الجدٌده 11حى البنفسج  161، عن تورٌدات عمومٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده فٌال  24578

تورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به   ،رأس مالها   احمد دمحم كامل محمود كامل مرتجى وشرٌكٌه   شركة  ،   -  39

، عن تورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : الماهره الجدٌده  24762برلم  21191121،لٌدت فى  611110111

 الرحاب 22شمه  19عماره  115مجموعه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    12564دمحم حسنى ابراهٌم دمحم ابو رحال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    11623لى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جمال حسٌن عبد الحمٌد ع   - 2

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    14171منى دمحم عبد الرحمن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191116، وفى تارٌخ    22318مال عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : بالل سٌد ك   - 4

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191119، وفى تارٌخ    16298فادى رضا اسعد حنس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191113، وفى تارٌخ    18723خرى رمسٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عصام فؤاد ف   - 6

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر محو    21191114، وفى تارٌخ    2143على دمحم على السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191115، وفى تارٌخ    22911عثمان لبن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عثمان دمحم   - 8

 محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    11919دمحم جمال الدٌن دمحم منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 امر محو للوفاه

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    24311نادى عبد الباسط عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  اسماء   - 11

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191116، وفى تارٌخ    11512بهجت دمحم دردٌر دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو لترن التجاره

   21191117، وفى تارٌخ    24191مؤسسه العدس لالشغال المعدنٌه واعمال الفورجٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 تم محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

/شطب السجل  تم محو   21191117، وفى تارٌخ    14722دمحم جاد الرب على موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191117، وفى تارٌخ    17935جمال عبد هللا عبد العال محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم    21191121، وفى تارٌخ    19726احمد عبد الحمٌد مصطفى عبد الحمٌد ضبعون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191121، وفى تارٌخ    18512روان هشام دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر محو    21191121، وفى تارٌخ    18512سنواٌس كوٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    3274رافت كرم حبٌش سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 امر محو لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    9259صالح الدٌن مرسى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 امر محو لوفاه التاجر

تم محو/شطب السجل  امر    21191122، وفى تارٌخ    9866خالد دمحم شاكر السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو اللغاء الفرع

تم محو/شطب السجل  امر    21191122، وفى تارٌخ    9866خالد دمحم شاكر السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو اللغاء الفرع

تم محو/شطب السجل  امر    21191122، وفى تارٌخ    9866خالد دمحم شاكر السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 عمحو اللغاء الفر

تم محو/شطب السجل  امر    21191122، وفى تارٌخ    9866خالد دمحم شاكر السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو اللغاء الفرع

تم محو/شطب السجل     21191122، وفى تارٌخ    12624السٌد دمحم حامد معوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 لتجارهامر محو لترن ا

تم محو/شطب السجل     21191123، وفى تارٌخ    3874الشهابى لمطع غٌار السٌارات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 امر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    21191127، وفى تارٌخ    16585هبه هللا صالح حلمى مصطفى عفٌفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  امر محو لترن التجارهمحو/شطب 

تم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    13512منال ابراهٌم سعد اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 امر محو لترن التجاره

محو/شطب السجل  امر  تم   21191127، وفى تارٌخ    15934احمد عادل حافظ دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 محو لترن النشاط

تم محو/شطب السجل  امر    21191128، وفى تارٌخ    719115391دمحم على دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 محو لترن النشاط

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    21414ابتسام ابراهٌم ابراهٌم حسن الشٌخ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    15983جورج امٌل نصٌف عٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191131خ ، وفى تارٌ   18937رضا صالح شحات دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 امر محو لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191111وفً تارٌخ ،   21295هانى راضى فهمى حنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   411110111بح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191112وفً تارٌخ ،   21693دمحم ٌحٌى سٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191112وفً تارٌخ ،   14117دمحم سمٌر رشاد عبد العظٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   23973جٌهان شولى مصطفى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   511110111أس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   11861اشرف محمود حفنى سماو  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191116وفً تارٌخ ،   23117هناء عبد الحمٌد دمحم عماره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191116وفً تارٌخ ،   24617عماد على دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   111110111، تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191116وفً تارٌخ ،   23221كرم فٌصل كرم عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118ٌخ ، وفً تار  15193حمدى مصطفى دمحم عبد الحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   251110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191118وفً تارٌخ ،   24571دمحم سامى ابراهٌم عرفات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191119وفً تارٌخ ،   16791ولٌد شعبان اسماعٌل على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   12611عبد المحسن دمحم عبد المحسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 ٌه جن  511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   6976عزازى لتجاره لطع غٌار الغساالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   311110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191113وفً تارٌخ ،   6976 العزازى لتجاره لطع غٌار االجهزه الكهربائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  14

 جنٌه   311110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   13341اكرم لوٌز اٌوب حنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   511110111ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191113وفً تارٌخ ،   14395رواٌح عكاشه دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191114فً تارٌخ ، و  21538ربٌع شعبان انور حمٌده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191115وفً تارٌخ ،   22151لصدى لاصد نجٌب غطاس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   24326سمٌر عبد الرحمن عبد الرحمن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191116وفً تارٌخ ،   1142فضل عبد هللا حسن الشحات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191116وفً تارٌخ ،   11816عفاف فوزى زخارى اسرائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   21111110111أس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191116وفً تارٌخ ،   2178احمد دمحم ابراهٌم صٌام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   16698عادل عبد هللا بشاى خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   17253نهله لاعود عزٌز لاعود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   1111110111أس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191117وفً تارٌخ ،   21717عمرو احمد الغزالى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   24512اٌمن مصطفى حسٌن الطحان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   511110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   17723منٌر ابراهٌم سعد برسوم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   511110111س ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   23563عٌاد عطا دحدح غطاس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121فً تارٌخ ، و  24285رامى ظرٌف امٌر حفظ هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191121وفً تارٌخ ،   6662اسامه دمحم العزب الخولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   1111110111ه ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   15112حسام الدٌن بدوى زٌدان عبد الداٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   2111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   24785برلم وائل دمحم ابو زٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  32

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   19687خٌرى عبده دمحم دمحم ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   3111110111ال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191122وفً تارٌخ ،   23563عٌاد عطا دحدح غطاس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191123وفً تارٌخ ،   21335رلم دمحم عمر ابو ضٌف عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  35

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21191127وفً تارٌخ ،   14974تامر دمحم فزاع دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   511110111بح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191127وفً تارٌخ ،   15563مدحت حنا سعٌد داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191127وفً تارٌخ ،   23149بك لٌده برلم مؤسسه رجب السرٌع لتجارة الحدٌد المستعمل  تاجر فرد ،، س -  38

 جنٌه   51110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191127وفً تارٌخ ،   22186ممدوح احمد عبد العال دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191128وفً تارٌخ ،   24211حسٌن عثمان صابر على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   751110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191128وفً تارٌخ ،   24831دمحم احمد ابو الفتوح اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   11111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191129وفً تارٌخ ،   24511حسام دمحم الطاهر دمحم جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129 وفً تارٌخ ،  24794محى الدٌن ناجح حسب النبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   24824دمحم عادل دمحم حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   23343دمحم ٌحى دسولى مهران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   19561دمحم حسن على رشوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21191131وفً تارٌخ ،   12398دمحم انورمهران سلطان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   751110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24571دٌنا سلٌمان عبد المنعم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 4شمه  1مدخل  91الـتأشٌر:   ، مساكن الجمهورٌه بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24572حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم حلمى حسن على -  2

 ش الرحمن متفرع من مكه المكرمه مظهر عاشور  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24567فكٌه عبد النبى دمحم منتصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 التجمع الخامس  1منطمه  s1 - 6ق  3باالرضى بالمركز التجارى الحى  22أشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24563عادل عوض ذكى بٌباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 جالكسو  ش زهران متفرع من ش بورسعٌد خلف 22الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24426عصام ناجح عبد الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 3أ مساكن الزلزال المطامٌه محل 3الـتأشٌر:   ، 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21191111وفً تارٌخ  24426عصام ناجح عبد الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 العبور  24426ولٌد برلم  2118/12/17أ مساكن الزلزال المطامٌه ونوع التجاره سوبر ماركت وتارٌخ االفتتاح 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24566محمود خلف ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 2اول السالم شمه  1مدخل  5 بلون 1الـتأشٌر:   ، اطلس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24426عصام ناجح عبد الظاهر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 ونشاطه بٌع خضروات وفاكهه 1أ مساكن الزلزال المطامٌه محل رلم  3الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24426اجح عبد الظاهر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام ن -  9

 جنٌه  11111الزلزال المطامٌه ونشاطه مكتبه وراس مال  3أ مساكن محل رلم  3الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24562،  سبك لٌده برلم     هانى شعبان ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد -  11

 الـتأشٌر:   ، ناحٌه مسجد التموى كفر الشرفا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24426عصام ناجح عبد الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 3مٌه محل رلم أ مساكن الزلزال المطا 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24426عصام ناجح عبد الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

ولٌد برلم  2118/12/17ونوع التجاره سوبر ماركت وتارٌخ االفتتاح محل  2أ مساكن الزلزال المطامٌه محل رلم  3الـتأشٌر:   ، 

24426  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24568د العاطى ٌونس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌونس عب -  13

 مدٌنه الشروق  21مربع  2مجاوره د  129الـتأشٌر:   ، عمار 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21191111وفً تارٌخ  24564ولٌد ابراهٌم احمد شلباٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 ش الواحه مدٌنه لباء  1الـتأشٌر:   ، برج الجوهره رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24561احمد دمحم عبد اللطٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 2الـتأشٌر:   ، مدٌنه الشروق المركز التجارى الصفا مول الحى الثانى مجاوره د 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24571 سامى ابراهٌم عرفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  16

 ش الترعه السلطوحٌه  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24561رضا عبد الفتاح دمحم حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 الدور االرضى  11الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده مول الحرمٌن ش البحر االحمر مدٌنه الشروق محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  24565  عمر فاروق سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  18

 ش عبد الروؤف من ش ابراهٌم مخالٌف عرب الطوٌله شمه بالدور االرضى 1، المطرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24559فاطمه غرٌب غرٌب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 2المنطمه الخامسه الشروق شمه  2مربع  11الماهره الجدٌده عماره الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  24569اسامه رافت انطون بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 ش مختار اباظه لباء  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  24573رلم    مؤمن دمحم هارون عصران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  21

 الدو االرضى مول بانوراما الشروق مدٌنه الشروق  73الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  24591احمد دمحم عباس عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 التجمع الخامس  2الحى الخامس منطمه  167لجدٌده شمه الـتأشٌر:   ، الماهره ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  24577هانى فاوى عبد الجواد فاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 مساكن الزلزال المحلٌه الثامنه المطامٌه التجمع الثالث 49الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  24586ف على عبد الحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌ -  24

 ش دسولى سلمان من ش خالد عبد الشافى تمسٌم ابو رجٌله  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  24582امنٌه حسٌن السٌد حسٌن عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الرحاب  215المبنى االدارى مكتب  215الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  24584عبد الرحمن احمد عبد الرحمن عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 وصف الـتأشٌر:   ، ش فضل من ش مؤسسه الزكاه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، العبور  21191112وفً تارٌخ  24581زٌدان ترٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 لٌراط  12فاكهه سوق العبور بحصه  3عنبر رلم  93محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  24576حازم عبد الرحٌم السٌد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 ش زهران المصانع لباء  61وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  24587دمحم سمٌر حسٌن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 ش جمال عبد الناصر  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  24581ٌده برلم    عاطف دمحم احمد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك ل -  31

 ط  12بحصه  93فاكهه محل رلم  3الـتأشٌر:   ، العبور سوق العبور عنبر رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  24574احمد دمحم عبد الرحٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 1مج  3ح  91الدور االول من فٌال رلم  1، بدر الشمه رلم  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  24588احمد دمحم ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 تمسٌم عمر بن الخطاب جسر السوٌس  18ش  116الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  24579ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد مجاهد حسن ، تاج -  33

 التجمع الخامس الحى الثامن  11مول زٌنه ش  45.  44، الماهره الجدٌده محل 

, وصف  تم تعدٌل العنوان 21191113وفً تارٌخ  24597دمحم اسماعٌل حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 3م  4شمه  6بلون  1211الـتأشٌر:   ، مدٌنه النهضه مساكن العبد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  24592ش محطه المٌاه من ش دمحم نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 وصف الـتأشٌر:   ، ش محطه المٌاه من ش دمحم نجٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24612ود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جودت عبد السمٌع محم -  36

 التجمع الثالث  7محلٌه  17الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده شمه بالعمار 

لـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف ا 21191113وفً تارٌخ  24614سٌد ناجى شاكر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ش السٌما  18، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  24598مصطفى دمحم عبد الرحٌم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 التجمع االول  3أ مجاوره  13عمار  2وصف الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24591سبك لٌده برلم      اٌه عبد المادر السنوسى محمود ، تاجر فرد ، -  39

 الدور الثالث  5ش الكنٌسه الفرنساوى ع النخل شمه  29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24596محمود احمد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 2الحى االول المجاوره االولى محل  122عماره  الـتأشٌر:   ، بدر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24599ناصر فاروق طلب هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ش البدراوى مدٌنه لباء  53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191113وفً تارٌخ  24611م    عماد جوده عبد الوهاب ابراهٌم طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  42

 ش جمال عبد الناصر جسر السوٌس محل باالرضى  13, وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24593ٌوسف السٌد ٌوسف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ل تجارى زٌزٌنٌا التجمع الخامس مو 8الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24594عمر ابو اللٌل دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الـتأشٌر:   ، العمار الكائن بشارع البترول م الصفا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24518عزه عثمان سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 2ب مساكن الزلزال المطامٌه محل رلم  114الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24518عزه عثمان سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

ولٌد برلم  2118/11/1ونوع التجاره مٌنى ماركت وتارٌخ االفتتاح  4ب مساكن الزلزال المطامٌه محل رلم  114الـتأشٌر:   ، 

 العبور 24518

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  21162هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طه السٌد احمد  -  47

 خضار سوق العبور بنشاط خضروات بالجمله اٌداع رلم   بتارٌخ  7عنبر  179، اضافه فرع بالعنوان محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116رٌخ وفً تا 24617عماد على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 المركز التجارى افٌنو بالمرحلة التاسعه الرحاب  G10 47، الماهره الجدٌده محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  21162طه السٌد احمد هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 خضار سوق العبور  7ر عنب 179، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24618مصطفى عٌد دمحم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش ٌوسف الدجوى عزبه النخل الغربٌه  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  24611والء عبد المنعم عبد الجلٌل عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 أ بالدور االرضى عمارات الصعٌد المطامٌه  7وصف الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24618احمد عواض سٌد عواض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 السوق التجارى الرحاب  317الجدٌده محل  الـتأشٌر:   ، الماهره

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24621دمحم احمد عثمان فندٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 مول الجامعه الدور االرضى مدٌنه الشروق  A33الـتأشٌر:   ، الشروق محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  24619،  سبك لٌده برلم    السٌد شعبان دمحم حسن ، تاجر فرد  -  54

 2ش عباس العماد محل رلم  31، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24619ماٌكل رزق نسٌم رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 بالدور االرضى التجمع الخامس  24محل تجارى  315وجزء من  314 الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده لطعه ارض

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24518عزه عثمان سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

  3 - 1ب مساكن الزلزال المطامٌة محل رلم  114الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24518م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزه عثمان سالم دمحم سال -  57

ولٌد برلم  2118/11/1ونوع التجاره مٌنى ماركت وتارٌخ االفتتاح  4ب مساكن الزلزال المطامٌه محل رلم  114الـتأشٌر:   ، 

 العبور 24518

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  24612لم    احمد فؤاد سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  58

 ٌمٌن الباب  2الحى الثالث شرق مدٌنه الشروق مكتب رلم  6مجاوره  82، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24518عزه عثمان سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 جنٌه  5111ب مساكن المطامٌة زلزال بنشاط مطعم فول وطعمٌه براس مال  114، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان الـتأشٌر:   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24518عزه عثمان سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 جنٌه  5111ب مساكن الزلزال لطامٌه بنشاط مكتبه وخردوات وراس المال  114نوان الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بالع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24616مرسى دمحم حسن دمحم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 حارة عادل سلٌمان من ش احمد صدٌك عزبه النخل 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  24614مد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد اح -  62

 ، ش شركة االدوٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  24613احمد دمحم على عبد العاطى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ٌسار الباب مدٌنه الشروق  1مكتب رلم  6الحى الثالث شرق مجاوره  82وصف الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  24621حمدى عبد المنعم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 ش االزهر من جمال عبد الناصر الحرفٌٌن  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  24629تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود رشاد عبد الرؤف ، -  65

  1مدخل  9المجاوره  4الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  24638هبه اسامه دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 ش النهضه من ش عٌن شمس  24، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  17943ارزٌمى رفعت فخرى مجلع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 تمسٌم االباصٌرى ش نمر ممار المهاجرٌن  51الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  14615لٌده برلم     احمد كامل احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  68

 فدان مدٌنه بدر  251المنطمه الصناعٌه  138، تم الغاء الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21191118وفً تارٌخ  24633كرٌم مصطفى دمحم عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 اسكان عائلى ش ابراهٌم احمد التجمع االول  664الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  24636صبرى حسٌن عٌد حسٌن عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، ش صابر السبان من عبد هللا رفاعى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  24624ٌن حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مرفت ام -  71

 الـتأشٌر:   ، ش ابو العز خلف جالكسو تمسٌم ابو العز

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  24637خالد سمٌر عبد العلٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 الدور الثالث  23شمه  9ـتأشٌر:   ، مساكن النٌل ب بلون ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  24632مصطفى سٌد اسماعٌل موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 ٌاسمٌن التجمع االول  49الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  24625رد ،  سبك لٌده برلم    مؤمن ضاحى عبد الرحمن دمحم ، تاجر ف -  74

 التجمع الخامس  4الحى  3الدور  7أ شمه  251الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  24631اٌمن السٌد ابراهٌم الدسولى تاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 2ش عباس العماد من جمال عبد الناصر شمه  59وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  24623سمٌحه عربى ابراهٌم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 الـتأشٌر:   ، ش المركز االجتماعى كفر الشرفا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  24622دمحم عبد هللا معجبانى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 7الـتأشٌر:   ، ش الخزان ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  24631سبك لٌده برلم      نورا دمحم عبد المطلب دمحم ، تاجر فرد ، -  78

 بالطابك البدروم سكاى بالزا مول مدٌنه الشروق  L1-28Aالـتأشٌر:   ، وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191118وفً تارٌخ  24628عالء جمال الهم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 مساكن الوادى الجدٌد امام مركز شباب السالم ثالث  2مدخل  135تأشٌر:   ، بلون رلم الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  24654دمحم عماد عبد الجواد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 مساكن العبد الجدٌد شمه بالدور االرضى اسبٌكو  146الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  19712ٌوسف عربى دمحم عرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

تابع  19712ولٌد برلم دائم  2119/1/18الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان ش الترعه السلطوحٌه المرج اودع برلم   بتارٌخ 

 العبور 

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  24644ه والتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    العرٌان للمماوالت العام -  82

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، ش المدرسه االورمان العزبه البٌضاء 

الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  24648دمحم جمال طه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 4ش المدرسه ش الشٌخ عبٌد ع النخل شمه  4، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  15496محمود حسنى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الشروق  19ٌمٌن طرٌك مصر االسماعٌلٌه الصحراوى بجوار الكوبرى االوسط حوض  37الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  24651ٌاسر دمحم خلٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 مجاوره الثالثه االسكان العائلى  778، مدٌنه الشروق العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  24645الحمراوى لالرضٌات والدٌكورات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 مركز المدٌنه  3لطاع  355بالدور االول بمٌجا مول بالمطعه  F14وصف الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  24641محمود طلعت عبد المنعم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 محل  -لـتأشٌر:   ، ش الحاج ٌاسٌن وصف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  24641سمر خلٌل ابراهٌم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 غرفه بالشمه الدور الخامس  7ش الشٌخ السالوى حى السفارات م  4ب  4الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  24655شكر هللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     امٌر نصرى -  89

 الـتأشٌر:   ، ش سكرى من ابراهٌم على من ش دمحم حسن عبد هللا رفاعى 

وان , وصف الـتأشٌر:   تم تعدٌل العن 21191119وفً تارٌخ  24657عاطف سٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 1شمه  1م  3بلون  816، المحمودٌه المنخفضه ع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  24642فوزى ولٌم شحاته حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 لٌراط  8سوق العبور بالدور االرضى بحصه  2عنبر  21الـتأشٌر:   ، العبور المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  24649احمد دمحم ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 باالرضى  6مركز خدمات التجمع الخامس محل رلم  6محل  43الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  24653صدٌك صادق عٌسى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 ش عثمان بن عفان م لباء شمه بالدور الثانى بعد االرضى  5الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  24643هشام عبد الرازق عبد الاله احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

  1مسلسل  24/  2لٌراط س  18اسمان سوق العبور بحصة  2بر عن 1وصف الـتأشٌر:   ، العبور محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191119وفً تارٌخ  24656شباته للدٌكورات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 محل  -الماهره الجدٌده محل داندى مول ش ام كلثوم التجمع االول 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191119وفً تارٌخ  24651، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تمى ناثان حافظ بولس  -  96

 ش الخٌل من ش التروللى بجوار مدرسه طاهر ابو زٌد  2، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  24652اسماء سعد حسن الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 المجاوره الثانٌه الحى االول  61بالدور االول فوق االرضى بالمول التجارى لطعه  8شٌر:   ، بدر محل رلم الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  24647احمد السٌد ٌوسف السٌد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 وصف الـتأشٌر:   ، ش ابو ناجى كفر الشرفا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  24646ٌاسر دمحم عبد الهادى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 الـتأشٌر:   ، ش العربى ش مكه كفر الشرفا 

لـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف ا 21191119وفً تارٌخ  24639دمحم عدلى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش انابٌب البترول  13، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  19712ٌوسف عربى دمحم عرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، ش الترعه السلطوحٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111ارٌخ وفً ت 12611عبد المحسن دمحم عبد المحسن مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 مدٌنه بدر  Bالسوق التجارى الحى المتمٌز مجاورة  7وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  12611عبد المحسن دمحم عبد المحسن مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 متمٌز مجاوره الحى ال 147وصف الـتأشٌر:   ، فٌال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  24659عبد العاطى فتحى روٌعى فولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ش على ابو ضٌف السد العالى  2عمار  9وصف الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  12611عبد المحسن دمحم عبد المحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 دور ارضى الى المتمٌز مدٌنه بدر  Bمجاوره  147الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الرئٌسى فٌال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  24661برلم    انتصار كرمانى حسن دمحم دهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  116

 ش دمحم عبد الرسول من ش سٌد حماده  7وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  15271هشام جمال دمحم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 أ بالدور االرضى  4ش نوبار باب اللوق عابدٌن المحل رلم  49الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان الكائن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  24658ولٌد كمال عبد الوهاب عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

ع الحى  41بالمجموعه  3ع /  41على جزء من المربع  M - Cنموذج  16بالدور االرضى بالعمار  28وصف الـتأشٌر:   ، محل 

 الرابع حى هلٌوبولٌس مدٌنه الشروق 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  24668، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     RMدمحم عبد الستار  -  119

 2تمسٌم  2م  59، مساكن الماهره بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  24667د ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الحمٌد عبد هللا سلٌمان ، تاجر فر -  111

 ش صالح الدٌن مسعود  2وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  24663حسٌن سٌد عبد الواسع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 باب جنوبى التجمع االول أ ش 85وصف الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191111وفً تارٌخ  7274عطا متولى غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

  ملن اٌمن مكرم ابراهٌم اٌداع رلم   بتارٌخ 1الحى التاسع شمه بالدور االرضى رلم  12لطعه  18116تم افتتاح فرع بالعنوان بلون 

 وبنشاط مماوالت عامه

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  24665طارق عبد الشافى سٌد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 وصف الـتأشٌر:   ، ش مصنع البالستٌن من مصطفى الشرٌف عزبه النخل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  24661برلم     عبد السالم دمحم عبد السالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  114

 المجاوره الخامس الدور االول الحى الثالث  12لطعه رلم  111وصف الـتأشٌر:   ، بدر وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان  21191113وفً تارٌخ  24675مصطفى عبد الهادى عبد الرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش دمحم فتحى من ش الرشاح  5وصف الـتأشٌر:   ، , 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  24669سالم الشحات ابو الفتوح ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

  2مدخل  139وصف الـتأشٌر:   ، م الوادى الجدٌد ب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  24673،  سبك لٌده برلم     رشا عبد السالم دمحم عبد الكرٌم ، تاجر فرد -  117

 ش دمحم حماده ابراهٌم شلبى  14وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191113وفً تارٌخ  24671ٌس للمنظفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 1ه السد العالى السالم محل رلم مسجد الوطنٌه منشٌ 114ش  26عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  24688لٌلى دمحم توفٌك عمروسى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الرحاب التجمع االول  11/  83وصف الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده غرفه وصاله عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  24671اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف مصطفى عبد الغفار على ، ت -  121

 رشاد كشن عزبه النخل  43وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191113وفً تارٌخ  24676سلوى عبد المنعم على محمود سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 بد الرحمن الماسم ابو رجٌله ش ع 27, وصف الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24674عبد هللا سعٌد على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، ش محمود حلمى من فرج الهوارى بطى الدائرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  24679دمحم حسن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 ش عبد الحكٌم عزب من ش عبد هللا رفاعى  11، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24687هانى دمحم محسب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 تمسٌم مكه  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24686وده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرف فتحى حبٌب شن -  125

 التجمع الثالث منطمه الصناعات الصغٌره ورش شمال طرٌك السخنه  116الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113رٌخ وفً تا 24314هشام حسٌن عبد الحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 ش احمد المصرى من ش االمام على  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24678كرٌم تمام محمود مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 2ى محل الـتأشٌر:   ، مدٌنه الشروق مركز الخدمات بمدٌنه الشروق الحى الثان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24314هشام حسٌن عبد الحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 ش احمد المصرى من االمام على بنشاط مخبز طبالى اٌداع رلم  وبتارٌخ  15الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  24684نجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دعاء ابراهٌم عبد المعز ال -  129

 وصف الـتأشٌر:   ، ش اوالد ٌوسف اسبٌكو خلف سوق العرب حجرة من شمه بالدور الخامس 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21191113وفً تارٌخ  24689حسام حسن دمحم سالم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، ش سلٌمان محمود بركه الحاج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24683عمرو رمضان دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ش ابراهٌم راجح من طلمبات الخزان  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24681سبك لٌده برلم      دمحم الدسولى دمحم شرف الدٌن ، تاجر فرد ، -  132

 ش المدٌنه المنوره تمسٌم ابو العز  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24682بدران سعٌد حسنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الـتأشٌر:   ، ش الخلفاء الراشدٌن من ش جمال عبد الناصر الحرفٌٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191113وفً تارٌخ  24672ابراهٌم دمحم احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ش العدل المرج الغربٌه  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24712عمرو محمود الشٌمى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 ش ابناء الشرٌف من ش المدرسه شمه بالدور االول باالرضى  18الـتأشٌر:   ، عمار رلم  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24713ولٌد دمحم ٌسٌن العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 بالدور الثالث  4ش الصفا من ش جسر السوٌس تمسٌم عمر بن الخطاب شمه رلم  74الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191114فً تارٌخ و 24691دمحم على احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 ، ش مدرسه االورمان الخمس سنوات العزبه البٌضاء 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24694مرزوق عاطف صدلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 دور اول  13س محل الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده مول زٌزٌنٌا التجمع الخام

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24719تامر احمد شحاته عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 ب التجمع الخامس  47المطعه  Dنموذج  4دور ارضى عمار  1الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24711د ،  سبك لٌده برلم    خلود دمحم عبد الحمٌد البرجى ، تاجر فر -  141

 مركز خدمات التجمع االول  2Hبمول  3الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24711سلٌم عبد المجٌد سلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 مسجد الوطنٌه السوٌس  3عمار  143شٌر:   ، ش الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24695احمد على شولى احمد شولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 م الرحاب  8عماره  95مجموعه  55الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  15271،  سبك لٌده برلم     هشام جمال دمحم ادرٌس ، تاجر فرد -  143

 الحى االول المجاورة الثانٌة م بدر 33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  24696اٌمن عبد الفتاح سٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

منطمه مركز خدمات الصناعٌه شمال طرٌك المطامٌه العٌن السخنه التجمع الثالث الماهره  12على  1رلم وصف الـتأشٌر:   ، لطعه 

 الجدٌده 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  24696اٌمن عبد الفتاح سٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 غرفه الجٌزه  57122ولٌد برلم  2117/3/14تجاره تاجٌر معدات وتارٌخ االفتتاح وصف الـتأشٌر:   ، الهرم ش العروبه ونوع ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24691احمد مهاود احمد شجرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 لث التجمع الثا 3منطمه  1محلٌه  19الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24711ابراهٌم دمحم عبد العال حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 ش ابراهٌم ابو الروس من سلٌمان غزال من دمحم نجٌب  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114ارٌخ وفً ت 24697مسعد محفوظ عبد ربه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 النهضه  1شمه  1م  5بلون  1181الـتأشٌر:   ، اسبٌكو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24716اسماء امام عبد الحكٌم وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 ر االرضى ش الجامع مدٌنه الهدى مؤسسه الزكاه الدو 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24698احمد دمحم احمد على عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 السالم ثان النهضه  4محل  2مدخل  8بلون  411الـتأشٌر:   ، الصعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  24699هاله حسٌن الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

  125/  124/  123 - 315وجزء من  316، الماهره الجدٌده مول هال مبنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24715دمحم الحسن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 طفى منشٌه السد العالى ش عبد الجلٌل مص 3الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  24717وائل سمٌح مزارع عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 ش دمحم برهان  56وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24714دمحم عبد الحمٌد سعٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الـتأشٌر:   ، ش مؤسسه الزكاه محطه الكافتٌرٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  24692جالل امٌر حمد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 م الحرفٌٌن  8ب  11، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24718ده برلم    فراج دمحم عوض حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  156

 ش الشهٌد رشدى ٌوسف تمسٌم سجال شمه بالدور االول  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24713منى مصطفى على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 مركز خدمات التجمع الخامس  66الدور االرضى مول  24ٌده محل الـتأشٌر:   ، الماهره الجد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  24693تامر دمحم عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 ش رابعه العدوٌه ع النخل  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  24712،  سبك لٌده برلم     هبه عادل شعبان دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد -  159

  1مدخل  3بلون  816وصف الـتأشٌر:   ، مساكن المحمودٌه المنخفضه عملٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21191115وفً تارٌخ  24719بماله دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 و بكر الصدٌك الشٌخ منصور ش اب 31

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24726سٌد صدلى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 النهضه  2ش  2م  3ب  1181الـتأشٌر:   ، مساكن اسبٌكو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  16265احمد احمد عبد الحمٌد على الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

من التسعٌن امام فندق الدوسٌت التجمع الخامس الماهره الجدٌده شمه  2النرجس  313وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح فٌال 

 3رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24718زاخر ناشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     بٌتر جمال -  163

 الدور االول السوق التجارى زٌزٌنٌا التجمع الخامس  2الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24715ٌوسف دمحم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 ش جمال الدٌن زكى مول التجارى  66الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  24727مسعود سلٌمان  عبد الرحٌم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 ش سعٌد حشاد من ش الجامع عزبع عامر المرج الغربٌه  11وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24724سامٌة رجب حسٌن طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 12محلٌه  612عماره رلم  8الـتأشٌر:   ، شمه 

ان , تم تعدٌل العنو 21191115وفً تارٌخ  24716صالح عبد الجلٌل دمحم حسن حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 ش عمر ابن الخطاب ش البترول  7وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24723طاهر سامى بهجت صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 17متر مدٌنه الشروق غرفه واحدة من الشمه رلم  71اسكان الشباب  198الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  24721زى سوٌحه عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منصور فو -  169

 ش دمحم عبد الرحمن حرم الدائرى العزٌه البٌضا  2وصف الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , تم  21191115وفً تارٌخ  24717طارق كمال عبد العزٌز عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ش عبد الملن من ش عبد هللا رفاعى شمه  1وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24714طه عبد العال فخرى ابو الوفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ش عمر بن عبد العزٌز مدٌنه الزهور  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24728براهٌم االعور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سلوى عنتر ا -  172

 حجره من شمه الشروق  63م المستمبل  19شمه  36الـتأشٌر:   ، عمار 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 21191115وفً تارٌخ  23942احمد شعبان احمد زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

ش المهندس لسم اول السالم خلف العبد الجدٌد بجوار مدرسه  16الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح العمار رلم 

 الخنساء 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24722سٌد شحاته فرغلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 بر السبان من ش عبد هللا رفاعى محل الـتأشٌر:   ، ش صا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191115وفً تارٌخ  24721ٌوسف ممدوح فكرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 ش محمود سعد امام مدرسه المتفولٌت عزبه النخل الشرلٌه  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24734برلم     عوض نصٌف شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  176

 الـتأشٌر:   ، ش ممدوح عبد العال حوض العمده 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  24735منٌر ودٌد هارون اندراوس اندراوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 ضه عزبه النخل الشرلٌه شمه بالدور االول بعد االرضى ش سٌدى عبٌد مع ش النه 6وصف الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  24731الفت طه السٌد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 ش المحطه الغربٌه  183، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  24643    هشام عبد الرازق عبد الاله احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  179

ش التكافل من ش الجامع التعاون الهرم براس مال ولدره خمسون الف  32وصف الـتأشٌر:   ، اضافه نشاط رئٌسى اخر بالعنوان 

 جنٌها بنشاط مطاعم وتمدٌم ماكوالت وسمته المتحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24736ده برلم    تمام رشاد احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  181

 ش مسجد التوحٌد من ش الصرف الصحى حجرة بالدور الثانى فوق االرضى  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  24729عبد الرحمن عبد المنعم عبد الرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 , وصف الـتأشٌر:   ، ش امٌن حماده ناصٌه سالم شلبى المرج الغربٌه العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  24731حنان دمحم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 ش صالح زكى  13، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  24741بك لٌده برلم    دمحم احمد عبد العزٌز دمحم ابو طالب ، تاجر فرد ،  س -  183

 الدور االرضى سٌتى سكوٌر منطمه لٌالن الرحاب  BIG 2وصف الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24739احمد دمحم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 11شمه  1مدخل  11ب  8164لـتأشٌر:   ، م المحمودٌه المنخفضه ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191116وفً تارٌخ  24733باسم نبٌه ابراهٌم سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم عوده ش سان جورج ش نجٌب اسكندر عزبه النخل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  24749ى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد محمود حامد عل -  186

 الدور االرضى ببرج االٌمان  5ش ابراهٌم الخلٌل نهاٌه طرٌك جسر السوٌس م لباء محل رلم  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117ً تارٌخ وف 24756دمحم سالمه الهوى محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 ش على عطٌه من محطه المٌاه  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  24747دمحم ٌحٌى عبد الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

  9ع  kالـتأشٌر:   ، مدٌنه السالم مساكن النٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  24758سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رجب احمد دمحم -  189

 ش طنطا من ش البترول  2، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  24746دالٌا عماد عبد هللا ابراهٌم مباشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 التجمع االول  1الٌاسمٌن  313الماهره الجدٌده شمه ارضى عمار وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  24759احمد صبحى عبد الحمٌد محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 العبور  135الشباب  2شمه  468وصف الـتأشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  24745دمحم ابو السعود احمد بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 ح الحرٌه من ش مكه من ش عرب الطواٌله  2الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21191117وفً تارٌخ  24761دمحم عوض هللا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 ش شحات منطاوى من ش المركز االجتماعى  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  14443وائل كمال محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 جمع الخامس الماهره الجدٌده المنطمه السادسه الحى الثالث الت 66الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شمه بالعمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  24744احمد ابو السعود احمد بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 ح الحرٌه من ش مكه من ش عرب الطوٌله عزبه النخل  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  24743برلم    محمود احمد السعٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  196

 ش محمود زٌنهم من سلٌمان غزال من ش دمحم نجٌب  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  24751عبد المنعم احمد دمحم عبد  الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 لٌراط  6فاكهه بحصه لدرها  2عنبر  55محل رلم  وصف الـتأشٌر:   ، العبور

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  24753احمد فراج سعٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 ش االمام الرفاعى من ش الجامع الفالحه  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  17253ه برلم    نهله لاعود عزٌز لاعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  199

 الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح ش احمد االلفى زهراء السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  24757احمد ابراهٌم عبد الحى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 3مشروع النرجس التعاونٌات الشروق شمه  45الـتأشٌر:   ،  عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191117وفً تارٌخ  24748دمحم شحاته عبد السالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش مدرسه المنارة مؤسسه الزكاه  5الـتأشٌر:   ، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  24752سبك لٌده برلم    مارٌان رمسٌس واصف زخارى ، تاجر فرد ،   -  212

 ش الشوٌفات التجمع الخامس  1بالمنطمه  391وصف الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده لطعه رلم 

صف تم تعدٌل العنوان , و 21191121وفً تارٌخ  24765دمحم زٌن الدٌن احمد ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 النهضه  4مدخل  11بلون  21الـتأشٌر:   ، مساكن العبد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24771سمٌه مجدى راغب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ش االزهر من ش جمال عبد الناصر  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  17723لٌده برلم     منٌر ابراهٌم سعد برسوم ، تاجر فرد ،  سبك -  215

 مشروع سكاى بالزا مدٌنه الشروق  49م  1الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  24764هانى دمحم اسماعٌل دمحم الٌاسطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 التجمع الخامس  3مول عناٌه حى  17صف الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل و

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24771احمد حسن على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 11شمه رلم  2الدلتا  131الـتأشٌر:   ، بلون رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24774جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزب للتورٌدات العمومٌه ، تا -  218

 ش دمحم عٌد من ش االربعٌن من ش جسر السوٌس بجوار حدٌمه بدر  3الـتأشٌر:   ، 

ـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف ال 21191121وفً تارٌخ  24776هٌثم دمحم جالل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 الرضا عالم متفرع من ش مسجد الجمعٌه الشرعٌه  8، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  24763ابراهٌم مصطفى ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش عٌن شمس كفر ابو صٌر  24وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24767بك لٌده برلم    كرٌمه السٌد حامد فراج ، تاجر فرد ،  س -  211

  3ب التجمع االول مجاوره  7باالرضى عمار  1الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده شمه 
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 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  24768احمد مصطفى على على صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 ش مصطفى كامل التجمع االول  8الٌاسمٌن  146ٌر:   ، الماهره الجدٌده وصف الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  24761دمحم على دمحم رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 مساكن اسبٌكو المدٌم محل بالدور االرضى  4مدخل  31، بلون 

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  24777ضان عبد المادر عبد الموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد هللا رم -  214

 من ش العشرٌن منشٌه السد العالى  26ش  9, وصف الـتأشٌر:   ، 

وان , وصف تم تعدٌل العن 21191121وفً تارٌخ  24772مجدى سالم رافعى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 شمه  32من  2الـتأشٌر:   ، العبور اسكان الشباب العٌنات عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24775اٌرٌنى ماهر رامز مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 ماٌو  15ش العسمالنى  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24769، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد ابراهٌم علم الدٌن  -  217

 مدٌنه النهضه  2شمه  2م  13ب  1211الـتأشٌر:   ، العبد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  24766دمحم عبد الصادق ٌوسف عبد الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 المستثمرٌن الشمالٌه التجمع االول  18أ ق  31عماره  3دور  13شٌر:   ، الماهره الجدٌده وحده وصف الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  24779محمود دمحم ابراهٌم المواجٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 ثان الماهره الجدٌده  3البنفسج  165وصف الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده فٌال رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  24779محمود دمحم ابراهٌم المواجٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

وصف الـتأشٌر:   ، بجٌرم مركز لوٌسنا ملن هدى دمحم ابراهٌم المواجٌرى بركه السبع ونوع التجاره نمل ركاب واستٌراد وتصدٌرو 

 بركه السبع  14411ورلم دائم  2113/1/21مماوالت وتارٌخ االفتتاح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  24779محمود دمحم ابراهٌم المواجٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

عمارات الفتح لضباط الشرطة و مطعم  3عماره رلم  5وصف الـتأشٌر:   ، مدٌنه نصر حى السفارات الدور االرضى محل رلم 

 398598398598ولٌد برلم  2114/2/24ات جاهزه وتارٌخ االفتتاح وجب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24791احمد عبد الفهٌم دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 ش الجزٌره دمحم نجٌب  121الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  15112رد ،  سبك لٌده برلم    حسام الدٌن بدوى زٌدان عبد الداٌم ، تاجر ف -  223

 ش مصطفى كامل التجمع االول الماهره الجدٌده  1بلون  19لطعه  2وصف الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تعدٌل العنوان , تم  21191121وفً تارٌخ  15112حسام الدٌن بدوى زٌدان عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 مركز خدمات التجمع الخامس الماهره الجدٌده  66وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  15112حسام الدٌن بدوى زٌدان عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 ش مصطفى كامل التجمع االول الماهره الجدٌده  1بلون  19لطعه  2عنوان محل بالعمار وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24781كرٌم نبٌل فهمى عبد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 خلف مساكن اسبٌكو شمه بالدور االول بعد االرضى ش بالل بن رباح من ش التروللى البرهمٌه ثان  1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24785وائل دمحم ابو زٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 مدٌنتى  65مجموعه  2شمه  3الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده عمار 
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 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24795فرد ،  سبك لٌده برلم    ادوار صالح حبشى سولاير ، تاجر  -  228

  1مج  1ح  47بالدور االرضى ع  4الـتأشٌر:   ، بدر محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24794محى الدٌن ناجح حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 ش مسجد عماد الدٌن من ش الشركات تمسٌم ابو العز  44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24787عمر دمحم عز الدٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 9ش د / احمد ممدوح الحرفٌن بلون  18الـتأشٌر:   ، نصف محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  24781د ،  سبك لٌده برلم    عصام عبد الرسول خالد عطٌه ، تاجر فر -  231

 الحى التاسع  18141ش دمحم عبد الوهاب  11وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24793عمرو حسٌن احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 مساكن اسبٌكو المدٌم  2مدخل  17بلون  الـتأشٌر:   ، مدٌنه السالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24792احمد دمحم على ابو شادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 الدور الثالث بعد االرضى المجاوره االولى الشروق  4االسكان العائلى الشروق شمه رلم  11الـتأشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  24789ندى دمحم دمحم شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 ش الجمهورٌه بركه الحاج  12، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24782فراج سلٌم عبد الستار حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 التجمع الخامس شمه بالدور االرضى  1منطمه ف ابو الهول  121شٌر:   ، الماهره الجدٌده فٌال الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24788امنه شعبان دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 ش محمود سعد من ش المركز االجتماعى  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  24751بد المنعم احمد دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ع -  237

 لٌراط  6فاكهه بحصه لدرها 2عنبر  55وصف الـتأشٌر:   ، العبور محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121ارٌخ وفً ت 24751عبد المنعم احمد دمحم عبد  الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 لٌراط بسوق العبور  6فاكهه حصه لدرها  3عنبر  114وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع للنشاط بالعنوان محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24784عمرو عبد اللطٌف عٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 بالدور االرضى  4حى الشباب شمه رلم  97، العبور الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  15112حسام الدٌن بدوى زٌدان عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 مركز خدمات التجمع الخامس الماهره الجدٌده  66وصف الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  24791مد السٌد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سعٌد اح -  241

 الحرفٌٌن ش جامع العزٌز باهلل   Eبلون  1الـتأشٌر:   ، محل 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 21191122وفً تارٌخ  24798دمحم السٌد عبد الرحٌم ابو ترن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 1ش عطٌه غنٌم شمه  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  24799خالد جاد على عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 الحى الثانى المجاورة الثانٌه  216الـتأشٌر:   ، بدر عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191122وفً تارٌخ  24812ده برلم    سٌد على سٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  244

 حوض انطنٌو بجوار مطحنه الكوثر الدور االرضى  46ش الترولى  2، 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  24813دمحم محمود عبد هللا تعلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 ش التروللى من الصحابه تمسٌم برهامٌه ثان خلف سوق سبٌكو السالم اول  112 الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191122وفً تارٌخ  24811منال دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 جمع الخامس الت 5مول الهاشمٌه الحى  2منطمه  12ش  4، الماهره الجدٌده محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  24814احمد السٌد على حماد عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 ش نور االسالم من ش مكه الفالحه  23وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  24797احمد اٌمن وجٌه رجب ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 بالدور االرضى مجمع الصناعات الصغٌره المنطمه الصناعٌه االولى  4وصف الـتأشٌر:   ، بدر محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  24811حسنى اسماعٌل سٌد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 المجاوره االولى الحى االول  6محل  53الـتأشٌر:   ، بدر عمارة 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21191122وفً تارٌخ  13235هوٌدا على حسن ابو العلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

بتارٌخ  1446مصر الجدٌده صالح سالم اودع برلم  11الدور  4ب عمارات العبور شمه  17الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان 

 426161برلم 2119/1/23

نوان , وصف تم تعدٌل الع 21191122وفً تارٌخ  18441دمحم رزق دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

بنشاط تصنٌع  4بلون  33،  32الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الكائن م برج العرب الجدٌده الصناعٌه الجدٌده االسكندرٌه لطعتى 

 وتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه اٌداع رلم وبتارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  24811اٌمن رمضان عبد هللا عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 ش وجدى السٌد تمسٌم ابو رجٌله  4وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  24816محمود السٌد محمود السٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 ش على نافع ش الجدٌده برج الفاروق  13وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  15198ولٌد دمحم سعٌد عباس زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ب المستثمرٌن الجنوبٌه مول مارفل سٌتى ذا اسبوت الماهره الجدٌده التجمع الخامس  49الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  24817،  سبك لٌده برلم    عماد حمدى عبد الرازق طه ، تاجر فرد  -  255

 التجمع الخامس  11ش  2م  512الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  24812ابراهٌم السٌد ابراهٌم دمحم الغرولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 ش البترول الغربى  2صف الـتأشٌر:   ، و

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  24811سالمه سالم سلٌمان سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

طرٌك  اكتوبر لالسكان التعاونى منتجع النخٌل 6تمسٌم جمعٌه  25المطعه  1الكائن بالعمار رلم  21ش  1الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

 االسماعٌلٌه الصحراوى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  15198ولٌد دمحم سعٌد عباس زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 8ب المستثمرٌن الجنوبٌة التجمع الخامس محل رلم  49الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع على عنوان مارف سٌتى مول ذا سبورت لطعه 

 تابع العبور  15198ولٌد برلم  2119/1/22اهره الجدٌده اودع برلم فى الم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191122وفً تارٌخ  24796محمود عبد المحسن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 الـتأشٌر:   ،  ش دمحم ابو السعود من ش البترول المرج الغربٌه 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  24821عبد المعطى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سماح صبرى -  261

 1حى  5مج  115عماره  7وصف الـتأشٌر:   ، بدر محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  16244عادل ذكرى متى بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 امام سوبر ماركت الراعى  2ش الخمسٌن النزهه  41تأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24826كامل سعٌد محمود فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 المنطمه الصناعٌه الحرفٌه م بدر  291الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24826كامل سعٌد محمود فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

ش محمود حافظ النزهه ونوع التجارٌه تورٌد وتسوٌك منتجات  6الدور الثالث فوق االرضى عمار  415الـتأشٌر:   ، شمه 

  418613ولٌد برلم  2117/12/6ٌخ االفتتاح الكٌماوٌات والبناء الحرفٌه واضافه الخرسانه وتار

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24832غاده دمحم السعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 بالدور الثانى بمشروع الجامعه مول  c 41الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  24831العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم عبد الهادى عبد -  265

 مدٌنه الشروق  2الحى التاسع مول جالكسى مجاوره  f7وصف الـتأشٌر:   ، محل 

لعنوان , تم تعدٌل ا 21191123وفً تارٌخ  24828احمد سعٌد عبد الحمٌد االحوال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 الحى الرابع التجمع الخامس  118الدور االرضى عماره  14وصف الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24817محمود سلطان دمحم ابو عالٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 المرج  الـتأشٌر:   ، ش محروس ابو العال خلف سنترال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24814عمرو مجاهد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 5محور السادات الحى االول الٌاسمٌن شمه  83الـتأشٌر:   ، العبور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123خ وفً تارٌ 24819عبد الرحٌم ربٌع احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 ش السٌنما المدٌمه بجوار التموٌن المرج الغربٌه  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  19958دمحم سامى عبد المنعم مصٌلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 415الدور الخامس شمه  22ق  8حسن على مدٌنه نصر م ش حلمى  41وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24821صالح حامد دمحم عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 النهضه  9شمه  1مدخل  7بلون  1111الـتأشٌر:   ، مساكن اسكندرٌه اٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24831، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد ابو الفتوح اسماعٌل  -  272

 المستثمرٌن الجنوبٌه  2شمه  1دور  4اسكان عائلى  7الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده ق 

, وصف الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان 21191123وفً تارٌخ  24816الناغى لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 جمعٌه مصر للتعاونٌات  8ش  14ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191123وفً تارٌخ  24829دمحم السٌد دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 ش العشرٌن مجمع امنحتب  2ارض  1، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24825لٌده برلم    خالد عابدٌن ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك  -  275

 ش دمحم عاٌد منشٌه السد العالى  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  24827عصام عبد الرحمن عبد الرحٌم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 شمس ع النخل  ش على ٌاسٌن ع 21وصف الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24815صابر السٌد صابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 مول الجامعه الشروق   B43الـتأشٌر:   ، النزهه محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24823مٌنا مٌخائٌل صادق خله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

  29محل  15ب  1211محلٌه  4الـتأشٌر:   ، م اطلس 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 21191123وفً تارٌخ  19991دكتورٌان نبٌل شولى رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 عبد المجٌد حامد تمسٌم مكه  33الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24813صفٌة رشاد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 ابو بكر الصدٌك عزبه عامر  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  24824فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عادل دمحم حسنٌن ، تاجر  -  281

 سنتر العبور الحى االول  11الـتأشٌر:   ، العبور مكتب رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24841مهند ٌاسر فتحى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 ش طه حسٌن التجمع الخامس  117شمه  521ه الجدٌده عمار الـتأشٌر:   ، الماهر

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24846دمحم نوفل دمحم دمحم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 ش جمال عبد الناصر  287الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  24836،  سبك لٌده برلم     رضا عبد الوهاب زاٌد عبد الوهاب ، تاجر فرد -  284

 4الحى االول مج  158وصف الـتأشٌر:   ، بدر عماره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  24853باسم ندٌم مٌالد بشٌر )باسم ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 بالسوق التجارى الرحاب  359/  358الجدٌده محل رلم وصف الـتأشٌر:   ، الماهره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24839رمضان عادل رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 م الشروق  3م محل رلم  71الـتأشٌر:   ، السوق التجارى شباب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24843،  سبك لٌده برلم     حمدى جمعه محمود ابراهٌم ، تاجر فرد -  287

  2222مساكن اطلس  2شمه  91الـتأشٌر:   ، مدٌنه النهضه بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24847مجدى حكٌم حبٌب بساده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 ول الجامعه الشروق م B8الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24837نبٌله فاروق صادق لوندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

  G74الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده سوق امتداد الرحاب السوق الشرلى الرحاب محل 

تم  21191127وفً تارٌخ  24852نى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الرحمن ابراهٌم عبد المولى عبد هللا المغٌ -  291

 ش تمسٌم التجارٌٌن  36تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24842محمود عاطف دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 سوق الرحاب المدٌم الرحاب  338الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24848امل سٌف الدٌن السٌد حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 1511مساكن الماهره 18شمه  1م  26الـتأشٌر:   ، مدٌنه النهضه بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  24851بك لٌده برلم    نرمٌن سعٌد عبد هللا عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  س -  293

 التجمع الخامس  12لطعه  6وصف الـتأشٌر:   ، شمه بالدورالثانى بعد االرضى م 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24833احمد نصر احمد سٌد خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 م ل الحرفٌٌن  15بلون الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24844احمد دمحم جوده دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 ش حسن الفمى 11الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21191127وفً تارٌخ  24849دمحم عبد النبى فاضل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 2الخمسٌن النزهه  27من ش  12الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  22379حسٌن احمد شولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 ده الحى الثالث المنطمه الرابعه الماهره الجدٌ 111الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح شمه أ عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24834سعٌد زكرٌا رضوان رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 ش حسٌن تمام شرق الرشاح تمسٌم المانونٌن محل باالرضى  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  24835عماد عبد الناصر حسٌن عبد الكرٌم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 مٌدان اسكندرٌه  1سوق الجمهورٌه ب  43العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  24845ماجد عبد الحسٌب مصطفى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

  1محل رلم  211دٌك تمسٌم عمر بن الخطاب لطعه رلم ش ابو بكر الص 3وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24838نبٌل فاروق صادق لوندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

  226الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده السوق التجارى مدٌنه الرحاب محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191127وفً تارٌخ  24851فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر فرٌد احمد فهمى ، تاجر  -  312

 التجمع الثالث  18شمه  1منطمه  4محلٌه  27الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24874احمد دمحم فاروق حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 ب المجاوره التاسعه التجمع االول  9عماره  112تأشٌر:   ، الماهره الجدٌده شمه الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  24871محسن لدسى اسكندر الالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 بى مشروع سكاى بالزا مول مدٌنه الشروق 51وصف الـتأشٌر:   ، محل رلم ام  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24857احمد دمحم ابو ضٌف بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 حارة دمحم ابو ضٌف من ش المعهد الدٌنى الجدٌد شمه بالدور الثالث  4الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24861احمد مصطفى مدبولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 ش الشركات من غرب الرشاح  56الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24854كرٌم كرم محمود عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 ش السٌد عبد الهادى تمسٌم االندلس  47الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24868احمد دمحم هاشم دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 مدٌنه النهضه  1ش  2م  5بلون  611الـتأشٌر:   ، مساكن الجٌزه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24871دمحم على دمحم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 ش دمحم عوده االباصٌرى  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  24856ى الدٌن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فراس دمحم محٌ -  311

 التجمع الخامس 1شمه  1منطمه  4حى  97وصف الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده عمار 
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تعدٌل العنوان , وصف  تم 21191128وفً تارٌخ  24862محمود حسٌن دمحم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الـتأشٌر:   ، ش الجامع ش المؤسسه الزكاه ع النخل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24865فاطمه على احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 ق بالدور االرضى مول االخالص ش البحر االحمر الحى االول الشرو 4الـتأشٌر:   ،  محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24861احمد اسماعٌل احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 منشٌة السد العالى الدور االرضى  11ش مسجد الوطنٌه من ش  144الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  14478رلم    احمد احمد نور الدٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  314

الوحده العربٌه شبرا الخٌمه ثان  135ش ترعه االسماعٌلٌه من ش  3الـتأشٌر:   ، اضافه فرع شبرا مدٌنه شبرا الخٌمه محل رلم 

 31345ولٌد برلم  2119/1/29فى  192اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  24864د ،  سبك لٌده برلم    رضا عاطف السٌد السٌد احمد ، تاجر فر -  315

 بالدور االرضى مول االخالص ش البحر االحمر الحى االول الشروق  18وصف الـتأشٌر:   ،  محل رلم 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21191128وفً تارٌخ  24855جمال ابو زٌد عبد هللا ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 1المجاوره الخامسه الحى االول شمه 214الـتأشٌر:   ، بدر لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24869محمود نبٌل زكرٌا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 دور االرضى ال 1محل رلم  1مدخل  3بلون  721الـتأشٌر:   ، المحمودٌه الجدٌدة عملٌة 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24858احمد محمود احمد حمدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321
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تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  24863احمد دمحم توفٌك راغب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24867زٌنب احمد دمحم نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24859على سٌد احمد حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 ضى التجمع االولالدور االر 7أ المجاوره  2الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191128وفً تارٌخ  24866دمحم ابراهٌم عبد الحلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 ش خالد ثابت المرج الجدٌده  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21191128وفً تارٌخ  24873دمحم خالد عبده السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325
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تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  24879ازق فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد رفعت دمحم عبد الر -  334
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191129وفً تارٌخ  24888ابراهٌم انور زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337
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تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  24883عمرو منصور ابراهٌم منصور غنٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24913اسماعٌل ابراهٌم منٌر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339
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تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  24916ماجد مرسى دمحم مرسى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 ش الصحه عزبه النخل الشرلٌه  4وصف الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131فً تارٌخ و 24898اسامه مجدى ابراهٌم الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24891نجالء امٌن عدلى نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 مول برادٌس الشروق  11الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24892دمحم عبد هللا عبد السمٌع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 المجاوره السابعه التجمع االول  12عمارة  4الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24889  مجدى دمحم دمحم ٌوسف عوٌنات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  347

 المجاوره العاشره للتجمع االول  116عمار  4الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  24893ضٌاء عبد هللا مصطفى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 أ بالدور االرضى بمول بانوراما الشروق  28رلم وصف الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  24911احمد عاطف عبد المنعم وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

  18ش عثمان بن عفان من جمال شمه رلم  2وصف الـتأشٌر:   ، 
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 ى ناصٌه ش الصرف الصحى المرج الغربٌه الـتأشٌر:   ، ش سعد الشرنوب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191131وفً تارٌخ  24894امٌره عادل حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352
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تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  24181جانٌت وهبه ذكى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1
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 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 النشاط , وصف التأشٌر:  21191116وفً تارٌخ  18612دمحم اسماعٌل عطٌه دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تعدٌل النشاط لٌصبح / كبس نهاٌات خراطٌم الهٌدرولٌن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191118وفً تارٌخ  22153بك لٌده برلم   رفعت على سباق احمد ، تاجر فرد ،  س -  8

 اضافه نشاط مماوالت و تشطٌب داخلى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191118وفً تارٌخ  23725على ٌحٌى احمد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع الومٌتال

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191119وفً تارٌخ  23488سمٌر جرجس اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح خدمات نمل وشحن واستخالص جمركى

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191119وفً تارٌخ  16791ولٌد شعبان اسماعٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 6من المجموعه  36والفمره  19التأشٌر:  اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191119وفً تارٌخ  8752سلٌمان دمحم سلٌمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تعدٌل النشاط لٌصبح ورشه تصنٌع شكمانات لحام معادن

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191111وفً تارٌخ  12611عبد المحسن دمحم عبد المحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  ٌضاف للنشاط / تصنٌع المونٌوم

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  15271هشام جمال دمحم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 عدٌل النشاط لٌصبح خدمات هندسٌه تصوٌر مستنداتت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191113وفً تارٌخ  21516هناء عبد الحمٌد السٌد الشهابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى انشاء واداره مطاعم وكافٌترٌات لبٌع الباستا والبطاطس والوجبات السرٌعه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  13341اكرم لوٌز اٌوب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 اضافه نشاط طباعه مالبس جاهزه لدى الغٌر

, تم تعدٌل النشاط 21191115وفً تارٌخ  16265احمد احمد عبد الحمٌد على الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

وصف التأشٌر:  اضافه نشاط استثمار وتنمٌه عمارٌه بكافه انواعها بما فى ذلن شراء اراضى واستصالحها وتمسٌمها وبٌعها والامه 

مشروعات علٌها زراعٌه او صناعٌه وتجارٌه وتطوٌر وتحدٌث النشاطات العمارٌه وشراء اراضى استصالح زراعى والبناء 

 والتشٌٌد

تم تعدٌل النشاط , 21191115وفً تارٌخ  24326بد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌر عبد الرحمن ع -  18

 6من المجموعه  36والفمره  19وصف التأشٌر:  اضافه نشاط التصدٌر واالستٌراد فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191115وفً تارٌخ  21339دمحم جاد دندراوى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 اضافه نشاط تعبئه وتوزٌع المواد الغذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191116وفً تارٌخ  19716احمد شمروخ دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  الغاء نشاط تجاره الكتب ومستلزمات االدوات المكتبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم 21191116وفً تارٌخ  2178احمد دمحم ابراهٌم صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اضفه نشاط المماوالت العامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191117وفً تارٌخ  19895مصطفى عبد الاله مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 أشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تشطٌبات داخلٌهالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  18653اسامه عبد هللا عطا عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح ورشه المونٌوم

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  24285رامى ظرٌف امٌر حفظ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  اضافه نشاط ورشه مالبس جاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191121وفً تارٌخ  24686اشرف فتحى حبٌب شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 لسٌاراتالتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع لطع غٌار ا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191122وفً تارٌخ  24785وائل دمحم ابو زٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

فى حدود  6من المجموعه  36والفمره  19تعدٌل النشاط لٌصبح التورٌدات العمومٌه واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

تجارة وتوزٌع المواد الغذائٌه ومواد وادوات النظافه ومواد التعبئه والتغلٌف واالدوات  -ت التجارٌه المصرح به والتوكٌال

صٌانه االالت والمعدات واالدوات بما فٌها الصٌانه  -الامه وادارة المحالت التجارٌه  -المماوالت العامه  -والمستلزمات المكتبٌه 

 خدمات رجال االعمال من تصوٌر وتغلٌف وخالفه -مات النظافه خد -الشحن والتفرٌغ للبضائع  -المتنمله 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  7757فتح هللا رمضان دمحم رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات مواد غذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  18225لٌده برلم    اسامه نوح حسنٌن غنٌم ، تاجر فرد ،  سبك -  28

 اضافه نشاط المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191123وفً تارٌخ  19991دكتورٌان نبٌل شولى رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح ورشه مالبس جاهزة

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تعدٌل 21191127وفً تارٌخ  14974 فزاع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر دمحم -  31

 النشاط لٌصبح تورٌد التكٌٌفات ومستلزماتها وتركٌبها

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف 21191127وفً تارٌخ  22379حسٌن احمد شولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

تعدٌل النشاط لٌصبح االستٌراد والتصدٌر والتورٌد والتجاره والتوزٌع فى افالم الحماٌه والعزل الحرارى للسٌارات ومواد تلمٌع 

ونظافه السٌارات وزٌنه السٌارات واكسسواراتها وادوات السباكه واالدوات الصحٌه واالجهزه الكهربائٌه واالناره واالجهزه المنزلٌه 

 هاوصٌانت

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191128وفً تارٌخ  24862محمود حسٌن دمحم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 اعمال جبس بورد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191129وفً تارٌخ  24794محى الدٌن ناجح حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 شاط االستٌرادالتأشٌر:  اضافه ن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  23863على عبد هللا على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات عمومٌة فى حدود المصرح به

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131ً تارٌخ وف 23753ماهر لطٌف جاب هللا عبٌد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط تاجٌر معدات الحفالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 21191131وفً تارٌخ  21111دمحم محمود عبد الحمٌد محسوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  اضافه نشاط مماوالت عامه

 ــــــــــــــــــــــ    

 وع الشركة  ن  

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  24564ولٌد ابراهٌم احمد شلباٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف  تم تعدٌل21191112وفً تارٌخ  24591احمد دمحم عباس عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191116وفً تارٌخ  24617عماد على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 خاص

ٌر: تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأش21191116وفً تارٌخ  21162طه السٌد احمد هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  24625مؤمن ضاحى عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191119وفً تارٌخ  24648دمحم جمال طه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191113وفً تارٌخ  24671ٌس للمنظفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191114وفً تارٌخ  24692جالل امٌر حمد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24718فراج دمحم عوض حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  24747دمحم ٌحٌى عبد الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  24758سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رجب احمد دمحم  -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24769دمحم السٌد ابراهٌم علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24779جٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم ابراهٌم الموا -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  24811سالمه سالم سلٌمان سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  24826د ،  سبك لٌده برلم   كامل سعٌد محمود فهمى ، تاجر فر -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24857احمد دمحم ابو ضٌف بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  24875لٌده برلم   البخارى لالدوات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك  -  17

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  24882هٌثم حسن ابو زٌد سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24916   ماجد مرسى دمحم مرسى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  19

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  24569اسامه رافت انطون بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112ارٌخ وفً ت 24573مؤمن دمحم هارون عصران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  24631نورا دمحم عبد المطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111 وفً تارٌخ 24665طارق عبد الشافى سٌد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  24661عبد السالم دمحم عبد السالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191113ً تارٌخ وف 24675مصطفى عبد الهادى عبد الرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24693تامر دمحم عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114رٌخ وفً تا 24712هبه عادل شعبان دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24775اٌرٌنى ماهر رامز مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف تم 21191131وفً تارٌخ  24786احمد سٌد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  24812ابراهٌم السٌد ابراهٌم دمحم الغرولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصف تم ت21191123وفً تارٌخ  24832غاده دمحم السعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191127وفً تارٌخ  24835عماد عبد الناصر حسٌن عبد الكرٌم عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  24845ماجد عبد الحسٌب مصطفى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  24871محسن لدسى اسكندر الالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التأشٌر: خاص



 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

نوع الشركة , وصف  تم تعدٌل21191129وفً تارٌخ  24888ابراهٌم انور زكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24913اسماعٌل ابراهٌم منٌر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 وصف التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن21191131وفً تارٌخ  24921وائل منصور عبد الحلٌم شعبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  24561احمد دمحم عبد اللطٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  24571دمحم سامى ابراهٌم عرفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  24561رضا عبد الفتاح دمحم حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  24631من السٌد ابراهٌم الدسولى تاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌ -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  24623سمٌحه عربى ابراهٌم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  24622 عبد هللا معجبانى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191119وفً تارٌخ  24644العرٌان للمماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 : خاصنوع الشركة , وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  24688لٌلى دمحم توفٌك عمروسى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  24671شرٌف مصطفى عبد الغفار على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 صوصف التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24714دمحم عبد الحمٌد سعٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24733باسم نبٌه ابراهٌم سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  24749احمد محمود حامد على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  24756دمحم سالمه الهوى محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121وفً تارٌخ  24766الصادق ٌوسف عبد الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد  -  51

 , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  24796محمود عبد المحسن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191123وفً تارٌخ  24821رى عبد المعطى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سماح صب -  53

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24861احمد مصطفى مدبولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  24877و العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح دمحم اب -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  24879خالد رفعت دمحم عبد الرازق فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24898اهٌم الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه مجدى ابر -  57

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  24565عمر فاروق سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  24559ر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمه غرٌب غرٌب حسن ، تاج -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24594عمر ابو اللٌل دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24518بك لٌده برلم   عزه عثمان سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  س -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  24628عالء جمال الهم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  24654لٌده برلم   دمحم عماد عبد الجواد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  24669سالم الشحات ابو الفتوح ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  24673سبك لٌده برلم     رشا عبد السالم دمحم عبد الكرٌم ، تاجر فرد ، -  65

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  24726سٌد صدلى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24713منى مصطفى على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191115وفً تارٌخ  24719بماله دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  24746 ابراهٌم مباشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دالٌا عماد عبد هللا -  69

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  24759احمد صبحى عبد الحمٌد محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24791ٌم دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد الفه -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  24817عماد حمدى عبد الرازق طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  15112عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام الدٌن بدوى زٌدان  -  73

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24838نبٌل فاروق صادق لوندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24851ر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر فرٌد احمد فهمى ، تاج -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24874احمد دمحم فاروق حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191129وفً تارٌخ  24883د ،  سبك لٌده برلم   عمرو منصور ابراهٌم منصور غنٌة ، تاجر فر -  77

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24914مصطفى على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21191112تارٌخ وفً  24581زٌدان ترٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24599ناصر فاروق طلب هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191113ٌخ وفً تار 24611عماد جوده عبد الوهاب ابراهٌم طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  24624مرفت امٌن حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  24641محمود طلعت عبد المنعم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  24641سمر خلٌل ابراهٌم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 وصف التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف  تم تعدٌل21191113وفً تارٌخ  24687هانى دمحم محسب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24686اشرف فتحى حبٌب شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, تم تعدٌل نوع الشركة 21191113وفً تارٌخ  24314هشام حسٌن عبد الحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191115وفً تارٌخ  24727مسعود سلٌمان  عبد الرحٌم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  24724سامٌة رجب حسٌن طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  24729عبد الرحمن عبد المنعم عبد الرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24731حنان دمحم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24768احمد مصطفى على على صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191121وفً تارٌخ  24761دمحم على دمحم رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24795ادوار صالح حبشى سولاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24794محى الدٌن ناجح حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  24851نرمٌن سعٌد عبد هللا عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24833احمد نصر احمد سٌد خالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  24819عبد الرحٌم ربٌع احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24862محمود حسٌن دمحم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24865ى احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمه عل -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24899نبٌل محمود رضوان دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24917هٌم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد ابرا -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24918الدٌب لتطرٌز المراتب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  24568دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌونس عبد العاطى ٌونس -  114

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  24577هانى فاوى عبد الجواد فاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24593اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسف السٌد ٌوسف دمحم ، ت -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  24637خالد سمٌر عبد العلٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  24632د ،  سبك لٌده برلم   مصطفى سٌد اسماعٌل موسى ، تاجر فر -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  24651ٌاسر دمحم خلٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  24663لٌده برلم   حسٌن سٌد عبد الواسع ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  111

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  24676سلوى عبد المنعم على محمود سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  24674ك لٌده برلم   عبد هللا سعٌد على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سب -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  24718بٌتر جمال زاخر ناشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  24715ٌوسف دمحم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  24777عبد هللا رمضان عبد المادر عبد الموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24772 مجدى سالم رافعى حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  24816محمود السٌد محمود السٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  15198ولٌد دمحم سعٌد عباس زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  24831احمد دمحم عبد الهادى عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24834سعٌد زكرٌا رضوان رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  24854كرٌم كرم محمود عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128رٌخ وفً تا 24868احمد دمحم هاشم دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24871دمحم على دمحم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24915مصطفى محمود حسن متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24917نصر حسن منصور اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  24581عاطف دمحم احمد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  24612دمحم جودت عبد السمٌع محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24614ٌد ناجى شاكر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   س -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24614سٌد احمد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  24643بد الاله احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام عبد الرازق ع -  131

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191119وفً تارٌخ  24656شباته للدٌكورات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  24651فرد ،  سبك لٌده برلم    تمى ناثان حافظ بولس ، تاجر -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24689حسام حسن دمحم سالم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24711سبك لٌده برلم    سلٌم عبد المجٌد سلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  24714طه عبد العال فخرى ابو الوفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  24728ك لٌده برلم   سلوى عنتر ابراهٌم االعور ، تاجر فرد ،  سب -  136

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24731الفت طه السٌد عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24767كرٌمه السٌد حامد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24793عمرو حسٌن احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121 وفً تارٌخ 24792احمد دمحم على ابو شادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  24811حسنى اسماعٌل سٌد خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصف التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد21191123وفً تارٌخ  24821صالح حامد دمحم عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24842محمود عاطف دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر21191127وفً تارٌخ  24848امل سٌف الدٌن السٌد حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  24861احمد اسماعٌل احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21191131وفً تارٌخ  24893ضٌاء عبد هللا مصطفى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24911احمد عاطف عبد المنعم وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24918عبد الرحٌم شوره حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  24563عادل عوض ذكى بٌباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  24426عصام ناجح عبد الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24596محمود احمد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  24642فوزى ولٌم شحاته حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  24636ن عٌد حسٌن عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صبرى حسٌ -  153

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  24657عاطف سٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  24721منصور فوزى سوٌحه عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  24696اٌمن عبد الفتاح سٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  24723طاهر سامى بهجت صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  24744احمد ابو السعود احمد بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  24743د احمد السعٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمو -  159

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24788امنه شعبان دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191122وفً تارٌخ  24811ى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منال دمحم عل -  161

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24751عبد المنعم احمد دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  24843براهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدى جمعه محمود ا -  163

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24847مجدى حكٌم حبٌب بساده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191129وفً تارٌخ  24876بك لٌده برلم   محمصات متولى ، تاجر فرد ،  س -  165

 خاص

تم تعدٌل نوع 21191129وفً تارٌخ  24881عطٌه عبد المولى عبد الجواد عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24912سبك لٌده برلم     مصطفى سالم احمد سالم ، تاجر فرد ، -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  24588احمد دمحم ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  24638برلم   هبه اسامه دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  169

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191119وفً تارٌخ  24647احمد السٌد ٌوسف السٌد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191111وفً تارٌخ  12611سبك لٌده برلم   عبد المحسن دمحم عبد المحسن مرسى ، تاجر فرد ،   -  171

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24683عمرو رمضان دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  24681ه برلم   دمحم الدسولى دمحم شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  173

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  24751عبد المنعم احمد دمحم عبد  الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  24753برلم   احمد فراج سعٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  24735منٌر ودٌد هارون اندراوس اندراوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24764ك لٌده برلم   هانى دمحم اسماعٌل دمحم الٌاسطى ، تاجر فرد ،  سب -  177

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24771احمد حسن على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24774عزب للتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  24825خالد عابدٌن ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191123وفً تارٌخ  24827عصام عبد الرحمن عبد الرحٌم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  24815صابر السٌد صابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  24823مٌنا مٌخائٌل صادق خله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24858احمد محمود احمد حمدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  24863دمحم توفٌك راغب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  185

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24867زٌنب احمد دمحم نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24915بٌب سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناصر خلٌفه ح -  187

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  24586شرٌف على عبد الحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  24582طٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امنٌه حسٌن السٌد حسٌن ع -  189

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24618مصطفى عٌد دمحم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191116وفً تارٌخ  24611هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   والء عبد المنعم عبد الجلٌل عبد  -  191

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24618احمد عواض سٌد عواض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24621،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد عثمان فندٌس ، تاجر فرد -  193

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  24645الحمراوى لالرضٌات والدٌكورات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  24667ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد الحمٌد عبد هللا سلٌمان ، تاج -  195

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24698احمد دمحم احمد على عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24699ٌده برلم   هاله حسٌن الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  197

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24715دمحم الحسن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  24717  وائل سمٌح مزارع عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  199

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24739احمد دمحم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121ً تارٌخ وف 24781كرٌم نبٌل فهمى عبد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24785وائل دمحم ابو زٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122فً تارٌخ و 24811اٌمن رمضان عبد هللا عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  24828احمد سعٌد عبد الحمٌد االحوال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123فً تارٌخ و 24817محمود سلطان دمحم ابو عالٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21191128وفً تارٌخ  24856فراس دمحم محٌى الدٌن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131ارٌخ وفً ت 24891نجالء امٌن عدلى نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24892دمحم عبد هللا عبد السمٌع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131ارٌخ وفً ت 24911كرم مبرون مٌخائٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24597دمحم اسماعٌل حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  24592ش محطه المٌاه من ش دمحم نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191118وفً تارٌخ  24629محمود رشاد عبد الرؤف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  24646ٌاسر دمحم عبد الهادى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24682بدران سعٌد حسنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24672راهٌم دمحم احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اب -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  24722سٌد شحاته فرغلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191115وفً تارٌخ  24721كرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسف ممدوح ف -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  24757احمد ابراهٌم عبد الحى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24734فرد ،  سبك لٌده برلم    عوض نصٌف شحاته ، تاجر -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24765دمحم زٌن الدٌن احمد ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24771سبك لٌده برلم   سمٌه مجدى راغب احمد ، تاجر فرد ،   -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  24812سٌد على سٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  15112ه برلم   حسام الدٌن بدوى زٌدان عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  223

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  24813صفٌة رشاد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24859على سٌد احمد حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  24866دمحم ابراهٌم عبد الحلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128ٌخ وفً تار 24873دمحم خالد عبده السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24919نرمٌن منصور كامل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف  تم21191131وفً تارٌخ  24911مؤسسه طعٌمه للتجاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24921رٌمون رافت بشاى مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصف التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 21191111وفً تارٌخ  24562هانى شعبان ابراهٌم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  24426عصام ناجح عبد الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  24584عبد الرحمن احمد عبد الرحمن عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 شركة , وصف التأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24619السٌد شعبان دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24619ماٌكل رزق نسٌم رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24518عزه عثمان سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  24655امٌر نصرى شكر هللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 ٌر: خاصوصف التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24679دمحم حسن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  24668، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    RMدمحم عبد الستار  -  239

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24612فؤاد سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  24697مسعد محفوظ عبد ربه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  24716اسماء امام عبد الحكٌم وهبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191116وفً تارٌخ  24741دمحم احمد عبد العزٌز دمحم ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 : خاص, وصف التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  24745دمحم ابو السعود احمد بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  24761دمحم عوض هللا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24787عمر دمحم عز الدٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24781عصام عبد الرسول خالد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  24814رو مجاهد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عم -  248

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24844احمد دمحم جوده دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24849بى فاضل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد الن -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  24885اٌهاب دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24891جزٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد السٌد حسن ال -  252

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24911دمحم السعٌد على تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  24567جر فرد ،  سبك لٌده برلم   فكٌه عبد النبى دمحم منتصر ، تا -  254

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  24574احمد دمحم عبد الرحٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  24659جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد العاطى فتحى روٌعى فولى ، تا -  256

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24691دمحم على احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24694م   مرزوق عاطف صدلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  258

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24719تامر احمد شحاته عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  24711خلود دمحم عبد الحمٌد البرجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24784عمرو عبد اللطٌف عٌد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122تارٌخ  وفً 24813دمحم محمود عبد هللا تعلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191127وفً تارٌخ  24836رضا عبد الوهاب زاٌد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191127وفً تارٌخ  24853 باسم ندٌم مٌالد بشٌر )باسم ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  264

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  24887اٌهاب رسمى نخله عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131تارٌخ وفً  24914شهٌره سامح منٌر حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24922سلمان مجدى عاشور امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191111وفً تارٌخ  24566محمود خلف ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191112وفً تارٌخ  24576حازم عبد الرحٌم السٌد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  24591اٌه عبد المادر السنوسى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  24633كرٌم مصطفى دمحم عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  24649احمد دمحم ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  24653صدٌك صادق عٌسى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  24658مال عبد الوهاب عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد ك -  274

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191113وفً تارٌخ  24678كرٌم تمام محمود مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24691ود احمد شجرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مها -  276

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  24711ابراهٌم دمحم عبد العال حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191115وفً تارٌخ  24716دمحم حسن حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح عبد الجلٌل -  278

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191121وفً تارٌخ  24776هٌثم دمحم جالل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24782سن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فراج سلٌم عبد الستار ح -  281

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  24814احمد السٌد على حماد عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  24829، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد دمحم الدٌب  -  282

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24839رمضان عادل رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  24855جر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال ابو زٌد عبد هللا ابو زٌد ، تا -  284

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24869محمود نبٌل زكرٌا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191128وفً تارٌخ  24872ٌده برلم   دمحم احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  286

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191129وفً تارٌخ  24886هٌثم جمال زهرى مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  287

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24919اسالم البدرى السٌد غرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24916نرمٌن مٌخائٌل عبد هللا حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  289

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  24587دمحم سمٌر حسٌن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  24598مصطفى دمحم عبد الرحٌم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116فً تارٌخ و 24616مرسى دمحم حسن دمحم الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  24652اسماء سعد حسن الششتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111ارٌخ وفً ت 24661انتصار كرمانى حسن دمحم دهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  24684دعاء ابراهٌم عبد المعز النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114ٌخ وفً تار 24695احمد على شولى احمد شولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191115وفً تارٌخ  24717طارق كمال عبد العزٌز عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  297

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191116وفً تارٌخ  24736تمام رشاد احمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  298

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24763ابراهٌم مصطفى ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  299

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  24797احمد اٌمن وجٌه رجب ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191121وفً تارٌخ  24789ندى دمحم دمحم شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  24831حمد ابو الفتوح اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ا -  312

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191123وفً تارٌخ  24816الناغى لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24837لوندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌله فاروق صادق -  314

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191127وفً تارٌخ  24852عبد الرحمن ابراهٌم عبد المولى عبد هللا المغٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  24864ا عاطف السٌد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رض -  316

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  24889مجدى دمحم دمحم ٌوسف عوٌنات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 وصف التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24913ٌحى سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هاله  -  318

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  24571دٌنا سلٌمان عبد المنعم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  24572مى حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم حل -  311

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191112وفً تارٌخ  24579دمحم السٌد مجاهد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  24613عاطى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم على عبد ال -  312

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  24621حمدى عبد المنعم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21191119وفً تارٌخ  24639تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عدلى ابراهٌم ، -  314

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191119وفً تارٌخ  19712ٌوسف عربى دمحم عرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  24712سبك لٌده برلم     عمرو محمود الشٌمى محمود ، تاجر فرد ، -  316

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191114وفً تارٌخ  24713ولٌد دمحم ٌسٌن العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191117وفً تارٌخ  24748ده برلم   دمحم شحاته عبد السالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  318

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  24752مارٌان رمسٌس واصف زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  24791لم   احمد سعٌد احمد السٌد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  321

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  24798دمحم السٌد عبد الرحٌم ابو ترن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191122وفً تارٌخ  24799 خالد جاد على عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  322

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191123وفً تارٌخ  24824دمحم عادل دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127ٌخ وفً تار 24841مهند ٌاسر فتحى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191127وفً تارٌخ  24846دمحم نوفل دمحم دمحم البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  24881خالد محمود مصطفى شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21191131وفً تارٌخ  24894امٌره عادل حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  327

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  24897حسٌن عبد الرؤوف اسماعٌل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  328

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 

 الى: مكتب السالم للرحالت   17727تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: مؤسسه الفٌروز للتورٌدات العمومٌة   24181تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  2

   new wayالى: نٌو واى  2495تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: ماى تاج للتجاره والمماوالت والتورٌدات   21693تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: مرٌم للطباعه   23295الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة 21191112،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: السالم للتورٌدات العمومٌه   21161تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  6

  الى: العربٌه للتورٌدات العمومٌه  23973تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: بٌور اوٌل المدٌنه المنورة   21513تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  8

 الى: االٌمان للتكٌٌف   15298تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: مركز دار الٌسر الطبى   12377اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل21191113،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: الكومٌتالز   23725تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  11

 وم  الى: مصنع العمرو لاللومنٌ 12611تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: نبٌل ستون   18351تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  13



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: كنترول بى للخدمات الهندسٌة   15271تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: فرٌدم   13341اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل21191113،  فى تارٌخ :   -  15

   tasty pastaالى: تٌستى باستا  21516تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  16

راد والتصدٌر الى: المؤسسه المصرٌة لالستٌ 24326تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  17

 والتجاره والتورٌدات  

 الى: شمرو   19716تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  18

 الى: بشره خٌر   24597تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  19

 الى: مؤسسه الروضه لتجاره بٌض المائده   24168بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر21191117،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: الرحمه لتشطٌبات الداخلٌه   19895تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  21

الى: سٌتى وود مصر لالستٌراد وتصنٌع  22362تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  22

 االخشاب  

 KE FORالى: المندٌل الٌكترتن  24549تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  23

ELECTRICAL PRODUCTS   

 الى: ستودٌو زووم   6662تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: الهندسٌه العمال االلمونٌوم   18653تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  25

 الى: المصرٌة لتوزٌع االجهزه الكهربائٌه   13213ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21191121،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: بالمٌه   15112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  27

 jusour for الى: جسور للتجارة والخدمات 24785تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  28

trading and services   

الى: االنوار الدمحمٌه لتجاره وتورٌدات المواد  7757تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  29

 الغذائٌه  

 لتجارة والمماوالت  الى: فٌستا ل 18225تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  31

الى: مصر الدولٌة للتصدٌر واالستٌراد  24794تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  31

 والتورٌدات  

التخلٌص الى: النزاهه لالستٌراد والتصدٌر و 14478تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  32

 الجمركى واالحذٌه  

الى: النزاهه لالستٌراد والتصدٌر والتخلٌص  14478تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  33

 الجمركى واالحذٌه  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

  ــــــــــــــــــــــ   

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    12264سٌد على عبد الوهاب وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها وتسلم كل شرٌن كافه حموله والشركة لٌس لها فروع ولذلن ٌتم محو الشركة

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    12264وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  سٌد على عبد الوهاب   - 2

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    19384حسٌن عبد الوكٌل فرج وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 ل شرٌن كافه حموله والشركة لٌس لها فروع وبذلن تم محو المٌدالسجل  تم فسخ الشركة وتصفٌتها واستلم ك

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    19384حسٌن عبد الوكٌل فرج وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  امر محو لفسخ الشركة وتصفٌتها

تم    21191112، وفى تارٌخ    5134تضامن  سبك لٌدها برلم :  مجدى ابراهٌم مصطفى وشرٌكه عماد هاشم دمحم  ، شركة   - 5

محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى وكذلن الفرع 

 الماهره 375512الممٌد برلم 

تم    21191112، وفى تارٌخ    5134سبك لٌدها برلم : مجدى ابراهٌم مصطفى وشرٌكه عماد هاشم دمحم  ، شركة تضامن     - 6

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، وفى تارٌخ    23322شركة عربٌه اون الٌن للوساطه فى االوراق المالٌه  ، شركة مساهمة  سبك لٌدها برلم :    - 7

 تم محو/شطب السجل  امر محو اللغاء الفرع   21191113

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    12944سن سعدونى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : حسن سٌد ح   - 8

 السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    12944حسن سٌد حسن سعدونى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 ر محو لفسخ الشركة وتصفٌتها نهائٌاالسجل  ام

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    13143عفاف دمحم سٌد وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 امر محو لنمل الممر

تم محو/شطب السجل     21191119، وفى تارٌخ    13143عفاف دمحم سٌد وشركائها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 امر محو لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من سجل العبور

   21191119، وفى تارٌخ    13143شركة عفاف دمحم سٌد عبد الفتاح جالل وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 تم محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر

   21191119، وفى تارٌخ    13143شركة عفاف دمحم سٌد عبد الفتاح جالل وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 تم محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من سجل العبور

تم    21191119، وفى تارٌخ    15391بسٌطة  سبك لٌدها برلم : احمد السٌد دمحم عبد الستار وشركاه  ، توصٌة    - 14

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى السجل التجارى نهائٌا

تم    21191119، وفى تارٌخ    15391احمد السٌد دمحم عبد الستار وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة

   21191111، وفى تارٌخ    11123ناجى نصٌف جاد السٌد وشركاه للمالبس الجاهزه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 16

 تم محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر

   21191111، وفى تارٌخ    11123طة  سبك لٌدها برلم : ناجى نصٌف جاد السٌد وشركاه للمالبس الجاهزه  ، توصٌة بسٌ   - 17

 تم محو/شطب السجل  ٌتم محو لٌد الشركة من سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    11123احمد الشربٌنى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 18

 ل الممرامر محو لنم

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    11123احمد الشربٌنى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 19

 ٌتم محو لٌد الشركة من سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه

تم محو/شطب السجل     21191111ارٌخ ، وفى ت   11123ناجى نصٌف وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 امر محو لنمل الممر

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    11123ناجى نصٌف وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 ٌتم محو لٌد الشركة من سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه

   21191111، وفى تارٌخ    11123اه للمالبس الجاهزه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : ناجى نصٌف جاد السٌد وشرك   - 22

 تم محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر

   21191111، وفى تارٌخ    11123ناجى نصٌف جاد السٌد وشركاه للمالبس الجاهزه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 و لٌد الشركة من سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌهتم محو/شطب السجل  ٌتم مح



 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 محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    11123احمد الشربٌنى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 24

 امر محو لنمل الممر

تم محو/شطب السجل     21191111وفى تارٌخ  ،   11123احمد الشربٌنى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 25

 ٌتم محو لٌد الشركة من سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    11123ناجى نصٌف وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

 امر محو لنمل الممر

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    11123ناجى نصٌف وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 27

 ٌتم محو لٌد الشركة من سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه

   21191111، وفى تارٌخ    11123ناجى نصٌف جاد السٌد وشركاه للمالبس الجاهزه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 28

 تم محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر

   21191111، وفى تارٌخ    11123ناجى نصٌف جاد السٌد وشركاه للمالبس الجاهزه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 29

 لٌوبٌهتم محو/شطب السجل  ٌتم محو لٌد الشركة من سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الم

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    11123احمد الشربٌنى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 امر محو لنمل الممر

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    11123احمد الشربٌنى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 31

 د الشركة من سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌهٌتم محو لٌ

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    11123ناجى نصٌف وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 32

 امر محو لنمل الممر

تم محو/شطب السجل     21191111ٌخ ، وفى تار   11123ناجى نصٌف وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 33

 ٌتم محو لٌد الشركة من سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه

تم محو/شطب السجل     21191114، وفى تارٌخ    12683نادر طه دمحم طه وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 34

 امر محو لنمل الممر

تم محو/شطب السجل     21191114، وفى تارٌخ    12683، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   نادر طه دمحم طه وشرٌكه   - 35

 ٌتم محو لٌد الشركة من سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه

ة تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشرك   21191116، وفى تارٌخ    344امام اخوان  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 36

 واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل التجارى

تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ    21191116، وفى تارٌخ    344امام اخوان  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 37

 الشركة وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    11351ا برلم : عهدى شولى حبٌب وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌده   - 38

 السجل  امر محو اللغاء الفرع

تم محو/شطب السجل  امر محو    21191116، وفى تارٌخ    11351سٌم اٌرا  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 39

 اللغاء الفرع

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    14734 جٌهان فكرى وشركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   - 41

 امر محو الغاء الفرع النتهاء عمد االٌجار
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تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    6134سعد الدٌن دمحم وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 41

 امر محو لنمل الممر الى محافظه الشرلٌه

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    11872وشركاهما  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :  شٌماء دمحم   - 42

 امر محو لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه

تم    21191123، وفى تارٌخ    17523دمحم فرٌد محمود صادق الشعشاعى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 43

 امر محو لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه  محو/شطب السجل

تم    21191123، وفى تارٌخ    17523غاده مجدى عبد السمٌع مرسى وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 44

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه

تم محو/شطب السجل  امر    21191123، وفى تارٌخ    16345رلم : امٌر غالى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها ب   - 45

 محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل  تم    21191123، وفى تارٌخ    16345امٌر غالى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 46

 لتجارىفسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافه حموله وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من السجل ا

تم محو/شطب    21191128، وفى تارٌخ    12149تامر ربٌع حسنو عبده وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 47

 السجل  امر محو لنمل الممر

تم محو/شطب    21191128، وفى تارٌخ    12149تامر ربٌع حسنو عبده وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 48

 ل  امر محو لنمل الممرالسج

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    16151جمال السٌد عمل وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 49

 امر محو لتغٌر الكٌان المانونى الى ذات مسئولٌه محدوده الشركة بها شرٌن اجنبى

تم محو/شطب السجل  تم محو    21191131، وفى تارٌخ    11665برلم : دمحم كرم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها    - 51

 لٌد الفرع

تم محو/شطب السجل  امر    21191131، وفى تارٌخ    11665دمحم كرم وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 51

 محو لفسخ الشركة والغاء الفرع

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    11665من  سبك لٌدها برلم : العالمٌة لمطع غٌار السٌارات  ، شركة تضا   - 52

 السجل  تم محو لٌد الفرع

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    11665العالمٌة لمطع غٌار السٌارات  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 53

 السجل  امر محو لفسخ الشركة والغاء الفرع

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191112وفً تارٌخ   ، 11918نصر السٌد عبد المادر وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191112وفً تارٌخ   ، 11918نصر السٌد عبد المادر وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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 رأس المال , وصف  21191112وفً تارٌخ   ، 11918عمرو دمحم سعٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191118وفً تارٌخ   ، 23185دمحم راضى رمضان وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   111111.000وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191118وفً تارٌخ   ، 23185دمحم راضى رمضان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    12258ٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركة الحواوٌشى لالستٌراد والتصدٌر ) ٌحٌى سعد خلف وشركاه ( توصٌة بس -  6

 جنٌه   251110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191118،

وفً تارٌخ    12258شركة الحواوٌشى للتصدٌر )ٌحٌى مسعد خلف وشرٌكه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   251110111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل 21191118،

وفً تارٌخ    12258شركة الحواوٌشى لالستٌراد والتصدٌر ) ٌحٌى سعد خلف وشركاه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   251110111رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 21191118،

وفً تارٌخ    12258شركة الحواوٌشى للتصدٌر )ٌحٌى مسعد خلف وشرٌكه ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   251110111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191118،

تم تعدٌل رأس المال  21191114وفً تارٌخ   ، 12912ته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم حسن حسٌن السٌد وشرٌك -  11

 جنٌه   511110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 تم تعدٌل رأس المال 21191114وفً تارٌخ   ، 12912دمحم حسن حسٌن السٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   511110111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191115وفً تارٌخ   ، 15926احمد فاروق احمد ابو زٌد وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   121111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191115وفً تارٌخ   ، 15926احمد فاروق احمد ابو زٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   121111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191115ٌخ   ،وفً تار 15926احمد فاروق احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   121111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191115وفً تارٌخ   ، 15926احمد فاروق احمد ابو زٌد وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   121111110111ح رأس مالها ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس  21191115وفً تارٌخ   ، 15926احمد فاروق احمد ابو زٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   121111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191115وفً تارٌخ   ، 15926، سبك لٌدها برلم ،  احمد فاروق احمد وشركاه شركة تضامن -  17

 جنٌه   121111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191115وفً تارٌخ   ، 21197احمد دمحم احمد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،   وصف التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال ,  21191116وفً تارٌخ   ، 6677ناجى فاروق حنا وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   6111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 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 رأس المال ,  21191116وفً تارٌخ   ، 6677توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ناجى فاروق حنا وشرٌكه  -  21

 جنٌه   6111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191116وفً تارٌخ   ، 6677ناجى فاروق حنا وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   6111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، وصف

تم  21191116وفً تارٌخ   ، 6414شركة ولٌد سالم دمحم سالم ورضا عمر دمحم عمر شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191116وفً تارٌخ   ، 6414ولٌد سالم دمحم سالم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   5111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191116تارٌخ   ، وفً 6414شركة سالم لتجاره لطع غٌار السٌارات شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   5111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191123وفً تارٌخ   ، 23963الغاء السمه التجارٌه للفرع شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   45111110111أس مالها ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس  21191123وفً تارٌخ   ، 23963دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   45111110111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21191123وفً تارٌخ   ، 23963سٌتى برس للطباعه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   45111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191123وفً تارٌخ   ، 23963الغاء السمه التجارٌه للفرع شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   45111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191123وفً تارٌخ   ، 23963دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   45111110111ا ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصف  21191123وفً تارٌخ   ، 23963سٌتى برس للطباعه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   45111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191129وفً تارٌخ   ، 13724رشا خالد دمحم هاشم وشرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   1111110111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  15941السٌد دمحم بحبوح هرٌدى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 ش المواردى السٌده زٌنب  37العمار  1وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع للشركة بالعنوان محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191112وفً تارٌخ  15941السٌد دمحم بحبوح وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 ش المواردى السٌده زٌنب  37العمار  1فرع للشركة بالعنوان محل  الـتأشٌر:   ، اضافه



 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  21191113وفً تارٌخ  8755محسن فهمى عبد العال اسماعٌل وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

مدٌنه العبور الصناعٌه بنشاط  12111االمتداد الشمالى بلون  24العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان المطعه رلم 

 مصنع لتصنٌع الورق المموج اٌداع رلم  وبتارٌخ 

 21191113وفً تارٌخ  23322شركة عربٌه اون الٌن للوساطه فى االوراق المالٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

المنطمه وجنوب االكادٌمٌه التجمع  163خامس فرع تسوٌك تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع بالعنوان التجمع ال

 الخامس الماهره الجدٌده 

تم  21191119وفً تارٌخ  13143شركة عفاف دمحم سٌد عبد الفتاح جالل وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

  16لطعه  18196ح م العبور مركز الحى التاسع بلون تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان المركز الرئٌسى لٌصب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  13143عفاف دمحم سٌد وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

  16لطعه  18196الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان المركز الرئٌسى لٌصبح م العبور مركز الحى التاسع بلون 

تم  21191119وفً تارٌخ  13143شركة عفاف دمحم سٌد عبد الفتاح جالل وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

  16لطعه  18196تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، الغاء العنوان م العبور مركز الحى التاسع بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191119وفً تارٌخ  13143ٌدها برلم    عفاف دمحم سٌد وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك ل -  8

  16لطعه  18196الـتأشٌر:   ، الغاء العنوان م العبور مركز الحى التاسع بلون 

تم  21191111وفً تارٌخ  11123ناجى نصٌف جاد السٌد وشركاه للمالبس الجاهزه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

المنطمه الصناعٌه ب ، ج العبور وبذلن ٌتم  22114ب بلون  4وان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه تعدٌل العن

 محو لٌد الشركة من سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  11123احمد الشربٌنى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

المنطمه الصناعٌه ب ، ج العبور وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من  22114ب بلون  4الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه 

 سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111 وفً تارٌخ 11123ناجى نصٌف وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

المنطمه الصناعٌه ب ، ج العبور وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من  22114ب بلون  4الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه 

 سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه 

تم  21191111وفً تارٌخ  11123سبك لٌدها برلم     ناجى نصٌف جاد السٌد وشركاه للمالبس الجاهزه ، شركة تضامن ،  -  12

المنطمه الصناعٌه ب ، ج العبور وبذلن ٌتم  22114ب بلون  4تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه 

 محو لٌد الشركة من سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  11123ركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    احمد الشربٌنى وشرٌكه ، ش -  13

المنطمه الصناعٌه ب ، ج العبور وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من  22114ب بلون  4الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه 

 سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  11123رٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ناجى نصٌف وش -  14

المنطمه الصناعٌه ب ، ج العبور وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من  22114ب بلون  4الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه 

 سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه 

تم  21191111وفً تارٌخ  11123ى نصٌف جاد السٌد وشركاه للمالبس الجاهزه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ناج -  15

المنطمه الصناعٌه ب ، ج العبور وبذلن ٌتم  22114ب بلون  4تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه 

 ممر الى محافظه الملٌوبٌه محو لٌد الشركة من سجل العبور لنمل ال
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تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  11123احمد الشربٌنى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

المنطمه الصناعٌه ب ، ج العبور وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من  22114ب بلون  4الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه 

 لعبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه سجل ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191111وفً تارٌخ  11123ناجى نصٌف وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

ة من المنطمه الصناعٌه ب ، ج العبور وبذلن ٌتم محو لٌد الشرك 22114ب بلون  4الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه 

 سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191114وفً تارٌخ  12683نادر طه دمحم طه وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  18

الصناعٌه ب ، ج العبور بلون صناعات صغٌره المنطمه  211الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح المصنع الممام على المطعه رلم 

 وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  11351عهدى شولى حبٌب وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  19

 ن دمحم نجٌب ش صالح الدٌ 6وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم  21191116وفً تارٌخ  11351سٌم اٌرا ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 ش صالح الدٌن دمحم نجٌب  6الغاء الفرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  14734جٌهان فكرى وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

الدور االرضى واالول المركز التجارى داون تاون التجمع  R6.96.R561الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان الوحده 

 الخامس الماهره الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  6134الدٌن دمحم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     سعد -  22

الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح خارج زمام بساتٌن االسماعٌلٌه طرٌك انشاص مركز بلبٌس وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من 

 ٌه سجل العبور لنمل الممر الى محافظه الشرل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191121وفً تارٌخ  11872شٌماء دمحم وشركاهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من سجل  13129بلون  1الـتأشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان لٌصبح م العبور المنطمه الصناعٌه لطعه رلم 

 ملٌوبٌه العبور لنمله الى محافظه ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  23963الغاء السمه التجارٌه للفرع ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح ش الغمراوى زهراء السالم مع الغاءه كفرع 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  23963ركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز وشركاه ، ش -  25

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح ش الغمراوى زهراء السالم مع الغاءه كفرع 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21191123وفً تارٌخ  23963سٌتى برس للطباعه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح ش الغمراوى زهراء السالم مع الغاءه كفرع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  23963الغاء السمه التجارٌه للفرع ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  27

 الرئٌسى لٌصبح ش الغمراوى زهراء السالم مع الغاءه كفرع وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الممر 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  23963دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 ءه كفرع العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح ش الغمراوى زهراء السالم مع الغا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  23963سٌتى برس للطباعه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  29

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح ش الغمراوى زهراء السالم مع الغاءه كفرع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  23963لٌدها برلم    الغاء السمه التجارٌه للفرع ، شركة تضامن ،  سبك  -  31

 مركز ابو النمرسى طموه 167وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح طرٌك اسٌوط الزراعى لطعه 
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عدٌل تم ت 21191123وفً تارٌخ  23963دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 مركز ابو النمرسى طموه 167العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح طرٌك اسٌوط الزراعى لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  23963سٌتى برس للطباعه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 مركز ابو النمرسى طموه 167طرٌك اسٌوط الزراعى لطعه الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  23963الغاء السمه التجارٌه للفرع ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 مركز ابو النمرسى طموه 167وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح طرٌك اسٌوط الزراعى لطعه 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  23963دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 مركز ابو النمرسى طموه 167العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح طرٌك اسٌوط الزراعى لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21191123وفً تارٌخ  23963لٌدها برلم    سٌتى برس للطباعه ، شركة تضامن ،  سبك  -  35

 مركز ابو النمرسى طموه 167الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح طرٌك اسٌوط الزراعى لطعه 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  11174جمال الدٌن سعد عبد العال حسن وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

بمنطمه الصناعات الصغٌره باراضى المنطمه  227العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان المركز الرئٌسى الى المطعه رلم 

 الصناعٌه شمال طرٌك المطامٌه العٌن السخنه التجمع الثالث الماهره الجدٌده 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  11174سبك لٌدها برلم    جمال الدٌن سعد عبد العال حسن وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،   -  37

بمنطمه الصناعات الصغٌره باراضى المنطمه  227العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم الغاء الفرع الكائن بالعنوان المطعه رلم 

 الصناعٌه شمال طرٌك المطامٌه العٌن السخنه التجمع الثالث الماهره الجدٌده 

تم  21191123وفً تارٌخ  17523ود صادق الشعشاعى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم فرٌد محم -  38

االستثمارى م  111اسكان الشباب  1624الدور االول عماره  2تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه 

 ى العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه العبور الملٌوبٌه وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من سجل تجار

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  17523غاده مجدى عبد السمٌع مرسى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  39

رى م العبور االستثما 111اسكان الشباب  1624الدور االول عماره  2العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه 

 الملٌوبٌه وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من سجل تجارى العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  12149تامر ربٌع حسنو عبده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

شركة الصعٌد الحى الثانى العبور الملٌوبٌه وبذلن ٌتم محو المٌد من  12عمارة  5 وصف الـتأشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح شمه

 السجل التجارى العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  12149تامر ربٌع حسنو عبده وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

شركة الصعٌد الحى الثانى العبور الملٌوبٌه وبذلن ٌتم محو المٌد من  12عمارة  5، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح شمه    وصف الـتأشٌر:

 السجل التجارى العبور لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه 

تم  21191131ً تارٌخ وف 12459دمحم احمد توفٌك صالح و دمحم فاٌز ابراهٌم بركات ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  42

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم اضافه الفرع التالى للشركة محل بمحطه توتال مدخل المدٌنه الثانى م الشروق طرٌك 

 تابع العبور  12459ولٌد برلم  2119/1/31السوٌس الصحراوى اودع برلم   فى 

تم  21191131وفً تارٌخ  12459، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم احمد توفٌك صالح و دمحم فاٌز ابراهٌم بركات  -  43

تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع للشركة بالعنوان محل محطه توتال التجمع الخامس مركز المدٌنه الثالث بجوار 

 تابع العبور  12459ولٌد برلم دائم تابع  2119/1/31جامعه المستمبل الماهره الجدٌده اودع برلم  فى 

تم  21191131وفً تارٌخ  12459دمحم احمد توفٌك صالح و دمحم فاٌز ابراهٌم بركات ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 اكتوبر  6تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان محل محطه توتال منطمه الخدمات االللٌمٌه م الشٌخ زاٌد 
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 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

على سعد وحسٌن صابر ، شركة تضامن  تم تعدٌل غرض الشركة لٌصبح التجارة والتورٌدات والترمٌل والدهان والتغلٌف  -  1

 :  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر21191116وفً تارٌخ  16476والعزل الحرارى ،  سبك لٌدها برلم   

على سعد وشرٌكته ، شركة تضامن  تم تعدٌل غرض الشركة لٌصبح التجارة والتورٌدات والترمٌل والدهان والتغلٌف والعزل  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  16476الحرارى ،  سبك لٌدها برلم   

حسٌن صابر دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  تم تعدٌل غرض الشركة لٌصبح التجارة والتورٌدات والترمٌل والدهان والتغلٌف  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  16476والعزل الحرارى ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل غرض الشركة لٌصبح التجارة والتورٌدات والترمٌل والدهان والتغلٌف على سعد وحسٌن صابر ، توصٌة بسٌطة  تم  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116وفً تارٌخ  16476والعزل الحرارى ،  سبك لٌدها برلم   

رمٌل والدهان والتغلٌف والعزل على سعد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل غرض الشركة لٌصبح التجارة والتورٌدات والت -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116وفً تارٌخ  16476الحرارى ،  سبك لٌدها برلم   

حسٌن صابر دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل غرض الشركة لٌصبح التجارة والتورٌدات والترمٌل والدهان والتغلٌف  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116وفً تارٌخ  16476سبك لٌدها برلم   والعزل الحرارى ،  

شركة الحواوٌشى لالستٌراد والتصدٌر ) ٌحٌى سعد خلف وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  7

 توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:21191118وفً تارٌخ  12258

 12258شركة الحواوٌشى للتصدٌر )ٌحٌى مسعد خلف وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191118وفً تارٌخ 

ة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   شركة الحواوٌشى لالستٌراد والتصدٌر ) ٌحٌى سعد خلف وشركاه ( ، شرك -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191118وفً تارٌخ  12258

شركة الحواوٌشى للتصدٌر )ٌحٌى مسعد خلف وشرٌكه ( ، شركة تضامن  حذف نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 نشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل ال21191118وفً تارٌخ  12258

شركة عفاف دمحم سٌد عبد الفتاح جالل وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تم حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119وفً تارٌخ  13143

وفً تارٌخ  13143ة  تم حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   عفاف دمحم سٌد وشركائها ، توصٌة بسٌط -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119

خالد شكرى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات  -  13

نه وتجدٌد المعدات وتصنٌع معدات وثالجات المطابخ والفنادق والحلوانى والمخبز من المعادن والمماوالت العمومٌه وصٌا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة 21191111وفً تارٌخ  6151واالستانلس ستٌل والبالستٌن وغٌره ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

رض الشركة لٌصبح االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه احمد ابراهٌم ثروت وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل غ -  14

والتورٌدات والمماوالت العمومٌه وصٌانه وتجدٌد المعدات وتصنٌع معدات وثالجات المطابخ والفنادق والحلوانى والمخبز من 
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دٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تع21191111وفً تارٌخ  6151المعادن واالستانلس ستٌل والبالستٌن وغٌره ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

احمد ابراهٌم ثروت وشرٌكٌه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  -  15

ن والتورٌدات والمماوالت العمومٌه وصٌانه وتجدٌد المعدات وتصنٌع معدات وثالجات المطابخ والفنادق والحلوانى والمخبز م

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  6151المعادن واالستانلس ستٌل والبالستٌن وغٌره ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

خالد شكرى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات  -  16

مٌه وصٌانه وتجدٌد المعدات وتصنٌع معدات وثالجات المطابخ والفنادق والحلوانى والمخبز من المعادن والمماوالت العمو

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة 21191111وفً تارٌخ  6151واالستانلس ستٌل والبالستٌن وغٌره ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه احمد ابراهٌم ثروت وشرٌكه ، توصٌة بسٌط -  17

والتورٌدات والمماوالت العمومٌه وصٌانه وتجدٌد المعدات وتصنٌع معدات وثالجات المطابخ والفنادق والحلوانى والمخبز من 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  6151المعادن واالستانلس ستٌل والبالستٌن وغٌره ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

احمد ابراهٌم ثروت وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركة لٌصبح االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  -  18

نى والمخبز من والتورٌدات والمماوالت العمومٌه وصٌانه وتجدٌد المعدات وتصنٌع معدات وثالجات المطابخ والفنادق والحلوا

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  6151المعادن واالستانلس ستٌل والبالستٌن وغٌره ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

 ابو هشٌمه وشركاه للمماوالت واالستثمار العمارى ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ،  سبك -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191114وفً تارٌخ  12829لٌدها برلم   

نادر طه دمحم طه وشرٌكه ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط لٌصبح تعبئه وتغلٌف مواد غذائٌه و تورٌدات عمومٌه ،  سبك  -  21

 تأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصف ال21191114وفً تارٌخ  12683لٌدها برلم   

تحف وتماثٌل خشبٌه ،  سبك لٌدها برلم    -سمٌر ولسلى وشرٌكته ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط لٌصبح ارت جالٌرى  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191115وفً تارٌخ  16134

تحف وتماثٌل خشبٌه ،  سبك لٌدها برلم    -بح ارت جالٌرى سمٌر ولسلى وشرٌكٌه ، شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط لٌص -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191115وفً تارٌخ  16134

شركة ولٌد سالم دمحم سالم ورضا عمر دمحم عمر ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط االستٌراد واستٌراد وبٌع وتسمٌن وتحضٌن  -  23

وفً تارٌخ  6414مراكز خدمه السٌارات وتصدٌروتجاره لطع  غٌار السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   بط وتم اضافه نشاط / 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191116

ولٌد سالم دمحم سالم وشرٌكه ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط االستٌراد واستٌراد وبٌع وتسمٌن وتحضٌن بط وتم اضافه نشاط  -  24

تم تعدٌل النشاط 21191116وفً تارٌخ  6414مراكز خدمه السٌارات وتصدٌروتجاره لطع  غٌار السٌارات ،  سبك لٌدها برلم    /

 , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

شركة سالم لتجاره لطع غٌار السٌارات ، شركة تضامن  تم الغاء نشاط االستٌراد واستٌراد وبٌع وتسمٌن وتحضٌن بط وتم  -  25

تم 21191116وفً تارٌخ  6414فه نشاط / مراكز خدمه السٌارات وتصدٌروتجاره لطع  غٌار السٌارات ،  سبك لٌدها برلم   اضا

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  12381احمد منٌر محمود احمد حسن وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط المطهرات ،  سبك لٌدها برلم    -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191116
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 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نور حمام ابراهٌم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل نشاط المركز الرئٌسى لٌصبح تجاره خامات ومستلزمات صناعه  -  27

سبك لٌدها برلم   تخرٌز وسحب البالستٌن ،   - 19والمجموعه  6من المجوموعه  36البالستٌن واالستٌراد فٌما عدا المجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116وفً تارٌخ  13176

محمود هشام وشرٌكه ، شركة تضامن  مماوالت عامه وانشائات وتشطٌبات وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به  -  28

لمحوالت الكهربائٌه وكبائن التلٌفونات ،  سبك لٌدها وتوكٌالت تجارٌه وتورٌدات مستلزمات البناء وانشاءات ابراج االتصاالت وا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191116وفً تارٌخ  24615برلم   

وفً تارٌخ  23812احمد توفٌك دمحم سٌد احمد وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط مماوالت ،  سبك لٌدها برلم    -  29

 وصف التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط ,21191121

 23634مجدى حسن ابو العال وشركاه ، شركة تضامن  اضافه نشاط زراعه واستصالح االراضى ،  سبك لٌدها برلم    -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191123وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  12149تامر ربٌع حسنو عبده وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد فمط ،  سبك لٌدها برلم    -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191128

وفً تارٌخ  12149تامر ربٌع حسنو عبده وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط االستٌراد فمط ،  سبك لٌدها برلم    -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191128

رشا خالد دمحم هاشم وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع لتصنٌع المنتجات الورلٌه وعلب الكرتون  -  33

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصف 21191129وفً تارٌخ  13724بجمٌع انواعها ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم احمد توفٌك صالح و دمحم فاٌز ابراهٌم بركات ، شركة تضامن  تم حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر للكاوتش ،  سبك لٌدها  -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21191131وفً تارٌخ  12459برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

  نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة 21191113وفً تارٌخ  19815هالة توكل وشرٌكتها ، سبك لٌدها برلم    -  1

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة 21191113وفً تارٌخ  19815لٌدها برلم   احمد المنٌسى وشركاه ، سبك  -  2

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191116وفً تارٌخ  16476على سعد وحسٌن صابر ، سبك لٌدها برلم    -  3

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: توصٌة 21191116فً تارٌخ و 16476على سعد وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  4

 بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191116وفً تارٌخ  16476حسٌن صابر دمحم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191118وفً تارٌخ  23185دمحم راضى رمضان وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: 21191123وفً تارٌخ  23963الغاء السمه التجارٌه للفرع ، سبك لٌدها برلم    -  7

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191123ارٌخ وفً ت 23963دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  8

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: شركة 21191123وفً تارٌخ  23963سٌتى برس للطباعه ، سبك لٌدها برلم    -  9

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191128وفً تارٌخ  13148احمد فكرى دمحم بدٌر وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191128وفً تارٌخ  13148احمد فكرى دمحم بدٌر وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191128وفً تارٌخ  13148احمد فكرى دمحم بدٌر وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  12

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 21191128وفً تارٌخ  13148احمد فكرى دمحم بدٌر وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم    -  13

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

عدٌل الكٌان المانونى  , وصف التأشٌر: ذات تم ت21191128وفً تارٌخ  918احمد حمادة وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  14

 مسئولٌة محدودة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: نصر السٌد عبد المادر  11918شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  1

 وشرٌكه

الى: مصطفى دمحم مصطفى  5183توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  2

 وشركاه

الى: مصطفى دمحم مصطفى  5183شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  3

 وشركاه

الى: سامٌة سعد زغلول عبد  21117توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112 ،  فى تارٌخ :  -  4

 العزٌز بسٌونى شركائها
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 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الى: هالة توكل وشرٌكتها 19815شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: هالة توكل وشرٌكتها 19815توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: على سعد وشرٌكته 16476شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: على سعد وشرٌكته 16476بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر  21191116،  فى تارٌخ :   -  8

الى: شركة الحواوٌشى  12258توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  9

 للتصدٌر )ٌحٌى مسعد خلف وشرٌكه (

الى: شركة الحواوٌشى  12258بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر   21191118،  فى تارٌخ :   -  11

 للتصدٌر )ٌحٌى مسعد خلف وشرٌكه (

الى: عفاف دمحم سٌد  13143توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  11

 وشركائها

الى: دمحم فرٌد محمود  17523التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم   21191111،  فى تارٌخ :   -  12

 صادق الشعشاعى وشرٌكه

الى: دمحم حسن حسٌن السٌد  12912شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191114،  فى تارٌخ :   -  13

 وشرٌكته

الى: اٌمن طه عبد الحافظ ابو  3131التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم  21191115،  فى تارٌخ :   -  14

 مندور وشرٌكه

الى: اٌمن طه عبد الحافظ  3131توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191115،  فى تارٌخ :   -  15

 ابو مندور وشرٌكه

الى: اٌمن طه عبد الحافظ ابو  3131امن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تض  21191115،  فى تارٌخ :   -  16

 مندور وشرٌكه

الى: ناجى فاروق حنا  6677توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  17

 وشركاه

الى: شركة سالم لتجاره لطع  6414التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن  تم  21191116،  فى تارٌخ :   -  18

 غٌار السٌارات

الى: حسام ٌحٌى عبد  24578شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191117،  فى تارٌخ :   -  19

 الرحٌم دمحم وشرٌكه

الى: الغاء السمه التجارٌه  23963تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة تضامن   21191123،  فى تارٌخ :   -  21

 للفرع

الى: الغاء السمه التجارٌه  23963شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191123،  فى تارٌخ :   -  21

 للفرع

الى: احمد فكرى دمحم بدٌر  13148ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌ  21191128،  فى تارٌخ :   -  22

 وشرٌكه

الى: احمد فكرى دمحم بدٌر  13148توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191128،  فى تارٌخ :   -  23

 وشرٌكه
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الى: احمد فكرى دمحم بدٌر  13148اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل  21191128،  فى تارٌخ :   -  24

 وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

نصر السٌد عبد المادر السما  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت حك اداره الشركة والتولٌع نٌابه عنه  -  1

وتمثٌلها امام الغٌر وجمٌع الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه للشرٌكٌن نصر السٌد عبد المادر السما واحمد محسن فتحى عبد الرسول 

 11918برلم       21191112رٌخ : مجتمعٌن او منفردٌن ، تا

نصر السٌد عبد المادر السما  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت حك اداره الشركة والتولٌع نٌابه عنه  -  2

الرسول  وتمثٌلها امام الغٌر وجمٌع الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه للشرٌكٌن نصر السٌد عبد المادر السما واحمد محسن فتحى عبد

 11918برلم       21191112مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نصر السٌد عبد المادر السما  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت حك اداره الشركة والتولٌع نٌابه عنه  -  3

لمادر السما واحمد محسن فتحى عبد الرسول وتمثٌلها امام الغٌر وجمٌع الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه للشرٌكٌن نصر السٌد عبد ا

 11918برلم       21191112مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد محسن فتحى عبد الرسول  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت حك اداره الشركة والتولٌع نٌابه عنه  -  4

رسمٌه للشرٌكٌن نصر السٌد عبد المادر السما واحمد محسن فتحى عبد الرسول وتمثٌلها امام الغٌر وجمٌع الجهات الرسمٌه والغٌر 

 11918برلم       21191112مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد محسن فتحى عبد الرسول  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت حك اداره الشركة والتولٌع نٌابه عنه  -  5

ر وجمٌع الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه للشرٌكٌن نصر السٌد عبد المادر السما واحمد محسن فتحى عبد الرسول وتمثٌلها امام الغٌ

 11918برلم       21191112مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ع نٌابه عنه احمد محسن فتحى عبد الرسول  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت حك اداره الشركة والتولٌ -  6

وتمثٌلها امام الغٌر وجمٌع الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه للشرٌكٌن نصر السٌد عبد المادر السما واحمد محسن فتحى عبد الرسول 

 11918برلم       21191112مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم سمٌر حسٌن محمود عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن س -  7

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

سمٌر حسٌن محمود عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم  -  8

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

ٌر حسٌن محمود عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم سم -  9

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

تالم سمٌر حسٌن محمود عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واس -  11

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

سمٌر حسٌن محمود عبد المحسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم  -  11

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 
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ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم سمٌر حسٌن محمود عبد المحسن  ش -  12

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم مصطفى عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم  -  13

 5183برلم       21191112تارٌخ :  كافه حموله ومستحماته ،

مصطفى دمحم مصطفى عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم  -  14

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم مصطفى دمحم مصطفى عبد المحسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  15

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم مصطفى عبد المحسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم  -  16

 5183   برلم    21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم مصطفى عبد المحسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم  -  17

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

ود من الشركة واستالم مصطفى دمحم مصطفى عبد المحسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محم -  18

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

دمحم صابر محمود عبد المحسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم  -  19

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

ود عبد المحسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم دمحم صابر محم -  21

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

دمحم صابر محمود عبد المحسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم  -  21

 5183برلم       21191112له ومستحماته ، تارٌخ : كافه حمو

دمحم صابر محمود عبد المحسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم  -  22

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم مصطفى دمحم مصطفى عبد المحسن  توصٌة بسٌطة   -  23

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

مصطفى دمحم مصطفى عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم  -  24

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

سمٌر حسٌن محمود عبد المحسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم  -  25

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

مٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم سمٌر حسٌن محمود عبد المحسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن س -  26

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

دمحم صابر محمود عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم  -  27

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

دمحم صابر محمود عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم  -  28

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

استالم دمحم صابر محمود عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة و -  29

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

دمحم صابر محمود عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تخارج الشرٌن سمٌر حسٌن محمود من الشركة واستالم  -  31

 5183برلم       21191112كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : 

سمٌر حسٌن محمود عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح من حك السٌد مصطفى  -  31

 5183برلم       21191112دمحم مصطفى ، تارٌخ : 

ٌد مصطفى سمٌر حسٌن محمود عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح من حك الس -  32

 5183برلم       21191112دمحم مصطفى ، تارٌخ : 

سمٌر حسٌن محمود عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح من حك السٌد مصطفى  -  33

 5183برلم       21191112دمحم مصطفى ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح من حك السٌد مصطفى سمٌر حسٌن محمود عبد المحسن  توصٌة بسٌطة   -  34

 5183برلم       21191112دمحم مصطفى ، تارٌخ : 

سمٌر حسٌن محمود عبد المحسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح من حك السٌد مصطفى  -  35

 5183 برلم      21191112دمحم مصطفى ، تارٌخ : 

سمٌر حسٌن محمود عبد المحسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح من حك السٌد مصطفى  -  36

 5183برلم       21191112دمحم مصطفى ، تارٌخ : 

حك السٌد مصطفى دمحم مصطفى عبد المحسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح من  -  37

 5183برلم       21191112مصطفى دمحم مصطفى ، تارٌخ : 
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هالة عبد المجٌد هاشم توكل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح لكال من هالة عبد المجٌد هاشم  -  89

م اتخاذ كافه االجراءات المانونٌه الخاصه بالشركة فٌما عدا توكل و نهى عبد المجٌد هاشم توكل مجتمعٌن او منفردٌن وٌحك له

 19815برلم       21191113تصفٌه الشركة او توكٌالت البٌع او الهبه سواء للنفس او للغٌر ، تارٌخ : 

بد المجٌد هاشم هالة عبد المجٌد هاشم توكل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح لكال من هالة ع -  91

توكل و نهى عبد المجٌد هاشم توكل مجتمعٌن او منفردٌن وٌحك لهم اتخاذ كافه االجراءات المانونٌه الخاصه بالشركة فٌما عدا 

 19815برلم       21191113تصفٌه الشركة او توكٌالت البٌع او الهبه سواء للنفس او للغٌر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح لكال من هالة عبد المجٌد هاشم  هالة عبد المجٌد هاشم توكل  -  91

توكل و نهى عبد المجٌد هاشم توكل مجتمعٌن او منفردٌن وٌحك لهم اتخاذ كافه االجراءات المانونٌه الخاصه بالشركة فٌما عدا 

 19815برلم       21191113لغٌر ، تارٌخ : تصفٌه الشركة او توكٌالت البٌع او الهبه سواء للنفس او ل

هالة عبد المجٌد هاشم توكل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح لكال من هالة عبد المجٌد هاشم  -  92

بالشركة فٌما عدا  توكل و نهى عبد المجٌد هاشم توكل مجتمعٌن او منفردٌن وٌحك لهم اتخاذ كافه االجراءات المانونٌه الخاصه

 19815برلم       21191113تصفٌه الشركة او توكٌالت البٌع او الهبه سواء للنفس او للغٌر ، تارٌخ : 

نهى عبد المجٌد هاشم توكل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح لكال من هالة عبد المجٌد هاشم  -  93

م توكل مجتمعٌن او منفردٌن وٌحك لهم اتخاذ كافه االجراءات المانونٌه الخاصه بالشركة فٌما عدا توكل و نهى عبد المجٌد هاش

 19815برلم       21191113تصفٌه الشركة او توكٌالت البٌع او الهبه سواء للنفس او للغٌر ، تارٌخ : 

ره والتولٌع لتصبح لكال من هالة عبد المجٌد هاشم نهى عبد المجٌد هاشم توكل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل االدا -  94

توكل و نهى عبد المجٌد هاشم توكل مجتمعٌن او منفردٌن وٌحك لهم اتخاذ كافه االجراءات المانونٌه الخاصه بالشركة فٌما عدا 

 19815برلم       21191113تصفٌه الشركة او توكٌالت البٌع او الهبه سواء للنفس او للغٌر ، تارٌخ : 

نهى عبد المجٌد هاشم توكل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح لكال من هالة عبد المجٌد هاشم  -  95

توكل و نهى عبد المجٌد هاشم توكل مجتمعٌن او منفردٌن وٌحك لهم اتخاذ كافه االجراءات المانونٌه الخاصه بالشركة فٌما عدا 

 19815برلم       21191113البٌع او الهبه سواء للنفس او للغٌر ، تارٌخ :  تصفٌه الشركة او توكٌالت

نهى عبد المجٌد هاشم توكل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح لكال من هالة عبد المجٌد هاشم  -  96

افه االجراءات المانونٌه الخاصه بالشركة فٌما عدا توكل و نهى عبد المجٌد هاشم توكل مجتمعٌن او منفردٌن وٌحك لهم اتخاذ ك

 19815برلم       21191113تصفٌه الشركة او توكٌالت البٌع او الهبه سواء للنفس او للغٌر ، تارٌخ : 

 حسٌن صابر دمحم شعبان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند حك االدارة والتولٌع لتصبح للشٌن المتضامن السٌد / -  97

على سعد على سالم منفردا وله كافه الصالحٌات ولتحمٌك غرض الشرط ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة ولصالحها 

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل 

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات  مع جمٌع البنون والمصارف من سحب

 16476برلم       21191116االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

لتصبح للشٌن المتضامن السٌد /  حسٌن صابر دمحم شعبان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند حك االدارة والتولٌع -  98

على سعد على سالم منفردا وله كافه الصالحٌات ولتحمٌك غرض الشرط ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة ولصالحها 

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل 

ع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات م

 16476برلم       21191116االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

تعدٌل بند حك االدارة والتولٌع لتصبح للشٌن المتضامن السٌد / حسٌن صابر دمحم شعبان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم  -  99

على سعد على سالم منفردا وله كافه الصالحٌات ولتحمٌك غرض الشرط ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة ولصالحها 
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بكافه اشكالهم وكذلن التعامل وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص 

مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

 16476برلم       21191116االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند حك االدارة والتولٌع لتصبح للشٌن المتضامن السٌد /   حسٌن صابر دمحم شعبان -  111

على سعد على سالم منفردا وله كافه الصالحٌات ولتحمٌك غرض الشرط ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة ولصالحها 

مطاع العام ولطاع االعمال الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وال

مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

 16476برلم       21191116االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

حسٌن صابر دمحم شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند حك االدارة والتولٌع لتصبح للشٌن المتضامن السٌد /  -  111

على سعد على سالم منفردا وله كافه الصالحٌات ولتحمٌك غرض الشرط ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة ولصالحها 

جهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل وضمن اغراضها امام جمٌع ال

مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

 16476برلم       21191116، تارٌخ : االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جمٌع 

حسٌن صابر دمحم شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند حك االدارة والتولٌع لتصبح للشٌن المتضامن السٌد /  -  112

الحها على سعد على سالم منفردا وله كافه الصالحٌات ولتحمٌك غرض الشرط ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة ولص

وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل 

مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

 16476برلم       21191116حتها وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : االلتراض والرهن باسم الشركة ولمصل

على سعد على سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند حك االدارة والتولٌع لتصبح للشٌن المتضامن السٌد / على  -  113

لصادرة منه باسم الشركة ولصالحها وضمن سعد على سالم منفردا وله كافه الصالحٌات ولتحمٌك غرض الشرط ان تكون االعمال ا

اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

ض والرهن البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات االلترا

 16476برلم       21191116باسم الشركة ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

على سعد على سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند حك االدارة والتولٌع لتصبح للشٌن المتضامن السٌد / على  -  114

رض الشرط ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة ولصالحها وضمن سعد على سالم منفردا وله كافه الصالحٌات ولتحمٌك غ

اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

دار خطابات وشهادات االلتراض والرهن البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستص

 16476برلم       21191116باسم الشركة ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

على سعد على سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند حك االدارة والتولٌع لتصبح للشٌن المتضامن السٌد / على  -  115

ه كافه الصالحٌات ولتحمٌك غرض الشرط ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة ولصالحها وضمن سعد على سالم منفردا ول

اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

ت وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات االلتراض والرهن البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكا

 16476برلم       21191116باسم الشركة ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

على  على سعد على سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند حك االدارة والتولٌع لتصبح للشٌن المتضامن السٌد / -  116

سعد على سالم منفردا وله كافه الصالحٌات ولتحمٌك غرض الشرط ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة ولصالحها وضمن 

اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات االلتراض والرهن  البنون والمصارف من سحب

 16476برلم       21191116باسم الشركة ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

تصبح للشٌن المتضامن السٌد / على على سعد على سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل بند حك االدارة والتولٌع ل -  117

سعد على سالم منفردا وله كافه الصالحٌات ولتحمٌك غرض الشرط ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة ولصالحها وضمن 

جمٌع اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع 
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البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات االلتراض والرهن 

 16476برلم       21191116باسم الشركة ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

ل بند حك االدارة والتولٌع لتصبح للشٌن المتضامن السٌد / على على سعد على سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌ -  118

سعد على سالم منفردا وله كافه الصالحٌات ولتحمٌك غرض الشرط ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة ولصالحها وضمن 

ه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص بكاف

البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات االلتراض والرهن 

 16476برلم       21191116باسم الشركة ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

ة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌل بند حك االدارة والتولٌع لتصبح للشٌن المتضامن السٌد / على هبه دمحم حسنٌن دمحم  شرك -  119

سعد على سالم منفردا وله كافه الصالحٌات ولتحمٌك غرض الشرط ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة ولصالحها وضمن 

ام ولطاع االعمال الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع الع

البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات االلتراض والرهن 

 16476برلم       21191116باسم الشركة ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جمٌع ، تارٌخ : 

هبه دمحم حسنٌن دمحم  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌل بند حك االدارة والتولٌع لتصبح للشٌن المتضامن السٌد / على  -  111

سعد على سالم منفردا وله كافه الصالحٌات ولتحمٌك غرض الشرط ان تكون االعمال الصادرة منه باسم الشركة ولصالحها وضمن 

ه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌ

البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات االلتراض والرهن 
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شهادات االلتراض والرهن البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات و
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اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع 

ك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات االلتراض والرهن البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وغل
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 16476برلم       21191116تارٌخ : 



 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

حسٌن صابر دمحم شعبان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ،  -  116

 16476برلم       21191116تارٌخ : 

حسٌن صابر دمحم شعبان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ،  -  117

 16476برلم       21191116تارٌخ : 

حسٌن صابر دمحم شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ،  -  118

 16476برلم       21191116تارٌخ : 

حسٌن صابر دمحم شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ،  -  119

 16476برلم       21191116تارٌخ : 

اغراضها ، حسٌن صابر دمحم شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن  -  121

 16476برلم       21191116تارٌخ : 

على سعد على سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ :  -  121

 16476برلم       21191116

الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : على سعد على سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم  -  122

 16476برلم       21191116

على سعد على سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ :  -  123

 16476برلم       21191116

وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : على سعد على سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف  -  124

 16476برلم       21191116

على سعد على سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ :  -  125

 16476برلم       21191116

بنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : على سعد على سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ال -  126

 16476برلم       21191116

هبه دمحم حسنٌن دمحم  شركة تضامن  شرٌن موصى  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ :  -  127

 16476برلم       21191116

شرٌن موصى  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ :  هبه دمحم حسنٌن دمحم  شركة تضامن  -  128

 16476برلم       21191116

هبه دمحم حسنٌن دمحم  شركة تضامن  شرٌن موصى  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ :  -  129

 16476برلم       21191116

  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : هبه دمحم حسنٌن دمحم -  131

 16476برلم       21191116

هبه دمحم حسنٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ :  -  131

 16476برلم       21191116

ه دمحم حسنٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  البنون والمصارف وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ، تارٌخ : هب -  132

 16476برلم       21191116



 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

برلم       21191116حسٌن صابر دمحم شعبان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  133

16476 

برلم       21191116ن صابر دمحم شعبان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسٌ -  134

16476 

برلم       21191116حسٌن صابر دمحم شعبان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  135

16476 

برلم       21191116توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  حسٌن صابر دمحم شعبان  -  136

16476 

برلم       21191116حسٌن صابر دمحم شعبان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  137

16476 

برلم       21191116ٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : حسٌن صابر دمحم شعبان  توصٌة بسٌطة  مد -  138

16476 

برلم       21191116على سعد على سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  139

16476 

برلم       21191116تلم كافه حموله ، تارٌخ : على سعد على سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واس -  141

16476 

برلم       21191116على سعد على سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  141

16476 

برلم       21191116على سعد على سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  142

16476 

برلم       21191116على سعد على سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  143

16476 

برلم       21191116على سعد على سالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  144

16476 

برلم       21191116هبه دمحم حسنٌن دمحم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  145

16476 

برلم       21191116هبه دمحم حسنٌن دمحم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  146

16476 

برلم       21191116هبه دمحم حسنٌن دمحم  شركة تضامن  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  147

16476 

برلم       21191116هبه دمحم حسنٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  148

16476 

برلم       21191116  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ : هبه دمحم حسنٌن دمحم -  149

16476 



 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

برلم       21191116هبه دمحم حسنٌن دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  خروج الشرٌن واستلم كافه حموله ، تارٌخ :  -  151

16476 

دٌر و شرٌن  تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح حك االداره والتولٌع موكله بهاء ٌوسف على عوض هللا  توصٌة بسٌطة  م -  151

للشٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة والتعامل امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه 

صدر عنهما بعنوان الشركة وضمن اغراضها لتحمٌك غرض الشركة هما او من ٌنوب عنهما لانونا بشرط ان تكون االعمال التى ت

اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بٌع او شراء او تمرٌر حك عٌنى او تبعى فال تنفذ االبتولٌع الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 23185برلم       21191118شخصٌا علٌها ولهما حك توكٌل الغً فى كل او بعض ماذكر وذلن باجر ٌحدده الشركاء ، تارٌخ : 

بهاء ٌوسف على عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح حك االداره والتولٌع موكله  -  152

للشٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة والتعامل امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه 

من ٌنوب عنهما لانونا بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما بعنوان الشركة وضمن اغراضها  لتحمٌك غرض الشركة هما او
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منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك غرض الشركة والتولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه 

ون والمصارف من سحب واٌداع واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهم الحك فى التعامل مع البن

والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف 

 12912برلم       21191114وكل ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن لهم الحك فى االلتراض والرهن ، تارٌخ : 

د دمحم رجب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او فؤاد دمحم احم -  215
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ا وكذلن لهم الحك فى التعامل مع البنون والمصارف من سحب واٌداع واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحه

والتولٌع على الشٌكات وفتح وغلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنون والمصارف 
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والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن التولٌع على الشٌكات للشركاء المتضامنٌن 

 6677برلم       21191116فٌما ٌخص بٌع اصول الشركة تكون بموافمه الشركاء جمٌعا ، تارٌخ : مجتمعٌن او منفردٌن اما 

ٌوسف انطونٌوس امٌن جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع ٌكون حك االداره والتولٌع  -  319

منفردٌن وكذلن التولٌع على الشٌكات للشركاء المتضامنٌن والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او 

 6677برلم       21191116مجتمعٌن او منفردٌن اما فٌما ٌخص بٌع اصول الشركة تكون بموافمه الشركاء جمٌعا ، تارٌخ : 



 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

داره والتولٌع ٌوسف انطونٌوس امٌن جرجس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع ٌكون حك اال -  311

والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن التولٌع على الشٌكات للشركاء المتضامنٌن 

 6677برلم       21191116مجتمعٌن او منفردٌن اما فٌما ٌخص بٌع اصول الشركة تكون بموافمه الشركاء جمٌعا ، تارٌخ : 

اروق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه مٌنا ناجى ف -  311

امام الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن التولٌع على الشٌكات للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او 

 6677برلم       21191116وافمه الشركاء جمٌعا ، تارٌخ : منفردٌن اما فٌما ٌخص بٌع اصول الشركة تكون بم

مٌنا ناجى فاروق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه  -  312

شركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او امام الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن التولٌع على الشٌكات لل

 6677برلم       21191116منفردٌن اما فٌما ٌخص بٌع اصول الشركة تكون بموافمه الشركاء جمٌعا ، تارٌخ : 

مٌنا ناجى فاروق حنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌه  -  313

رسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن وكذلن التولٌع على الشٌكات للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او امام الجهات ال

 6677برلم       21191116منفردٌن اما فٌما ٌخص بٌع اصول الشركة تكون بموافمه الشركاء جمٌعا ، تارٌخ : 

ٌن  اضافه حك االداره والتولٌع للسٌد عبد المجلى السمان فمٌر السٌد عبد المجلى السمان فمٌر  شركة تضامن  مدٌر و شر -  314

وحك االداره والتولٌع للطرف االول المدٌر العام دمحم عبد الجواد دمحم رضوان شلبى اوسع السلطات فى اداره الشركة فى حدود 

ركات واالفراد وحك االلتاض اغراضها وٌشمله حك االداره والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والهٌئات والمؤسسات والش

والحصول على التسهٌالت من ومع البنون وٌوكل عنه الطرفان الثانى على دمحم عبد الجواد شلبى نائب المدٌر والثالث السٌد عبد 

 17198برلم       21191116المجلى السمان فمٌر مساعد نائب المدٌر منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

السمان فمٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافه حك االداره والتولٌع للسٌد عبد المجلى السمان فمٌر  السٌد عبد المجلى -  315

وحك االداره والتولٌع للطرف االول المدٌر العام دمحم عبد الجواد دمحم رضوان شلبى اوسع السلطات فى اداره الشركة فى حدود 

ات الحكومٌه والهٌئات والمؤسسات والشركات واالفراد وحك االلتاض اغراضها وٌشمله حك االداره والتعامل مع جمٌع الجه

والحصول على التسهٌالت من ومع البنون وٌوكل عنه الطرفان الثانى على دمحم عبد الجواد شلبى نائب المدٌر والثالث السٌد عبد 

 17198رلم   ب    21191116المجلى السمان فمٌر مساعد نائب المدٌر منفردٌن او مجتمعٌن ، تارٌخ : 

السٌد عبد المجلى السمان فمٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وللطرف االول المدٌر العام حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى  -  316

 17198برلم       21191116كل او بعض ما ذكر وكذلن التصرف فى اصول الشركة بالبٌع او الرهن ، تارٌخ : 

ٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وللطرف االول المدٌر العام حك تفوٌض او توكٌل الغٌر فى السٌد عبد المجلى السمان فم -  317

 17198برلم       21191116كل او بعض ما ذكر وكذلن التصرف فى اصول الشركة بالبٌع او الرهن ، تارٌخ : 

والتولٌع الى الشرٌن / حسام ٌحٌى عبد  حسام ٌحٌى عبد الرحٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره -  318

الرحٌم دمحم منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة وبما الٌضرها وله حك التعامل مع البنون من فتح والفال 

    21191117الحسابات وااللتراض وحك الرهن باسم الشركة وبٌع اصول الشركة او تفوٌض او توكٌل ما ٌنوب عنه ، تارٌخ : 

 24578برلم   

حسام ٌحٌى عبد الرحٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع الى الشرٌن / حسام ٌحٌى عبد  -  319

 الرحٌم دمحم منفردا وله كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك اغراض الشركة وبما الٌضرها وله حك التعامل مع البنون من فتح والفال

    21191117الحسابات وااللتراض وحك الرهن باسم الشركة وبٌع اصول الشركة او تفوٌض او توكٌل ما ٌنوب عنه ، تارٌخ : 

 24578برلم   

سلٌم صبحى علٌوه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح اداره الشركة والتولٌع موكله للشرٌن  -  321

المتضامن السٌده / شٌماء دمحم عبد العزٌز ولها فى ذلن التعامل مع جمٌع المصالح والمؤسسات والهٌئات والتولٌع نٌابه عن الشركة 

لعمود والمستندات وفٌض المبالغ والتعامل مع جمٌع البنون وااللتراض واالستدانه وفتح االعتمادات ولها الحك على جمٌع االوراق وا

فى الرهن التجارى لصالح الشركة وشراء او بٌع كافه اصول الشركة من اراضى ومبانى وسٌارات وحك التصرف فٌها ولبض 

 11872برلم       21191121والنفع على الشركة ، تارٌخ : االموال والتولٌع على عمود البٌع مما ٌعود بالمصلحه 



 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

شٌماء دمحم عبد العزٌز عبد المادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح اداره الشركة والتولٌع  -  321

لمصالح والمؤسسات والهٌئات والتولٌع موكله للشرٌن المتضامن السٌده / شٌماء دمحم عبد العزٌز ولها فى ذلن التعامل مع جمٌع ا

نٌابه عن الشركة على جمٌع االوراق والعمود والمستندات وفٌض المبالغ والتعامل مع جمٌع البنون وااللتراض واالستدانه وفتح 

حك االعتمادات ولها الحك فى الرهن التجارى لصالح الشركة وشراء او بٌع كافه اصول الشركة من اراضى ومبانى وسٌارات و

برلم       21191121التصرف فٌها ولبض االموال والتولٌع على عمود البٌع مما ٌعود بالمصلحه والنفع على الشركة ، تارٌخ : 

11872 

    21191121سلٌم صبحى علٌوه  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مدٌر مسئول عن شركة الشاهٌن جروب ، تارٌخ :  -  322

 11872برلم   

 عبد العزٌز عبد المادر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مدٌر مسئول عن شركة الشاهٌن جروب ، تارٌخ : شٌماء دمحم -  323

 11872برلم       21191121

دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز  -  324

    21191123شٌكات لالول والثانى حسام عبد الوهاب تهامى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ : عدا التولٌع على ال

 23963برلم   

دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز  -  325

    21191123ت لالول والثانى حسام عبد الوهاب تهامى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ : عدا التولٌع على الشٌكا

 23963برلم   

دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز  -  326

    21191123ول والثانى حسام عبد الوهاب تهامى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ : عدا التولٌع على الشٌكات لال

 23963برلم   

دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز  -  327

    21191123والثانى حسام عبد الوهاب تهامى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ : عدا التولٌع على الشٌكات لالول 

 23963برلم   

دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز  -  328

    21191123انى حسام عبد الوهاب تهامى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ : عدا التولٌع على الشٌكات لالول والث

 23963برلم   

دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز  -  329

    21191123حسام عبد الوهاب تهامى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ : عدا التولٌع على الشٌكات لالول والثانى 

 23963برلم   

دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز  -  331

    21191123عبد الوهاب تهامى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ :  عدا التولٌع على الشٌكات لالول والثانى حسام

 23963برلم   

دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز  -  331

    21191123الوهاب تهامى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ :  عدا التولٌع على الشٌكات لالول والثانى حسام عبد

 23963برلم   

دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز  -  332

    21191123هاب تهامى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ : عدا التولٌع على الشٌكات لالول والثانى حسام عبد الو

 23963برلم   



 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

دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز  -  333

    21191123تهامى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ : عدا التولٌع على الشٌكات لالول والثانى حسام عبد الوهاب 

 23963برلم   

دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز  -  334

    21191123ى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ : عدا التولٌع على الشٌكات لالول والثانى حسام عبد الوهاب تهام

 23963برلم   

دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز  -  335

    21191123دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ : عدا التولٌع على الشٌكات لالول والثانى حسام عبد الوهاب تهامى و 

 23963برلم   

حسام عبد الوهاب تهامى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عدا التولٌع  -  336

برلم       21191123د العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ : على الشٌكات لالول والثانى حسام عبد الوهاب تهامى و دمحم عبد الحكٌم عب

23963 

حسام عبد الوهاب تهامى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عدا التولٌع  -  337

برلم       21191123تارٌخ :  على الشٌكات لالول والثانى حسام عبد الوهاب تهامى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ،

23963 

حسام عبد الوهاب تهامى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عدا التولٌع  -  338

برلم       21191123على الشٌكات لالول والثانى حسام عبد الوهاب تهامى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ : 

23963 

حسام عبد الوهاب تهامى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عدا التولٌع  -  339

برلم       21191123على الشٌكات لالول والثانى حسام عبد الوهاب تهامى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ : 

23963 

حسام عبد الوهاب تهامى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عدا التولٌع  -  341

برلم       21191123على الشٌكات لالول والثانى حسام عبد الوهاب تهامى و دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز مجتمعٌن ، تارٌخ : 

23963 

اب تهامى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع للشرٌن دمحم عبد الحكٌم عبد العزٌز عدا التولٌع حسام عبد الوه -  341
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 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
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 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
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 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
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 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
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 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
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 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

ٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى السٌد توفٌك ٌونس الطفلى  توصٌة بسٌطة  مد -  417

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

السٌد توفٌك ٌونس الطفلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  -  418

 13148برلم       21191128:  جمٌع االختصاصات ، تارٌخ

السٌد توفٌك ٌونس الطفلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  -  419

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

ه والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى جمٌع احمد فكرى دمحم بدٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدار -  421

 13148برلم       21191128االختصاصات ، تارٌخ : 

احمد فكرى دمحم بدٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى جمٌع  -  421

 13148برلم       21191128االختصاصات ، تارٌخ : 

احمد فكرى دمحم بدٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى جمٌع  -  422

 13148برلم       21191128االختصاصات ، تارٌخ : 

دمحم بدٌر منفردا فى جمٌع احمد فكرى دمحم بدٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى  -  423

 13148برلم       21191128االختصاصات ، تارٌخ : 

احمد فكرى دمحم بدٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى جمٌع  -  424

 13148برلم       21191128االختصاصات ، تارٌخ : 

دٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى جمٌع احمد فكرى دمحم ب -  425

 13148برلم       21191128االختصاصات ، تارٌخ : 

احمد فكرى دمحم بدٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى جمٌع  -  426

 13148برلم       21191128الختصاصات ، تارٌخ : ا

احمد فكرى دمحم بدٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى جمٌع  -  427

 13148برلم       21191128االختصاصات ، تارٌخ : 

رٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى جمٌع احمد فكرى دمحم بدٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  428

 13148برلم       21191128االختصاصات ، تارٌخ : 

احمد فكرى دمحم بدٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى جمٌع  -  429

 13148برلم       21191128االختصاصات ، تارٌخ : 

احمد فكرى دمحم بدٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى جمٌع  -  431

 13148برلم       21191128االختصاصات ، تارٌخ : 



 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

شرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى جمٌع احمد فكرى دمحم بدٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع لل -  431

 13148برلم       21191128االختصاصات ، تارٌخ : 

حسام وهدان دمحم الطوخى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  -  432

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

حسام وهدان دمحم الطوخى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  -  433

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

بدٌر منفردا فى حسام وهدان دمحم الطوخى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم  -  434

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

حسام وهدان دمحم الطوخى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  -  435

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

حسام وهدان دمحم الطوخى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  -  436

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

رى دمحم بدٌر منفردا فى حسام وهدان دمحم الطوخى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فك -  437

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

حسام وهدان دمحم الطوخى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  -  438

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

دمحم الطوخى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  حسام وهدان -  439

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

دا فى حسام وهدان دمحم الطوخى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفر -  441

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

حسام وهدان دمحم الطوخى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  -  441

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

ة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى حسام وهدان دمحم الطوخى  شرك -  442

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

حسام وهدان دمحم الطوخى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  -  443

 13148برلم       21191128صات ، تارٌخ : جمٌع االختصا

السٌد توفٌك ٌونس الطفلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  -  444

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

رٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى السٌد توفٌك ٌونس الطفلى  شركة تضامن  مدٌر و ش -  445

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

السٌد توفٌك ٌونس الطفلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  -  446

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

السٌد توفٌك ٌونس الطفلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  -  447

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 



 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

والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  السٌد توفٌك ٌونس الطفلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره -  448

 13148برلم       21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

السٌد توفٌك ٌونس الطفلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن احمد فكرى دمحم بدٌر منفردا فى  -  449

 13148  برلم     21191128جمٌع االختصاصات ، تارٌخ : 

جٌالن حمدى حسٌن حنفى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه / جٌالت حمدى حسٌن حنفى واستلمت كافه  -  451

 21254برلم       21191128حمولها ، تارٌخ : 

مرفت كامل منصور عبٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌكه / جٌالت حمدى حسٌن حنفى واستلمت كافه  -  451

 21254برلم       21191128حمولها ، تارٌخ : 

رشا خالد دمحم هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل االداره والتولٌع لتصبح / االداره والتولٌع من حك السٌده /  -  452

مٌه والمطاع العام ولطاع رشا خالد دمحم هاشم منفرده ولها الحك فى التعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكو

االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارف من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

وغلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وحك االلتراض والرهن 

 13724برلم       21191129الشركة وكذلن لها حك التولٌع على ، تارٌخ :  وكل ذلن باسم

رشا خالد دمحم هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه  -  453

ت الشركة بالنمد او باالجل ولها حك توكٌل لصالحها ولها الحك فى ابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامال

 13724برلم       21191129الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

تم لبول استماله السٌد / محمود عبد المجٌد السٌد احمد من  -محمود عبد المجٌد السٌد احمد  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق   -  454

 11117برلم       21191131مجلس االداره ، تارٌخ : 

تم لبول استماله السٌد / محمود عبد المجٌد السٌد احمد من  -كرٌم بدر عبد الحمٌد حسٌن  جمعٌة تعاونٌة  امٌن صندوق   -  455

 11117برلم       21191131مجلس االداره ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 16476برلم       21191116د وحسٌن صابر  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : على سع -  1

 16476برلم       21191116على سعد وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 16476برلم       21191116: حسٌن صابر دمحم وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ  -  3

 16476برلم       21191116على سعد وحسٌن صابر  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

 16476برلم       21191116على سعد وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

 16476برلم       21191116حسٌن صابر دمحم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  6

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2495برلم       21191112، تارٌخ :  55نبٌل دمحم خلٌل    دالٌه  -  1

 2495برلم       21191112، تارٌخ :  56دالٌه نبٌل دمحم خلٌل     -  2

 2495برلم       21191112، تارٌخ :  57  2121/11/18دالٌه نبٌل دمحم خلٌل  سارى حتى  -  3

 11152برلم       21191113، تارٌخ :  69  2121/9/11دمحم رافت عبد المنعم عبد هللا  سارى حتى  -  4

 53برلم       21191116، تارٌخ :  99  2122/17/29جمال سٌد امٌن  سارى حتى  -  5

 3824برلم       21191118، تارٌخ :  133  2122/18/23جمال على عبد المجٌد على  سارى حتى  -  6

 1347برلم       21191119، تارٌخ :  163  2119/16/15عادل عبد المنعم الملٌجى احمد  سارى حتى  -  7

 1347برلم       21191119، تارٌخ :  163  2119/16/15عادل عبد النعٌم الملٌجى  سارى حتى  -  8

 2938برلم       21191111، تارٌخ :  186  2121/17/11منتجات البان وحلوٌات نافع  سارى حتى  -  9

 2938برلم       21191111، تارٌخ :  186  2121/17/11د  سارى حتى اسماعٌل عبد الهادى محمو -  11

 9376برلم       21191113، تارٌخ :  212  2123/12/13هاشم دمحم متولى ٌاسٌن  سارى حتى  -  11

 7913برلم       21191114، تارٌخ :  224  2121/19/23احمد كامل احمد حسٌن  سارى حتى  -  12

 934برلم       21191114، تارٌخ :  248  2123/11/19ف  سارى حتى امٌره بشرى ٌوس -  13

 2143برلم       21191114، تارٌخ :  227على دمحم على السٌد     -  14

 2143برلم       21191114، تارٌخ :  228على دمحم على السٌد     -  15

 2143برلم       21191114، تارٌخ :  229على دمحم على السٌد     -  16

 11563برلم       21191114، تارٌخ :  245  2122/12/31دمحم على دمحم احمد  سارى حتى  -  17

 4971برلم       21191114، تارٌخ :  222  2123/12/27تعدٌل االسم  التجاري الى / طاحون للتجارة  سارى حتى  -  18

 4971برلم       21191114، تارٌخ :  222  2123/12/27على احمد بدر احمد  سارى حتى  -  19

 11248برلم       21191115، تارٌخ :  271  2121/11/27محمود دمحم تهامى السٌد  سارى حتى  -  21

 11919برلم       21191115، تارٌخ :  273دمحم جمال الدٌن دمحم منصور     -  21

 8833برلم       21191116، تارٌخ :  312  2122/19/19سعٌد ابو العال عبد السالم ابو العال  سارى حتى  -  22



 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

 11512برلم       21191116، تارٌخ :  314  2121/13/23بهجت دمحم دردٌر دمحم  سارى حتى  -  23

 3274برلم       21191117، تارٌخ :  347رافت كرم حبٌش سلٌمان     -  24

 3274برلم       21191117، تارٌخ :  348رافت كرم حبٌش سلٌمان     -  25

 3274برلم       21191117، تارٌخ :  349  2121/12/18رافت كرم حبٌش سلٌمان  سارى حتى  -  26
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