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عن مماوالت  72255برلم  21191111، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،  محمود عشماوى احمد عبدالاله  ، تاجر  -  1

 بوالق الدكرور-ناهٌا -شارع الجامع الجدٌد 71عامة ، بجهة : 

عن نماشه ، بجهة  72291برلم  21191113، لٌد فى  51110111حسن عبدالحمٌد احمد ابوالهنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 طابك الدٌابه بوالق الدكرور شارع ؼالب حسٌن 7: 

عن مكتب  72316برلم  21191114، لٌد فى  111110111احمد حسنى منسى عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 الحسانٌن مركز منشاة المناطر-رحالت ونمل عمال داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : م امبابة 

عن بٌع ادوات  72318برلم  21191114، لٌد فى  511110111سؾ شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمان ظاهر ٌو -  4

 الجالتمة م المناطر-منزلٌة ، بجهة : امبابة 

عن بٌع تلٌفونات  72323برلم  21191114، لٌد فى  111110111بشوى نادى مبسوط هابٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 الدلى-ش الدلى الدور االرضى 31محموله ، بجهة : 

عن خضار وفاكهه ،  72337برلم  21191114، لٌد فى  121110111احمد ابوالعنٌن دمحم سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 ص عمارات الخلٌج شارع التعاون الهرم3بجهة : 

عن تورٌد  72353برلم  21191115فى ، لٌد  151110111محمود علً عبدالرحمن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 شارع داٌر الناحٌه المومٌه العربٌه وراق العرب الوراق 1وتركٌب وصٌانه المصاعد والمماوالت العامه ، بجهة : 

عن مكتب متعهد نمل  72441برلم  21191117، لٌد فى  111110111دمحم عبد هللا احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 -ت داخل )ج.م.ع( و دون المٌام باعمال شركات السٌاحه ، بجهة : المنصورٌه منشاه المناطر عمال و رحال

عن مخبز سٌاحً  72474برلم  21191121، لٌد فى  211110111حمدي مصطفى علً صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 -الطالبٌه  -كفر طهرمس  -ش حسٌن عباس  2، بجهة : 

عن محل بٌع  72468برلم  21191121، لٌد فى  111110111وٌش عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد رمضان در -  11

 بوالق الدكرور-ش مصطفى على من ش العشرٌن 3اجهزة كمبٌوتر مستعمله ، بجهة : 

ن ع 72486برلم  21191121، لٌد فى  111110111مصطفى عبدالفتاح رضوان سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 العمرانٌه-ش خالد زٌن العابدٌن عدوى سلٌم 1سوبرماركت ، بجهة : 

عن محل  72488برلم  21191121، لٌد فى  511110111سماح مرلص بطرس فالمون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 الدلى-ش السلولى محل بالدور االرضى علوى 13مالبس ، بجهة : 

عن تأجٌر  72519برلم  21191122، لٌد فى  151110111اجر فرد ، رأس ماله ،  احمد شكرى عبدالخالك لندٌل  ، ت -  13

العشرٌن  2ش العروبة ناصٌة ش خاتم المرسلٌن من ترعه عبدالعال 58سٌارات وخدمات متكاملة فى مجال النظافة ، بجهة : 

 فٌصل-مدكور 

عن مكتب رحالت دون  72511برلم  21191122د فى ، لٌ 111110111دمحم ناجى دمحم همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 فٌصل-شمة بالدور االرضى -فٌصل -التعاون -ش ادم 6المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن خدمات  72535برلم  21191122، لٌد فى  111110111على عبد اللطٌؾ محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 فٌصل-شارع الشهٌد فارس من التٌسٌر اخر فٌصل 28افحة الحشرات والموارض واعمال النظافة ، بجهة : فندلٌة لتورٌد عماله ومك

عن مكتب تورٌدات  72115برلم  21191111، لٌد فى  111110111نفٌن ربٌع فاروق خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 نمرسابوال-عمومٌة للفنادق ، بجهة : المنوات ش المدرسة الثانوٌة 

عن تصدٌر ،  72111برلم  21191111، لٌد فى  251110111عواطؾ دمحم حسن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 -سالٌه مكً  -ش عبد العزٌز منعاذ من ش عباس السٌد  8بجهة : 

عن مخبز سٌاحً ،  72138برلم  21191112، لٌد فى  111110111دمحم دمحم لرنً حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 فٌصل -مساكن طهرمس من ش العشرٌن  26بجهة : 

عن مطعم كباب ،  72225برلم  21191111، لٌد فى  111110111خالد خلٌل عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 فٌصل -ش طارق بن زٌاد من ش المنشٌه طرٌك كفر طهرمس  3بجهة : 

عن تورٌدات  72242برلم  21191111، لٌد فى  511110111دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دالٌا محسن عبد الحمٌد  -  21

 فٌصل -م.البكاري  -ش صالح المصري  2عمومٌع و تورٌدات عماله ، بجهة : 

عن ورشة  72279برلم  21191113، لٌد فى  111110111خالد مصطفى احمد بدر سنوسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 كرداسة-كرداسة ش محطة الكهرباء -دة بسٌطة وسٌارات ، بجهة : كرداسةحدا

عن تجارة وتوزٌع  72295برلم  21191113، لٌد فى  151110111امٌر عادل رٌاض ؼرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 فٌصل-شارع خالد بن الولٌد من جالل 8مواد ؼذائٌة جملة ، بجهة : 

عن تورٌدات  72414برلم  21191116، لٌد فى  1111110111مد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود كمال دمحم اح -  23

 الورا-عمومٌة وخردة ، بجهة : ش ٌاسر كمال كمال دمحم خلؾ ش مصطفى على طناش 

عن  72543برلم  21191122، لٌد فى  51110111صبرى عثمان عبدالفتاح عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 فٌصل-كافتٌرٌا ، بجهة : ناصٌة شارع رمضان بٌومى ا لمرٌوطٌة 

عن مماوالت عامه  72431برلم  21191117، لٌد فى  51110111خالد محمود عوده محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 العمرانٌه-ش دمحم مكاوى من العروبة 29، بجهة : 

عن تجارة وتورٌدات  72244برلم  21191111، لٌد فى  211110111رأس ماله ،  دمحم دمحم عطادمحم الدٌب  ، تاجر فرد ،  -  26

 الهرم-ش العماد من ش الزواوى محطة حسن دمحم 12مستلزمات اجهزة طبٌة ، بجهة : 

عن محل جزاره  72414برلم  21191117، لٌد فى  111110111احمد عبد الحمٌد دمحم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 الهرم -مول حدائك االهرام  1هة : محل رلم ، بج

عن مكتب تورٌد  72294برلم  21191113، لٌد فى  121110111سٌد سعدالدٌن سٌد مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 المشه ومنسوجات ، بجهة : شارع كورنٌش النٌل بجوار بوٌات تركس وراق الحضر الوراق

عن بٌع  72311برلم  21191114، لٌد فى  511110111خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم رحومه مندوه الالفً  -  29

 شارع جمال عبدالناصر نزله السمان الهرم 6فضه وذهب ، بجهة : 

عن ورشة  72316برلم  21191114، لٌد فى  111110111دمحم حافظ السمرى الزهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 بوالق الدكرور-ارض اللواء -ش عطٌة راشد2دون الزى العسكرى ( ، بجهة : تصنٌع مالبس للؽٌر)

عن كوافٌر حرٌمى ،  72332برلم  21191114، لٌد فى  51110111احمد ناصر حسنى عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 ش المحروسة من ش احمد عرابى26 -بجهة : المهندسٌن
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عن مصوؼات  72334برلم  21191114، لٌد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد دمحم علً ابراهٌم زوٌل   -  32

 شارع الشهٌد احمد حمدي الطوابك فٌصل 53ذهبٌه ، بجهة : 

عن مركز  46325برلم  21191115، لٌد فى  5111110111دمحم عبد الرازق سٌد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

( ومماوالت 19والمجموعه  6من المجموعه  36ئٌسً بنشاط / استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمره خدمه سٌارات ، بجهة : له ر

 شارع عبدالرحٌم فرج من شارع الوحده عزبه هنٌدي امبابه 8عمومٌه للجهات الحكومٌه بالعنوان / 

عن مركز  46325برلم  21191115، لٌد فى  5111110111دمحم عبد الرازق سٌد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 شارع الوحده امبابه 45خدمه سٌارات ، بجهة : 

عن تجهٌز و تعبئه  72376برلم  21191116، لٌد فى  111110111احمد دمحم محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 البراجٌل -ش رمضان عبد الظاهر من ش احمد عرابً  9و تؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن مكتب تورٌد  72471برلم  21191121، لٌد فى  511110111سلٌمان احمد سلٌمان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 فٌصل -ش العشرٌن من ش فٌصل  56عطاره ، بجهة : 

عن بٌع احذٌه ،  72513برلم  21191122، لٌد فى  411110111احمد وجدي احمد ٌحًٌ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 م العمال امبابه 23منزل رلم  37بجهة : بلون 

عن ادارة  72526برلم  21191122، لٌد فى  111110111ممدوح نجٌب شفٌك تاوفٌلس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 فٌصل-ش ادهم فتحى من ش الملكة 2وتشؽٌل المطاعم السٌاحٌة ، بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  72617برلم  21191123، لٌد فى  1111110111اله ،  ماهر دمحم احمد مسرب  ، تاجر فرد ، رأس م -  39

 الواحات البحرٌة الباوٌطى-عمومٌة ، بجهة : الواحات البحرٌة 

عن مماوالت عمومٌه ،  71986برلم  21191111، لٌد فى  51110111دمحم متولً السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 كرداسه-برن الخٌام  -ن بٌن البلدٌن ش دمحم متولً م 3بجهة : 

عن مكتب مماوالت  71988برلم  21191111، لٌد فى  31110111سمٌر صبرى حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 اوسٌم-شارع الجمهورٌة بجوار مولؾ االتوبٌس 7عمومٌة ، بجهة : 

عن متعهد نمل عمال  72135برلم  21191112، لٌد فى  11111.111دمحم دمحم سعٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 داخل ج . م . ع ، بجهة : زاوٌه ثابت اوسٌم شارع مكاوي اوسٌم

 1عن اسمان ، بجهة :  72152برلم  21191112، لٌد فى  11110111حسٌن جمال دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 انٌهالعمر -ش عبد السمٌع الحداد حً الزهور 

عن محل  72163برلم  21191113، لٌد فى  511110111احمد عبدالباسط دمحم احمد شرؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 اوسٌم-طٌور ، بجهة : طرٌك برطس العمومى بجوار السكة الحدٌد برطس 

عن بٌع اجذٌة  72112برلم  21191116، لٌد فى  2511110111عالء محمود عبدالعلٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 الوراق-وراق العرب -ش التل 3، بجهة : 

عن بٌع لحوم مجمده  72228برلم  21191111، لٌد فى  51110111محسن دمحم محمود حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 -ش ناصٌه وجٌه محرم من شالمحطه بشتٌل البلد  1، بجهة : 

عن  72263برلم  21191111، لٌد فى  111110111لمولى علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نجاه عبد التواب عبد ا -  47

 العمرانٌه-مرٌوطٌه  -ش الثالثٌنً الجدٌد  42معرض اجهزه كهربائٌه ، بجهة : رلم 

ومشؽوالت عن تورٌدات  72289برلم  21191113، لٌد فى  211110111ولٌد دمحم نبٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 العمرانٌة-شارع عارؾ السمطى من ش العروبة 2ٌدوٌة ، بجهة : 
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب متعهد نمل  72446برلم  21191121، لٌد فى  111110111دمحم ابراهٌم السٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 -منشاه المناطر  -وم عمال و رحالت داخل )ج.م.ع( و دون المٌام باعمال شركات السٌاحه ، بجهة : ذات الك

عن  72432برلم  21191117، لٌد فى  311110111دٌاب السعودى عبدالوهاب محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 ش الملن فٌصل بجوار بنن مصر331تورٌدات ادوات كهربائٌة ، بجهة : 

عن مصنع مالبس  72232برلم  21191111 ، لٌد فى 511110111مٌنا دنٌال ملن كرلس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 الوراق-ش رحاب االٌمان وراق العرب 41جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن  72415برلم  21191117، لٌد فى  111110111عادل احمد سعٌد السٌد عبد البالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 -الدور الخامس  14شمه  -الملن فٌصل  -كفر طهرمس  -ش العشرٌن  24مماوالت و تشطٌبات و تورٌدات معمارٌه ، بجهة : 

 فٌصل

عن تعبئة وتوزٌع  72267برلم  21191111، لٌد فى  221110111شٌماء لرنى دمحم ابوالنٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 العمرانٌة-ش دمحم شلتوت الثالثٌنى الجدٌد 7مواد ؼذائٌة ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت  72317برلم  21191114، لٌد فى  111110111السٌد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم محسن  -  54

 ش السكة الكبٌرة جزٌرة وراق الحضر9 -عمومٌة ، بجهة : الوراق
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عن مماوالت  72548برلم  21191122، لٌد فى  211110111عالء عبدهللا ابوالفضل عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بوالق الدكرور-وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : ش انور صدٌك من ش جمال عبدالناصر 

عن مصنع  72593برلم  21191123، لٌد فى  1111110111فرد ، رأس ماله ،  مٌالد فرح جورج الٌاس  ، تاجر  -  111

 الوراق -وراق العرب  -ش عٌسً المطري من ش مدرسه النجاح 6مالبس جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن تعبئه و  71994برلم  21191111، لٌد فى  511110111رامً كمال عبد المنعم عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

كفر  -ش احمد ابراهٌم المصري من دمحم مرسً من ش الملكه  1وتؽلٌؾ و توزٌع و تجاره جمله و لطاعً مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

 -طهرمس 

عن بٌع  72121برلم  21191112، لٌد فى  111110111بٌشوي اسكندر كامل اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 شارع االعتماد المنٌره الؽربٌه امبابه 8:  مالبس جاهزه ، بجهة

عن مكتب  72126برلم  21191112، لٌد فى  511110111احمد شولً فتوح السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 شارع سالمه حجازي دروٌش من شارع العروبه وراق العرب 5تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 



 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

برلم  21191112، لٌد فى  111111110111ٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالحً مصطفً للمماوالت والتور -  115

 الهرم 6شارع الهرم عمارات االتحادٌه الهرم عماره  311عن مماوالت عمومٌه ومتورٌد معدات ثمٌله ، بجهة :  72132

عن  72149برلم  21191112، لٌد فى  111110111علً حسٌن حسٌن عبد الصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

ش حسن الجارحً من ش عباد الرحمن شمه بالدور االرضً  6مماوالت عامه و تورٌد حدٌد و اسمنت و توكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

 فٌصل -

عن مكتب تأجٌر سٌارات  72162برلم  21191113، لٌد فى  111110111دمحم دمحم جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 المنٌب-ش حسن امٌن الفخرانى 29ٌر ، بجهة : لحساب بالؽ

عن مٌنً  72186برلم  21191113، لٌد فى  211110111كرٌم طارق دمحم السٌد دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 -الهرم  -التعاون  -ش علً بن ابً طالب  22ماركت . ، بجهة : 

عن مماوالت  72111برلم  21191116، لٌد فى  511110111ماله ،  ودٌع فهٌم ابوالخٌر عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس  -  119

 الهرم-نزله السٌسى -ش احمد عوض هللا 3وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن  72261برلم  21191111، لٌد فى  211110111حمدى عبدالحلٌم احمد عبدالجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ح سالمش صال313تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن صٌانه  72261برلم  21191111، لٌد فى  51110111ابراهٌم عزام صالح عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 بوالق الدكرور-ش ادرٌس ترعه عبدالعال 8اجهزة كهربائٌة ، بجهة : 

عن تورٌد مواد  72283برلم  21191113، لٌد فى  111110111خالد ولٌد احمد الدبس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 شارع خاتم المرسلٌن المساكن كفر طهرمس بوالق الدكرور 6ؼذائٌه ، بجهة : ؼرفه من شمه بالدور الرابع رلم 

عن فرن افرنجً ،  72285برلم  21191113، لٌد فى  111110111عفاؾ نظٌر كراس حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 اوي ترعه السٌسً الهرمشارع البهنس 37بجهة : 

عن تورٌدات  72286برلم  21191113، لٌد فى  51110111مروه سٌد شعراوي احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 شارع اشرؾ البطران ناصٌه اللبٌنً نزله السٌسً الهرم 1عمومٌه ، بجهة : 

عن انشاء  72313برلم  21191114، لٌد فى  211110111خالد اسماعٌل عبدالرحٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 صفط اللبن-ش الحاج دمحم حداد من ش المؤمن باهلل 1وتجهٌز المالعب الرٌاضٌة ، بجهة : 

عن تجاره  72333برلم  21191114، لٌد فى  511110111طارق خضر مرزوق حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 ارع المحوالت تماطع شارع ترساش 32كبالن السٌارات ، بجهة : 

عن لطع  72363برلم  21191115، لٌد فى  111110111ممدوح فاروق عبد هللا مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 امبابه-الكاتب بالدور االرضً 2مدٌنه التحرٌر محل رلم  28شارع  1ؼٌار دراجات بخارٌه ، بجهة : عمار رلم 

عن مكتب متعهد  72374برلم  21191115، لٌد فى  111110111مود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  علً حسنً علً مح -  128

 الوراق -ش نبٌل عبد العاطً من ش المومٌه العربٌه  8نمل عمال داخل)ج.م.ع( و دون المٌام باعمال شركات السٌاحه ، بجهة : 

عن اداره  72375برلم  21191116، لٌد فى  1111110111احمد اسماعٌل احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 الهرم -ش رمسٌس الثانً من ش سهل حمزه  31علً  31المنشات التجارٌه ) محالت و موالت( ، بجهة : 

عن بٌع مواد ؼذائٌة ،  72451برلم  21191121، لٌد فى  111110111دمحم حسنى دمحم حمزة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 م امبابة -: لرٌة الحاجر مركز منشاة المناطر  بجهة

عن مماوالت عامه  72473برلم  21191121، لٌد فى  51110111صفوت هارون احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 امبابه -الوحده  -مرسً النجار  -ح عوض لدح  2، بجهة : 



 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 ورشة  72513برلم  21191122، لٌد فى  211110111س ماله ،  سعٌد حسن عبدالمجٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأ -  132

 الوراق-ش الصحابه من ش التل وراق العرب 38مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن تورٌدات  72517برلم  21191122، لٌد فى  211110111عمرو محروس زكً سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 شارع امٌن عبدالمجٌد المطبعه فٌصل 21وسباكه ومستلزمات فالتر ومماوالت وحداٌد وبوٌات ، بجهة : ادوات كهربائٌه 

عن معرض  72531برلم  21191122، لٌد فى  111110111طه فاروق حمزة حسن عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 الهرم-حسن دمحم -ش الملن فٌصل289مفروشات ، بجهة : 

عن مشؽل خٌاطة ،  72584برلم  21191123، لٌد فى  1111110111دمحم السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى  -  135

 اوسٌم-ش الدكتور نبٌل الطحالوى البراجٌل 514بجهة : 

عن تجارة  71973برلم  21191111، لٌد فى  1111110111بدر صالح احمد عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 امبابه-ارض الجمعٌه -شارع النصر 17مشة دون الزى العسكرى ، بجهة : ال

عن مكتب  71991برلم  21191111، لٌد فى  111110111حسام عبد الفتاح جبر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 اوسٌم -م سنترال بشتٌل ش حسن سعد من ش المصرؾ اما 15صٌانه اجهزه و المعدات الثمٌله و التورٌدات العمومٌه ، بجهة : 

عن تجاره  72235برلم  21191111، لٌد فى  1111110111دمحم خالد دمحم عبد العظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 الهرم -الطالبٌه -عثمان محرم -ح حمٌدو المصري 1المالبس الجاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : رلم 

عن بٌع وحدات  72259برلم  21191111، لٌد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد كمال حافظ  ، ت -  139

 المهندسٌن -ش البطل احمد عبد العزٌز  31سكنٌه لحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن مخبز  72394برلم  21191116، لٌد فى  111110111دمحم دمحم عبدالرزاق عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 امبابة-ش نبٌل فاروق ارض الحداد 38، بجهة :  افرنجى

عن تورٌد  72479برلم  21191121، لٌد فى  121110111فادى فهد خلٌل ابراهٌم الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 م امبابة -شارع الحاج خلٌل الجندى الجالتمة م منشاة المناطر 9مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن  72532برلم  21191122، لٌد فى  511110111ابوعوؾ خلؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حنفى محمود  -  142

 الوراق-سوبرماركت ، بجهة : شارع داٌر الناحٌة جزٌرة دمحم 

عن ادوات  72554برلم  21191123، لٌد فى  711110111هانى فهمى عبدالصادق ذكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 ش كوبرى اوالد بٌومى من الشهٌد احمد بدوى ابو النمرسمنزلٌة ، بجهة : 

عن مكتب عمال  72425برلم  21191117، لٌد فى  111110111حماده عبده كامل عابدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 م امبابة-نظافة ، بجهة : ذات الكوم م منشاة المناطر 

عن ورشة  72268برلم  21191111، لٌد فى  511110111س ماله ،  حمدى دمحم ابراهٌم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأ -  145

 الوراق-تصنٌع اخشاب ، بجهة : شارع المسابن بجوار فٌال مرجان بشتٌل 

عن  72321برلم  21191114، لٌد فى  1111110111ماجد حمدى عبدالحمٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 الهرم-االهرام  ص حدائك123مماوالت عامة ، بجهة : 

عن ترزى رجالى ،  72327برلم  21191114، لٌد فى  51110111اسامة كمال رزق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 الهرم -الطالبٌة-ش شعبان شلبى 22بجهة : 

عن  72351برلم  21191115، لٌد فى  511110111حاكم بأمر هللا اسماعٌل السٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 شارع سٌد الخطٌب الثالثٌنً ع غ العمرانٌه 33مماوالت عمومٌه واستثمار عماري ، بجهة : 



 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 مزرعه لتربٌه  72358برلم  21191115، لٌد فى  2111110111عمر حسٌن دمحم الزمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 حً ناهٌا شرق البلد م كرداسهاالبل والمواشً والخراؾ ، بجهة : شارع الرشاح السٌا

عن لطع ؼٌار  72365برلم  21191115، لٌد فى  151110111احمد جمال بٌومً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 جزٌره الذهب -سٌارات ، بجهة : ش ابراهٌم عاشور من كولدٌر 

عن بٌع اثاث  72378برلم  21191116، لٌد فى  751110111صابر لاسم علً فتح الباب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 الهرم -ش ابو عجٌله متفرع من ش سٌناء ناصٌه ترسا  21مستعمل ، بجهة : 

عن توكٌالت  72482برلم  21191121، لٌد فى  511110111نانٌت منٌر عبدالبارى نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 12الرابع شمة  ش مدحت عبدالحمٌد الدور3تجارٌة ، بجهة : 

عن تورٌد  72517برلم  21191122، لٌد فى  111110111عبدالعزٌز ٌحً امٌن مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

مسبوكات الزهر المرن ومستلزمات خطوط المٌاه والصرؾ الصحً من الزهر المرن ، بجهة : شارع فتحً علً ٌوسؾ الكوم 

 االحمر اوسٌم

عن مكتب  72514برلم  21191122، لٌد فى  2511110111ار موسً نوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فتحً عبدالؽف -  154

 شارع محمود عبدهللا اللٌثً المرٌوطٌه الملن فٌصل 18لخدمات الشحن والتخلٌص الجمركً ، بجهة : 

عن مكتب تعلٌم  72519برلم  21191122، لٌد فى  111110111شرٌؾ دمحم مرعى دمحم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 المهندسٌن-2ش السودان مساكن العرائس بالدور االول شمة 33لٌادة سٌارات ، بجهة : 

عن تجارة  72544برلم  21191122، لٌد فى  511110111مٌنا طلعت عوض حزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 الوراق-وراق العرب -ش عبداللطٌؾ ندا من ترعه السواحل 1:  اكسسورات المالبس الجاهزة )دون الزى العسكرى( ، بجهة

عن مكتب رحالت  72537برلم  21191122، لٌد فى  121110111حمدي دمحم دمحم شافعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 -كرداسة  -حارة جمٌل عبد الوهاب  -ومتعهد نمل عمال داحل ج . م . ع . ، بجهة : المعتمدٌة 

عن اعمال  72528برلم  21191122، لٌد فى  51110111خلٌل صاوى ابراهٌم خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 الوراق-الفورجٌة والحداده ، بجهة : ش مدرسة الهدى من ش التل وراق العرب 

عن تورٌد  72113برلم  21191111، لٌد فى  1111110111سماح سمٌر عبد الؽنً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 المنٌب -المشه و مشؽل مالبس جاهزه و اكسسوارات ، بجهة : ش دمحم لرنً من ش جسر الكونٌسه 

عن مطعم  71978برلم  21191111، لٌد فى  111110111صابر شعبان عبدالحمٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 العمرانٌه-ش العروبة 8كشرى وبٌتزا ، بجهة : 

عن محل  71983برلم  21191111، لٌد فى  111110111بٌومً عبد النبً بٌومً عبد ربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 الهرم -الطالبٌة  -ش المنشٌة برج المٌزان من طرٌك كفرطهرمس  17فطاطري . ، بجهة : 

عن  72141برلم  21191112، لٌد فى  11111.111عبدالرحمن احمد عبدالحافظ بهلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 شارع الؽرفه التجارٌه 8مستحضرات تجمٌل ومنظفات وتصنٌع لدي الؽٌر ، بجهة : 

عن استٌراد و  72146برلم  21191112، لٌد فى  5111110111شرٌؾ سٌد حنفً مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

ش  1( ، بجهة : 19و المجموعه  6من المجموعه  36المطاعم )فٌماعدا الفمره  تصدٌر وتورٌدات عمومٌه و اداره الكافٌترٌات و

 بوالق الدكرور -ترعه عبد العال من ش سالم دمحم 

عن مكتب  72117برلم  21191116، لٌد فى  111110111فاطمة عبدالفتاح دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 اوسٌم-م اوسٌم  -شارع زاهر زاوٌة ثابت 14لسٌاحة ، بجهة : رحالت دون المٌام بأعمال شركات ا



 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 مركز  72254برلم  21191111، لٌد فى  111110111سعد رمضان سعد بؽدادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 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
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 شارع فوزي لوٌز من العروبه وراق العرب 11مالبس جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : 

عن معمل تفرٌػ  72522برلم  21191122، لٌد فى  511110111امٌر ثروت لوٌس مجلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 م اسكندرٌه الصحراوي 56وتوزٌع دواجن ، بجهة : ابوؼالب طرٌك الكارته بناحٌه ن 

عن  72546برلم  21191122، لٌد فى  3111110111احمد حسن متولً ابو الحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 أ العمرانٌه 37شارع العروبه الطالبٌه امام عماره رلم  143التورٌدات والمماوالت العمومٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  72553برلم  21191123، لٌد فى  1111110111محمود السٌد حسٌن حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 فٌصل -الشوربجً  -ش العشرٌن  17الدور الثالث بعدي االرضً رلم  9عمومٌه ، بجهة : ؼرفه فً شمه رلم 

عن تشؽٌل معادن  72567برلم  21191123، لٌد فى  111110111مصطفً عبدهللا عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : شارع هالل متفرع من شارع المعسكر ابورواش كرداسه

عن مكتب رحالت  72614برلم  21191123، لٌد فى  51110111السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   السٌد حسنً -  228

شارع دمحم ؼٌاض اخر شارع الجبلً منشاه البكاري م  1ونمل عمال داخل ج . م . ع دون المٌام بأعمال شركات السٌاحه ، بجهة : 

 كرداسه

عن معمل البان ،  72618برلم  21191123، لٌد فى  111110111له ،  حسن صالح حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ما -  229

 داٌر الناحٌة-حالٌا ش حلمى عبدالعاطى من ش مسجد السالم 13سابما  4بجهة : شمة بالدور االول رلم

عن تورٌدات  72617برلم  21191127، لٌد فى  211110111جوزٌؾ ؼالً فهمً ؼالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 عمومٌه ، بجهة : عزبه خص ابوزٌد بجوار محطه الكهرباء المنصورٌه م منشاه المناطر

عن مماوالت انذار  71977برلم  21191111، لٌد فى  1111110111هٌثم دمحم لطفً علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 -فٌصل  -الطالبٌة  -كفرطهرمس  -ش الجمهورٌة ش ابو وحٌد من  1الحرٌك واالطفاء التلمائً والتورٌدات العامة . ، بجهة : 



 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 تأجٌر معدات  72116برلم  21191111، لٌد فى  111110111ٌاسمٌن على دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 فٌصل- 4الدور  415ش اٌمن مصطفى من ش العشرٌن شمة 1طبٌة ، بجهة : 

عن تجارة مواد  71974برلم  21191111، لٌد فى  511110111ماله ،   دمحم حسٌن على فرج  ، تاجر فرد ، رأس -  233

 امبابة-ش االسٌوطى من ش المنٌرة الرئٌسى 5ؼذائٌة جمله ولطاعى ، بجهة : 

عن ورشة  72112برلم  21191111، لٌد فى  111110111زٌدان زٌدان حبٌب زٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 -كرداسة  -بنً مجدول  -لعسكري . ، بجهة : بجوار صٌدلٌة زٌتون مالبس جاهزة دون الزى ا

عن مكتب  72223برلم  21191111، لٌد فى  111110111اسالم دمحمي دمحم ابو عٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

ره االدوٌه و المستحضرات تسٌجٌل و توزٌع مستلزمات طبٌه و ادوات تجمٌل و المكمالت الؽذائٌه و التصنٌع لدى الؽٌر)دون تجا

 الوراق -وراق العرب  -ش عمر بن الخطاب  42الطبٌه( ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌه  72265برلم  21191111، لٌد فى  111110111بٌتر عادل ثابت سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 بوالق الدكرور -ش عشره  22، بجهة : 

عن بماله جافة ،  72293برلم  21191113، لٌد فى  51110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماٌسة ادرٌس احمد سعٌد   -  237

 امبابة-المنٌرة الؽربٌة -ش العدوى من ش المشروع 12بجهة : 

عن تورٌدات ومماوالت  72395برلم  21191116، لٌد فى  111110111اشرؾ دمحم شاكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 بوالق الدكرور-ابواللٌل -ش التحرٌر 52عامه ، بجهة : 

عن محل  72429برلم  21191117، لٌد فى  51110111عبدالرحمن خالد شعبان بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 جزٌرة الدهب-لعب اطفال ، بجهة : ش المصطفى من ش عبدالمجٌد زٌدان 

عن مكتب  72413برلم  21191117، لٌد فى  211110111،  منى محمود محمود حنفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  241

 العجوزه -ارض اللواء -ش سٌد جاد االلفطً  4تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن تجارة مواد  72434برلم  21191117، لٌد فى  1111110111منى عبدالمجٌد دمحم بلح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 بشتٌل-من الزرعه ش دمحم حسٌن 14ؼذائٌة ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  72238برلم  21191111، لٌد فى  51110111سٌد صالح حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 ش االخالص صفط للبن4دون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 

ش 2عن ممهى ، بجهة :  72251برلم  21191111، لٌد فى  21110111دمحم ابوالوفا محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 العجوزة-عبدالحكٌم الشاهد من ش المشروع مٌت عمبه 

عن تورٌد االجهزه  72318برلم  21191114، لٌد فى  211110111خلود بهجت دمحم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 الهرم-التعاون -شارع على بن ابى طالب 1الرٌاضٌه ، بجهة : 

عن تورٌد  72424برلم  21191117، لٌد فى  111110111بد هللا دمحم عبد الحلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  245

 كرداسه -ابو رواش  -كرفانات ، بجهة : ش الرشاح 

عن رٌجٌسٌر ،  72325برلم  21191114، لٌد فى  151110111احمد علً سٌد علً سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 شارع التونً شارع المحطه 21جهة : ب

عن مماوالت  72341برلم  21191115، لٌد فى  511110111دمحم احمد مرسً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 الوراق -وراق الحضر -ش الجٌش  51عمومٌه ، بجهة : 

عن تعبئه  72347برلم  21191115د فى ، لٌ 111110111ماجد عسران ابوسبٌحه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 كرداسه -المواد الؽذائٌه ، بجهة : كفر حكٌم الطرٌك العمومً بجوار بنزٌه جعفر 



 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 تجمٌع شنط  72364برلم  21191115، لٌد فى  121110111دمحم علً عبد الهادي احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 المعتمدٌه -كوبري ابو عمٌره ش ابرهٌم النجار امام  39جلد ، بجهة : 

عن تورٌدات مهام  72442برلم  21191121، لٌد فى  5111110111دمحم زٌن الدٌن دمحم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 امبابة-ارض الجمعٌه -ش على بن ابى طالب 6الربط والعدد ، بجهة : 

عن تورٌد  72466برلم  21191121، لٌد فى  51110111ه ،  محمود دمحم حلمى البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  251

 امبابة-حاصالت زراعٌه ، بجهة : كفر حكٌم 

عن مكتب رحالت  72512برلم  21191122، لٌد فى  111110111سعٌد رزق احمد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 اوسٌم-سمٌل-بجهة : ش جمال عبدالناصر  ومتهد نمل عمال داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ،

عن مفروشات ،  72525برلم  21191122، لٌد فى  511110111هانً سٌد بكري محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 شارع دمحم محجوب بوالق الدكرور 1بجهة : 

عن تورٌد  72243برلم  21191111 ، لٌد فى 211110111نورا حسٌن السٌد المحروق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 الوراق -ش عبد العظٌم سالمان بجوار مسجد السلمانٌه  3مواد ؼذائٌه و مٌاه معدانٌه بالعموله ، بجهة : 

عن تورٌد  72264برلم  21191111، لٌد فى  111110111كرستٌن ٌعموب كرم حفٌظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 بوالق الدكرور -ش العداله  15مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن صٌدلٌة ، بجهة :  72512برلم  21191122، لٌد فى  111110111صٌدلٌه د / عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 فٌصل-ش كعبٌش ناصٌة ش عبدالبارى الطوابك 

عن تجاره  72518برلم  21191122، لٌد فى  51110111مكرم عدلً الٌاس برسوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 االدوات الكهربائٌه ، بجهة : شارع بركات خلؾ سٌاج الهرم

عن مكتب  72533برلم  21191122، لٌد فى  511110111اٌمن لمعى مٌخائٌل فرنسٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 امبابة-ش احمد حسانٌن من ش الجامع 2مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن  72532برلم  21191122، لٌد فى  511110111حنفى محمود ابوعوؾ خلؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 الوراق-سوبرماركت ، بجهة : شارع داٌر الناحٌة جزٌرة دمحم 

ة عن صٌدلٌ 72547برلم  21191122، لٌد فى  111110111عبدالناصر احمد ٌوسؾ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 فٌصل-بوالق الدكرور -العشرٌن -ش حسٌن الضو 3، بجهة : 

عن مكتب  72572برلم  21191123، لٌد فى  111110111سعٌد صابر عبدالحكٌم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 متعهد نمل عمال داخل ج . م . ع ، بجهة : شارع السوق منشاه المناطر

عن توزٌع  72581برلم  21191123، لٌد فى  6111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سهٌر دمحم ابو العنٌن حسن   -  262

 ش ابن الرشٌد22منتجات الشرٌؾ للبالستٌن ، بجهة : 

عن ورشة  72611برلم  21191123، لٌد فى  1111110111فتحى صالح ناشد  تاوضروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 امبابة-انٌن من بنى دمحم خراطة ، بجهة : ش دمحم دمحم حس

عن مكتب استٌراد  72421برلم  21191117، لٌد فى  5111110111احمد السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 م امبابة-، بجهة : ام دٌنار منطمة بٌن البلدٌن  19والمجموعه  6من المجموعه36وتصدٌر فٌماعدا الفمرة

عن توزٌع  72416برلم  21191117، لٌد فى  191110111م  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عادل احمد جاد الكرٌ -  265

االدوٌه و المكمالت الؽذائٌه و مستحضرات التجمٌل و المطهرات و المبٌدات و الكٌماوٌات و االعالؾ و المستحضرات الطبٌه و 

 رانٌهالعم -ش فلسطٌن من ش الثالثٌنً  5تصنٌع كل ماسبك لدى الؽٌر ، 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 تجارة  72435برلم  21191117، لٌد فى  1111110111ماجد لطفً ناشد متٌاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 -امبابة  -مدٌنة العمال  -ش العامل االول  19سجائر ، بجهة : 

عن استثمار  72253لم بر 21191111، لٌد فى  111110111رامى سمٌر سعد عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 بوالق الدكرور-ش محمود على عٌسى همفرس 11عمارى ومماوالت عامة ، بجهة : 

عن تورٌد  72251برلم  21191111، لٌد فى  111110111محمود زكى محمود المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 فٌصل-شمة بالدور الثامن الطوابك -ش الصفا والمروة 38وتركٌب انظمة التٌار الخفٌؾ ، بجهة : 

عن مماوالت  72281برلم  21191113، لٌد فى  1111110111البال دمحم فرج الحمزاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

 شارع دمحم بدري شارع زؼلول العمرانٌه 17عامه وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

 72321برلم  21191114، لٌد فى  51111110111رأس ماله ،   المهدى للمماوالت العامة والتورٌدات  ، تاجر فرد ، -  271

 العمرانٌة-ش مكة 4عن مماوالت عامة وتورٌدات ، بجهة : 

عن توزٌع  42248برلم  21191114، لٌد فى  5111110111ابوبكر حسن سمٌع سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 كر الصدٌك مكتب بالدور االول الهرمشارع ابوب 8مالبس واداره محالت مالبس ، بجهة : 

عن توزٌع  42248برلم  21191114، لٌد فى  5111110111ابوبكر حسن سمٌع سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

مالبس واداره محالت مالبس ، بجهة : له رئٌسً بنشاط /  تجارة المالبس الجاهزة والمصنوعات الجلدٌة واالسٌتراد والتصدٌر 

 شارع ابوبكر الصدٌك الهرم 8نوان / بالع

 

عن تصنٌع  72324برلم  21191114، لٌد فى  1111110111بٌتر عبدالخالك عزٌز جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 شارع بورسعٌد من شارع مسبن الزهر وراق الحضر الوراق 16مالبس جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن ورشه  72344برلم  21191115، لٌد فى  1111110111خله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جرجس ؼطاس رزق ن -  274

 شارع ٌوسؾ هندي من ملؾ السٌما وراق العرب الوراق 17مالبس جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : 

عن معرض  72454م برل 21191121، لٌد فى  111110111دمحم نجٌب كامل عبد السمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 الوراق -وراق العرب  -ش عبد الحمٌد نصار كفر السلمانٌه  28لتجاره السٌارات و نمل العمال ، بجهة : 

عن مكتب  72465برلم  21191121، لٌد فى  111110111حسٌن ٌحٌى عزت حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 اوسٌم-بشتٌل -المتربة -ؼانم  شارع سالم4متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن تجارة  72511برلم  21191121، لٌد فى  211110111عبدالعال سٌد عبدالعال سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 العمرانٌه-ش االخالص من عثمان محرم طالبٌة 91الكٌماوٌات ، بجهة : 

عن ورشه للزجاج  72521برلم  21191122، لٌد فى  121110111صالح دمحم دمحم مرجح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  278

 والومٌتال ، بجهة : شارع دمحم محمود امام ممابر الكوم االحمر اوسٌم

عن بٌع مالبس  71997برلم  21191111، لٌد فى  21110111حمزه  لبٌب لبٌع المالبس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

 العجوزه -ش الؽٌث  1جاهزه داخلٌه ، بجهة : 

عن  72113برلم  21191111، لٌد فى  111110111هالة عبد المجٌد عبد المجٌد حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 -كافً شوب مشروبات سخنة وباردة . ، بجهة : ش سمارة السٌاحً امام كافٌه السمسمٌة 

عن مكتب نمل  71979برلم  21191111، لٌد فى  111111.111فوزى صابر عٌسى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 العمرانٌه-شارع نور نجٌب من ش عبدالسمٌع هالل 5عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره الخرده و  72226برلم  21191111، لٌد فى  211110111دمحم دمحم لرنً دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 امبابه -المنٌره  -عبد الحمٌد حموده  -د الشٌخ ش محمو 8المعادن ، بجهة : 

عن  72274برلم  21191113، لٌد فى  111110111دمحم جمال عبد الحكم دمحم البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 اوسٌم -ش عنتر ٌوسؾ عزبة عبدالحمٌد نصر 51مكتب توزٌع اسطوانات الؽاز الطبٌه والصناعٌه ، بجهة : 

عن كسارة  72382برلم  21191116، لٌد فى  5111110111در سمٌر عبدالسٌد بمطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نا -  284

 بالستٌن وتورٌدات البالستٌن ، بجهة : ش موسى حنٌن  المعتمدٌة بعد الدائرى

عن محل  72397برلم  21191116، لٌد فى  111110111دمحم صبحى دمحم عمر اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 الوراق-كشرى وبٌع مأكوالت ، بجهة : ش دمحم الدمٌاطى ش الحرٌة بشتٌل 

عن تورٌد  72541برلم  21191122، لٌد فى  111110111زكرٌا نبٌه عبدالمسٌح اسحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

االدوات المنزلٌه وتورٌد اجهزه الكمبٌوتر ومشتمالتها ادوات ومستحضرات التجمٌل وتجاره االجهزه والكهربائٌه وااللكترونٌه و

 عمرانٌه ؼربٌه العمرانٌه -شارع اسماعٌل الدالً  17وملحماتها والتورٌدات العمومٌه ، بجهة : 

عن  72247برلم  21191111، لٌد فى  511110111احمد فتحى ابراهٌم على عبده المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  287

 العجوزة-ش الهادى ناصٌة ش االمٌن م الطلبة 13اد ؼذائٌة ، بجهة : توزٌع مو

عن  72299برلم  21191113، لٌد فى  211110111احمد محمود سالم محمود الحبشً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 ناصٌه شارع صالح ناصؾ من شارع اللبٌنً شارع الهرم 1مطعم ، بجهة : رلم 

عن  72311برلم  21191113، لٌد فى  51110111فتاح عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طارق حسن عبدال -  289

 مكتب رحالت داخل ج . م . ع دون المٌام بأعمال شركات السٌاحه ، بجهة : شارع الجمهورٌه بجوار المرور المدٌم اوسٌم

عن استثمار  72326برلم  21191114، لٌد فى  511110111عبدالرحمن سٌد نصر امبابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 الهرم-شارع زٌن العابدٌن من ش عٌدالجابرى 3عمارى بٌع وشراء ، بجهة : 

عن محل بماله  72361برلم  21191115، لٌد فى  511110111دمحم عاشور احمد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 ، بجهة : ترعه شلبً ناهٌا كرداسه

عن  72463برلم  21191121، لٌد فى  511110111هشام عبد الرازق عبد الاله احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

 الهرم -ش التكافل من ش الجامع التعاون  32مطاعم و تمدٌم ماكوالت ، بجهة : 

عن  72463برلم  21191121ى ، لٌد ف 511110111هشام عبد الرازق عبد الاله احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

 - 1مسلسل  24/2لٌراط س  18اسمان سوق العبور بحصه  2محل عنبر  -مطاعم و تمدٌم ماكوالت ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان 

 بنشاط / بٌع اسمان و تصدٌر اسمان

عن تجارة اكسسوار  72459برلم  21191121، لٌد فى  211110111الهام احمد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 فٌصل-ح الفتح ناصٌة ش الهدى كفرطهرمس 2محمول ، بجهة : محل بالعمار 

عن  72464برلم  21191121، لٌد فى  121110111محمود عبد النبً حامد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  295

 فٌصل -ش االدهم من ابو بكر الصدٌك من الطوابك 21مماوالت عامه ، بجهة : 

عن تشؽٌل معادن ، بجهة  72511برلم  21191121، لٌد فى  211110111ربٌع دمحم دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

 فٌصل -كفر طهرمس  3ش شباب  6: 

عن مكتب  72541برلم  21191122، لٌد فى  121110111ابراهٌم حسٌن احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

 اكتوبر المطار م غ امبابه 6شارع  6ت ومتعهد نمل عمال داخل ج . م . ع ، بجهة : رحال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  72564برلم  21191123، لٌد فى  111110111دمحم ابراهٌم عبدالمجٌد باوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  298

 ابوتربانه كرداسه رحالت دون المٌام بأعمال شركات السٌاحه ، بجهة : شارع اوالد علً بجوار مسجد

عن تورٌد  72619برلم  21191127، لٌد فى  51110111مٌنا ٌوسؾ صدلً عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

 شارع عبداللطٌؾ عبدالموجود زنٌن شارع النزهه بوالق الدكرور 6ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

عن تورٌد  72619برلم  21191127، لٌد فى  51110111له ،  مٌنا ٌوسؾ صدلً عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ما -  311

 شارع عبداللطٌؾ عبدالموجود زنٌن شارع النزهه بوالق الدكرور 6ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

عن مكتب استٌراد  72622برلم  21191127، لٌد فى  5111110111احمد دمحم ابراهٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 دوات منزلٌه ، بجهة : شارع عمر بن الخطاب من احمد بدوي ابوالنمرسوتصدٌر ا

عن مكتب  72111برلم  21191111، لٌد فى  1111110111دمحم منصور عبدالفتاح مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 كرداسة-الكوبرى البحرى -تورٌدات واعمال الالند سكٌب ، بجهة : ابورواش

عن محل  72115برلم  21191111، لٌد فى  51110111بد الرحٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعاد حمدي ع -  313

 -امبابة  -بشتٌل  -بشتٌل البلد  -عالفة وبمالة جافة . ، بجهة : حوض الرمل ش عبد الستار السٌد 

عن  71981برلم  21191111، لٌد فى  111110111احمد رجب مصطفى عبد الهادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 -مصنع طوب طفلً . ، بجهة : الرهاوي طرٌك عزبة شرٌؾ م منشأة المناطر 

عن مكتب تورٌد  72229برلم  21191111، لٌد فى  5111110111نورا خالد عادل فضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

( ، بجهة : 19و المجموعه  6من المجموعه  36ما عدا الفمره لطع ؼٌار هٌدرولٌن و نٌوماتٌن و الصٌانه و االستٌراد والتصدٌر )فٌ

 اوسٌم -بشتٌل البلد  -ش المعهد الدٌنً  13

عن  72218برلم  21191119، لٌد فى  211110111دمحم محسن عبد الوهاب عبد المجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 -من ش العروبه الطالبٌه ش سٌد لاسم  1مكتبه )دون االحبار و الطباعه ( ، بجهة : 

عن  72271برلم  21191111، لٌد فى  211110111محمود دمحم ابو الٌزٌد عبد المعبود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 بوالق الدكرور -مع شارع شرٌؾ رفعت  2صٌانة اجهزة الكترونٌة ومنزلٌة ، بجهة : ترعة عبد العال 

عن تصنٌع  72281برلم  21191113، لٌد فى  111110111ج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رزق هللا شحاته رزق هللا فر -  318

 م اوسٌم-وتجمٌع خالطات المٌاة ، بجهة : ش السكة الحدٌد 

عن مماوالت  72385برلم  21191116، لٌد فى  51110111اٌمن مصطفى السٌد عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

 فٌصل-ش الخلٌج -ش الملن فٌصل 111عامة ، بجهة : 

عن احذٌة ، بجهة  72419برلم  21191117، لٌد فى  111110111اسالم دمحم عبدالعزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 امبابة-م التحرٌر -حجر االساس  21ش21: 

عن تجاره و تجهٌز  72154برلم  21191112، لٌد فى  151110111سٌد حسن حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 -ش مسجد المدس من ش الجمهورٌه كفر طهرمس  15و تعبئه الزٌوت الطبٌعٌه و االعشاب )دون االعشاب الطبٌه( ، بجهة : 

 فٌصل

عن تورٌدات  72155برلم  21191112، لٌد فى  151110111سمٌر الدسولً عمر الدسولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 ش السٌد عبد الوهاب بوالق الدكرور 1ه ، بجهة : عمومٌ

عن  72437برلم  21191117، لٌد فى  111110111مى عبد العزٌز عبد الحكٌم الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 -المنٌب  -ش ابو الجود من ش المصطفى من المدبح  1صٌدلٌة . ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع مالبس  72231برلم  21191111، لٌد فى  511110111فرد ، رأس ماله ،  افراٌم نعمان لوٌز حبٌب  ، تاجر  -  314

 الوراق-ش المدٌنة المنورة ترعه السواحل وراق العرب 29دون الزى العسكرى ، بجهة : 

 عن تورٌدات 72284برلم  21191113، لٌد فى  51110111شرٌن عبدالمادر دمحم مصطفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 شارع دمحم الفحام من الصفا والمروه الطوابك فٌصل 16وتوركٌبات كهرومٌكانٌكٌه ، بجهة : 

عن تجاره  72311برلم  21191113، لٌد فى  111110111هدي دمحم فتحً عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 شارع الهرم 42المالبس الجاهزه اطفال ، بجهة : 

 72322برلم  21191114، لٌد فى  111110111عبداللطٌؾ جاد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالسمٌع صابر  -  317

 الهرم-اسباتس -ش االحرار من عز الدٌن عمر 31عن تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

ره مواد عن تجا 72355برلم  21191115، لٌد فى  1111110111شٌرٌن عباس دمحم عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318

 شارع طارق شبٌطه عثمان محرم الطالبٌه العمرانٌه 9ؼذائٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات  72458برلم  21191121، لٌد فى  51110111كشون للتورٌدات العمومٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

 الهرم-شارع احمد خالد متفرع من الجبٌنى منشاة البكارى 2عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب خدمات  72483برلم  21191121، لٌد فى  1111110111حمد سٌد طه حنجل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  321

 مركز الجٌزة-جٌوفٌزٌمٌة)خاصة بالتربة( وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : ش الكورنٌش شبرامنت 

عن مالبس  72545برلم  21191122، لٌد فى  111110111الشوٌخ للمالبس الجاهزة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 ش سعد زؼلول239جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن صٌدلٌة . ، بجهة  72534برلم  21191122، لٌد فى  111110111دمحم عادل فرج احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 -فٌصل  -خراطة عاصم  -ش علً السٌد سالمة من ش ابو زٌد ش العشرٌن  38: 

عن تورٌد لطع  72551برلم  21191122، لٌد فى  3111110111تامر سٌد حافظ سٌد شلبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 -بوالق الدكرور  -ش الملٌجً  54ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

 عن 72549برلم  21191122، لٌد فى  111110111حسٌن ٌوسؾ دمحم محمود ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 -بوالق الدكرور  -ش علً خلٌل  85تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن بٌع مستلزمات  72568برلم  21191123، لٌد فى  51110111دمحم عبدالعظٌم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 شارع فوه العجوزه 6كهربائٌه ، بجهة : 

عن تجارة حدٌد  71972برلم  21191111، لٌد فى  1111110111،  اٌمن سمٌر بدٌع جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  326

 فٌصل-الطوابك -ش مسجد الهدى 51كرٌتال وصناعه الفورفوجٌه وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب  71976برلم  21191111، لٌد فى  211110111رشا محمود زكرٌا توكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

شمة 4العمال فى مجال تأجٌر السٌارات)دون المٌام بأعمال شركات السٌاحة( ، بجهة : شارع مصدق الدور رحالت وخدمة رجال ا

 الدلى-84المبنى  9

عن تجاره خدمات  71998برلم  21191111، لٌد فى  511110111ولٌد زؼلول احمد نوٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  328

 1م.منشاه المناطر  -العمومً بجوار كافتٌرٌا االهلً و الزمالن و اكسسوار المحمول ، بجهة : ش االخصاص 

عن تربٌه  72173برلم  21191113، لٌد فى  511110111عبد ربه سعٌد عبد ربه عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  329

 -و تسمٌن مواشً ، بجهة : محطه ابو ؼالب بجوار الكارته 

عن  15633برلم  21191113، لٌد فى  1111110111ولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفً عبد المجٌد دمحم الخ -  331

 تجاره لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : ش جسر النٌل االبعدٌه مركز اوسٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  15633برلم  21191113، لٌد فى  1111110111مصطفً عبد المجٌد دمحم الخولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 -اوسٌم  -ر السٌارات ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان/االبعدٌة تجاره لطع ؼٌا

عن مكتب  72181برلم  21191113، لٌد فى  111110111دمحم موسى دمحم ابو الؽٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 -مماوالت بناء و اعمال كهرباء ، بجهة : منشاه رضوان بجوار مسجد تانً 

عن كافتٌرٌا  72345برلم  21191115، لٌد فى  511110111لٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاطؾ ماجد رزق هللا س -  333

 للمشروبات السالعه والساخنه ، بجهة : شارع سالمان لرٌه من شارع امتداد المعهد الدٌنً بعد الدائري الوراق

عن ادوات منزلٌه ،  72369برلم  21191115 ، لٌد فى 511110111رجب سالم ابوزٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 شارع زؼلول نزله السمان الهرم 2بجهة : 

عن ورشة  72427برلم  21191117، لٌد فى  511110111ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 شارع صالح عبدالحً صفط اللبن بوالق الدكرور 1عمومٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  41391برلم  21191112، لٌد فى  511110111فتاح فرج سعٌد سراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد ال -  393

 شارع المأذون صفط اللبن 11عمومٌه ، بجهة : له رئٌسً بنشاط / متعهد نمل عمال داخل ج . م . ع بالعنوان / 

عن ورشه تمطٌع  72153برلم  21191112، لٌد فى  51110111احمد دمحم دمحم عبدالهادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  394

 شارع المدس من شارع الشهٌد احمد حمدي الطوابك فٌصل 3بالستٌن ، بجهة : 

عن  72156برلم  21191112، لٌد فى  121110111خالد مبرون عبد الزٌن مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

 -وراق العرب  -ش التل بجوار السٌما  7بجهة : مأكوالت بحرٌة واسمان ) شوى اسمان ( ، 

عن توكٌالت  72158برلم  21191113، لٌد فى  121110111احمد السٌد عبد العزٌز السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  396

 فٌصل-التعاون -ش ابراهٌم سلٌمان36تجارٌه وتصدٌر ، بجهة : 

عن مكتب نمل و  72171برلم  21191113، لٌد فى  121110111ماله ،   اسالم دمحم احمد صابر  ، تاجر فرد ، رأس -  397

 اوسٌم -بشتٌل  -ش اول بنى دمحم حوض الرمل  5شحن بضائع ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع زهور و  72191برلم  21191113، لٌد فى  511110111دمحم احمد ابراهٌم امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  398

 المهندسٌن -ناصٌه ش جزٌره العرب  -ش جامعه الدول العربٌه  31نباتات زٌنه ، بجهة : 

عن مكتب  72133برلم  21191118، لٌد فى  111110111بٌشوي شكري صالح ؼالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  399

 شارع مسجد االخالص المشروع م غ امبابه 5تورٌد مالبس جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  72159برلم  21191118، لٌد فى  211110111ؾ دمحم بالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناجح ناص -  411

 -م امبابة  -بهرمس  -ش العروبة  33ومماوالت دون المٌام باعمال شركات السٌاحة . ، بجهة : 

عن مكتب  72173برلم  21191119فى ، لٌد  51110111محمود دمحم ابراهٌم حنفً الزٌنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 متعهد نمل عمال داخل ج . م . ع ، بجهة : شارع السلخانه اوسٌم

عن بٌع  72187برلم  21191119، لٌد فى  1111110111وائل احمد حسٌن علً فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 بابهناصٌه طلعت حرب مدٌنه التحرٌر ام 18شارع  2اسمان جاهزه ، بجهة : 

عن تورٌدات  عمومٌة  72219برلم  21191119، لٌد فى  511110111دمحم كامل احمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 الهرم-ح حدائك االهرام 311ومماوالت ، بجهة : 

مكتب عن  72231برلم  21191111، لٌد فى  111110111جاكلٌن انور بشرى عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 العمرانٌة-ش النوبة من ش عثمان محرم 87رحالت داخل ج.م.ع ودون المٌام بأعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 

عن خٌاطة  72711برلم  21191129، لٌد فى  1111110111مٌنا عفت تاوضرس ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 الوراق-وراق العرب متفرع من ش م النجاح ش مسجد التوحٌد 7مالبس)دون الزى العسكرى ( ، بجهة : 

عن مماوالت  72742برلم  21191131، لٌد فى  2511110111دمحم سمٌر جمعه سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 السالم من مستشفً الصدر العمرانٌه 75وتشطٌبات معمارٌه ، بجهة : 

عن  72398برلم  21191116، لٌد فى  81110111، رأس ماله ،   احمد رمزي عبد الممصود ابو نعمه  ، تاجر فرد -  417

 الهرم -ش فٌصل تماطع المرٌوطٌه  85تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن مكتب  72399برلم  21191116، لٌد فى  5111110111زٌنب خٌرت سلٌمان سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

 ابوالنمرس-ى امامه حى كوبرى العرٌشة استٌراد ادوات منزلٌة ، بجهة : شارع اب

عن مكتب  72614برلم  21191127، لٌد فى  111110111حالوتهم عبدالسالم دمحم جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

 اوسٌم-الزٌدٌة -رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج م ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : ش االدارة الصحٌة 

عن  72632برلم  21191127، لٌد فى  51110111مصطفً احمد عبدالهادي دمحم ابوؼزاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 بوفٌه ، بجهة : الشارع السٌاحً الخلفً كرداسه

لالت عن تصنٌع مخ 71357برلم  21191127، لٌد فى  2111110111خلٌل حسن دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 شارع اٌمن عبدهللا بهرمس امبابه 1، بجهة : 

عن تصنٌع مخلالت  71357برلم  21191127، لٌد فى  2111110111خلٌل حسن دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 ناطرمركز منشأة الم-شارع شعبان خلٌل بهرمس  2، بجهة : له رشٌسً بنشاط / مكتب تصدٌر حاصالت زراعٌه بالعنوان / 

عن مماوالت  72644برلم  21191127، لٌد فى  111110111احمد اسماعٌل سنوسً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 وتورٌد مواد بناء كهربائٌه ومٌكانٌكٌه صناعه حمامات السباحه ، بجهة : ابورواش شارع وسط البلد بجوار دوار العمده كرداسه

عن انتاج  72669برلم  21191128، لٌد فى  2511110111ٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمعه سٌد عبد الخالك حس -  414

ش صبرى ابو حارس من ش رشاح ابو عوض او من  8وبٌع وتجارة وتورٌد المنظفات الصناعٌة ومستحضرات التجمٌل ، بجهة : 

 ش الشوربجى نزلة السٌسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بمالة . ،  71984برلم  21191111، لٌد فى  121110111ماله ،  احمد دمحم عبد الصمد علً  ، تاجر فرد ، رأس  -  415

 -اوسٌم  -برطس  -ش مندوه عمر ؼرب البلد  5بجهة : 

عن سوبر  72133برلم  21191112، لٌد فى  1111110111رضا السٌد دمحم عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 المنٌب -ش ترعه الزمر  4ماركت ، بجهة : 

عن بٌع ادوات  72164برلم  21191113، لٌد فى  1111110111سامٌه منٌر سامً جرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  417

 العمرانٌه -ش الثالثٌنً  62كهربائٌه ، بجهة : 

عن  72174برلم  21191113، لٌد فى  111110111امٌر ابو سرٌع عبد الهادي دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

 -ورٌدات عمومٌه ، بجهة : الكوم االحمر ش خالد مروان متفرع من مسجد اوالد عامر ت

عن تعبئة وتؽلٌؾ  72176برلم  21191113، لٌد فى  111110111بكرى دمحم ربٌع بكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

 ش السالم ارض اللواء من الطرٌك االبٌض11مخبوزات ، بجهة : 

عن  72177برلم  21191113، لٌد فى  151110111المنعم شعبان عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شرٌؾ عبد  -  421

 -بوالق الدكرور  -ش علً ابو حمد من همفرس  61تصدٌر نظارات عدسات شمسٌة . ، بجهة : 

عن مكتب  72189برلم  21191113، لٌد فى  211110111هشام طارق مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 -ارض اللواء  -ش مصطفى العسال 22مماوالت وتورٌدات عمومٌة . ، بجهة : 

عن محل  72149برلم  21191118، لٌد فى  111110111مصطفى ظرٌؾ جالل عبد العلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 -امبابة  -م غ  -ناصٌة بشتٌل  -ش االلصر  149عصٌر . ، بجهة : 

عن  72158برلم  21191118، لٌد فى  11111110111عادل فتحً دمحم عبدالمنطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد  -  423

تصنٌع لدي الؽٌر من مستحضرات التجمٌل ومكمالت ؼذائٌه واالعشاب ومستلزمات طبٌه )دون المستحضرات الطبٌه واالعشاب 

 الهرم شارع دمحم عبدالرلٌب شارع المحوالت 17الطبٌه( ، بجهة : 

عن مالبس  72196برلم  21191119، لٌد فى  251110111بالل على دمحم عبدهللا مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 فٌصل-ش الملن فٌصل ناصٌة ش المستشفى  111جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن كافتٌرٌا  72211برلم  21191119ٌد فى ، ل 111110111احمد اسماعٌل دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 بوالق الدكرور-ش ناهٌا  126للمشروبات الساخنة والباردة ، بجهة : 

عن مكتب  72197برلم  21191119، لٌد فى  111110111ولٌد مرزوق دمحم ابوالحدٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 م امبابة-بهرمس -سجد الصفا مماوالت عمومٌة ، بجهة : شارع داٌر الناحٌه بجوار م

عن تجارة اخشاب  72697برلم  21191129، لٌد فى  51110111عرفات دمحم محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  427

 ش المحطة2باب وشبان ، بجهة : 

عن تجارة وتورٌد  72716برلم  21191129، لٌد فى  121110111دمحم حسٌن عبدالمادر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

 بوالق الدكرور-شارع صابر ابوعوؾ من ش الشهٌد احمد حمدى 3لطع ؼٌار المعدات ، بجهة : 

عن مشؽل  72724برلم  21191131، لٌد فى  2111110111وائل فاروق لطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

 بوالق الدكرور-اكتوبر  6ش احمد ابراهٌم 25مالبس )دون الزى العسكرى ( ، بجهة : 

عن ورشة  72721برلم  21191129، لٌد فى  111110111دمحم حسٌن عبدالجواد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 م منشاة المناطر -خراطة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : الرهاوى 

عن مؽسله  72495برلم  21191121، لٌد فى  211110111صابرٌن طه عبدالفتاح على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 فٌصل-ش المستشار عبدالمعطى حسان طرٌك كفرطهرمس 39مالبس ، بجهة : 



 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

عن تحؾ وانتٌكات ،  72577برلم  21191123، لٌد فى  111110111عبدهللا دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 شارع دمحم علً عٌسً بوالق الدكرور 11بجهة : 

عن مكتب نمل عمال  72613برلم  21191123، لٌد فى  51110111دمحم عامر رشدي حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 شارع التوحٌد من شارع السوق كرداسه 1داخل ج . م . ع ، بجهة : 

عن محل  72637لم بر 21191127، لٌد فى  111110111معتز مدحت دمحم طاهر مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 شارع ناصر الثوره الهرم 13لتمدٌم المأكوالت والمشروبات الساخنه ، بجهة : 

عن  72648برلم  21191127، لٌد فى  1111110111عبٌر محمود دروٌش مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 الوراق -ش لهوة العمدة  تصنٌع مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : ش ابوالعال من ش سٌد زنه من

عن مكتب  72671برلم  21191128، لٌد فى  251110111سعودى رمضان عثمان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 اوسٌم -مماوالت ، بجهة : حارة الحاج عبد العال من ش المومٌة ش التوحٌد باهلل بشتٌل 

عن سوبر  72668برلم  21191128، لٌد فى  1111110111اله ،  احمد سامر سعٌد الدٌدى  ، تاجر فرد ، رأس م -  437

 العجوزة -ش اسراء المعلمٌن  24ماركت ، بجهة : 

عن مصنع  72178برلم  21191113، لٌد فى  1111110111خطاب فودز للمواد الؽذائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  438

 كرداسه -ه ش ترعه الشرٌؾ كفر حكٌم م.كرداس 2ممرمشات ، بجهة : 

عن مكتب  72113برلم  21191116، لٌد فى  111110111اسالم عصام سٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  439

 امبابة-عزبة الصعاٌدة -ش زٌن الجزار من عزبة عبدالنعٌم 26مماوالت ، بجهة : 

عن ادارة  72118برلم  21191116فى  ، لٌد 111110111احمد رمضان احمد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 فٌصل-ش عبدالمنعم خاطر من ش دمحم ٌوسؾ ش د الشٌن امام مدرسة المستمبل 3لاعات افراح ومطاعم وكافٌهات ، بجهة : 

عن ورشة  72118برلم  21191116، لٌد فى  1111110111ابراهٌم دمحم جمعه عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 الوراق-هزة دون الزى العسكرى ، بجهة : ش كورنٌش النٌل بجوار محطة المٌاة جزٌرة دمحممالبس جا

عن مكتب خدمات  72132برلم  21191118، لٌد فى  111110111ولٌد وجدي بٌومً امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 مدٌنه التحرٌر امبابه 13شارع  19نظافه وتورٌدات ، بجهة : 

عن مركز  72131برلم  21191118، لٌد فى  111110111عبدالستار احمد عشماوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وفاء  -  443

 أ علً ٌمٌن المدخل الهرم3ناصٌه شارع علً رفاعً متفرع من شارع الهرم محل  3تصوٌر مستندات ، بجهة : 

عن  72182برلم  21191119، لٌد فى  121110111الخطٌب لتجاره المالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 شارع المحطه 25تجاره مالبس جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن مكتب  72193برلم  21191119، لٌد فى  111110111ٌوسؾ الوردانى السٌد حسبو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 فٌصل-م فوق مسجد النور االسالمى تورٌد حدٌد تسلٌح واسمنت وتوكٌالت ، بجهة : اخر ش سلٌ

عن مماوالت  72211برلم  21191119، لٌد فى  111110111مصطفً احمد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 شارع اللٌثً من حمد ٌس الطوابك فٌصل 23عامه وتشطٌبات عمومٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  72224برلم  21191111، لٌد فى  111110111ه ،  رمضان للمماوالت العمومٌة  ، تاجر فرد ، رأس مال -  447

 فٌصل-الطوابك شمة بالدور االرضى -شارع احمدرفعت من حمد ٌاسٌن 7عمومٌة ، بجهة : 

عن  72653برلم  21191128، لٌد فى  51110111مصطفى ابو عٌاد مصطفى ابو عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  448

 الوراق -ش معهد االبحاث وراق الحضر  15داخل )ج.م.ع( ، بجهة : مكتب متعهد نمل عمال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن نظافة عامة  72698برلم  21191129، لٌد فى  111110111مؤمن عبدالمنعم دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  449

 ارض اللواء-ش فاٌز سلٌمان من ش موسى 11وابادة حشرات ، بجهة : 

عن تجارة  72712برلم  21191129، لٌد فى  211110111ى ابوعوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عادل ابوالمعاط -  451

 فٌصل-الطوابك -ش برج التوحٌد من ش المدس كعبٌش 1سلع معمرة وتصدٌر ، بجهة : 

اوالت عن مم 72731برلم  21191131، لٌد فى  121110111حازم ابراهٌم مصطفى مطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 كرداسة-م كرداسة -عامة ، بجهة : ابورواش ش وسط البلد 

عن استثمار عمارى  72751برلم  21191131، لٌد فى  121110111حسن دمحم احمد ؼازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 بوالق الدكرور-شارع احمد رجب من ش المدرسة 1وتورٌدات ، بجهة : 

عن بماله ،  72788برلم  21191131، لٌد فى  311110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد حمدي محمود حسنٌن  -  453

 شارع الرشاح حسن دمحم المطبعه فٌصل 8بجهة : 

عن ادوات  72816برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد حسٌن السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 الجٌزه -بشتٌل  -رم الدائري كهربائٌه ، بجهة : ش بناء وهٌب من ش ح

عن  72227برلم  21191111، لٌد فى  21111110111سامً ماهر عبد العزٌز السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 م.امبابه -تورٌد و توزٌع البصل و الثوم ، بجهة : بهرمس ؼرب البلد سكه الصٌفً 

عن صالون  72246برلم  21191111، لٌد فى  111110111له ،  دمحم حنفى محمود مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  456

 بوالق الدكرور -اكتوبر 6 -نهاٌه جمال عبد الناصر  -ش نور الصدٌك  11حالله ، بجهة : 

عن تورٌد نباتات  72277برلم  21191113، لٌد فى  51110111وائل السٌد مسلم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  457

 ل الالندسكٌب وتصمٌم شبكات الرى ، بجهة : ش سعد زلط كفر حكٌمالزٌنه واعما

عن ورشة  72388برلم  21191116، لٌد فى  1111110111امجد مجدى رزق هللا جندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  458

 الوراق-العرب وراق -ش حسٌن على ش مسجد االٌمان كفر السلمانٌة 13تصنٌع مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

، بجهة :  5111عن  72628برلم  21191127، لٌد فى  51110111احمد دمحم السٌد الشٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

 اوسٌم-م اوسٌم -شارع رفٌع الحنبولى مولؾ البراجٌل 

عن مصنع  72639لم بر 21191127، لٌد فى  511110111مدحت عزت ؼالب عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 شارع خلٌفه وهبه من شارع البصراوي امبابه 5مالبس جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن تصنٌع  72651برلم  21191127، لٌد فى  1111110111احمد فتحى عباس جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 الوراق-السٌما وراق العرب  ش سعٌد هندى من ش3مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مكتب تورٌد  72691برلم  21191128، لٌد فى  2511110111شاهنده صابر دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

ش المستشار من ش الفرٌك دمحم على فهمى من ش  5االخشاب المصنعه على الطرٌمة الفرعونٌة وزجاج تعئبة العطور ، بجهة : 

 الهرم -لى المجزر اال

عن  72119برلم  21191116، لٌد فى  511110111دمحم محمود عبداللطٌؾ طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 امبابه -ارض الحداد -ش البوهى -ش الحكٌم  16خٌاطه وبٌع الشنط الحرٌمى ، بجهة : 

عن  72171برلم  21191119، لٌد فى  111110111دمحم حنفى عبدالمطلب عبدالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

 بوالق الدكرور-شارع ابراهٌم نافع من ش الملكة كفرطهرمس 33مستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل ، بجهة : 

عن ورشه  72212برلم  21191119، لٌد فى  51110111سٌد اشرؾ عبدالستار محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 شارع مصنع المكرونه من شارع عباد الرحمن العمرانٌه 4بجهة : سمكره سٌارات ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع  72221برلم  21191119، لٌد فى  1111110111رٌمون موسى بخٌت فام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 الوراق-ش عبدالسمٌع رحٌم من ش الؽاز وراق العرب 5تطرٌز ، بجهة : 

عن  72694برلم  21191129، لٌد فى  11111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    محمود بخٌت عبدالموجود السٌد -  467

 العمرانٌة-مرٌوطٌة -شارع الصباح من ش عبدالتواب البهنساوى 2مماوالت ، بجهة : 

عن  72713برلم  21191129، لٌد فى  111110111ماٌكل سامى ربٌع عوض جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  468

 فٌصل-الملن فٌصل -أ مساكن كفر طهرمس 28ون محمول ، بجهة : خدمات تلٌف

عن مكتب  72725برلم  21191131، لٌد فى  111110111هدى شعبان عبدربه عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

 منشاة المناطر-رحالت ونمل عمال داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : ام دٌنار

عن ورشة  72757برلم  21191131، لٌد فى  1111110111سٌد عبدالرازق احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  471

 كرداسة-المعتمدٌة -ش عبدالمجٌد من ش سكة الحاج على 7تصنٌع مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مماوالت  72762برلم  21191131، لٌد فى  511110111عٌاد ابراهٌم صادق عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  471

 ش دمحم عوض من ش الشٌخ سامى ترعه االخالص مرٌوطٌة14كهربائٌة وتورٌدات ، بجهة : 

عن اشؽال ٌدوٌه  72791برلم  21191131، لٌد فى  111110111جٌهان السٌد عوده اٌوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  472

 الدلً ، بجهة : شارع السودان

عن  72822برلم  21191131، لٌد فى  5111110111عبد المحسن على هللا خضر حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  473

 -ارض اللواء  -شارع عبده خطاب  11، بجهة :  19والمجموعة  6من المجموعة  36مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا الفمرة 

 بوالق الدكرور

عن مركز تجمٌل  72581برلم  21191123، لٌد فى  111110111د حجاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دٌنا شكرى السٌ -  474

 امبابة-ش الوحدة 115، بجهة : 

عن استثمار  72629برلم  21191127، لٌد فى  211110111بٌومً شولً بٌومً منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  475

 مٌدان الباسل شارع دمحم عبدالمجٌد البطران اللبٌنً المرٌوطٌه العمرانٌهشارع مكه  3عماري ومماوالت ، بجهة : 

عن تصمٌم  72631برلم  21191127، لٌد فى  111110111شمس عمادالدٌن دمحم صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

ٌد بفات من االخشاب والجلد ، بجهة وتورٌد احواض من اسمان الزٌنه ولوازمها واعمال الفاٌبر جالس الكرٌون فاٌب وتصمٌم وتور

 شارع دمحم فراج االندلس الهرم 13: 

عن محل لبٌع  72638برلم  21191127، لٌد فى  51110111عبدهللا حسٌن صبره مازن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  477

 اوسٌم-البراجٌل م اوسٌم -ش دمحم الدره من ش الحفرٌة 2الخضار والفاكهه ، بجهة : 

عن مكتب  72658برلم  21191128، لٌد فى  251110111امٌر دمحم جاب هللا الحنفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  478

 م.امبابه -تورٌدات عمومٌه ، بجهة : ش مسجد الرحمه ام دٌنار منشاه المناطر 

عن  72657برلم  21191128، لٌد فى  21110111مصطفى مفتاح مصطفى عبد الؽنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  479

 فٌصل -الطوابك  -ش حسن موسى من ش االربعٌن كعبٌش  9ورشه الومٌتال ، بجهة : 

عن توزٌع مواد  72193برلم  21191113، لٌد فى  111110111مجدي علً احمد منجود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 البراجٌل -ً ؼذائٌه و تورٌدات عمومٌه ، بجهة : ش دمحم حنفً من ش احمد عراب

عن مماوالت  72179برلم  21191113، لٌد فى  1111110111دمحم احمد دمحم احمد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 -العروبة  -ش نبٌل عطٌة من ش نصر نصار  11عمومٌة . ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  72122برلم  21191116، لٌد فى  51110111جمال عبد الناصر موسى سلٌمان موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

 الهرم -ش مصطفى سعد من ش العرٌش  5تورٌدات عامه وصٌانة اجهزة كهرٌائٌة ، بجهة : 

عن  72121برلم  21191116، لٌد فى  5111110111عبد الداٌم ابو الفتوح عبد الداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  483

( وتصدٌر جمٌع انواع معدات الؽطس واالدوات الرٌاضٌة واالسطوانات  19و  6وعة من المجم 36استٌراد ) فٌما عدا الفمرة 

 العمرانٌة -ش صالح من ش الشٌمى من ترعة الزمر  26والتورٌدات ، بجهة : 

عن مكتب  72146برلم  21191118، لٌد فى  1111110111رٌهام تمام احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  484

 شارع معهد الفتٌات اوسٌم 11، بجهة :  مماوالت عمومٌه

عن حداٌد وبوٌات  72188برلم  21191119، لٌد فى  111110111نٌروز بباوى خله بباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  485

 العمرانٌه الؽربٌة-المرٌوطٌة -، بجهة : ش االخالص 

عن ورشه خٌاطه  72195برلم  21191119، لٌد فى  51111.111دمحم السٌد محمود علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  486

 شارع علً بدوي االمام الؽزالً امبابه 55مالبس جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : 

عن بٌع  72216برلم  21191119، لٌد فى  1111110111اٌه صابر سالمان عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  487

 الوراق-وراق الحضر -شارع مسبن الزهر 49رى ، بجهة : مالبس جاهزة دون الزى العسك

عن تجارة  72695برلم  21191129، لٌد فى  211110111دمحم محمود صادق ابورحاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  488

 فٌصل-كفرطهرمس -ش دمحم حسن من سنترال صفط اللبن 1الجبس بورد ومستلزماتة ، بجهة : محل بالعمار 

عن تجارة ورق  72711برلم  21191129، لٌد فى  11110111وق امٌن عبدالاله دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مرز -  489

 الكرتون والبالستٌن والخردة ، بجهة : ش على سالمه من ش الحرٌة بشتٌل

عن مكتب  72718برلم  21191129، لٌد فى  111110111مصطفى محمود على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 ارض اللواء-ش على احمد متفرع من ش مرسى محمود 1رحالت دون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 

عن مكتب متعهد نمل  72712برلم  21191129، لٌد فى  51110111عٌد سٌد عبدهللا حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 ٌماوس-عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : ش سٌدى عبدهللا 

عن مالبس جاهزه  72755برلم  21191131، لٌد فى  1111110111دمحم ذكرٌا فولً شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  492

 شارع اوالد الشٌخ من جسر الكونٌسه 4دون الزي العسكري ، بجهة : 

عن مكتب  72773برلم  21191131، لٌد فى  51110111حسام عادل عبده محمود محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  493

 اوسٌم-متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : شارع امٌن خطاب متفرع من ش السوق المدٌم 

عن  72779برلم  21191131، لٌد فى  5111110111ولٌد مصٌلحً شاهٌن مصٌلحً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  494

 شارع الوحده الكوم االحمر م اوسٌم 18( ، بجهة : 19المجموعه و 6من المجموعه  36استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

عن تورٌد وتوزٌع  72782برلم  21191131، لٌد فى  311110111احمد صالح دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  495

 المراتب والمفروشات ، بجهة : سمٌل م اوسٌم امام محطه كهرباء ؼرب الماهره اوسٌم

عن استٌراد  72819برلم  21191131، لٌد فى  5111110111مد عبدالرحمن مصبح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم اح -  496

 ط هضبه االهرام الهرم 191( ، بجهة : 19والمجموعه  6من المجموعه  36وتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

عن سمكرة سٌارات  72494برلم  21191121 ، لٌد فى 2111110111ولٌد حسٌن دمحم حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  497

 امبابة-عزبة الصعاٌدة -ش المزارع 1، بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  72612برلم  21191123، لٌد فى  111110111مٌرفت امٌن دمحم امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  498

 ش احمد ناٌل جزٌرة الدهب25، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره االبواب و  72598برلم  21191123، لٌد فى  51110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  دٌنا شعبان دمحم السٌد  ،  -  499

 -االخشاب ، بجهة : حاره المولد من ش المحطه 

عن  72597برلم  21191123، لٌد فى  1111110111ضٌاء مصطفى مبرون دمحم الخرصه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 اوسٌم -ه ، بجهة : ش الجمهورٌه امام مجلس المدٌنه مكتب مماوالت و تورٌدات عمومٌ

عن مماوالت عمومٌه  72634برلم  21191127، لٌد فى  1111110111الرفٌعً للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 ، بجهة : برلاش م منشاه المناطر

عن مكتب مماوالت  72661برلم  21191128د فى ، لٌ 511110111دمحم فتحى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 ش دمحم الجندى من ش الوحده 64كهرباء ، بجهة : 

عن بٌع  72675برلم  21191128، لٌد فى  1111110111طاهر عبد النبً كامل سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 العمرانٌه -ش العروبه من عثمان محرم  147اجهزه منزلٌه و كهربائٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات  72122برلم  21191112، لٌد فى  121110111حازم دمحم صبري عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 الدلً - 1شمه  1ش داٌر الناحٌه الدور  83عمومٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌه  72141برلم  21191112، لٌد فى  111110111احمد سعٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 شارع مدرسه زنٌن المدٌمه بوالق الدكرور 8والمواد الؽذائٌه ، بجهة : 

عن تجارة وتصنٌع  72166برلم  21191113، لٌد فى  51110111جٌهان توفٌك حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 كرداسة-جوم المتعمدٌة ش عبدالفتاح ابوعمٌرة مدٌنة الن31وتطرٌز المفروشات ، بجهة : 

عن تعبئة مواد  72199برلم  21191113، لٌد فى  151110111دمحم صابر فتوح ناجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

 فٌصل-ش دمحم صابر ناجى طرٌك كفرطهرمس 2ؼدائٌة ، بجهة : 

عن اجهزة  72115برلم  21191116ٌد فى ، ل 511110111احمد عصام عبدالعلٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 ش احمد بدوى ابوالنمرس امام كوبرى العرٌشة48كهربائٌة وادوات منزلٌة واكسسوار محمول ، بجهة : 

عن مكتب  72117برلم  21191116، لٌد فى  111110111محمود عمر حسٌن صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

 فٌصل-ش عترٌس من جالل ناصٌة صٌدلٌه الدور الثالث 2هة : توزٌع حدٌد واسمنت وتوكٌالت ، بج

عن بٌع بن  72139برلم  21191118، لٌد فى  111110111والء احمد سلطان بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 شارع د/ دمحم شاهٌن العجوزه 42ومشروبات ، بجهة : 

عن التوكٌالت  72143برلم  21191118، لٌد فى  311110111،   محمود رفعت هرٌدي دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  511

شارع عبدالحفٌظ النجار من شارع فوزي السٌد كعبٌش  1التجارٌه والتورٌدات العمومٌه واالستثمار العماري والمماوالت ، بجهة : 

 فٌصل

عن اكسسوار  72156برلم  21191118، لٌد فى  51110111عصام خلٌفه فهٌم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 موباٌالت ، بجهة : شارع الشرٌؾ من كفر طهرمس فٌصل

عن مكتب متعهد  72164برلم  21191118، لٌد فى  111110111ولٌد ابراهٌم محمود عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 شارع جمال عبدالناصر المطار م غ امبابه 5نمل عمال داخل ج . م . ع ، بجهة : 

عن مطعم تمدٌم  72183برلم  21191119، لٌد فى  511110111عبدهللا كمال دمحم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 شارع ثروت بٌن السراٌات الدلً 58مأكوالت سرٌعه دون الجلوس ، بجهة : 

عن بٌع المالبس  72192لم بر 21191119، لٌد فى  51110111دمحم السٌد احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 بوالق الدكرور 2شارع همفرس محل رلم  24الجاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب تخلٌص  72218برلم  21191119، لٌد فى  211110111اشرؾ دمحم فؤاد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 فٌصل-اول فٌصل -شارع النادى الرٌاضى 55جمركى ، بجهة : 

عن تورٌدات  72219برلم  21191119، لٌد فى  111110111مظهر ابراهٌم ابوالنور احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

شارع ولٌم ناشد مدكور شمه بالدور الثانً  42انظمه الكمبٌوتر والحاسبات االلٌه ومستلزماتها وصٌانه االالت االلكترونٌه ، بجهة : 

 فٌصل

عن تورٌدات عمومٌه  72728برلم  21191131، لٌد فى  121110111د جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد نجاح احم -  518

 ، بجهة : شارع احمد جاد بجوار المعهد االزهري االبتدائً كرداسه

اٌات عن بٌع عب 72727برلم  21191131، لٌد فى  121110111جوٌرٌة دمحم اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

 كرداسة-جاهزة ، بجهة : ش سعد زؼلول بجوار مسجد ابو حجازة 

عن مكتب نمل  72741برلم  21191131، لٌد فى  111110111فادى مجدى خلٌل عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

-سبن وراق الحضر ش دمحم عبدالعزٌز من ش الم11عمال ورحالت داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 

 الوراق

عن مصنع  72575برلم  21191123، لٌد فى  1111110111السٌد دمحم السٌد عبدالعاطً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 شارع الجمعٌه من شارع الؽاز الوراق 3مالبس جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : 

عن كوفً شوب ،  72586برلم  21191123، لٌد فى  51110111،   امنه جمالً دمحم جمالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  522

 فٌصل -شارع الشهٌد احمد حمدي مدكور من شارع الملن فٌصل  27بجهة : 

عن  72612برلم  21191123، لٌد فى  1111110111الهادي لتجاره لطع ؼٌار السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 شارع ابراهٌم عبدهللا ارض اللواء بوالق الدكرور 6:  تجاره لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة

عن مكتب  72589برلم  21191123، لٌد فى  111110111عمرو مختار فوزي دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 الوراق -جزٌره وراق الحضر  -ش الفاروق  27مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن تصنٌع  72578برلم  21191123، لٌد فى  151110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   عالء دمحم عبد العظٌم احمد على  ، -  525

 -ش طلعت ؼرب اللبٌنى المرٌوطٌة  1وتوزٌع المفروشات وكراسى ومخدات وستائر والبٌن باج والبؾ وتورٌدها ، بجهة : 

 العمرانٌة

عن  72685برلم  21191128، لٌد فى  11111.111رٌم عز الدٌن عبد المادر اسحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 3ح حدائك االهرام محل رلم 43مصنوعات جلدٌة ، بجهة : 

عن  72665برلم  21191128، لٌد فى  11110111اٌمان عبد الرحٌم عبد الحمٌد الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  527

 م غ -ش رمضان عبد هللا جامع الصالح  14مكتب تورٌدات ، بجهة : 

عن مكتب نورٌد  72117برلم  21191111، لٌد فى  51110111نصر دمحم نصر منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

 -بوالق الدكرور  -صفط اللبن  -ش العربً من ش فرن ابو حدٌده  19مواد ؼذائٌة . ، بجهة : 

عن ممهى ، بجهة :  71993برلم  21191111فى  ، لٌد 211110111سعٌد دمحم مالكى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  529

 فٌصل-شارع الصحابه من ش المساكن كفرطهرمس خلؾ االسعاؾ 1

عن  71985برلم  21191111، لٌد فى  1111110111جورج ابراهٌم فلبس حنا عبدالملن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 الهرم-ط حدائك االهرام 315تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  72159برلم  21191113، لٌد فى  1111110111ماهر فتحى ذكى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 المعتمدٌة-دون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : ش حسان العربى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  72192برلم  21191113، لٌد فى  511110111اٌمن صابر جرجس شحاتة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 تورٌد فاكهه وخضروات ، بجهة : ش مسجد التوبة من ش المومٌة العربٌة وراق العرب

عن ورشة نجارة ،  72111برلم  21191116، لٌد فى  1111110111فهد على مهنى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 راقالو-بشتٌل -شارع دمحم على من ش الحرٌة خلؾ نمطة بشتٌل 29بجهة : 

عن مكتب مماوالت ،  72116برلم  21191116، لٌد فى  111110111الفخرانى للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 المنٌب-ش الفخرانى من جسر الكونٌسة 1بجهة : 

 عن 72124برلم  21191116، لٌد فى  511110111سعد رمضان سعد عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  535

 ش اللبٌنى المرٌوطٌة 52تورٌدات مستلزمات طبٌة دون االدوٌة ، بجهة : 

عن مكتب  72113برلم  21191116، لٌد فى  51110111عمر رجائى عبدالتواب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 الهرم-ش الملن فٌصل 321رحالت دون المٌان باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 

عن كوفى شوب  72127برلم  21191116، لٌد فى  511110111ه راؼب جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود جود -  537

 الهرم-المرٌوطٌة -ش الشٌخ 2، بجهة : 

عن مصنع  72142برلم  21191118، لٌد فى  111110111ٌسري هالل كامل عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  538

 ي طرٌك المشالنه م امبابهطوب طفلً ، بجهة : كفر حجاز

عن تورٌدات  72163برلم  21191118، لٌد فى  111110111علً حسن دمحم حسن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  539

 عمومٌه ، بجهة : ابورواش طرٌك المدارس كرداسه

عن تصنٌع  72169برلم  21191118، لٌد فى  31110111دمحم كساب ابراهٌم محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

جمٌع انواع السلكٌات للثالجات ووحدات السوبر ماركت ، بجهة : شارع كٌالنً احمد بدٌر بجوار مسجد رفاعً بدٌر برطس م 

 اوسٌم

عن كوفى  72184برلم  21191119، لٌد فى  511110111هشام عبد الرؤوؾ صالح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 فٌصل-ش االربعٌن من ش كعبٌش 21 شوب ، بجهة :

عن بٌع  72189برلم  21191119، لٌد فى  111110111عبدالرحمن خٌرى سعد ابوموسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 كرداسة-دلٌك حر ، بجهة : ش شونة االصالح الزراعى كفرحكٌم م كرداسة 

 72221برلم  21191119، لٌد فى  511110111رأس ماله ،  صابر ابورواش عبدرب النبى ابورواش  ، تاجر فرد ،  -  543

 الوراق-وراق العرب -عن محل بماله ، بجهة : ش مسجد االمام من ش نور الدٌن 

عن مشؽل مالبس  72373برلم  21191115، لٌد فى  311110111عاطؾ دمحم السٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

 شارع الدكتور من شارع حمد ٌاسٌن الطوابك فٌصل 6 )دون الزي العسكري( ، بجهة :

عن بٌع  72391برلم  21191116، لٌد فى  251110111دمحم اشرؾ احمد دمحم عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

 تماطع ش المطبعة الهرم-ش عبد الونٌس 2كمالٌات سٌارات ، بجهة : 

عن سوبر  72816برلم  21191131، لٌد فى  511110111فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر السٌد البدري رفاعً  ، تاجر  -  546

 م.امبابه -ماركت ، بجهة : ش السنترال نكال م.منشاه المناطر

عن مصنع  72583برلم  21191123، لٌد فى  1111110111ضحى دمحم عبدالاله محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  547

 الوراق-، بجهة : ش مسجد الدٌن الخالص من ش التل وراق العرب مالبس جاهزة دون الزى العسكرى 

عن ورشة مالبس  72599برلم  21191123، لٌد فى  1111110111ابانوب زكرٌا عدلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  548

 امبابة-ش حسٌن نصار من البصراوى6دون الزى العسكرى ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  72611برلم  21191123، لٌد فى  2511110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد شاكر عبدالصمد حفٌضة  ،  -  549

خدمات ومشروعات فى مجال البٌئة وادارة وتشؽٌل مصانع تدوٌر مخلفات والممالب والمدافن الصحٌه وخدمات النظافة وجمع 

 طالبٌة-م ش العزٌز باهلل من عباد الصالحٌن من عثمان محر4الممامة من المنازل وتورٌدات ، بجهة : 

عن احذٌة ، بجهة :  72645برلم  21191127، لٌد فى  51110111عفاؾ امام دمحم مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 م امبابة-ش المبلى ناهٌا بجوار مسجد الرشٌدى كرداسة 14

عن محل  72691برلم  21191128، لٌد فى  51110111سحر عبد الرازق دمحم عبد الرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 الطالبٌة -كرداسة   -ش دمحم على  6فراخ ، بجهة : 

عن ورشة خراطه  72673برلم  21191128، لٌد فى  111110111هانى ربٌع عبد الفضٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

 م امبابة -منشاة المناطر  -، بجهة : الرهاوى 

عن تورٌد  72661برلم  21191128، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم سٌد احمد عبد الجواد -  553

 ارض اللواء -المعتمدٌة  -ش عبد العظٌم دمحم  5مستلزمات طبٌة ، بجهة : 

عن مكتب اٌجار وبٌع  71991برلم  21191111، لٌد فى  511110111العشرى موتورز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 الدلى-شارع الثورة الدور االرضى 4ارات ، بجهة : وشراء سٌ

عن خٌاطه  72114برلم  21191111، لٌد فى  1111110111اشعٌاء متى مٌالد ؼورس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

 امبابه -ش النصر ارض الجمعٌه  24مالبس ، بجهة : 

عن بٌع مالبس جاهزه )دون الزي  72148برلم  21191112، لٌد فى  111110111ؤ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 اوسٌم -ش الجمهورٌه 85العسكري( ، بجهة : 

عن ورشة تصنٌع  72165برلم  21191113، لٌد فى  81110111نجالء فتحى حسن علٌوة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  557

 فٌصل-مام محطة المٌاة ش الحرمٌن منشاة البكارى ا21مالبس ترٌكو دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن ورشه  72191برلم  21191113، لٌد فى  1511110111جاكلٌن نبٌه ابو الدهب موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  558

 -ش المعسكر من ش محمود موسى تاج مسجد الهداٌه المومٌه العربٌه 21تصنٌع مالبس جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

 امبابه

عن مكتب تورٌد  72115برلم  21191116، لٌد فى  111110111د عبدالفتاح عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فؤا -  559

 بوالق الدكرور-ناهٌا -شارع ابراهٌم رمضان من ش شحاته الجمل 8المشة ومنسوجات ، بجهة : 

عن تجارة  72114برلم  21191116، لٌد فى  511110111انور رٌاض بشاى جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 الوراق-وراق الحضر -شارع احمد ندا من ش مسبن الزهر 1مستلزمات مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن بٌع دلٌك  72123برلم  21191116، لٌد فى  51110111هادٌة زٌنهم حامد عبد التواب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 كرداسة -بة ناهٌا ش الخسة منطمة ابو شٌ 16حر ، بجهة : 

عن تورٌدات  72128برلم  21191116، لٌد فى  511110111نادره مفتاح حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 شارع عمربن الخطاب من ش مساكن كفرطهرمس 8عمومٌة ، بجهة : شمة بالدور الثالث بعد االرضى بالعمار 

عن مصنع  72141برلم  21191118، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،  محمود احمد دمحم مصطفً  ، تاجر فرد  -  563

 طوب طفلً ، بجهة : الرهاوي مركز منشاه المناطر

عن تجاره  72152برلم  21191118، لٌد فى  511110111صفاء شكري دمحم شحوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

 الؽذائٌه ، بجهة : شارع داٌر الناحٌه برطس م اوسٌماالعالؾ والحبوب والمحاصٌل الزراعٌه وتعبئه المواد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  72162برلم  21191118، لٌد فى  111110111مروة حامد عبد اللطٌؾ محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 -خدمات محمول دون استخدام  االنترنت . ، بجهة : اوسٌم ش الجمهورٌة 

عن تورٌدات  72167برلم  21191118، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،   محمود سٌد محمود ٌالوت  ، تاجر فرد -  566

 مسجد الرحمن  العمرانٌه 4عمومٌه ، بجهة : 

عن معرض لتجاره  72186برلم  21191119، لٌد فى  251110111احمد شعبان دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  567

 ع الرئٌسً م امبابهالسٌارات ، بجهة : جزاٌه منشاه المناطر الشار

عن تحضٌر وجبات  72656برلم  21191128، لٌد فى  51110111حنان دمحم مسلم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  568

 بوالق الدكرور -ترعه الزمر  -ش طه عبد الحمٌد من ش الجمعٌه  1جاهزه و تورٌداها للجهات الحكومٌه ، بجهة : 

عن  72692برلم  21191129، لٌد فى  31110111الصحٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكى لمماوالت االعمال  -  569

 الوراق-بجوار مسجد االمٌر  -مماوالت اعمال صحٌة ، بجهة : جزٌرة وراق الحضر

عن بٌع  72693برلم  21191129، لٌد فى  211110111بلمٌس وهبه  محمود عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

 ناهٌا-رٌد مستلزمات  مكتبٌة ، بجهة : امتداد ترعه شلبى بجوار مسجد العرٌان وتو

عن مكتب  72595برلم  21191123، لٌد فى  51110111مصطفى  بدوى السٌد الكفراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

 كرداسة-ناهٌا -ش سكة المدٌنة 4تورٌد مواد بناء ، بجهة : 

عن  72616برلم  21191123، لٌد فى  511110111مجاور عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ٌاسر عبد المنعم -  572

شارع على احمد متفرع من 11مكتب خدمات نظافه ومكافحة حشرات وتمدٌم خدمات البوفٌهات تورٌد ادوات النظافة ، بجهة : 

 العجوزة-ارض اللواء -شارع مرسى محمود 

 72615برلم  21191127، لٌد فى  111110111مٌد عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالناصر عوض عبدالح -  573

 الذٌدٌة-ش الوحدة الصحٌة  -عن مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : اوسٌم

عن تورٌدات  72623برلم  21191127، لٌد فى  1111110111رامً سعد كمال كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  574

 شارع مسجد النور من شارع االخالص العمرانٌه 11عمومٌه ، بجهة : 

عن محل  72641برلم  21191127، لٌد فى  2111110111جمال دمحم خلٌفة سوٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  575

 الدلى-ش السد العالى 9موبٌالت ، بجهة : 

عن مكتب متعهد  72679برلم  21191128، لٌد فى  111110111حمد عبد المطلب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ا -  576

 بوالق الدكرور -ش فتحً رٌحان من ش السوق  21نمل عمال داخل )ج.م.ع( ، بجهة : 

عن تورٌدات  72671برلم  21191128، لٌد فى  5111110111هشام محمود احمد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  577

 بوالق الدكرور -ش ابراهٌم امام ناعٌا  26عمومٌة ومماوالت واستثمار عمارى واستصالح اراضى ، بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  72114برلم  21191111، لٌد فى  111110111هانً علً حسٌن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  578

 -زاوٌة ابو مسلم  -ابو سرٌع  عمومٌة . ، بجهة : ش زؼلول تمٌسم

عن بماله  72119برلم  21191112، لٌد فى  111110111مراد مجدي عطٌه اسطفانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  579

 من شارع االعتماد من شارع االلصر م غ امبابه 3شارع  2جمله ، بجهة : 

عن ادوات صحٌه  72128برلم  21191112، لٌد فى  111110111عزٌز خلٌفه حنا جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

 شارع محمود الفخرانً من شارع الكونٌسه المنٌب 39، بجهة : 

عن  72151برلم  21191112، لٌد فى  111110111اسامه دمحم علٌان دمحم عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

 بوالق الدكرور -رس ش فتحً محجوب همف 5تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن حداٌد وبوٌات  72169برلم  21191113، لٌد فى  111110111رفعت دمحم عبدالعال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

 الهرم-ش اسامه ابوعمٌرة محطة حسن دمحم46، بجهة : 

عن معرض  72183برلم  21191113، لٌد فى  511110111سالم صالح حسن سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  583

 -كرداسة  -طرٌك ابو رواش  -سٌرامٌن . ، بجهة : ناهٌا 

عن مماوالت  72187برلم  21191113، لٌد فى  211110111معتز فكري جودة دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  584

 -هرام حدائك األ -البوابة األولى  -أ الدور األرضً  17ش  455وتورٌدات عمومٌة . ، بجهة : 

عن مطعم فول  72112برلم  21191116، لٌد فى  51110111محمود دمحم فرٌح على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  585

 ش عباس ابولتادة بجوار مسجد ابو لتادة المدٌم45وطعمٌه تٌن اواى ، بجهة : 

عن مكتب توزٌع  72135برلم  21191118، لٌد فى  111110111عمر سعٌد عمر ابوصالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

 شارع سٌد معوض من دمحم متولً الشعراوي 3مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن خٌاطة مالبس .  72155برلم  21191118، لٌد فى  1111110111دمحم سعٌد دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  587

 -امبابة  -الحداد امتداد ارض  -ش المعسكر من ش مسجد الهداٌة  13، بجهة : 

عن  72179برلم  21191119، لٌد فى  111110111عبدالناصر حجازي عبدالناصر علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  588

 ورشه الومٌتال ، بجهة : شارع دمحم نافع ناصٌه جول جمال الكوثر ارض اللواء فٌصل

عن مكتب  72214برلم  21191119، لٌد فى  1111110111عماد محمود دمحم بشندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  589

 كرداسة-ش سكة المدٌنة ناهٌا 17مماوالت وتورٌد مواد بناء ، بجهة : 

عن جزارة  72214برلم  21191119، لٌد فى  511110111دمحم ابراهٌم عبده ابورواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  591

 وراقال-ومجزر دواجن ، بجهة : ش السوق  بشتٌل 

 54626برلم  21191116، لٌد فى  111110111مصطفى سلطان عبد الرحمن عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  591

 بنشاط/ مكتب تاجٌر سٌارات لنفس و للؽٌر -فٌصل -كفر طهرمس  -ش المنشٌه  2عن مالبس اطفال ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان/

عن  72722برلم  21191129، لٌد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   راشد عبدالممصود راشد رواش  -  592

 العمرانٌة-ش الثالثٌنى155كافتٌرٌا ، بجهة : 

عن بٌع  72772برلم  21191131، لٌد فى  211110111محمود عبدالمادر عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  593

 الوراق-الجٌش وراق الحضر ش البنان من ش 27مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن بٌوتى سنتر ،  72818برلم  21191131، لٌد فى  151110111دعاء ابراهٌم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  594

 الهرم-ش الملن فٌصل 89بجهة : 

مكتب مماوالت عن  72588برلم  21191123، لٌد فى  111110111سٌد فاروق دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  595

 الوراق -ش عثمان بن عفان جزٌره وراق الحضر  22عمومٌه ، بجهة : 

عن بازار لبٌع  72621برلم  21191127، لٌد فى  211110111مها دمحم عبدالفتاح ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  596

 العجوزة-ش د / دمحم شاهٌن32المشروبات الروحٌة ، بجهة : 

عن ممهً بلدي ،  72624برلم  21191127، لٌد فى  511110111دمحم ؼٌضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسن عجمً -  597

 شارع حسٌن عبده من شارع المعتمدٌه ارض اللواء العجوزه 2بجهة : 

عن مطعم  72626برلم  21191127، لٌد فى  61110111رٌاض احمد دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  598

 الهرم-التعاون -ش الملن فٌصل 232ضروات ولحوم مطبوخة ومشوٌة ، بجهة : خ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشة  72651برلم  21191127، لٌد فى  1111110111عصام صادق حنا حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  599

 الوراق-وراق الحضر -تصنٌع مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : ش السالم من ش ترعه السواحل 

عن بمالة ،  72662برلم  21191128، لٌد فى  111110111شرٌهان النمراشى احمد ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 ش دمحم عبد المجٌد البطران المجزر االلى 6بجهة : 

بٌع عن تجاره و 71992برلم  21191111، لٌد فى  111110111سندس منٌر دمحم بٌومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 فٌصل -امام بنزٌن توتال  -ش فٌصل محطه الكوم االخضر  162الشنط الجلدٌه االحذٌه ، بجهة : 

عن مكتب رحالت و نمل  71999برلم  21191111، لٌد فى  51110111دمحم بدوي طه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 الوراق -ش االمام علً متفرع من ش البوسطه  3ة : عمال داخل )ج.م.ع( و دون المٌام باعمال شركات السٌاحه ، بجه

عن ورشة  71987برلم  21191111، لٌد فى  1111110111اسامة بخٌت مكسٌموس عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 الوراق-ش سته من ش مكة وراق العرب 57مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مماوالت عامه  72131برلم  21191112، لٌد فى  1111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   اٌه مبرون دمحم بٌومً  ، -  614

 فٌصل 11شارع عمر بن الخطاب من شارع كعبٌش الطوابك الدور  1وتورٌدات ، بجهة : 

ؼٌار  عن لطع 72137برلم  21191112، لٌد فى  611110111عادل عبده دمٌان سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 شارع ترعه الزمر عمرانٌه شرلٌه العمرانٌه 59موباٌالت ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  72144برلم  21191112، لٌد فى  111110111ماهر عبدربه حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 شارع انور متفرع من شارع الوحده امبابه 75جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : 

عن ورشه  72151برلم  21191112، لٌد فى  511110111ؾ احمد عبدهللا معبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاط -  617

 اكتوبر بوالق الدكرور 6شارع حسن عبدالحمٌد شارع  7مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن بٌع  72184 برلم 21191113، لٌد فى  51110111اسالم دمحم عبدالعزٌز ابوشادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

 ش اخر الهداٌه ؼرب البلد ناهٌا م كرداسة2ادوات منزلٌة ومفروشات ، بجهة : 

عن مصنع  72111برلم  21191116، لٌد فى  151110111عطاهللا حسٌن عطاهللا حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

 العمرانٌه-دهانات ، بجهة : ش زؼلول نطاق الدائرى كفرالجبل 

عن  72172برلم  21191119، لٌد فى  511110111بدالسالم كمال عبدالسالم فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  611

 تصدٌر وتورٌدات عمومٌه والنمل الدولً للبضائع ، بجهة : ابوؼالب الشارع العمومً منشاه المناطر م امبابه

عن  72178برلم  21191119، لٌد فى  111110111،  محمود احمد عبدالظاهر عبدالمطلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  611

 شارع الملن فٌصل شمه بالدور الثانً فٌصل 56تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

 27عن بٌع موباٌالت ، بجهة :  72215برلم  21191119، لٌد فى  511110111بدر الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 الدلً -شارع الدلً 

عن بٌع  72217برلم  21191119، لٌد فى  1111110111عبدالؽنى ابوالعنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   طارق صالح -  613

 امبابة-ش المنٌرة الرئٌسً امام فطاطرى الصٌاد المنٌرة الشرلٌه 131احذٌة ومالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مماوالت تنفٌذ  72313برلم  21191113، لٌد فى  111110111خالد امٌن زكً حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 ترسا المنٌب -شارع الفرن  9شبكات اعمال المجاري والهواء المركزي ، بجهة : 

عن اكسسورات  72481برلم  21191121، لٌد فى  111110111دمحم ابوالعال سعد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 امبابة-منعم الفحام ش بشتٌل المنٌرة امبابة ش عبدال2حرٌمى ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد الحدٌد  72496برلم  21191121، لٌد فى  111110111سعٌد دمحم مبرون عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 كرداسة-كفر حكٌم م كرادسه -، بجهة : ش العزبة البحرٌة 

عن محل  72621برلم  21191128، لٌد فى  1111110111س ماله ،  سعٌد بدوى عبد المنعم بدوى  ، تاجر فرد ، رأ -  617

 -اوسٌم  -ش علً عوض طرٌك البراجٌل  11عصائر ، بجهة : 

عن محل  72621برلم  21191128، لٌد فى  1111110111سعٌد بدوى عبد المنعم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

 اوسٌم-عوض خلؾ مصنع االحذٌة بشتٌل ش بدر 9عصائر ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان /

عن تصدٌر ،  72381برلم  21191116، لٌد فى  251110111اشرؾ صبحى حلمى دمٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

 ش ربٌع الجٌزى برج سوتٌر69بجهة : 

عن مكتب  72386رلم ب 21191116، لٌد فى  31110111ٌوسؾ فتحى ابراهٌم سٌدهم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 ش الفحام  بشتٌل1رحالت ونمل عمال داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 

عن بٌع لطع ؼٌار  72574برلم  21191123، لٌد فى  111110111عبدالواحد دمحم دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 فٌصل-4رى ش منشٌة البكارى كوب2موتوسكالت ، بجهة : 

عن مصنع  72591برلم  21191123، لٌد فى  1111110111مورٌس ذكرٌا ابراهٌم ذكً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 الوراق -مالبس جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : ش نور الدٌن خلؾ شركه الؽاز بجوار الدائري الجدٌد 

عن مماوالت ،  72618برلم  21191127، لٌد فى  121110111س ماله ،  سعد رمضان دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأ -  623

 شارع عبدالعال فاضل العروبه العمرانٌه 84بجهة : 

عن تجارة  72643برلم  21191127، لٌد فى  511110111حسن السٌد دمحم المرشدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

 الهرم-الطالبٌة -شارع رمزى فرج حسن دمحم12السٌارات ، بجهة : 

عن ورشه زجاج  72649برلم  21191127، لٌد فى  51110111دمحم لدري عطا السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 سابما برج مكه من شارع صباح السٌد المنشٌه طرٌك كفر طهرمس فٌصل 16حالٌا  12والومنٌوم ، بجهة : محل بالعمار 

عن مكتب رحالت )دون  72182برلم  21191113، لٌد فى  51110111جر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد ٌونس دمحم  ، تا -  626

 -المنوات  -المٌام باعمال شركات السٌاحه( ، بجهة : ش المدرسه بجوار كوبري بهمهات 

عن ورشة  26513برلم  21191116، لٌد فى  511110111محمود فاروق على على الفوال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  627

 ارض الجمعٌه-ش سعد بن ابى ولاص28تصنٌع مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن ورشة  26513برلم  21191116، لٌد فى  511110111محمود فاروق على على الفوال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

 ٌهارض الجمع-ش رمضان عٌد من ش المٌثاق  25تصنٌع مالبس جاهزة ، بجهة : له رئٌس بالعنوان/

عن تجاره جلود جمله  72151برلم  21191118، لٌد فى  111110111ولٌد سٌد حسن عزام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  629

 شارع سٌد رخا من شارع بشتٌل امبابه 3، بجهة : 

ل بٌع اسمان عن مح 72177برلم  21191119، لٌد فى  51110111عٌد ابراهٌم السٌد حمزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 شارع الرحٌم من شارع سٌد عبدهللا ترعه الزمر العمرانٌه 1، بجهة : 

عن تجارة مالبس  72199برلم  21191119، لٌد فى  511110111هوٌدا دمحم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 كرداسة-م منشاة المناطر  جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : المنصورٌة لبلى البلد بجوار مسجد الحسانٌن

عن مكتب  72711برلم  21191129، لٌد فى  11110111صابر ٌوسؾ رجب ابوعمٌرة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 كرداسة-متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : ش بهجت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب تورٌدات  72723برلم  21191129، لٌد فى  51110111عاصم دمحم ٌوسؾ احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 المنٌب-ش نشأت الزهٌرى امتداد المدبح 1، بجهة : 

عن مكتب تورٌد  72744برلم  21191131، لٌد فى  111110111مدحت انس فؤاد عفٌفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  634

 شارع التوبه وراق العرب الوراق 6مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن هداٌا  72759برلم  21191131، لٌد فى  251110111 ابراهٌم البدوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ابراهٌم دمحم -  635

 ولعب اطفال ، بجهة : له رئٌسً بنشاط / مصنع اعالؾ بالعنوان / محله سبن مركز اشمون بملن / احمد دمحم احمد سالمه

عن هداٌا  72759برلم  21191131، لٌد فى  251110111ماله ،   احمد ابراهٌم دمحم ابراهٌم البدوي  ، تاجر فرد ، رأس -  636

 شارع دجله من شارع شهاب المهندسٌن 25ولعب اطفال ، بجهة : 

عن تجارة وتوزٌع  72764برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد نبٌل دمحم عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  637

 فٌصل-منشاه البكارى  4رى( ، بجهة : نزلة العاصى كوبرى وتورٌد المالبس )دون الزى العسك

عن مكتب  72797برلم  21191131، لٌد فى  111110111رمضان دمحم احمد ابراهٌم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  638

 تورٌد ادوات منزلٌه ، بجهة : شارع الحاج انور بجوار حضانه االمل ابوالنمرس

عن مكتب ادارة  72798برلم  21191131، لٌد فى  511110111عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ناصر دمحم  -  639

 فٌصل-ش الصفا والمروة من ش العشرٌن 32محاجر ومماوالت عامة ، بجهة : 

 عن 72821برلم  21191131، لٌد فى  1111110111مالن عبد المسٌح خلؾ عطوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 الوراق -وراق العرب  -شارع اٌمن سالمان من شارع السنً  11ورشة مالبس جاهزة )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن مكتب  72811برلم  21191131، لٌد فى  51110111بٌتر برتً رمزي بسطاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 -وراق الحضر  -ش عبد المنعم سالمه من كورنٌش النٌل  12جهة : لصٌانه و تركٌب لحساب االلً )دون استخدام االنترنت( ، ب

عن مكتبة ، بجهة :  72556برلم  21191123، لٌد فى  111110111عفاؾ ابراهٌم سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  642

 الوراق-جزٌرة دمحم -شارع داٌر الناحٌة 1

عن ورشه حداده  72573برلم  21191123، لٌد فى  111110111ماله ،   ام هاشم عرفه علً عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس -  643

 شارع الشهٌد عبدالمنعم زٌن خلؾ فندق اوروبا الهرم 7بسٌطه ، بجهة : 

عن صالون حاللة  72596برلم  21191123، لٌد فى  121110111خالد دمحم كامل على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  644

 الدلى-الدور االرضى -لدٌن ابوالعز ش محى ا2رجالى ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت ،  72594برلم  21191123، لٌد فى  121110111دمحم ماهر خلٌفه خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  645

 م.كرداسه -كفر حكٌم  -نجع ال خلٌفه  -بجهة : كرداسه 

عن  72613برلم  21191127، لٌد فى  51110111ماله ،  ٌاسمٌن عبدالمجٌد سلٌمان عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس  -  646

 الهرم-خلؾ مسجد نصر الدٌن اول الهرم -ش طلعت حرب 6تصدٌر وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : 

عن  72676برلم  21191128، لٌد فى  111110111مصطفى دمحم محمود عبد الموجود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  647

 فٌصل -كفر طهرمس  -ش الرحمه خلؾ الدائري  18 مماوالت عمومٌه ، بجهة :

عن ورشه  72674برلم  21191128، لٌد فى  511110111سماح ابراهٌم عثمان زهري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  648

 العمرانٌه -ش محمود فهمً من الدكتور دمحم فؤاد سعٌد  6تصنٌع شنط ، بجهة : 

عن  72161برلم  21191113، لٌد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماء عبدالحكم سلٌمان محروس   -  649

 ش حسن عبد الواحد جزٌرة الدهب4مكتب تنمٌة زراعٌه وكٌماوٌات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  72172برلم  21191113، لٌد فى  511110111عمرو ماهر كامل دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

 موالح ، بجهة : ش ترعه بهرمس بجوار بنن التنمٌة الزراعٌهتصدٌر منتجات زراعٌه و

عن  72134برلم  21191118، لٌد فى  111110111رجب عبدالباسط دمحم حسٌن شوارب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

 <كً شوارب مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج . م . ع دون المٌام بأعمال شركات السٌاحه ، بجهة : شارع الحاج دمحم

 برطس اوسٌم

عن بماله ،  72144برلم  21191118، لٌد فى  111110111عبداللطٌؾ السٌد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  652

 بجهة : اوسٌم شنباري

دات عن تورٌ 72166برلم  21191118، لٌد فى  2111110111رأفت رجب دمحم زٌادة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  653

 -م كرداسة  -عمومٌة . ، بجهة : ش خلٌفة عمر الصعٌدي من الشارع الجدٌد 

عن ورشة تصنٌع  72157برلم  21191118، لٌد فى  111110111دمحم عبد الخالك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  654

 -بوالق الدكرور  -طابة الدٌابة  -ش عبد الخالك عفٌفً 19موبٌلٌا . ، بجهة : 

عن مكتب  72175برلم  21191119، لٌد فى  111110111احمد حسن سعد العرابً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  655

 مماوالت عامه وخرده ، بجهة : المنصورٌه شارع سعٌد سكر م امبابه

كتب عن م 72191برلم  21191119، لٌد فى  111110111تهامً احمد تهامً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  656

 شارع خالد بن الولٌد وراق الحضر امبابه 5مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن تصنٌع حالوٌات  72215برلم  21191119، لٌد فى  1111110111عالء دمحم سٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  657

 الوراق-وجاتوهات ، بجهة : شارع محمود سلٌم من المومٌة العربٌة بنى دمحم 

عن مماوالت  72719برلم  21191129، لٌد فى  1111110111ى لبٌب عبدالنبى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هان -  658

 اوسٌم-ش االشجار كوبرى الصؽٌرة 1عمومٌة وتورٌدات ، بجهة : 

 عن محل 72735برلم  21191131، لٌد فى  511110111مصطفى رشاد عمٌلى وهمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  659

 امبابة-عصٌر لصب ، بجهة : ش عرفة ندا المنٌرة الرئٌسى 

عن محل مالبس  72738برلم  21191131، لٌد فى  121110111احمد ابوالمجد دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 فٌصل-دون الزى العسكرى ، بجهة : ش مصرؾ جالل اخر فٌصل بجوار مسجد عبدهللا 

عن مكتب  72766برلم  21191131، لٌد فى  111110111دالحمٌد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حازم علً عب -  661

 رحالت داخل ج . م . ع دون المٌام بأعمال شركات السٌاحه ، بجهة : بنً سالمه خلؾ الوحده المحلٌه منشاه المناطر م امبابه

عن صٌدلٌه ،  72752برلم  21191131، لٌد فى  511110111على سلٌمان سلٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 فٌصل-كفرطهرمس-ش الكابتن فارس 8بجهة : 

عن حداد ،  72768برلم  21191131، لٌد فى  51110111وائل شاكر السٌد عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  663

 امبابة-شارع الشٌخ رمضان بشتٌل 15بجهة : 

عن بٌع اكسسوار  72781برلم  21191131، لٌد فى  121110111اوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم صالح لاسم ص -  664

 شارع مراد 5العمار رلم  2محمول ، بجهة : محل رلم 

عن سوبر  72789برلم  21191131، لٌد فى  151110111احمد دمحم رمضان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  665

 ارع السالم العمرانٌهش 313ماركت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن سوبر  72789برلم  21191131، لٌد فى  151110111احمد دمحم رمضان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

ماركت ، بجهة : له رئٌسً بنشاط / خدمه ؼسٌل سٌارات واستٌراد وتصدٌر بالعنوان / محطه كالتكس برج السكنً امام مسجد 

 اكتوبر 6الحصري مدٌنه 

عن مكتب  11979برلم  21191128، لٌد فى  111110111ولٌد السٌد عبد الوهاب السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  667

 وراق العرب -ش حسٌن علً السلمان  17تورٌد اجهزه انذار ، بجهة : 

عن مكتب  11979برلم  21191128، لٌد فى  111110111ولٌد السٌد عبد الوهاب السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  668

 -امبابة  -مدٌنة التحرٌر  -أ  4ش  5تورٌد اجهزه انذار ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان /رلم 

عن مصنع ثلج  72714برلم  21191129، لٌد فى  511110111رمضان محمود دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  669

 مر، بجهة : ش سكة المدٌنة خلؾ بنزٌنة مجدى الز

عن مركز فنى لصٌانه  72717برلم  21191129، لٌد فى  51110111احمد هانى ماجد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  671

 فٌصل-الطوابك -ش تامر رٌاض من ش الشهٌد احمد حمدى 8االجهزة المنزلٌة الكهربائٌة ، بجهة : 

عن نمل  72761برلم  21191131، لٌد فى  111110111له ،  عبدالرحمن برهوم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ما -  671

 العمرانٌه-ش العبور 45عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن مكتب  72758برلم  21191131، لٌد فى  51110111فاتن جالل حسن ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  672

 الهرم-اسباتس -ش عزالدٌن عمر 2مستلزمات واجهزة طبٌة ، بجهة : 

عن بماله ،  72761برلم  21191131، لٌد فى  121110111احمد كرم مبرون عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  673

 حدائك االهرام-البوابه االولى -ب ش جاردٌنٌا 193بجهة : 

عن مكتب  72776برلم  21191131، لٌد فى  211110111احمد محمود عبدالحلٌم هارون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  674

 مكافحه حشرات ، بجهة : شارع حمٌده بجوار مسجد الدرس اوسٌم

عن مكتب  72778برلم  21191131، لٌد فى  111110111عبدهللا سعد حنفى محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  675

 منشاة المناطر-خدمات نظافة ، بجهة : ش الشهٌد شعبان حرٌدة 

عن  72785برلم  21191131، لٌد فى  1111110111اعٌل عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نبٌل متولً اسم -  676

 شارع محمود دمحم شارع الوحده وراق العرب الوراق 6مكتب للنظافه والتجمٌل ، بجهة : 

عن ممر  72818برلم  21191131، لٌد فى  211110111دمحم عبد السالم السٌد دمحم الجندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  677

 العجوزه -ارض اللواء  -اداري للتاجٌر اداره ساحات االنتظار و الموالؾ ، بجهة : ش طارق بن زٌاد 

عن  72814برلم  21191131، لٌد فى  511110111عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز على ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  678

 حمد المطٌرى من ش المعتمدٌة ارض اللواءش ا12تجارة ادوات كهربائٌة ، بجهة : 

عن كافٌة ، بجهة  72813برلم  21191131، لٌد فى  111110111حنفى محمود دمحم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  679

 العمرانٌة-عمارات الصفا والمروة من استدٌو مصر 4: 

 72121برلم  21191116، لٌد فى  111110111رأس ماله ،   عبدالوهاب ممتاز دمحم اسماعٌل عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، -  681

مركز منشاة -عن مركز صٌانه محركات ومحوالت كهربائٌة ، بجهة : المنصورٌة الطرٌك العمومى امام ادارة الكهرباء المدٌمة 

 م امبابة-المناطر 

عن  72383برلم  21191116، لٌد فى  511110111عبدالرحمن سالمه عبدالرحمن دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  681

 الحاجر-معلؾ مواشى ، بجهة : العزبة الجدٌدة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  72396برلم  21191116، لٌد فى  51110111عزة سلٌمان عزالدٌن طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  682

 امبابة-بلد بشتٌل ال-ش عمر بن الخطاب من ش المسابن 3تورٌدات عمومٌة ومماوالت عامه ، بجهة : 

عن تجارة  72582برلم  21191123، لٌد فى  111110111عمرو ابراهٌم عبده جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  683

 امبابة-ش الوحده 73وتورٌد لطع ؼٌار سٌارات ومعدات ثمٌله ، بجهة : 

عن مكتب اعمال  72616برلم  21191127، لٌد فى  111110111سعٌد معوض دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  684

 تشطٌبات مع جهات ملزمة بالخصم فمط ، بجهة : الرهاوى ش المسجد الوسطانى مركز منشاة المناطر

عن استودٌو  72625برلم  21191127، لٌد فى  111110111سامح دمحم عبده عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  685

 مسجد الوحده الكوم االحمر شارع 1تصوٌر فوتوؼرافً ، بجهة : 

عن  72627برلم  21191127، لٌد فى  1111110111رمضان عبدالرسول عبدالستار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  686

 معرض ادوات صحٌه ، بجهة : شارع ممدوح فهمً من شارع الصفطاوي البراجٌل اوسٌم

عن مكتب  72689برلم  21191128، لٌد فى  111110111له ،  ابراهٌم حسٌن ابراهٌم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ما -  687

 الوراق -مماوالت اعمال صحٌه ، بجهة : الوراق بجوار جامع الحاج عبد البالى سعد جزٌرة وراق الحضر 

عن استٌراد  72129برلم  21191116، لٌد فى  5111110111مروة دمحم دمحم محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  688

 اوسٌم-، بجهة : الطرٌك العمومى امام مسجد ؼزال المٌراطٌٌن  19والمجموعه  6من المجموعه  36ر )فٌما عدا الفمرةوتصدٌ

عن مكتب  72161برلم  21191118، لٌد فى  111110111احمد دمحم نجٌب دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  689

 رلٌه المعتمدٌه كرداسهشارع العزبه الش 1تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  72174برلم  21191119، لٌد فى  511110111فاٌز عطٌه السٌد جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  691

 عمومٌه ، بجهة : ابورواش عرب ابو رواش بجوار عزبه حمزه سعٌد كرداسه

عن مستودع  72212برلم  21191119، لٌد فى  11110111محمود دمحم حسن ابوحالوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  691

 كرداسة-دلٌك ، بجهة : ش مرسى 

عن مكتب  72655برلم  21191128، لٌد فى  511110111حسٌن دمحم عبد السالم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  692

 بشتٌل -ش دمحم فهكمً عوض  48خدمات نظافه ، بجهة : 

عن تصدٌر ، بجهة  72717برلم  21191129، لٌد فى  1111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد محمود دمحم احمد  ،  -  693

 الهرم-مبنى الهرم بالزا -ش الهرم 42: 

عن مكتب  72716برلم  21191129، لٌد فى  511110111دمحم ٌوسؾ بكرى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  694

 العجوزة-ارض اللواء -طرٌك االبٌض ش التونى من ال6مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن مملة ،  72736برلم  21191131، لٌد فى  111110111حسٌن محمود عبدالنعٌم بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  695

 بشتٌل-ش خالد برعى من ش سلٌمان وهدان 15بجهة : 

عن صٌدلٌة ،  72748برلم  21191131، لٌد فى  511110111صٌدلٌة دكتور / دمحم البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  696

 فٌصل-ش انوار الحرم الشرٌؾ مساكن كفرطهرمس 22بجهة : 

عن مكتب متعهد نمل  72771برلم  21191131، لٌد فى  111110111السٌد دمحم السٌد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  697

 اوسٌم-العمومى  الطرٌك-عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : ش الشٌمى زاوٌة ثابت 

عن مماوالت  72811برلم  21191131، لٌد فى  111110111سمٌر دمحم الصادق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  698

 شارع ترعه الزمر ارض اللواء بوالق الدكرور 4وتورٌدات عمومٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، لٌد فى  311110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد دمحم علً عبد الؽنً للتورٌدات العامه و المواد الؽذائٌه   -  699

 الواحات البحرٌه -عن مكتب تورٌدات عامه و مواد ؼذائٌه ، بجهة : ش المصر  72815برلم  21191131

عن بٌع ادوات صحٌه  72447برلم  21191121، لٌد فى  121110111احمد دمحم صبٌح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 -التمه ش داٌر الناحٌه م.منشاه المناطر ، بجهة : الج

عن مكتب  72566برلم  21191123، لٌد فى  111110111حسام حسن فتحى عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 كومبرة -متعهد نمل عمال داخل ج م ع ، بجهة : كرداسة

 72611برلم  21191123، لٌد فى  111110111ماله ،   عبد الرحمن عبد الحمٌد حسانٌن عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس -  712

 -بوالق الدكرور  -عن مخبز افرنجً ، بجهة : ش التحرٌر بجوار كوبري صفط اللبن 

عن مصنع  72592برلم  21191123، لٌد فى  1111110111رامً رزٌك انطون عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  713

 -وراق العرب  -ش الحرٌه خلؾ مسجد عثمان من بجوار الدائري الجدٌد  11بجهة : رلم  مالبس جاهزه )دون الزي العسكري( ،

 الوراق

عن ورشه  72591برلم  21191123، لٌد فى  1111110111ظرٌؾ سمٌر بهنان شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  714

 -وراق العرب  -الؽاز خلؾ مدرسه اولٌمبن  ش جمال عبد الناصر خلؾ شركه 4تطرٌز مالبس )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

 الوراق

عن مكتب متعهد  72682برلم  21191128، لٌد فى  111110111احمد عثمان احمد ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  715

 الوراق -نمل عمال داخل )ج.م.ع( ، بجهة : ش رمضان عٌد من ش ترعه وراق العرب 

عن محل  72681برلم  21191128، لٌد فى  111110111السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هانً دمحم حسنى امٌن -  716

 فٌصل -ش المنشٌه مع كعبٌش الطوابك  6حلوٌات شرلٌه و ؼربٌه ، بجهة : 

عن  72148برلم  21191118، لٌد فى  1111110111احمد عبد البالً حسن عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  717

 -العمرانٌة  -ش عمار من ش خاتم المرسلٌن  17مار عماري وتورٌدات عمومٌة . ، بجهة : استث

عن اعمال  72154برلم  21191118، لٌد فى  511110111طه ابو الحجاج طه مؽربً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  718

 -س حدائك االهرام  144الكهرومٌكانٌكٌة . ، بجهة : المماوالت الخاصة والعامة للتركٌبات والتورٌدات والتشؽٌل والصٌانة لألعمال 

عن تورٌد  72134برلم  21191112، لٌد فى  211110111احمد عادل فؤاد دمحم ذكً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  719

 وتجهٌز مراتب ، بجهة : شارع الثالجه طرٌك مساكن كفر الجبل الهرم

عن  72143برلم  21191112، لٌد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   نور احمد عبد العزٌز عبد السالم  ، -  711

 امبابه -ش الوحده  23تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن مركز  72145برلم  21191112، لٌد فى  151110111سراج صالح عثمان صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 شارع السودان العجوزه 157تجمٌل ، بجهة : 

عن تورٌدات ، بجهة :  72185برلم  21191113، لٌد فى  151110111عمر دمحم سٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  712

 العمرانٌه-كونٌسة -ش دمحم شبهه من عثمان محرم 

، بجهة  عن كافتٌرٌا . 72188برلم  21191113، لٌد فى  211110111حمادة السٌد دمحم عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  713

 -الهرم  -ج حدائك األهرام  87: 

عن تورٌد  72137برلم  21191118، لٌد فى  251110111رجب خورشٌد دمحم حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  714

شارع محمود الذكً من شارع خاتم المرسلٌن  11مستحضرات تجمٌل ومستلزمات طبٌه دون تجاره المستحضرات الطبٌه ، بجهة : 

 عمرانٌهع غ ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن كوفً  72141برلم  21191118، لٌد فى  111110111مصطفً دمحم عاشور دمحم مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  715

 شارع الفادي من شارع اللبٌنً الهرم 2شوب ، بجهة : 

عن  72151برلم  21191118، لٌد فى  1111110111فاطمه عبد الفتاح عبد الحكٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  716

 -المهندسٌن  -ش السودان  181مطعم وكافٌه . ، بجهة : 

عن بٌع موباٌل  72181برلم  21191119، لٌد فى  511110111دمحم عبدالهادي دمحم زارع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  717

 شارع احمد ماهر اول فٌصل بوالق الدكرور 3واكسسوارات موباٌل وكمبٌوتر ، بجهة : 

عن  72185برلم  21191119، لٌد فى  511110111مصطفً دمحم السٌد دمحم عبدالؽفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  718

 شارع الحرم من شارع مكه المكرمه ارض اللواء العجوزه 1ورشه الومٌتال ، بجهة : 

عن تورٌد  72211برلم  21191119فى  ، لٌد 511110111عبدالرازق جمعه مهٌدى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  719

 بوالق الدكرور-ابواللٌل -ش التحرٌر 57وتجارة المواد الؽذائٌة ، بجهة : 

عن تعبئه و  72663برلم  21191128، لٌد فى  111110111امل حسٌن دمحم عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  721

 فٌصل -الشٌشٌنى  -شمة بالدور الخامس  -ابراج المشربٌة  19:  توزٌع تورٌد مواد ؼذائٌة وتورٌدات زراعٌه ، بجهة

عن مكتبة وصٌانة  55293برلم  21191129، لٌد فى  111110111دمحم جمال الدٌن كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  721

 ش الشهٌد االعصر من ش الثالثٌنى عمرانٌة11كمبٌوتر )دون االحبار والطباعه ( ، بجهة : 

عن مكتب  72714برلم  21191129، لٌد فى  11110111طارق امٌن عبدالمعبود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  722

 اوسٌم-رحالت دون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : زاوٌة ثابت ش المكاوى م اوسٌم 

عن  72719برلم  21191129د فى ، لٌ 1111110111عادل ٌعموب فهٌم عبدالسٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  723

 ش نورالدٌن من ش المدٌنة المنورة24مستلزمات الصٌدلٌات بالجمله دون تجارة االدوٌة ، بجهة : 

عن مماوالت و  72811برلم  21191131، لٌد فى  111110111خالد ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  724

 بوالق الدكرور -رعه الزمر ارض اللواء ش ت 4تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن خدمه  72817برلم  21191131، لٌد فى  51110111عبد الحلٌم علً عبد الحلٌم الجندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  725

 امبابه -ارض الحداد  -ش عمر بن الخطاب  3رجال االعمال )فً مجال اٌجار السٌارات( ، بجهة : 

عن تأجٌر  72696برلم  21191129، لٌد فى  111110111الزفتاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مرٌم طه جمعه  -  726

 الهرم-الطالبٌة -ش جعفر الصادق من ش عزالدٌن عمر اسباتس 4وصٌانه مولدات ومعدات تمٌله ، بجهة : 

عن تجارة  72715برلم  21191129، لٌد فى  111110111سعٌد صالح عبدالممصود صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  727

 كرداسة-م كرداسة -وتصنٌع االسفنج ، بجهة : شرق البلد بنى مجدول 

عن تورٌدات  72721برلم  21191129، لٌد فى  51110111مصطفى امٌن لرنى عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  728

 بوالق الدكرو-ا ترعه المناٌ-ادوات صحٌة ، بجهة : حارة صبحى من دمحم شرؾ الدٌن 

عن مكتب تورٌد ادوات  72734برلم  21191131، لٌد فى  51110111دمحم سٌد هاشم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  729

 صفط اللبن-ش برعى من ش المدرسة 9كهربائٌة ، بجهة : 

عن التشطٌبات  72756برلم  21191131، لٌد فى  251110111هناء دمحم دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  731

 الهرم-هضبة االهرام  -ن395واالعمال التكمٌلٌة ، بجهة : 

 72814برلم  21191131، لٌد فى  1111110111دمحم عبد الرحمن كمال عباس ابو عوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  731

 الوراق -عن بماله جافه ، بجهة : ش شحاته عبد العاطً ترعه السواحل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع مواتٌر  72393برلم  21191116، لٌد فى  111110111ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  732

 فٌصل -ش العشرٌن  411مٌاه و مستلزماتها ، بجهة : 

مومٌة ، عن مماوالت ع 72489برلم  21191121، لٌد فى  111110111الشرٌؾ للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  733

 العمرانٌه-عمرانٌه ؼربٌة -شارع جمال الدٌن 24بجهة : 

عن تجاره مٌاه ؼازٌه ،  72652برلم  21191128، لٌد فى  51110111دمحم انور احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  734

 الهرم -ش رفعت عبد الفتاح من ش سعد امام الطالبٌه  14بجهة : 

عن بٌع حداٌد  72699برلم  21191129، لٌد فى  51110111لنجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل حمدى حسن ابوا -  735

 بوالق الدكرور-ش حسن البٌطرى 1وبوٌات ، بجهة : 

عن ورشة  72711برلم  21191129، لٌد فى  121110111عبدالموجود رمضان دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  736

 وراق العرب-ش حمدى عبدالعزٌز 11طالء معادن ، بجهة : 

عن مكتب نمل  72718برلم  21191129، لٌد فى  11110111هانى دمحم صالح الدٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  737

 بوالق الدكرور-ش فؤاد احمد 8بضائع ، بجهة : 

عن خدمات  72732برلم  21191131، لٌد فى  211110111شهدان حسٌن حسن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  738

بترولٌة فى مجال تورٌد االالت والمعدات واطارات وبطارٌات وزٌوت ومعالجة نواتج الحفر وتنظٌؾ خزانات وتورٌدات عامة فى 

 الهرم-حدائك االهرام -ل ش الجٌش389مجال تورٌد العمال داخل ج.م.ع والمواد الؽذائٌة ومواد البناء ، بجهة : 

عن مماوالت  72767برلم  21191131، لٌد فى  511110111السٌد على رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حامد احمد -  739

 ش عبدالمادر جمعه من ش ترعه السٌسً خلؾ فندق سٌاج1عامه وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب  72753رلم ب 21191131، لٌد فى  51110111احمد ابوبكر موسى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  741

 اوسٌم-بجوار مسجد ابولرن -رحالت دون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : الزٌدٌة 

عن كافٌه  72774برلم  21191131، لٌد فى  111110111عاطؾ عبدالرؤوؾ دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  741

 الدلى-شارع اٌران 48، بجهة : 

عن بٌع مشروبات  72786برلم  21191131، لٌد فى  111110111 عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم كمال دمحم -  742

 فٌصل-الطالبٌة -مٌدان الساعه-ش المنشٌة كفرطهرمس 1كحولٌه ، بجهة : 

عن  72784برلم  21191131، لٌد فى  311110111السٌد خمٌس عبدالحمٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  743

 م منشاة المناطر-م امبابة -تورٌد رمل وزلط وتورٌدات عمومٌة ومماوالت ، بجهة : منشاة رضوان 

عن تورٌدات  72815برلم  21191131، لٌد فى  211110111امٌرة عٌد عبدالحلٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  744

 العمرانٌة-ش الحاج سعٌد  37عامه ، بجهة : 

عن ورشة مالبس  72585برلم  21191123، لٌد فى  1111110111دمحم بخٌت رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد  -  745

 الوراق-وراق العرب -دون الزى العسكرى ، بجهة : ش مصطفى كامل من ش سعد زؼلول امام مسجد المدٌنة المنورة 

عن استٌراد  72636برلم  21191127، لٌد فى  5111110111طارق فكرى مرسى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  746

( وتورٌدات عمومٌة لجهات ملزمة بالخصم وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : 19والمجموعه 6من المجموعه 36وتصدٌر)فٌماعدا الفمرة

 الهرم-ش فاروق محمود ش المحوالت ترسا 1

عن  72647برلم  21191127، لٌد فى  111110111احمد فاٌز مصطفً مصطفً العدلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  747

 ح عبدالعزٌز دمحم من شارع البصراوي بنً دمحم م غ امبابه 8مكتب رحالت دون المٌام بأعمال شركات السٌاحه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشة تصنٌع  72687برلم  21191128، لٌد فى  31110111دمحم عمر احمد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  748

 ش ابناء الفٌوم 2دون الزى العسكرى ( ، بجهة : الهرم رلم  مالبس )

عن مصنع  72686برلم  21191128، لٌد فى  111110111عمرو ابراهٌم فتحى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  749

 بوالق الدكرور -ش الطٌار جاد هللا زنٌن  38مالبس جاهزة ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : 

عن االستٌراد  72681برلم  21191128، لٌد فى  5111110111سانٌن رٌان حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ح -  751

 -ش فنادق مصر من ش اسماعٌل عثمان المرٌوطٌه  2( ، بجهة : 19و المجموعه  6من المجموعه  36و التصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 العمرانٌه

عن مركز  72659برلم  21191128، لٌد فى  111110111ر فرد ، رأس ماله ،  عمرو مصطفى دمحم طه على  ، تاج -  751

 فٌصل -ش الشهٌد احمد حمدى العشرٌن  113صٌانة سٌارات ، بجهة : 

عن كافٌه ،  71982برلم  21191111، لٌد فى  211110111كٌرلس ٌوسؾ عبد الشهٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  752

 هرم -المرٌوطٌه  -استدٌو مصر  ش 1بجهة : المرٌوطٌه رلم 

عن تورٌد  72147برلم  21191112، لٌد فى  51110111سامح نان لدٌس عبدالمسٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  753

 شارع حامد حسن بدر من شارع المنشٌه الجدٌد منشاه البكاري الهرم 8وتجاره مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن خدمة  72157برلم  21191113، لٌد فى  51110111ت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم محمود عبدالرؤوؾ بخٌ -  754

 الوراق-وراق العرب -ش فاروق دبوس من ش التل 8رجال اعمال فى مجال اٌجار السٌارات ، بجهة : 

عن محل  72167برلم  21191113، لٌد فى  211110111عالءمحمود عبدهللا عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  755

 فٌصل-ش االربعٌن كعبٌش بجوار مستشفى المروه 1دش ، بجهة : 

عن تورٌدات  72195برلم  21191113، لٌد فى  111110111محمودمؤمن الصاوى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  756

 بوالق الدكرور-ناهٌا -ش النوبة 58مواد ؼذائٌة ، بجهة : 

عن تحؾ وانتٌكات  72125برلم  21191116، لٌد فى  51110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   بٌشوى لطفى ٌوسؾ حنا  ، -  757

 العمرانٌه-ع غ  -ش خاتم المرسلٌن  29، بجهة : 

عن مصنع  72126برلم  21191116، لٌد فى  1111110111دمحم حسن دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  758

 بجهة : ش ترعه علٌا متفرع من ش المجزر االلى مستلزمات البالستٌن والصرؾ الصحى ،

عن اداره  72138برلم  21191118، لٌد فى  511110111اسامه ابراهٌم دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  759

 بالدور االرضً 2شارع عمارات منتصر فٌصل رلم  45المراكز التجارٌه ومماوالت ، بجهة : 

عن العاب  72147برلم  21191118، لٌد فى  111110111ادق بولس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خلٌل ابراهٌم ص -  761

 شارع اشرؾ السباعً ارض اللواء العجوزه 6ترفٌهٌه دون استخدام االنترنت ، بجهة : 

عن اكسسوار  72165برلم  21191118، لٌد فى  51110111خالد ٌحٌى خلٌل عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  761

 -الهرم  -ش منٌر ابراهٌم من ش زؼلول  4المحمول . ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  72176برلم  21191119، لٌد فى  61110111دمحم بهٌج عبدالعلٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  762

 لعجوزهشارع حسن الصاوي من محمود عسران ارض اللواء ا 51جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : 

عن معرض بٌع  72217برلم  21191119، لٌد فى  111110111باسم شعبان عطٌة عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  763

 الهرم-زؼلول -باب وشبان خشب ، بجهة : عمارة اطباء جهٌنه 

عن تجارة  72222م برل 21191119، لٌد فى  51111110111اشرؾ اٌوب عبدهللا سٌدهم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  764

 العجوزة-ٌولٌو ارض اللواء 26ش اشرؾ لطفى محور 2وتدوٌر الورق الدشت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن استدٌو  72729برلم  21191131، لٌد فى  111110111مالن ابراهٌم فخرى اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  765

 فٌصل-المنشٌة الطوابك -حاره دواد 1تصوٌر فوتؽرافى ، بجهة : 

عن محل بن ، بجهة  72739برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد حسن بالل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  766

 ش العروبة مرٌوطٌة343: 

عن مكتب  72746برلم  21191131، لٌد فى  511110111هشام عبدالعلً ابوزٌد عمٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  767

ابراج العربً برج الثوره من كورنٌش النٌل وراق  11)دون المٌام بأعمال شركات السٌاحه( ، بجهة :  رحالت داخل ج . م . ع

 الحضر الوراق

عن محل مفروشات ،  72775برلم  21191131، لٌد فى  51110111احمد دمحم خلؾ احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  768

 فٌصل -ل حاره السحٌمً من عبده ؼرٌب مساكن فٌص 1بجهة : 

عن بٌع  72747برلم  21191131، لٌد فى  51110111هناء عبدالحمٌد فرج عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  769

 م اوسٌم-اوسٌم -اجهزة كهربائٌة ، بجهة : ش الخلٌفه المأمون 

 72794برلم  21191131د فى ، لٌ 31110111حسٌن عبدالموي صابر عبدالموي الجابري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  771

 شارع ابوالهول السٌاحً الهرم 14عن سجاد ، بجهة : 

عن تورٌدات  72792برلم  21191131، لٌد فى  151110111نعمه علً حسن سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  771

 فٌصل 1شارع الشهٌد احمد حمدي شمه رلم  3عمومٌه ، بجهة : 

عن مخبز  72811برلم  21191131، لٌد فى  511110111حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد حسٌن محمود  -  772

 الحوامدٌة-افرنجى ، بجهة : شارع الجٌش 

عن مماوالت  72819برلم  21191131، لٌد فى  1111110111مجدى جمال متولى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  773

 كرداسة-ابورواش -ار شارع اوالد النج112عمومٌة ، بجهة : 

عن حلوي من  72796برلم  21191131، لٌد فى  51110111حمدي دمحم علً سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  774

 عجٌن ، بجهة : شارع العروبه من المومٌه العربٌه امتداد البصراوي امبابه

عن ورشة صٌانه  72771برلم  21191131، لٌد فى  51110111انور فهمى السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  775

 اوسٌم-ش دمحم الجزماتى متفرع من ش سعد زؼلول بشتٌل 8مصاعد ، بجهة : 

عن  72783برلم  21191131، لٌد فى  311110111الحسٌنً فتح هللا حبٌب عبدالمولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  776

 سمٌل م اوسٌم شارع الجسر المدٌم امام محطه كهرباء ؼرب اوسٌم تورٌد وتجمٌع المراتب والمفروشات ، بجهة :

عن مكتب تورٌد  72817برلم  21191131، لٌد فى  111110111عمرو صالح شبل فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  777

 الوراق -وراق العرب  -ش دمحم عبد الحمٌد  11ادوات منزلٌه ، بجهة : 

عن مصنع اعالؾ  61886برلم  21191131، لٌد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسامه ابراهٌم خلٌل  ، -  778

 مواشً ، بجهة : طرٌك البحاره ابوالنمرس الماله

عن مصنع اعالؾ  61886برلم  21191131، لٌد فى  111110111اسامه ابراهٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  779

 / مكتب تورٌد اعالؾ بالعنوان / شارع دوٌدار شبرامنت مواشً ، بجهة : له رئٌسً بنشاط

عن تورٌدات  72569برلم  21191123، لٌد فى  111110111دمحم دمحم دمحم ٌوسؾ عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  781

 ومماوالت كهربائٌه ، بجهة : شارع داٌر الناحٌه بجوار مسجد االربعٌن برطس اوسٌم

عن مكتب رحالت  72565برلم  21191123، لٌد فى  111110111لعزٌز ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل عبدا -  781

 كرداسة-داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : ش عبدالسالم بجوار مسجد ابو طلحه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌدات ،  72587برلم  21191123د فى ، لٌ 111110111نٌفٌن عبدالعزٌز دمحم شرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  782

 خالد بن الولٌد مشعل الهرم 14بجهة : 

عن تجاره  72611برلم  21191123، لٌد فى  1111110111محمود عبد الكرٌم دمحم صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  783

 فٌصل -الومنٌوم ، بجهة : ش كعبٌش الرئٌسً بجوار محطه الصرؾ الصحً 

عن تورٌد  72621برلم  21191127، لٌد فى  1111110111د بدوى عبد المنعم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعٌ -  784

 اوسٌم-ش بدر عوض خلؾ مصنع االحذٌة بشتٌل 9ادوات كهربائٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات  72642برلم  21191127، لٌد فى  5111110111سٌد سلطان احمد حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  785

 فٌصل-الملكة -شارع ابراهٌم حسنى من ش على بن ابى طالب  37عمومٌة ، بجهة : ؼرفة من شمة بالدو الثالث 

 72667برلم  21191128، لٌد فى  111110111عالء عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  786

 كرداسة -وق المدٌم عن مكتب مماوالت ومساحة ، بجهة : ش الس

عن  72672برلم  21191128، لٌد فى  311110111دمحم عبد الحلٌم عبد الحلٌم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  787

 الوراق -ش سلٌمان باشا جزٌرة دمحم  8ش  6تورٌد وتجارة الخضار والفاكهة ، بجهة : 

عن جمع  72127برلم  21191112، لٌد فى  51110111له ،  احمد سمٌر كامل حسن ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ما -  788

 شارع مصطفً المصري من شارع المجزر االلً المرٌوطٌه 5مخلفات دواجن ، بجهة : 

عن  72171برلم  21191113، لٌد فى  511110111ابراهٌم هاشم عبد الرحمن عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  789

 الوراق -وراق الحضر  -ش عثمان بن عفان من ش كورنٌش النٌل  9لعسكري( ، بجهة : مصنع مالبس )دون الزي ا

عن تعبه و  72194برلم  21191113، لٌد فى  511110111هانً بسٌط جرجس رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  791

 فٌصل -ش دمحم رجائً من دمحم موسى اول فٌصل  11تؽلٌؾ مواد ؼذائٌه و مستلزماتها ، بجهة : 

عن  72181برلم  21191113، لٌد فى  1111110111دمحم عبدالرحمن هارون دمحم الشرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  791

 مكتب مماوالت وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : ش دمحم احمد من مسجد الرحمن بشتٌل

عن  72116برلم  21191116، لٌد فى  211110111خمٌس منصور حسن ابراهٌم ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  792

 الوراق-وراق العرب -شارع المنطرة من ترعه السواحل 1مكتب تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن ماكٌنة تمطٌع  72119برلم  21191116، لٌد فى  211110111نٌرة سعٌد دمحم زكرٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  793

 ٌد دمحم جبرٌل من ش <و النورٌن من ش سلٌم امام مدرسة سعٌد المؽربى الخاصش س 1لٌزر )اخشاب( ، بجهة : محل رلم

عن بٌع لطع ؼٌار  72136برلم  21191118، لٌد فى  111110111السٌد عزت مرجان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  794

 سٌارات نمل ثمٌل ، بجهة : شارع الزهور عزبه مدكور م ابوالنمرس

عن  72181برلم  21191119، لٌد فى  111110111احمد حسن النشولاتً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مروه محسن  -  795

 مكتب رحالت دون المٌام بأعمال شركات السٌاحه ، بجهة : سكه المدٌنه ناهٌا كرداسه

عن خدمات نمل  72216برلم  21191119، لٌد فى  211110111فوزى فرؼلى احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  796

 الدلى-عطفة عترٌس بٌن السرٌات 2افراد داخل ج.م.ع ، بجهة : ش نصار الدور

عن ورشة  72713برلم  21191129، لٌد فى  511110111محمود عٌد زؼلول محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  797

 الوراق-ق العرب ورا-تصنٌع مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : ش الكحاٌلة من ش مدرسة النجاح 

عن منحل ولوازمة  72715برلم  21191129، لٌد فى  251110111دمحم هانى حسن ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  798

 ابوالنمرس-دار شمائك النعمان  -، بجهة : شبرامنت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله  72745برلم  21191131، لٌد فى  251110111رضاعبداللطٌؾ حافظ اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  799

 الهرم-ش النصر من ش الشٌخ المرٌوطٌة 1تجزئة ، بجهة : 

عن بٌع مراتب  72765برلم  21191131، لٌد فى  151110111احمد السٌد علً عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

 شارع الطنانً من شارع ترعه السواحل امبابه 1جاهزه ، بجهة : 

عن تورٌدات  72769برلم  21191131، لٌد فى  51110111دالحمٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امانى فتحى عب -  811

 العمرانٌه-الثالثٌنى -مكة المكرمة -أ شارع بشرى صادق 58عامة وخدمات نظافه ، بجهة : 

عن مكتب  72791برلم  21191131، لٌد فى  111110111ممدوح دمحم ٌونس دمحم ابوحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  812

 فٌصل -شارع اوالد شعراوي منشٌه البكاري اخر فٌصل  5تورٌد فٌبر االلومٌتال والمطابخ ، بجهة : 

عن مكتبه  72795برلم  21191131، لٌد فى  211110111طارق دمحم صادق عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  813

 شارع الجامع من شارع المدس كعبٌش الطوابك فٌصل 8ً مجال المالبس ، بجهة : مالبس حرٌمً واطفال وتورٌدات عمومٌه ف

شارع  65عن مكتبه ، بجهة :  72812برلم  21191131، لٌد فى  41110111مكتبه الؽزالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  814

 ربٌع الجٌزي

عن كوافٌر  72821برلم  21191131، لٌد فى  511110111شروق اشرؾ عبدالعزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  815

 شارع <كى السٌسً من الثالثٌنى محطة العدوى17صالون تجمٌل ، بجهة : عمار رلم 

عن  72726برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد عبدالمجٌد البسمً عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  816

 ابت العربً شارع الثالثٌنً الجدٌد ع غ العمرانٌهشارع ث 3ورشه الومٌتال ، بجهة : 

عن االستٌراد  72743برلم  21191131، لٌد فى  5111110111طل لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  817

حى 142بجهة : (والتورٌدات العمومٌة وتورٌدات االدوات المنزلٌة ، 19والمجموعه 6من المجموعه 36والتصدٌر )فٌماعدا الفمره 

 الهرم-الرماٌة االستثمارى 

عن مماوالت  72749برلم  21191131، لٌد فى  1111110111دمحم شعبان عبدالحى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  818

 ش مسجد السالم الكنٌسة العمرانٌه18عامه وتصدٌر ، بجهة : 

عن تجاره  72754برلم  21191131، لٌد فى  111110111،   دمحم عوض عبدالبالً حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  819

 شارع الشهٌد احمد حمدي الطالبٌه فٌصل 138وسائل النمل الشخصً ، بجهة : 

عن  72787برلم  21191131، لٌد فى  511110111صابر عكاشه عبدالرحٌم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

 شارع صابر عكاشه من خالد مكً العشرٌن فٌصل 1: استثمار عماري ومماوالت ، بجهة 

عن  72799برلم  21191131، لٌد فى  211110111محمود احمد عبدالرحمن عبدالنعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

 شارع دمحم الدوٌنً ترسا الطالبٌه العمرانٌه الهرم 7معرض لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

  ــــــــــــــــــــــ   

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21191113،لٌدت فى  311110111خالد نظٌر و شركاه   شركة  ،  بٌع و تركٌب و صٌانه االجهزه المنزلٌه  ،رأس مالها    -  1

 الهرم -ش الحجاز من ش المجزر االلً  2، عن بٌع و تركٌب و صٌانه االجهزه المنزلٌه ، بجهة :  72175برلم 



 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

اشرؾ دمحم عطٌه وشرٌكته   شركة  ،  تجاره وتوزٌع المنتجات البالستٌكٌه والورلٌه والمنظفات )دون االحبار والطباعه(   -  2

، عن تجاره وتوزٌع المنتجات البالستٌكٌه والورلٌه والمنظفات  72563برلم  21191123،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها   

أ بالعمار برج المؤمنٌن شارع رضا التونسً من شارع العشرٌن فٌصل بوالق 11ة : الشمه رلم )دون االحبار والطباعه( ، بجه

 الدكرور

دمحم عبدالباسط حموده محمود وشركاه   شركة  ،  التورٌدات العمومٌه وتورٌد الولود البدٌل لمصانع االسمنت والمخلفات  -  3

، عن التورٌدات العمومٌه وتورٌد  72558برلم  21191123لٌدت فى ، 5111110111واعاده التدوٌر والتصدٌر  ،رأس مالها   

الولود البدٌل لمصانع االسمنت والمخلفات واعاده التدوٌر والتصدٌر ، بجهة : برج االسراء شارع دمحم متولً الشعراوي اللبٌنً سابما 

 فٌصل الهرم

،لٌدت فى  1111110111المواد الؽذائٌة .  ،رأس مالها   احمد مهدي كمال دمحم شلتوت وشرٌكته   شركة  ،  تعبئة وتؽلٌؾ  -  4

مركز  -ابو النمرس  -، عن تعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة . ، بجهة : ش جسر الماله حوض البحر  72168برلم  21191118

 -الجٌزة 

 21191119،لٌدت فى  511110111جابر عوٌس شعبان وشرٌكة   شركة  ،  تمدٌم الوجبات والمشروبات  ،رأس مالها    -  5

 الهرم-فٌصل -اللبٌنى -، عن تمدٌم الوجبات والمشروبات ، بجهة : بجوار مدارس االورمان  72191برلم 

برلم  21191116،لٌدت فى  211110111هٌثم عٌد و شرٌكه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه و التورٌدات  ،رأس مالها    -  6

لتورٌدات ، بجهة : الشمه الكائنه بالدور االرضً بالعمار الكائن بشارع صبري ابو صلٌب من ، عن المماوالت العمومٌه و ا 72379

 الهرم -نزله البطران  -ش المجزر االلً 

مصطفى رحاب وشركاه   شركة  ،  االنتاج الحٌوانً ، االنتاج الداجنً ، االنتاج السمكً ، االستصالح الزراعً .  ،رأس  -  7

، عن االنتاج الحٌوانً ، االنتاج الداجنً ، االنتاج السمكً ،  72272برلم  21191111لٌدت فى ، 3111110111مالها   

 -بوالق الدكرور  -ابو اللٌل  -ش التحرٌر  52االستصالح الزراعً . ، بجهة : 

لٌه لدى الؽٌر و احمد دمحم شمس و شرٌكته   شركة  ،   تعبئه و تصنٌع االدوٌه و االعشاب   الطبٌه و مستحضرات الصٌد -  8

تصدٌر و التوكٌالت التجارٌه و المماوالت فرش و تجهٌز الصٌدلٌات و المخازن و المعامل و المٌام بانهاء اجراء تسجٌل االدوٌه و 

المستحضرات الطبٌه و التورٌدات العمومٌه و اداره الصٌدلٌات العامه و االكلٌنٌكٌه و تجاره و توزٌع االدوٌه و المستحضرات 

و المستحضرات الصٌدالنٌه و الكمٌائٌه و االؼذٌه الطبٌه و مستلزمات المستتشفٌات و المعامل و المستحضرات المنزلٌه و  الطبٌه

 72417برلم  21191117،لٌدت فى  1111110111دون تجاره االدوٌه  ،رأس مالها   1المنظفه و المطهره و مستلزمات االطفال 

ب   الطبٌه و مستحضرات الصٌدلٌه لدى الؽٌر و تصدٌر و التوكٌالت التجارٌه و المماوالت ، عن تعبئه و تصنٌع االدوٌه و االعشا

فرش و تجهٌز الصٌدلٌات و المخازن و المعامل و المٌام بانهاء اجراء تسجٌل االدوٌه و المستحضرات الطبٌه و التورٌدات العمومٌه 

االدوٌه و المستحضرات الطبٌه و المستحضرات الصٌدالنٌه و الكمٌائٌه و و اداره الصٌدلٌات العامه و االكلٌنٌكٌه و تجاره و توزٌع 

دون 1االؼذٌه الطبٌه و مستلزمات المستتشفٌات و المعامل و المستحضرات المنزلٌه و المنظفه و المطهره و مستلزمات االطفال 

 عمرانٌه -ش زكً نبوي من خاتم المرسلٌن  31تجاره االدوٌه ، بجهة : 

 21191121،لٌدت فى  1111110111د الوهاب و شرٌكه   شركة  ،  انشاءات و مماوالت كهربائٌه  ،رأس مالها   دمحم عب -  9

 ن ش العشرٌن 383 -البوابه الرابعه  -، عن انشاءات و مماوالت كهربائٌه ، بجهة : حدائك االهرام  72498برلم 

كته   شركة  ،  بٌع وشراء وتجارة المالبس المستعملة دون الزى شركة عاصم لتجارة وبٌع وشراء المالبس المستعملة وشرٌ -  11

، عن بٌع وشراء وتجارة المالبس المستعملة دون  72118برلم  21191111،لٌدت فى  511110111العسكري .  ،رأس مالها   

 -الهرم  -تماطع العرٌش  -ش الهرم  158الزى العسكري . ، بجهة : 

،لٌدت فى  21110111ٌكها   شركة  ،  االستثمار عماري )بٌع و شراء عمارات(  ،رأس مالها   وعد اسماعٌل الصادق و شر -  11

مدكور  -ش الشرفا ناصٌه ش الملن فٌصل  1، عن االستثمار عماري )بٌع و شراء عمارات( ، بجهة :  72678برلم  21191128

- 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2111110111ت العامه والتورٌدات العمومٌه  ،رأس مالها   عصام فرحات فؤاد وشرٌكه   شركة  ،  المٌام بأعمال المماوال -  12

 4بالعمار رلم  1، عن المٌام بأعمال المماوالت العامه والتورٌدات العمومٌه ، بجهة : شمه رلم  72813برلم  21191131،لٌدت فى 

 شارع رشاح عبدهللا بجوار عصام الورالً كرداسه

برلم  21191123،لٌدت فى  45110111صٌدلٌه لبٌع االدوٌه  ،رأس مالها    دكتور جمال حسٌن و شرٌكه   شركة  ،  -  13

 الطالبٌه -ناصٌه ش دمحم همام  -، عن صٌدلٌه لبٌع االدوٌه ، بجهة : ش العروبه  72551

،  72416برلم  21191117،لٌدت فى  311110111اسالم عبد العاطً و شرٌكه   شركة  ،  التورٌدات  ،رأس مالها    -  14

 منشاه رضوان -منشاه المناطر  -ن التورٌدات ، بجهة : عزبه دٌاب ع

 21191121،لٌدت فى  511110111دمحم مصطفى حسن عرفات و شركاه   شركة  ،  تجاره مواد ؼذائٌه  ،رأس مالها    -  15

 -مركز منشاه المناطر  -الرهاوي  -، عن تجاره مواد ؼذائٌه ، بجهة : المولؾ  72443برلم 

دمحم عبدالرحٌم ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد وبٌع االدوات الصحٌه والحداٌد والبوٌات وادوات الكهرباء  ،رأس مالها    -  16

، عن تورٌد وبٌع االدوات الصحٌه والحداٌد والبوٌات وادوات الكهرباء ، بجهة  72145برلم  21191118،لٌدت فى  111110111

 م الهرممنطمه ل حدائك االهرام لس 389: 

منصور دمحم احمد واسامه دمحم مصطفً   شركة  ،   تجاره وبٌع تكٌٌؾ والتبرٌد ومستلزماتهم ولطع ؼٌارهما   ،رأس مالها    -  17

 3، عن تجاره وبٌع تكٌٌؾ والتبرٌد ومستلزماتهم ولطع ؼٌارهما ، بجهة :  72538برلم  21191122،لٌدت فى  511110111

 مد لطفً السٌد المساحه الهرمشارع العشرٌن متفرع من اح

مصطفى دمحم عبدالرحمن وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع المالبس وتوزٌعها دون الزى العسكرى   ،رأس مالها    -  18

ش على 17، عن تصنٌع المالبس وتوزٌعها دون الزى العسكرى ، بجهة :  71971برلم  21191111،لٌدت فى  2111110111

 المنٌب-ٌجى عبدهللا من ترعه والى المصب

،لٌدت فى  1111110111هاله سٌد دمحم و شرٌكتها   شركة  ،  تصنٌع و بٌع المفروشات الٌدوٌه )مشؽل(  ،رأس مالها    -  19

ش الملكه متفرع من ش فٌصل لسم  55، عن تصنٌع و بٌع المفروشات الٌدوٌه )مشؽل( ، بجهة :  72475برلم  21191121

 -بوالق الدكرور

ل وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد وصٌانه وتركٌب وتجمٌع خطوط االنتاج ومكونات سٌور نمل المنتجات وملحماتها احمد عاد -  21

برلم  21191127،لٌدت فى  1111110111ولطع ؼٌارها والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه  ،رأس مالها   

ومكونات سٌور نمل المنتجات وملحماتها ولطع ؼٌارها والتصدٌر ، عن تورٌد وصٌانه وتركٌب وتجمٌع خطوط االنتاج  72633

 والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه ، بجهة : بجوار مسجد دمحم خلٌفه منشاه رضوان مركز منشاه المناطر

 511110111مالها   محمود احمد اسماعٌل جبر وشرٌكته   شركة  ،  اعمال الدٌكور والتشطٌبات والمماوالت العامه  ،رأس  -  21

شارع ابوالنجا المساحه  6، عن اعمال الدٌكور والتشطٌبات والمماوالت العامه ، بجهة :  72737برلم  21191131،لٌدت فى 

 بوالق الدكرور فٌصل

فى ،لٌدت  2511110111احمد سامً عبدالؽنً وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عمومٌه واالستثمار العماري   ،رأس مالها    -  22

 شارع علً شلتوت الطالبٌه 13، عن مماوالت عمومٌه واالستثمار العماري ، بجهة :  72315برلم  21191114

رامً مجدي و شرٌكه   شركة  ،  مكتب رحالت داخل )ج.م.ع( و دون المٌام باعمال شركات السٌاحه  ،رأس مالها    -  23

الت داخل )ج.م.ع( و دون المٌام باعمال شركات السٌاحه ، ، عن مكتب رح 72387برلم  21191116،لٌدت فى  111110111

 الهرم -ب حدائك االهرام  131بالدور الثانً علوي بالعمار رلم  5بجهة : شمه 

،لٌدت فى  51110111ورثة /عبدالعزٌز دمحم عبدالرحمن سعاده   شركة  ،  تجارة الحدٌد والمعادن  ،رأس مالها    -  24

 العمرانٌه-مساكن كفرالجبل-شارع دكتور دمحم مصطفى 15ن تجارة الحدٌد والمعادن ، بجهة : ، ع 72481برلم  21191121



 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

،لٌدت فى  21110111ماهر وشرٌكه   شركة  ،  عمل البٌتزا بكل انواعها والفطائر بكل انواعها والكرٌب  ،رأس مالها    -  25

شارع برسا امام شارع  46كل انواعها والكرٌب ، بجهة : ، عن عمل البٌتزا بكل انواعها والفطائر ب 72124برلم  21191112

 العمده المدٌم الكوم االخضر لسم الطالبٌه الهرم

،لٌدت فى  511110111محمود احمد شحاته وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتوزٌع السلع والمواد الؽذائٌه  ،رأس مالها    -  26

 شارع العدوي المرٌوطٌه فٌصل 21اد الؽذائٌه ، بجهة : ، عن تجاره وتوزٌع السلع والمو 72136برلم  21191112

،لٌدت فى  511110111حسن فوزي حسن و شرٌكه   شركة  ،  نمل بري للبضائع داخل )ج.م.ع(  ،رأس مالها    -  27

 -اوسٌم  -، عن نمل بري للبضائع داخل )ج.م.ع( ، بجهة : ش المالحٌن  72413برلم  21191116

د ٌوسؾ و شرٌكه   شركة  ،  صناعه الجلود و المالبس الجاهزه و المفروشات   ،رأس مالها   مصطفى احمد السٌ -  28

ش حسن 1، عن صناعه الجلود و المالبس الجاهزه و المفروشات ، بجهة :  72418برلم  21191117،لٌدت فى  1111110111

 الوراق -جزٌره دمحم  -ابو امٌره 

كه حسام حسنى مهدى عفٌفى   شركة  ،  تمدٌم الماكوالت والمشروبات الجاهزة ) كافٌه ( دمحم ٌسرى عبد السالم جمعه وشرٌ -  29

، عن تمدٌم الماكوالت والمشروبات الجاهزة )  72654برلم  21191128،لٌدت فى  1111110111دون االنترنت   ،رأس مالها   

 التعاون -ناصٌة بنن االسكندرٌة  ش على بن ابى طالب متفرع من ش الهرم 1كافٌه ( دون االنترنت ، بجهة : 

انصاري عوض عبدهللا خمٌس وشركاه   شركة  ،  االستٌراد للمالبس الجاهزه وبٌعها وتوزٌعها والتصدٌر والتوكٌالت  -  31

،لٌدت فى  21111110111والزي العسكري(  ،رأس مالها    19والمجموعه  6من المجموعه  36التجارٌه )فٌما عدا الفمره 

 36، عن االستٌراد للمالبس الجاهزه وبٌعها وتوزٌعها والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه )فٌما عدا الفمره  72356برلم  21191115

 أ حدائك االهرام الهرم 5أ شارع  2والزي العسكري( ، بجهة :  19والمجموعه  6من المجموعه 

 21191127،لٌدت فى  111110111،رأس مالها     تامر احمد سعٌد محمود شاكر وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه -  31

 ابراج مكه المرٌوطٌه الهرم 5الدور الرابع عماره  416، عن تورٌدات عمومٌه ، بجهة : شمه  72631برلم 

 111110111محمود عبد اللطٌؾ على دمحم وشرٌكة   شركة  ،  مكتب لبٌع وتورٌد الزٌوت والشحومات   ،رأس مالها    -  32

، عن مكتب لبٌع وتورٌد الزٌوت والشحومات ، بجهة : ش دمحم نجٌب بجوار مسجد الصحابة  72635برلم  21191127،لٌدت فى 

 من ش ترعه المنصورٌة

 21191131،لٌدت فى  181110111دمحم احمد شحاته رضوان وشرٌكه   شركة  ،  صٌانه السٌارات الحدٌثه  ،رأس مالها    -  33

 شارع العدوي متفرع من شارع اللبٌنً بجوار التوحٌد والنور الهرم 11ارات الحدٌثه ، بجهة : ، عن صٌانه السٌ 72781برلم 

احمد ابراهٌم محمود و شركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه بٌع و شراء االجهزه الرٌاضٌه تورٌد و توزٌع و سلع المواد  -  34

ع ؼٌار السٌارات تورٌد وبٌع االلمشه و المربس الجاهزه )دون الزي الؽذائٌه و توزٌع و تجهٌز الماكوالت السرٌعه بٌع و شراء لط

، عن تورٌدات عمومٌه بٌع و شراء االجهزه  72359برلم  21191115،لٌدت فى  2511110111العسكري(  ،رأس مالها   

ع ؼٌار السٌارات تورٌد وبٌع الرٌاضٌه تورٌد و توزٌع و سلع المواد الؽذائٌه و توزٌع و تجهٌز الماكوالت السرٌعه بٌع و شراء لط

 الممطم-ش صالح الخولً من عمر بن العاص  1االلمشه و المربس الجاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

،  72452برلم  21191121،لٌدت فى  511110111دمحم سٌد هندي و شركاه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه  ،رأس مالها    -  35

 فٌصل -امتداد طارق بن زٌاد  18ش  11عن تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

، عن  72615برلم  21191123،لٌدت فى  24110111ٌحً احمد حفنً وشركاؤه   شركة  ،  مخبز طبالً  ،رأس مالها    -  36

 شارع صادق اسماعٌل وراق العرب الوراق 44مخبز طبالً ، بجهة : 

 511110111وتشؽٌل كافٌهات ومطاعم )دون االنترنت(  ،رأس مالها    حسام الدٌن منٌر دمحم خلٌل وشركاه   شركة  ،  الامه -  37

 شارع المحروسه العجوزه 5، عن الامه وتشؽٌل كافٌهات ومطاعم )دون االنترنت( ، بجهة :  72777برلم  21191131،لٌدت فى 



 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

،لٌدت فى  511110111الها   دمحم احمد سٌد دمحم علً و شركاه   شركة  ،  تجاره لطع ؼٌار الموتوسٌكالت   ،رأس م -  38

بوالق  -ناصٌه حاره جالل  2، عن تجاره لطع ؼٌار الموتوسٌكالت ، بجهة : ش ترعه عبد العال  72114برلم  21191116

 الدكرور

عبدالمادر سٌد دمحم دمحم وشركاه   شركة  ،  مركز لصٌانه السٌارات وتورٌد لطع ؼٌار السٌارات  ،رأس مالها    -  39

 2، عن مركز لصٌانه السٌارات وتورٌد لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة :  72733برلم  21191131،لٌدت فى  2111110111

 شارع خٌري سالم عزبه الخالٌفه امتداد المومٌه العربٌه بجوار مسجد السالم الوراق

م و المطاعم و اداره لاعات االفراح  احمد جمال الدٌن حامد ٌعموب و شرٌكه   شركة  ،  اداره النوادي و الكافٌهات و المطاع -  41

، عن اداره النوادي و الكافٌهات و المطاعم و المطاعم و اداره  72131برلم  21191116،لٌدت فى  111110111،رأس مالها   

 الهرم -الطالبٌه  -خالد بن الولٌد  -ش خالد بن الولٌد المتفرع من ش االخالص  6لاعات االفراح ، بجهة : 

،لٌدت فى  111110111حسٌن احمد وشركاه   شركة  ،  توزٌع وبٌع منتجات حلوٌات ؼربٌه  ،رأس مالها   ولٌد  -  41

 شارع المدرسه المنوات مركز ابوالنمرس 31، عن توزٌع وبٌع منتجات حلوٌات ؼربٌه ، بجهة :  72213برلم  21191119

الت و التورٌدات العامه و الحكومٌه و الخاصه لالعمال الداخلٌه و فرٌد دمحم رافت احمد دمحم مسلم و شرٌكته   شركة  ،  مماو -  42

الخارجٌه العمال الكهرباء و المٌكانٌكا و البناء و اعمال الصٌانه و التشطٌبات و نذار و مكافحه الحرٌك و الكامٌرات و التكٌٌؾ و 

، عن مماوالت و  72484برلم  21191121،لٌدت فى  211110111تمدٌد الشبكات و انظمه التٌار الخفٌؾ  ،رأس مالها   

التورٌدات العامه و الحكومٌه و الخاصه لالعمال الداخلٌه و الخارجٌه العمال الكهرباء و المٌكانٌكا و البناء و اعمال الصٌانه و 

ش عوض المتفرع  3التشطٌبات و نذار و مكافحه الحرٌك و الكامٌرات و التكٌٌؾ و تمدٌد الشبكات و انظمه التٌار الخفٌؾ ، بجهة : 

 ش الملن فٌصل -محطه مدكور  -من ش عبد السمٌع 

،لٌدت  1111110111هشام دمحم ابراهٌم وسعد سعد ابراهٌم   شركة  ،  انشاء وادارة المطاعم والكافٌهات .  ،رأس مالها    -  43

بجوار  -امام مركز عالء الدٌن  -نً ش اللبٌ 4، عن انشاء وادارة المطاعم والكافٌهات . ، بجهة :  72539برلم  21191122فى 

 -الهرم  -مدرسة االورمان 

 

 21191127،لٌدت فى  211110111ابراهٌم مصطفً ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  تورٌد مالبس جاهزه  ،رأس مالها    -  44

 شارع طلعت حرب امبابه 118، عن تورٌد مالبس جاهزه ، بجهة :  72646برلم 

 511110111لطٌؾ و شرٌكه   شركة  ،   التصدٌر و تورٌد و تعبئه و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌه  ،رأس مالها   طارق دمحم عبد ال -  45

منشٌه  -ش مكه المكرمه  4، عن التصدٌر و تورٌد و تعبئه و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌه ، بجهة :  72684برلم  21191128،لٌدت فى 

 فٌصل -الطوابك  -البكاري 

الحمٌد عفٌفً وشرٌكه   شركة  ،  تمدٌم خدمات النظافه للشركات واالفراد وتورٌد المنظفات الصناعٌه وتورٌد دمحم عطٌه عبد -  46

، عن تمدٌم خدمات النظافه للشركات واالفراد وتورٌد  72741برلم  21191131،لٌدت فى  111110111العمال   ،رأس مالها   

 ارع الملن فٌصل الرئٌسً الدور الثالث برج الٌاسمٌنش 115المنظفات الصناعٌه وتورٌد العمال ، بجهة : 

وائل دمحم علً علً صالح و شرٌكه   شركة  ،   تصنٌع و تجفٌؾ و تعبئه وتؽلٌؾ التمور الٌا و المواد الؽذائٌه و تصدٌر  -  47

ئه وتؽلٌؾ التمور ، عن تصنٌع و تجفٌؾ و تعب 72666برلم  21191128،لٌدت فى  511110111منتجات الشركه  ،رأس مالها   

 ترعه سلوتة-الٌا و المواد الؽذائٌه و تصدٌر منتجات الشركه ، بجهة : المنصورٌه نزله كوبري نجٌب

ادهم عبدالرحٌم وشرٌكتة   شركة  ،  استثمار عمارى والتشطٌبات وتورٌدات عمومٌة وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة  ،رأس مالها    -  48

، عن استثمار عمارى والتشطٌبات وتورٌدات عمومٌة وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة ،  72763برلم  21191131،لٌدت فى  111110111

 العجوزة-مٌت عمبة -ش عبدالرحمن الخطٌب 9بجهة : 

رضا متولً السٌد هالل وشرٌكته   شركة  ،  تجارة وتوزٌع الحداٌد والبوٌات ومستلزمات الدٌكور ومواد البناء والتشطٌبات  -  49

، عن تجارة وتوزٌع الحداٌد والبوٌات ومستلزمات الدٌكور  71975برلم  21191111،لٌدت فى  511110111.  ،رأس مالها   

 -بوالق الدكرور  -مساكن جامعة الماهرة  -ش حسن حمدي  15ومواد البناء والتشطٌبات . ، بجهة : 



 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

ج المحاصٌل الزراعٌه وعلى االخص انتا-فاطمة دمحم عبدالمادر منتصر وشركائها   شركة  ،  تجارة وتوزٌع االعالؾ  -  51

، عن تجارة  72315برلم  21191114،لٌدت فى  1111110111تربٌة وتسمٌن العجول والدواجن   ،رأس مالها   -الخضروات 

-منطمة ح125تربٌة وتسمٌن العجول والدواجن ، بجهة : -انتاج المحاصٌل الزراعٌه وعلى االخص الخضروات -وتوزٌع االعالؾ 

 الهرم-الدور االرضى - 2شمة رلم-رام حدائك االه

 21191112،لٌدت فى  111110111ورثه المرحوم / احمد سٌد دمحم عبدالرحمن   شركة  ،  بٌع خبز طبالً  ،رأس مالها    -  51

 شارع احمد كباري بشتٌل امبابه 2، عن بٌع خبز طبالً ، بجهة :  72123برلم 

 511110111،   ادارة وانشاء وتأسٌس مدارس البادي للؽات .  ،رأس مالها     دمحم محمود علً بادي وشركاه   شركة -  52

 -المطبعه  -ش المحوالت  34، عن ادارة وانشاء وتأسٌس مدارس البادي للؽات . ، بجهة :  72161برلم  21191118،لٌدت فى 

 -الهرم 

ماوالت والتشطٌبات المعمارٌة لحساب .  ،رأس مالها   منصور دمحم علً منصور وشرٌكه   شركة  ،  االستثمار العماري والم -  53

، عن االستثمار العماري والمماوالت والتشطٌبات المعمارٌة لحساب . ، بجهة :  72258برلم  21191111،لٌدت فى  511110111

 -اوسٌم  -البراجٌل  -ش احمد عرابً  93

ه اجهزه التكٌٌؾ و تورٌد و تركٌب و صٌانه ؼرؾ التبرٌد و محمود خلٌفه و شرٌكته   شركة  ،  تورٌد و تركٌب و صٌان -  54

،  72557برلم  21191123،لٌدت فى  111110111التجمٌد اعمال المماوالت العامه و التشطٌب و صٌانه المبانً  ،رأس مالها   

المماوالت العامه و  عن تورٌد و تركٌب و صٌانه اجهزه التكٌٌؾ و تورٌد و تركٌب و صٌانه ؼرؾ التبرٌد و التجمٌد اعمال

 لسم العمرانٌه 1الدور الثانً  -الهرم  -ش العروبه المرٌوطٌه  4التشطٌب و صٌانه المبانً ، بجهة : 

علً علً احمد حسان وشرٌكه احمد دمحم حموده بخٌت   شركة  ،  االستثمار والتطوٌر العماري )بٌع وشراء(  ،رأس مالها    -  55

ج شارع  15، عن االستثمار والتطوٌر العماري )بٌع وشراء( ، بجهة :  72579برلم  21191123،لٌدت فى  511110111

 جاردٌنٌا البوابه االولً هضبه االهرام الهرم

احالم حسن عبدالجٌد مرعً وشرٌكها   شركة  ،  اداره وتشؽٌل المطاعم وصٌانه المنشأت وتورٌدات المواد الؽذائٌه وكل  -  56

، عن اداره وتشؽٌل المطاعم  72153برلم  21191118،لٌدت فى  511110111اعم  ،رأس مالها   ماٌلزم من احتٌاجات المط

 شارع احمد عرابً العجوزه 92وصٌانه المنشأت وتورٌدات المواد الؽذائٌه وكل ماٌلزم من احتٌاجات المطاعم ، بجهة : 

برلم  21191115،لٌدت فى  411110111أس مالها   اشرؾ عبدهللا حامد البربري وشرٌكه   شركة  ،  معرض موبٌلٌا  ،ر -  57

 شارع السودان الدلً 61، عن معرض موبٌلٌا ، بجهة :  72368

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    22376رانٌه عبد المادر العوٌتى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 أمر محو لترن التجارة



 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 محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    18371دمحم جمال ٌوسؾ سلٌمان دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 حو لترن التجارةأمر م

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    7767ابو هرٌره عبد المعطى سٌد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 السجل  أمر محو لترن التجارة

/شطب السجل  تم محو   21191111، وفى تارٌخ    18371دمحم جمال ٌوسؾ سلٌمان دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191111، وفى تارٌخ    9712السٌد احمد احمد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191112، وفى تارٌخ    38685عزٌزه عبد الرحٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    26779رضا علٌوه عبد الوهاب زناتً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191112وفى تارٌخ  ،   34143حلمٌه دمحم احمد السٌد نور الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تارٌخ    7519احمد سٌد دمحم عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    55835:  سامح جمال مشٌل فانا ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 11

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم    21191112، وفى تارٌخ    46776المط لتجاره الومٌتال و اكسسوار الومٌتال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191113، وفى تارٌخ    28523هٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسام دمحم كرار حسانٌن ابرا   - 12

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191113، وفى تارٌخ    66179ارٌن ناجً جٌد صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    64975لً محمود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد الرحمن صد   - 14

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  أمر    21191116، وفى تارٌخ    66656على احمد دمحم بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    27192حسنى جمال االمٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  هبه   - 16

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    66975احمد فتحى دمحم ٌوسؾ فتح هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 ارةالسجل  أمر محو لترن التج

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    48645محمود عٌد معوض ابو العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 السجل  امر محو لترن التجارة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    11616نصره عبد الوراث سلٌمان سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 أمر محو لترن التجاره  السجل

تم محو/شطب السجل     21191118، وفى تارٌخ    59694كسبان اسماعٌل دمحم ابو زٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    45857ضٌى فؤاد حافظ السٌد تلٌمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  أمر    21191118، وفى تارٌخ    8793دمحم خلؾ دمحم ابو زٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 2118لسنه  933محو للوفاه بموجب االعالم الشرعً رلم 

تم محو/شطب السجل  أمر    21191119، وفى تارٌخ    71345برلم : مروة دمحم دمحم لطب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 23

 محو لترن التجاره

تم    21191119، وفى تارٌخ    39863اشرؾ فهٌم عبد الفتاح احمد رضوان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم    21191119، وفى تارٌخ    17377المحمول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  اصبح / ماجد لخدمات الكمبٌوتر و   - 25

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجاره

   21191119، وفى تارٌخ    17377ماجد لمطع ؼٌار السٌارات و التون تون والفٌات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 ن التجارهتم محو/شطب السجل  أمر محو لتر

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    42439عزه عبد المنعم محمود ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 السجل  أمر محو لترن التجارة

و/شطب تم مح   21191111، وفى تارٌخ    11342احمد دمحم نبٌه ابو الوفا مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    11342احمد دمحم نبٌه ابو الوفا للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم    21191111، وفى تارٌخ    18724دمحم سمٌر حسن عبد الرحمن سالمة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    6216اسامة سمٌر سعٌد عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191113، وفى تارٌخ    11615: اعمر احمد دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 32

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191114، وفى تارٌخ    5963سعدٌة عبد هللا مراد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 2118لسنه  339محو للوفاه بموجب االعالم الشرعً رلم 

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    65623عبد الاله احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  هشام عبد الرازق   - 34

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    41718احمد دمحم عبد الودود عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 جارةالسجل  امر محو لترن الت



 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 محو/شطب السجل  أمر    21191115، وفى تارٌخ    69189دمحم احمد دمحم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    8235احمد حسن مصطفى جاروده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 رن التجارهأمر محو لت

تم محو/شطب    21191115، وفى تارٌخ    11484امل عبد الصبور فرج حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    57165مجدي احمد عبد المادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 ر محو لترن التجارهأم

تم محو/شطب السجل     21191115، وفى تارٌخ    64758ؼرٌب حامد ؼرٌب احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 أمر محو للفرع اللؽاء المركز الرئٌسً

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    57381محمود عبد السالم دمحم الشكلً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 السجل  أمر محو لترن التجارة

   21191116، وفى تارٌخ    17316اصبح / محمود دمحم عبد الصبور احمد ابوسٌؾ دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    17316ك لٌده برلم : محمود دمحم عبد الصبور احمد  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 43

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    63731دمحم دمحم سٌد عبد الحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191116، وفى تارٌخ    67975رد  ،  سبك لٌده برلم : باسم ٌوسؾ مهنى بخٌت  ،  تاجر ف   - 45

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191117، وفى تارٌخ    39486احمد فرج سعٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    59532تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  هانً سٌد عطٌة عبد الموي  ،    - 47

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    65811محمود البسٌونى دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    64352عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  سلوى عطٌه عزٌز   - 49

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191121، وفى تارٌخ    66796نادٌه محمود حسن عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 أمر محو لترن التجارة

تم    21191121، وفى تارٌخ    47878ٌز دمحم عبد العزٌز عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد العز   - 51

 2118لسنة 2791محو/شطب السجل  أمر محو للوفاه بموجب االعالم الشرعى رلم 

تم محو/شطب    21191121ٌخ ، وفى تار   47878عبد العزٌز دمحم عبد الرحمن سعاده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 2118لسنة 2791السجل  أمر محو للوفاه بموجب االعالم الشرعى رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    21191121، وفى تارٌخ    34885ابراهٌم معوض السٌد الصعٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر محو    21191121، وفى تارٌخ    21285د  ،  سبك لٌده برلم : سلٌمان للرحالت  ،  تاجر فر   - 54

 محكمة مشتول لالسره2116لسنة 638للوفاه بموجب االعالم اشرعى رلم 

تم محو/شطب    21191122، وفى تارٌخ    44872دمحم حسن عبد الودود عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 سجل  أمر محو لترن التجارهال

تم محو/شطب السجل     21191122، وفى تارٌخ    31433جٌهان شولى دمحم ٌوسؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 2114لسنه  478أمر محو للوفاه بموجب االعالم الشرعً رلم 

تم محو/شطب السجل     21191122، وفى تارٌخ    51153ٌحى عادل رضوان سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191123، وفى تارٌخ    26596رمضان رجب دمحم امام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 58

 أمر محو لترن التجاره

، وفى تارٌخ    21265،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح عمرو دمحم ؼرٌب السٌد خطاب    - 59

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجاره   21191123

تم محو/شطب السجل  أمر    21191123، وفى تارٌخ    21265ؼرٌب لتجارة المعادن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    67699اهٌم عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : السٌده مصطفى ابر   - 61

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191123، وفى تارٌخ    43578رٌهان كمال بشٌر الدالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191123، وفى تارٌخ    32145رق مبرون بدر الضبع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : طا   - 63

 أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  أمر محو    21191123، وفى تارٌخ    3844احمد حفنً عطٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 2116لسنه  873شرعً رلم للوفاه بموجب االعالم ال

تم    21191127، وفى تارٌخ    55813صالح الدٌن دروٌش عبد هللا دروٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191127، وفى تارٌخ    34491ولٌد صابر دمحم عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 محو لترن التجاره

تم    21191127، وفى تارٌخ    5943عبد الصادق عبد النبى عبد الصادق الخولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 67

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21191128، وفى تارٌخ    68156رأفت فؤاد عزب خله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 68

 محو للوفاة

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    23311حسٌن عادل علً سرور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 69

 امر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    51125مؽفره دمحم علً ابو الطٌور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 71

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191128، وفى تارٌخ    8219صفوت بدوى الجوهرى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 71

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191128، وفى تارٌخ    17259ده برلم : عبده احمد عبد الخالك ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 72

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21191128، وفى تارٌخ    37214عمرو دمحم دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 73

 محو لٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل  امر    21191128، وفى تارٌخ    42315بك لٌده برلم : عادل علً احمد تونً  ،  تاجر فرد  ،  س   - 74

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191129، وفى تارٌخ    67163منار حمدي دمحم حلمً احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 75

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    59119اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : موسى جمٌل عٌسى رزق سعٌد  ،  ت   - 76

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    71156دمحم ماجد عبد اللطٌؾ دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 77

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    35191لى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جمال حسن كرمى ع   - 78

 أمر محو لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

م تعدٌل رأس المال , وصؾ ت  21191111وفً تارٌخ ،   18193علً محمود كامل احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191111وفً تارٌخ ،   25616دمحم السٌد سالم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   6411عماد الدٌن رمضان فؤاد لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصؾ تم تع  21191111وفً تارٌخ ،   39297منى عوٌس توبه محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   46787طه خالد احمد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191111وفً تارٌخ ،   51291سعٌد دمحم تاج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد  -  6

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

س المال , وصؾ تم تعدٌل رأ  21191111وفً تارٌخ ،   49983احمد ابراهٌم محمود دمحم سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191112وفً تارٌخ ،   69373عبدالرؤوؾ علً علً السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191112وفً تارٌخ ،   41162سمٌر محروس فرج الباجورى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد  -  9

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , وصؾ تم تعدٌل ر  21191112وفً تارٌخ ،   71923عادل فرج حسن بركة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191112وفً تارٌخ ،   71929حسام احمد علً دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191112وفً تارٌخ ،   38461راهٌم دمحم نافع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عاٌدة اب -  12

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ال , وصؾ تم تعدٌل رأس الم  21191112وفً تارٌخ ،   64968رمضان حامد ابو طالب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   711110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191112وفً تارٌخ ،   71745دمحم عبدالباري لتجاره االدوات الصحٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   1111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191112وفً تارٌخ ،   14913دمحم سمٌر رفاعى حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   31111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   34933احمد فاٌد عبد الرحٌم الناحل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   71919دمحم سعد عبدالحمٌد ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   15633مصطفً عبد المجٌد دمحم الخولً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113ارٌخ ، وفً ت  63594ممدوح عبد الؽفار احمد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   2511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   16527احمد عبد العاطى دسولى رفاعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511110111اله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   67154عبد العزٌز عبد الفتاح دمحم الصباغ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   28482ه برلم حاتم ؼرٌب عبد الهادي محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  22

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191116وفً تارٌخ ،   71661عرٌنً السٌد عرٌنً عبدالمجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   411110111أس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر



 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 رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   69636هند دمحم عالم السٌد المزاز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   71368سبك لٌده برلم  نجار دمحم صدٌك حسانٌن  تاجر فرد ،، -  25

 جنٌه   471110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   54779فارس فرٌد لدٌس واصؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   5111110111المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   22914سلٌم محمود سلٌم الخطٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   23197ده برلم احمد دمحم محمود مكى  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  28

 جنٌه   611110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   63134دمحم دمحم عبد الوهاب دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   511110111المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   31893شرٌؾ حمدى امٌن الؽمرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   8981لٌده برلم  ابراهٌم عبده كامل حسن خضر  تاجر فرد ،، سبك -  31

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   71513حسن محمود حسن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   511110111ل لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   71294احمد السٌد عبدالؽنى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   11548، سبك لٌده برلم عادل محمود دمحم احمد ابو علٌو  تاجر فرد ، -  34

 جنٌه   111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   71768دمحم عبدالمنعم حسن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   491110111ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   71314دمحم صبحً دمحم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   28185ه برلم سٌد جابر حسٌن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  37

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   49494احمد عبد المادر خمٌس حمد العتر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   71575حمدى عبدالسالم محمود مخٌمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   36549سبك لٌده برلم  نور لالدوات المنزلٌة  تاجر فرد ،، -  41

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال   21191119وفً تارٌخ ،   28928سعٌد عبد الجواد ابراهٌم عبد الجواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   2111110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،, وصؾ التأ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   9589ٌحٌى سٌد دمحم ابو سرٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191119وفً تارٌخ ،   21321هربائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ولٌد لتجاره االدوات الك -  43

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس  تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ ،   21321اصبح/ولٌد عبد البارى عبد السمٌع حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   1111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   29885احمد صابر مصطفى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   24447ل سعٌد فؤاد سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم بال -  46

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

س المال , وصؾ تم تعدٌل رأ  21191119وفً تارٌخ ،   63781االء فرج دمحم امٌن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   451110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191119وفً تارٌخ ،   41177دمحم ٌسري عبد اللطٌؾ حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   49477اطمه دمحم احمد سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ف -  49

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , تم تع  21191119وفً تارٌخ ،   49411دمحم دٌاب مصطفى عبد النعٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191119وفً تارٌخ ،   31442عز الدٌن للمصاعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   72143رفعت هرٌدي دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  محمود -  52

 جنٌه   3111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال ,  تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ ،   31629شحاته دمحم هالل شحاته احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191119وفً تارٌخ ،   47151منال عبد الرحمن عبد المنعم الكومً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 نٌه ج  1111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191119وفً تارٌخ ،   55316الخولً للمالبس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   3111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191119وفً تارٌخ ،   72158احمد السٌد عبد العزٌز السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191111وفً تارٌخ ،   11713نابت مٌدٌكال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   13745لطناشً لالدوات الصحٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ا -  58

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ تم تعدٌل   21191111وفً تارٌخ ،   63964احمد توفٌك ناصؾ توفٌك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   69698ابراهٌم مصطفى دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   53495حمود احمد حلمً دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم م -  61

 جنٌه   651110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصؾ تم تعدٌل رأس ا  21191111وفً تارٌخ ،   72116الفخرانى للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   61255دمحم عبد الرحٌم دمحم عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191111وفً تارٌخ ،   51294دمحم كامل دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  سعاد -  64

 جنٌه   2111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصؾ تم تعدٌل رأس ا  21191111وفً تارٌخ ،   47331منى مصطفى دمحم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   62291شرٌؾ سٌد احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   711110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   58143اته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود السٌد شح -  67

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   69541لمعً سمٌر لمعً شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   1111110111تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ال

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   61295نبٌل ؼبلاير سالمه عبد المسٌح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   2511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191113وفً تارٌخ ،   72118فراج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  دمحم فراج دمحم -  71

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

صؾ تم تعدٌل رأس المال , و  21191113وفً تارٌخ ،   49622ماٌكل اسعد جودة نصر هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   42131حسٌن عبد الاله حسٌن فراج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   23319اب دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسالم عبد التو -  73

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

لمال , تم تعدٌل رأس ا  21191114وفً تارٌخ ،   71948عبدالرحمن حسٌن دمحم صابر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   151110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   1769عفاؾ فهمً شحات عطٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   551110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   56111 علً عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم فتحً سعٌد دمحم -  76

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

ال , وصؾ تم تعدٌل رأس الم  21191114وفً تارٌخ ،   71911سمٌر دمحم طوسون احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   3444اكرامى حسن عواد الفمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191115وفً تارٌخ ،   19488 احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم فتحً دمحم دمحم -  79

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ؾ تم تعدٌل رأس المال , وص  21191115وفً تارٌخ ،   38783عبٌر محمود دمحم زهره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191115وفً تارٌخ ،   46325دمحم عبد الرازق سٌد عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191115وفً تارٌخ ،   9268ت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم المؽربى للمماوال -  82

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   59585خالد فاروق دمحم عبدهللا مرعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   31158السعٌد السعٌد ابراهٌم عشرٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   211110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191115وفً تارٌخ ،   66313حسانٌن الشٌمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود حمدى  -  85

 جنٌه   611110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

س المال , تم تعدٌل رأ  21191116وفً تارٌخ ،   71914احمد عبدالمنعم فتح هللا علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   16759دمحم مصطفى دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   51836الح علً شحاتة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم ص -  88

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , تم تعدٌل رأس   21191116وفً تارٌخ ،   68645حازم منصور دمحم عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191116وفً تارٌخ ،   48558احمد ابراهٌم عبد الشافً ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   5754تامر علً ابراهٌم سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال   21191116وفً تارٌخ ،   65512ابراهٌم اشرؾ ابراهٌم احمد الفٌومً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   511110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   58975مجدي احمد مصطفى محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 ه جنٌ  511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   64992اٌهاب عثمان دمحم عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   31111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   34432مارى سعٌد مٌخائٌل خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191117وفً تارٌخ ،   7824اٌمن مصطفى عبد هللا عبد الحمٌد صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   59295طارق عبد الحً حامد الؽرٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  97

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117تارٌخ ،  وفً  71969دمحم مجاهد بسٌس اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  98

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   31918عٌد صالح عبد العال ابو خزٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   1111110111س ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   47551كٌرلس نبٌل ثابت فهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   72331لم احمد عبدالرحمن عبدالحمٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  111

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   69941اسالم دمحم دمحم الطاهر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   1111110111لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال   21191121وفً تارٌخ ،   62351مدحت رمضان عطا هللا الحرٌري  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   511110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   59847ٌده برلم شرٌؾ منٌر حبٌب فارس  تاجر فرد ،، سبك ل -  114

 جنٌه   491110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   55875هانً فاروق سٌدهم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   37582اسالم عواد ابراهٌم عواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   8517سبك لٌده برلم الشحات دمحم سعد مبرون  تاجر فرد ،،  -  117

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   69691امٌره السعٌد دمحم عبدالعال موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  118

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   16418دمحم عبد النبى طه احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  119

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   64841د  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم السٌد دمحم عبد التواب خال -  111

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   57839احمد عبد المنعم احمد الدالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   53132احمد السٌد ابراهٌم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191122وفً تارٌخ ،   33958علً عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  حسن صابر -  113

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , تم تعدٌل رأس ال  21191122وفً تارٌخ ،   71241امل اسماعٌل عبدالحفٌظ علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   49672رومانى ضٌؾ هللا سناده سدران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191122وفً تارٌخ ،   61732 عبدالستار دمحم عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم -  116

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   41271اٌمن ابراهٌم دمحم عبد الهادي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  117

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191122وفً تارٌخ ،   64971امنة دمحم عبد الفتاح خلٌفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  118

 جنٌه   411110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   39411نبٌل وحٌد ابراهٌم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  119

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191123وفً تارٌخ ،   29857رشوان السٌد رشوان فراج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191123وفً تارٌخ ،   31161حسن مصطفى حسن عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191127وفً تارٌخ ،   64512مجدي دمحم المشهور عبد الحك مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   1511110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191127،  وفً تارٌخ  21517جمٌل للسٌاحه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191127وفً تارٌخ ،   56716محسن دمحم فرحات ناصؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  124

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   71914كرٌم شعبان عبدالفضٌل مشرؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   72437مى عبد العزٌز عبد الحكٌم الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  126

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191127وفً تارٌخ ،   55916خالد محسن عدلً دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  127

 جنٌه   511110111له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس   21191127وفً تارٌخ ،   71296عبدالرحمن عبدالمولً عبدالسالم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  128

 جنٌه   2111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   42621لم حسن ٌوسؾ خضٌرى بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  129

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   71764ابانوب كرم شنوده عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  131

 جنٌه   511110111ٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   72544مٌنا طلعت عوض حزٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  131

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191128وفً تارٌخ ،   58144عماد مصطفى علً عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  132

 جنٌه   211110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191128وفً تارٌخ ،   4776ناصر عزت عبد الرازق على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  133

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   4776الرمالوى للمماوالت العامه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  134

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191128وفً تارٌخ ،   3692لٌده برلم  اسامة ابراهٌم عبد المجٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك -  135

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191128وفً تارٌخ ،   72121بٌشوي اسكندر كامل اسكندر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  136

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191128وفً تارٌخ ،   38242اٌهاب دمحم عبد الرحٌم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  137

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   72625فرد ،، سبك لٌده برلم سامح دمحم عبده عبدالمجٌد  تاجر  -  138

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   27512عرفه احمد مرٌزق احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  139

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   27512عرفه احمد مزٌرق احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  141

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   72531رد ،، سبك لٌده برلم احمد عالء احمد منسى  تاجر ف -  141

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191129وفً تارٌخ ،   21281خالد دمحم االنور عبد الحمٌد على داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  142

 جنٌه   1111110111صؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , و
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ال , تم تعدٌل رأس الم  21191129وفً تارٌخ ،   36275دمحم ابراهٌم عبد المولى المؽربى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  145
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تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   27915عصام سٌد دمحم ابراهٌم شدٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  146
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أس المال , وصؾ تم تعدٌل ر  21191129وفً تارٌخ ،   59616وائل شحاته حنا شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  148

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   58686سناء صبرى مهنً توفٌلس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  149

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   42574سمٌر منٌر كمال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  اٌمن -  151

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , تم تعد  21191131وفً تارٌخ ،   31143عبد السالم صبحى ؼانم ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  151

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   11311دمحم حسن احمد اسماعٌل المالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  152

  جنٌه  5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   56541محمود دمحم فهٌم محرم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  154

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   72559بالل عبدالمنعم محفوظ نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  155
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 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71967 عبدالرحمن دمحم دمحم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  1

 كرداسة-الـتأشٌر:   ، شارع ناهٌا امام المدرسة االبتدائٌة ناهٌا 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191111وفً تارٌخ  71973بدر صالح احمد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 امبابه-ارض الجمعٌه -شارع النصر 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72115سعاد حمدي عبد الرحٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

  -امبابة  -بشتٌل  -بشتٌل البلد  -الـتأشٌر:   ، حوض الرمل ش عبد الستار السٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  71985جورج ابراهٌم فلبس حنا عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 الهرم-ط حدائك االهرام 315وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  42118ولٌد حنفً محمود مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 هـ حدائك االهرام269الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  42118ولٌد حنفً محمود مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 العمرانٌه الؽربٌة مع الؽاؤة-ش عبدالكرٌم صالح من ش كراته الطالبٌة 45الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71991حسام عبد الفتاح جبر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 اوسٌم -ش حسن سعد من ش المصرؾ امام سنترال بشتٌل  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72116    خٌرٌة فاروق عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  8

  -بوالق الدكرور  -صفط اللبن  -ش عبد الؽفار الشافعً من ش التحرٌر  14الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71981ولٌد دمحم مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 بوالق الدكرور -ش ناهٌا  167الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71968عماد شنوده بدٌر عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 امبابة -ش سٌد فرج من ش نصر نصار ارض الحداد 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71997   حمزه  لبٌب لبٌع المالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  11

 العجوزه  -ش الؽٌث  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  71996رانده فاروق دمحم دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 فٌصل - 8الدور -ه ش متولً الشعراوي خلؾ المطاحن الطالبٌ 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  71974دمحم حسٌن على فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 امبابة-ش االسٌوطى من ش المنٌرة الرئٌسى 5، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71969دمحم مجاهد بسٌس اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 فٌصل-شارع احمد هرٌدى من ش حمد ال ثانى مساكن كفرطهرمس 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  68341امانى ابراهٌم اسماعٌل سنجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 اكتوبر 6المجمع التجارى مول العرب م 13gالـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  68341امانى ابراهٌم اسماعٌل سنجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش الشوربجى من ش العشرٌن فٌصل47الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111 وفً تارٌخ 72115نفٌن ربٌع فاروق خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 ابوالنمرس -الـتأشٌر:   ، المنوات ش المدرسة الثانوٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71978صابر شعبان عبدالحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 العمرانٌه -ش العروبة 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71984مد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم عبد الص -  19

 -اوسٌم  -برطس  -ش مندوه عمر ؼرب البلد  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72113سماح سمٌر عبد الؽنً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 المنٌب -ـتأشٌر:   ، ش دمحم لرنً من ش جسر الكونٌسه ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  46787طه خالد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 صفط اللبن-ش كامل حلمى من ش المدرسة  3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  46787اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طه خالد احمد مصطفى ، ت -  22

 صفط اللبن-ش الصحابة من ترعه عبدالعال 15الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

ـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 21191111وفً تارٌخ  71999دمحم بدوي طه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 الوراق -ش االمام علً متفرع من ش البوسطه  3، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71989ربٌع اٌوب عاطؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 كرداسة-الـتأشٌر:   ، ش الحاجر كفر حكٌم بجوار شركة الؽزل والنسٌج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72114اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشعٌاء متى مٌالد ؼورس ، ت -  25

 امبابه -ش النصر ارض الجمعٌه  24الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  72118دمحم فراج دمحم فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 فٌصل-2ترعه عبدالعال ش ابراهٌم لطب 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  71977هٌثم دمحم لطفً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

  -فٌصل  -الطالبٌة  -كفرطهرمس  -ش ابو وحٌد من ش الجمهورٌة  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71982  كٌرلس ٌوسؾ عبد الشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  28

 هرم -المرٌوطٌه  -ش استدٌو مصر  1الـتأشٌر:   ، المرٌوطٌه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72112ابو بكر دمحم ابو بكر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 امبابه -منشاه المناطر  -لبلد بهرمس الـتأشٌر:   ، ش حسن السفروت ؼرب ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  68341امانى ابراهٌم اسماعٌل سنجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

اكتوبر بنشاط /بٌع مالبس براسمال  6المجمع التجارى مول العرب م 13gالـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/ 

 مائتان الؾ جنٌها فمط الؼٌر211111/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  71972اٌمن سمٌر بدٌع جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 فٌصل-الطوابك -ش مسجد الهدى 51، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72117نصر دمحم نصر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

  -بوالق الدكرور  -صفط اللبن  -ش العربً من ش فرن ابو حدٌده  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  71981احمد رجب مصطفى عبد الهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

  -شأة المناطر وصؾ الـتأشٌر:   ، الرهاوي طرٌك عزبة شرٌؾ م من

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72111مٌنا رضا عجٌب سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 الدلً -الـتأشٌر:   ، ش عكاشه الدلً 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191111وفً تارٌخ  71992سندس منٌر دمحم بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 فٌصل -امام بنزٌن توتال  -ش فٌصل محطه الكوم االخضر  162الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72111البكري للتجارة والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

  -امبابة  -ش المومٌة العربٌة ٌسار مدخل العمار  62الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  72114انً علً حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ه -  37

  -زاوٌة ابو مسلم  -، ش زؼلول تمٌسم ابو سرٌع 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  42118ولٌد حنفً محمود مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 العمرانٌه الؽربٌة مع الؽاؤة-ش عبدالكرٌم صالح من ش كراته الطالبٌة 45الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72116ٌاسمٌن على دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 فٌصل - 4الدور  415ن شمة ش اٌمن مصطفى من ش العشر1ٌالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71987اسامة بخٌت مكسٌموس عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الوراق-ش سته من ش مكة وراق العرب 57الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71988سمٌر صبرى حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 اوسٌم-شارع الجمهورٌة بجوار مولؾ االتوبٌس 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72119كرٌم مجدى عبدالنبى حسونة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الهرم-حدائك االهرام -ج 151الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71998احمد نوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ولٌد زؼلول -  43

  1م.منشاه المناطر  -الـتأشٌر:   ، ش االخصاص العمومً بجوار كافتٌرٌا االهلً و الزمالن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72112زٌدان زٌدان حبٌب زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

  -كرداسة  -بنً مجدول  -الـتأشٌر:   ، بجوار صٌدلٌة زٌتون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  12545اٌمن حماد عبد الهادى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 اكتوبر6-334الـتأشٌر:   ، مجمع على الدٌن مبنى ب مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71971حى احمد محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صب -  46

 ش الحرمٌن صفط اللبن من ش سور المجارى 19الـتأشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191111وفً تارٌخ  72111عواطؾ دمحم حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

  -سالٌه مكً  -ش عبد العزٌز منعاذ من ش عباس السٌد  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  12545اٌمن حماد عبد الهادى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 اكتوبر 6-334الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان/ مجمع على الدٌن مبنى ب مكتب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72117سمٌر فاروق بخٌت زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 العمرانٌه -ش <كى سعٌد من ش مستشفى الصدر 1الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل ال 21191111وفً تارٌخ  71986دمحم متولً السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 كرداسه-برن الخٌام  -ش دمحم متولً من بٌن البلدٌن  3، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72111دمحم منصور عبدالفتاح مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 كرداسة-الكوبرى البحرى -الـتأشٌر:   ، ابورواش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  44167عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابانوب عماد ناشد -  52

 عمرانٌه -ش احمد رمضان نهاٌة خاتم المرسلٌن 12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

ن , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا 21191111وفً تارٌخ  71991العشرى موتورز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الدلى-شارع الثورة الدور االرضى 4

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  71993سعٌد دمحم مالكى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 فٌصل-شارع الصحابه من ش المساكن كفرطهرمس خلؾ االسعاؾ 1، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72113لمجٌد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هالة عبد المجٌد عبد ا -  55

  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش سمارة السٌاحً امام كافٌه السمسمٌة 

تعدٌل  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 21191111وفً تارٌخ  39631خالد  للبماله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الوراق -ح عبدالصبور علوى من العروبة وراق العرب 1العنوان لٌصبح/ 

وفً تارٌخ  39631تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ خالد شمس الدٌن مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

-ر علوى من العروبة وراق العرب ح عبدالصبو1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/  21191111

 الوراق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  58116ابراهٌم على كامل مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

  -مركز اوسٌم  -البراجٌل  -ش عبد الؽنً خٌزة  9الـتأشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  46787لٌده برلم    طه خالد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك  -  59

 صفط اللبن-ش الصحابة من ترعه عبدالعال 15الـتأشٌر:   ،  



 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 العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71994رامً كمال عبد المنعم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 -كفر طهرمس  -م المصري من دمحم مرسً من ش الملكه ش احمد ابراهٌ 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71979فوزى صابر عٌسى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 العمرانٌه-شارع نور نجٌب من ش عبدالسمٌع هالل 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  71983فرد ،  سبك لٌده برلم    بٌومً عبد النبً بٌومً عبد ربه ، تاجر  -  62

 الهرم  -الطالبٌة  -ش المنشٌة برج المٌزان من طرٌك كفرطهرمس  17وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71995ابراهٌم فتحً صالح علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

  -ش النادي  13لـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  71976رشا محمود زكرٌا توكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الدلى-84المبنى  9شمة 4الـتأشٌر:   ، شارع مصدق الدور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112فً تارٌخ و 72121بٌشوي اسكندر كامل اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 شارع االعتماد المنٌره الؽربٌه امبابه 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72139مً دمحم صبري دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 فٌصل -ش خاتم المرسلٌن كفرطهرمس  6ضً  بالعمار بالدور الثالث بعد االر 6الـتأشٌر:   ، ؼرفه فً شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72153احمد دمحم دمحم عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 شارع المدس من شارع الشهٌد احمد حمدي الطوابك فٌصل 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  72143م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نور احمد عبد العزٌز عبد السال -  68

 امبابه -ش الوحده  23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72149علً حسٌن حسٌن عبد الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 فٌصل -من ش عباد الرحمن شمه بالدور االرضً ش حسن الجارحً  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72121جاب هللا مسعود عبدهللا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الـتأشٌر:   ، ابورواش بجوار كوبري ادرٌس م كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  72131لم    اٌه مبرون دمحم بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  71

 فٌصل 11شارع عمر بن الخطاب من شارع كعبٌش الطوابك الدور  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72155سمٌر الدسولً عمر الدسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 ٌد عبد الوهاب بوالق الدكرورش الس 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72146شرٌؾ سٌد حنفً مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 بوالق الدكرور  -ش ترعه عبد العال من ش سالم دمحم  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  53817رلم    مصطفى دمحم مصطفى دمحم حساسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  74

 اكتوبر طرٌك ترعه االسماعٌلٌه مسطرد  6وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  55745دمحم جمال ذكً ممبول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 شارع زكرٌا خطاب من اللبٌنً نزله البطران عمرانٌه 6ح / ، اصب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  72125دمحم دمحم خلٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 عرب التل -، بجوار سور الجٌش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72145  سراج صالح عثمان صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  77

 شارع السودان العجوزه  157الـتأشٌر:   ، 

ش  85تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191112وفً تارٌخ  72148ؤ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 اوسٌم -الجمهورٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  72135لٌده برلم    دمحم دمحم سعٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك  -  79

 ، زاوٌه ثابت اوسٌم شارع مكاوي اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  72152حسٌن جمال دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 العمرانٌه -هور ش عبد السمٌع الحداد حً الز 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72127احمد سمٌر كامل حسن ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 شارع مصطفً المصري من شارع المجزر االلً المرٌوطٌه 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72133رضا السٌد دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 المنٌب -ش ترعه الزمر  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72156خالد مبرون عبد الزٌن مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

  -وراق العرب  -ش التل بجوار السٌما  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  41618م حازم سعٌد أحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشا -  84

 بوالق ابوالعال 2شارع السبتٌه محل رلم  51الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112ارٌخ وفً ت 71165محمود ابراهٌم محمود عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 شارع المأمون من شارع الملن فٌصل مدكور 2الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  71165محمود ابراهٌم محمود عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 االهرام الهرمط حدائك 283الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  14913دمحم سمٌر رفاعى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 الـتأشٌر:   ، اصبح / شارع الفرات العزبه الشرلٌه مركز البدرشٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21191112تارٌخ  وفً 72129صموئٌل سمٌر بشاره جاد الرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 الهرم -ش ابو العال الطالبٌه  48وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72137عادل عبده دمٌان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 شارع ترعه الزمر عمرانٌه شرلٌه العمرانٌه 59الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  41391عبد الفتاح فرج سعٌد سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 شارع صالح عبدالحً صفط اللبن بوالق الدكرور 1الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21191112وفً تارٌخ  41391عبد الفتاح فرج سعٌد سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 شارع المأذون صفط اللبن 11الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بنشاط / متعهد نمل عمال داخل ج . م . ع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72147سامح نان لدٌس عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 من شارع المنشٌه الجدٌد منشاه البكاري الهرم شارع حامد حسن بدر 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  72138دمحم دمحم لرنً حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 فٌصل -مساكن طهرمس من ش العشرٌن  26، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72151   عاطؾ احمد عبدهللا معبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  94

 اكتوبر بوالق الدكرور 6شارع حسن عبدالحمٌد شارع  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72126احمد شولً فتوح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 ٌش من شارع العروبه وراق العرب شارع سالمه حجازي درو 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  72141عبدالرحمن احمد عبدالحافظ بهلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 شارع الؽرفه التجارٌه 8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112تارٌخ  وفً 71165محمود ابراهٌم محمود عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 ط حدائك االهرام الهرم 283الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72128عزٌز خلٌفه حنا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 شارع محمود الفخرانً من شارع الكونٌسه المنٌب 39الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  18162سعد دمحم راؼب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن  -  99

 شارع احمد انور اللبٌنً بجوار التوحٌد والنور الهرم 4، اصبح / 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191112وفً تارٌخ  72134احمد عادل فؤاد دمحم ذكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الـتأشٌر:   ، شارع الثالجه طرٌك مساكن كفر الجبل الهرم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72119مراد مجدي عطٌه اسطفانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 من شارع االعتماد من شارع االلصر م غ امبابه 3شارع  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191112وفً تارٌخ  72141احمد سعٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 شارع مدرسه زنٌن المدٌمه بوالق الدكرور 8

نوان , تم تعدٌل الع 21191112وفً تارٌخ  72151اسامه دمحم علٌان دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 بوالق الدكرور -ش فتحً محجوب همفرس  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  72132عبدالحً مصطفً للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الهرم 6شارع الهرم عمارات االتحادٌه الهرم عماره  311العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72142عادل سٌد ابراهٌم حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 كرداسه-الـتأشٌر:   ، طرٌك ترعه المنصورٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72154سٌد حسن حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 فٌصل -ش مسجد المدس من ش الجمهورٌه كفر طهرمس  15،   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  41391عبد الفتاح فرج سعٌد سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

صالح عبدالحً صفط  شارع 1جنٌه بالعنوان /  51111الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بنشاط / مماوالت عمومٌه برأس مال / 

 اللبن بوالق الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72144ماهر عبدربه حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 شارع انور متفرع من شارع الوحده امبابه 75الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  72122برلم    حازم دمحم صبري عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  119

 الدلً - 1شمه  1ش داٌر الناحٌه الدور  83الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72159ماهر فتحى ذكى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 المعتمدٌة -الـتأشٌر:   ، ش حسان العربى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72166جٌهان توفٌك حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 كرداسة-ش عبدالفتاح ابوعمٌرة مدٌنة النجوم المتعمدٌة 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72172عمرو ماهر كامل دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الـتأشٌر:   ، ش ترعه بهرمس بجوار بنن التنمٌة الزراعٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72186كرٌم طارق دمحم السٌد دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

  -الهرم  -التعاون  -ش علً بن ابً طالب  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72187معتز فكري جودة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

  -حدائك األهرام  -البوابة األولى  -أ الدور األرضً  17ش  455الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72158احمد السٌد عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 فٌصل-التعاون -ش ابراهٌم سلٌمان36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72164سامٌه منٌر سامً جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 العمرانٌه -ش الثالثٌنً  62الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  72167لوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالءمحمود عبدهللا عبدا -  117

 فٌصل -ش االربعٌن كعبٌش بجوار مستشفى المروه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72181دمحم موسى دمحم ابو الؽٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 -لـتأشٌر:   ، منشاه رضوان بجوار مسجد تانً ا

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  15633مصطفً عبد المجٌد دمحم الخولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

سٌارات و براس  بنشاط / تجاره لطع ؼٌار -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / ش جسر النٌل االبعدٌه مركز اوسٌم 

 جنٌه  111111مال /

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  16527احمد عبد العاطى دسولى رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 وراق الحضر -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شارع كورنٌش النٌل بجوار مرور الوراق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  59575، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اصبح / مبرون للصلب -  121

  -العاشر من رمضان  -المرحلة الرابعة االردنٌة  47الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  59575مبرون للتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

  -العاشر من رمضان  -المرحلة الرابعة االردنٌة  47الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72192اٌمن صابر جرجس شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 ومٌة العربٌة وراق العرب الـتأشٌر:   ، ش مسجد التوبة من ش الم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72196رمضان مندى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الهرم-نزلة السمان -الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113تارٌخ وفً  72157دمحم محمود عبدالرؤوؾ بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الوراق-وراق العرب -ش فاروق دبوس من ش التل 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  72173عبد ربه سعٌد عبد ربه عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 -وصؾ الـتأشٌر:   ، محطه ابو ؼالب بجوار الكارته 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72191جاكلٌن نبٌه ابو الدهب موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 امبابه -ش المعسكر من ش محمود موسى تاج مسجد الهداٌه المومٌه العربٌه 21الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72189هشام طارق مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

  -ارض اللواء  -ش مصطفى العسال 22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  13137ابراهٌم سعد جمالى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

-بملن سعد جمالى محمود بنشاط/ مكتب مزاٌدات -بندر لوص -جوهر المائد الـتأشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان /شارع 

 خمسون الؾ جنٌها فمط الؼٌر51111براسمال/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  72161ناجى فتحى ٌسن شحاته خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 اوسٌم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع دمحم شوارب برطس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72176بكرى دمحم ربٌع بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 ش السالم ارض اللواء من الطرٌك االبٌض 11الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191113وفً تارٌخ  72184اسالم دمحم عبدالعزٌز ابوشادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 ش اخر الهداٌه ؼرب البلد ناهٌا م كرداسة 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  72174امٌر ابو سرٌع عبد الهادي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 -وصؾ الـتأشٌر:   ، الكوم االحمر ش خالد مروان متفرع من مسجد اوالد عامر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  72177شرٌؾ عبد المنعم شعبان عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

  -بوالق الدكرور  -ش علً ابو حمد من همفرس  61وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  41251دمحم على عباس مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 البوابة الثانٌه-/و حدائك االهرام37الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72169رفعت دمحم عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الهرم-ش اسامه ابوعمٌرة محطة حسن دمحم46الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72191دمحم احمد ابراهٌم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 المهندسٌن -ناصٌه ش جزٌره العرب  -ش جامعه الدول العربٌه  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113 وفً تارٌخ 72193مجدي علً احمد منجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 البراجٌل -الـتأشٌر:   ، ش دمحم حنفً من ش احمد عرابً 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  15633مصطفً عبد المجٌد دمحم الخولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش جسر النٌل االبعدٌه مركز اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  15633طفً عبد المجٌد دمحم الخولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مص -  141

 -اوسٌم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان/االبعدٌة 

تعدٌل العنوان , تم  21191113وفً تارٌخ  72181دمحم عبدالرحمن هارون دمحم الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم احمد من مسجد الرحمن بشتٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191113وفً تارٌخ  72162دمحم دمحم جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 المنٌب-ش حسن امٌن الفخرانى 29

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  72163اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالباسط دمحم احمد شرؾ ، ت -  143

 اوسٌم -وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك برطس العمومى بجوار السكة الحدٌد برطس 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  57211عبد الرحمن احمد عبد هللا حسنً عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الدلى-شارع مشٌل باخوم 52ان , وصؾ الـتأشٌر:   ، العنو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72195محمودمؤمن الصاوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 بوالق الدكرور -ناهٌا -ش النوبة 58الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72197لم    محمود عادل حامد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  146

 العمرانٌة -كفرالجبل -الـتأشٌر:   ، ش عبد الحمٌد عبدالحلٌم البطران 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72188حمادة السٌد دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

  -الهرم  -هرام ج حدائك األ 87الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72171اسالم دمحم احمد صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 اوسٌم -بشتٌل  -ش اول بنى دمحم حوض الرمل  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113تارٌخ وفً  72168دمحم مصطفى المؽاوري ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 الوراق -وراق العرب  -ش دمحم عثمان معٌن من ش الؽاز 7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72183سالم صالح حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

  -كرداسة  -طرٌك ابو رواش  -الـتأشٌر:   ، ناهٌا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  42183رامً رزق عبد الموجود عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

  -ش زؼلول نزله السمان السٌسً مشعل الهرم 12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113خ وفً تارٌ 72161اسماء عبدالحكم سلٌمان محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ش حسن عبد الواحد جزٌرة الدهب 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72165نجالء فتحى حسن علٌوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 فٌصل-ش الحرمٌن منشاة البكارى امام محطة المٌاة 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  72185عمر دمحم سٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 العمرانٌه -كونٌسة -، ش دمحم شبهه من عثمان محرم 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  34933احمد فاٌد عبد الرحٌم الناحل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الهرم-ن حدائك االهرام البوابة الرابعه 235الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72178خطاب فودز للمواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 اسهكرد -ش ترعه الشرٌؾ كفر حكٌم م.كرداسه  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72199دمحم صابر فتوح ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 فٌصل-ش دمحم صابر ناجى طرٌك كفرطهرمس 2الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191113وفً تارٌخ  72179دمحم احمد دمحم احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

  -العروبة  -ش نبٌل عطٌة من ش نصر نصار  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  57211عبد الرحمن احمد عبد هللا حسنً عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 الدلى-ارع مشٌل باخوم ش52العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ مكتب ادارى بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان  21191113وفً تارٌخ  72171ابراهٌم هاشم عبد الرحمن عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الوراق -وراق الحضر  -ش عثمان بن عفان من ش كورنٌش النٌل  9, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72194بك لٌده برلم    هانً بسٌط جرجس رزق ، تاجر فرد ،  س -  161

 فٌصل -ش دمحم رجائً من دمحم موسى اول فٌصل  11الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  72182دمحم احمد ٌونس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

  -المنوات  -ار كوبري بهمهات ، ش المدرسه بجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  52951مصطفى ثابت جمال الدٌن رفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الهرم-ش مدكور 31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  57541عبد المادر دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 بوالق الدكرور -ش سلٌمان نور الدٌن 4الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72119نٌرة سعٌد دمحم زكرٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 النورٌن من ش سلٌم امام مدرسة سعٌد المؽربى الخاص ش سٌد دمحم جبرٌل من ش <و  1الـتأشٌر:   ، محل رلم

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  72121عبد الداٌم ابو الفتوح عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 العمرانٌة  -ش صالح من ش الشٌمى من ترعة الزمر  26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  29548د جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو حلمى احمد زاٌ -  167

 العمرانٌه-ش ترعه الزمر 289الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191116وفً تارٌخ  72115احمد عصام عبدالعلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 ش احمد بدوى ابوالنمرس امام كوبرى العرٌشة 48الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72112محمود دمحم فرٌح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 ش عباس ابولتادة بجوار مسجد ابو لتادة المدٌم 45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72111عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ودٌع فهٌم ابوالخٌر -  171

 الهرم -نزله السٌسى -ش احمد عوض هللا 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72117محمود عمر حسٌن صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 فٌصل -ش عترٌس من جالل ناصٌة صٌدلٌه الدور الثالث 2 الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  71741اسالم دمحم محمود مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 ارض الحداد  -ش الصفا متفرع من دمحم رشدي  18الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72113سٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسالم عصام -  173

 امبابة -عزبة الصعاٌدة -ش زٌن الجزار من عزبة عبدالنعٌم 26الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191116وفً تارٌخ  72111دمحم احمد السٌد طوسون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 الهرم-حدائك االهرام -ص البوابة الثانٌه 95الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72127محمود جوده راؼب جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 الهرم-المرٌوطٌة -ش الشٌخ 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72117اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمة عبدالفتاح دمحم ابراهٌم ، ت -  176

 اوسٌم-م اوسٌم  -شارع زاهر زاوٌة ثابت 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72118احمد رمضان احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 فٌصل-عبدالمنعم خاطر من ش دمحم ٌوسؾ ش د الشٌن امام مدرسة المستمبل ش 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  46614دمحم عرفات عنتر عبد المنجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 صفط اللبن 16الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ طرٌك كرداسة حوض العباسى رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72114انور رٌاض بشاى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 الوراق-وراق الحضر -شارع احمد ندا من ش مسبن الزهر 1الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191116وفً تارٌخ  72128نادره مفتاح حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 شارع عمربن الخطاب من ش مساكن كفرطهرمس  8الـتأشٌر:   ، شمة بالدور الثالث بعد االرضى بالعمار 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  72122جمال عبد الناصر موسى سلٌمان موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الهرم  -سعد من ش العرٌش ش مصطفى  5العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72111عطاهللا حسٌن عطاهللا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 العمرانٌه -الـتأشٌر:   ، ش زؼلول نطاق الدائرى كفرالجبل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72112عالء محمود عبدالعلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 الوراق -وراق العرب -ش التل 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72118ابراهٌم دمحم جمعه عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 الوراق-ة دمحمالـتأشٌر:   ، ش كورنٌش النٌل بجوار محطة المٌاة جزٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  26513محمود فاروق على على الفوال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

بنشاط/ تصنٌع مالبس -امبابة -ارض الجمعٌه -ش سعد بن ابى ولاص28وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان /

 ن الؾ جنٌها فمط الؼٌرخمسو51111جاهزة براسمال/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72129مروة دمحم دمحم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 اوسٌم-الـتأشٌر:   ، الطرٌك العمومى امام مسجد ؼزال المٌراطٌٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  29548عمرو حلمى احمد زاٌد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 العمرانٌه-ش ترعه الزمر 289الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  72121عبدالوهاب ممتاز دمحم اسماعٌل عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 م امبابة -مركز منشاة المناطر -ادارة الكهرباء المدٌمة العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المنصورٌة الطرٌك العمومى امام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  55266احمد بشٌر حسٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 الهرم-التعاون -ش التكافل 9الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  55131د ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا على خلٌفه ، تاجر فر -  191

 شارع دمحم عٌسى من شارع الحرٌة بشتٌل مركز اوسٌم 23، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21191116وفً تارٌخ  72115فؤاد عبدالفتاح عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 بوالق الدكرور -ناهٌا -شارع ابراهٌم رمضان من ش شحاته الجمل 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72113عمر رجائى عبدالتواب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 الهرم-ش الملن فٌصل 321الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  72116اهٌم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خمٌس منصور حسن ابر -  193

 الوراق-وراق العرب -شارع المنطرة من ترعه السواحل 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عنوان , تم تعدٌل ال 21191116وفً تارٌخ  26513محمود فاروق على على الفوال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 ارض الجمعٌه-ش سعد بن ابى ولاص28وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  26513محمود فاروق على على الفوال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 ارض الجمعٌه -ش رمضان عٌد من ش المٌثاق  25وصؾ الـتأشٌر:   ، له رئٌس بالعنوان/



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  72119محمود عبداللطٌؾ طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم  -  196

 امبابه -ارض الحداد -ش البوهى -ش الحكٌم  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

العنوان ,  تم تعدٌل 21191116وفً تارٌخ  72124سعد رمضان سعد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 ش اللبٌنى المرٌوطٌة  52وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72123هادٌة زٌنهم حامد عبد التواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 كرداسة  -ش الخسة منطمة ابو شٌبة ناهٌا  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  72126فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسن دمحم ٌوسؾ ، تاجر  -  199

 ، ش ترعه علٌا متفرع من ش المجزر االلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  72111فهد على مهنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الوراق-بشتٌل -من ش الحرٌة خلؾ نمطة بشتٌل  شارع دمحم على29، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  72116الفخرانى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 المنٌب-ش الفخرانى من جسر الكونٌسة 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72125بٌشوى لطفى ٌوسؾ حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 العمرانٌه -ع غ  -ش خاتم المرسلٌن  29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  72151فاطمه عبد الفتاح عبد الحكٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 -ن المهندسٌ -ش السودان  181وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  63134دمحم دمحم عبد الوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 -ارض الحداد  -ش فتحً ابو طالب امتداد االعتماد  2الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118ً تارٌخ وف 72161احمد دمحم نجٌب دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 شارع العزبه الشرلٌه المعتمدٌه كرداسه 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  72136السٌد عزت مرجان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الـتأشٌر:   ، شارع الزهور عزبه مدكور م ابوالنمرس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  72137رجب خورشٌد دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 شارع محمود الذكً من شارع خاتم المرسلٌن ع غ العمرانٌه 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  72167محمود سٌد محمود ٌالوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 مسجد الرحمن  العمرانٌه 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  72149مصطفى ظرٌؾ جالل عبد العلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

  -امبابة  -م غ  -ناصٌة بشتٌل  -ش االلصر  149وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  72151م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد سٌد حسن عزا -  211

 شارع سٌد رخا من شارع بشتٌل امبابه 3، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  72166رأفت رجب دمحم زٌادة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

  -م كرداسة  -فة عمر الصعٌدي من الشارع الجدٌد الـتأشٌر:   ، ش خلٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  72134رجب عبدالباسط دمحم حسٌن شوارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الحاج دمحم <كً شوارب برطس اوسٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  72135بك لٌده برلم    عمر سعٌد عمر ابوصالح ، تاجر فرد ،  س -  213

 شارع سٌد معوض من دمحم متولً الشعراوي 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  72142ٌسري هالل كامل عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 المشالنه م امبابه الـتأشٌر:   ، كفر حجازي طرٌك

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  72156عصام خلٌفه فهٌم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، شارع الشرٌؾ من كفر طهرمس فٌصل

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191118وفً تارٌخ  69613رمضان سعدى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 شارع السودان المهندسٌن  433الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  63134دمحم دمحم عبد الوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

  -الحداد  ارض -ش فتحً ابو طالب امتداد االعتماد  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  72138اسامه ابراهٌم دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 بالدور االرضً  2شارع عمارات منتصر فٌصل رلم  45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118تارٌخ وفً  72139والء احمد سلطان بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 شارع د/ دمحم شاهٌن العجوزه 42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  58994رامى عادل جندى جاد سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 لوراقالـتأشٌر:   ، اصبح / شارع دمحم عثمان من شارع الؽاز وراق العرب ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  66381على عبدالجلٌل حنفى الؽندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 شارع السالم من الثالثٌنً عمرانٌه ؼربٌه  26الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118خ وفً تارٌ 72133بٌشوي شكري صالح ؼالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 شارع مسجد االخالص المشروع م غ امبابه 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  72144عبداللطٌؾ السٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الـتأشٌر:   ، اوسٌم شنباري

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  72165لجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد ٌحٌى خلٌل عبد ا -  224

  -الهرم  -ش منٌر ابراهٌم من ش زؼلول  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  72146رٌهام تمام احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 شارع معهد الفتٌات اوسٌم 11، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  72131وفاء عبدالستار احمد عشماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 أ علً ٌمٌن المدخل الهرم3ناصٌه شارع علً رفاعً متفرع من شارع الهرم محل  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  72141مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفً دمحم عاشور دمحم -  227

 شارع الفادي من شارع اللبٌنً الهرم 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  71161اسامه فاٌز زكً زخاري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 شارع عبدالسالم هارون متفرع من شارع الجمعٌه الزراعٌه لعبه بشتٌل 114اصبح /  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  21154اشرؾ على دمحم سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 اكتوبر 6سنتر االردنٌه  111الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  72154و الحجاج طه مؽربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طه اب -  231

  -س حدائك االهرام  144الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191118وفً تارٌخ  72155دمحم سعٌد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

   -امبابة  -امتداد ارض الحداد  -ش المعسكر من ش مسجد الهداٌة  13، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  72164ولٌد ابراهٌم محمود عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 شارع جمال عبدالناصر المطار م غ امبابه 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  72147، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خلٌل ابراهٌم صادق بولس  -  233

 شارع اشرؾ السباعً ارض اللواء العجوزه 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  21154اشرؾ على دمحم سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 اكتوبر 6سنتر االردنٌه  111الـتأشٌر:   ، 
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 شارع خالد بن الولٌد وراق الحضر امبابه 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  72211مصطفً احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 شارع اللٌثً من حمد ٌس الطوابك فٌصل 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  72171تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم حنفى عبدالمطلب عبدالحى ، -  296

 بوالق الدكرور -شارع ابراهٌم نافع من ش الملكة كفرطهرمس 33وصؾ الـتأشٌر:   ، 

الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  72183عبدهللا كمال دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 شارع ثروت بٌن السراٌات الدلً 58، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  72185مصطفً دمحم السٌد دمحم عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 شارع الحرم من شارع مكه المكرمه ارض اللواء العجوزه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  72221، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رٌمون موسى بخٌت فام -  299

 الوراق -ش عبدالسمٌع رحٌم من ش الؽاز وراق العرب 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  72214دمحم ابراهٌم عبده ابورواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الوراق-لـتأشٌر:   ، ش السوق  بشتٌل ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  61899دمحم سعٌد عبٌده سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 شارع مٌدان ابوالهول السٌاحً نزله السمان الهرم 9الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  72214سبك لٌده برلم     عماد محمود دمحم بشندى ، تاجر فرد ،  -  312

 كرداسة -ش سكة المدٌنة ناهٌا 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  72222اشرؾ اٌوب عبدهللا سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 العجوزة-ولٌو ارض اللواء 26ٌش اشرؾ لطفى محور 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72246دمحم حنفى محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 بوالق الدكرور -اكتوبر 6 -نهاٌه جمال عبد الناصر  -ش نور الصدٌك  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  72251ك لٌده برلم    دمحم ابوالوفا محمود ، تاجر فرد ،  سب -  315

 العجوزة-ش عبدالحكٌم الشاهد من ش المشروع مٌت عمبه 2، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72232مٌنا دنٌال ملن كرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 الوراق-االٌمان وراق العرب  ش رحاب41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72236اسامة هشام حافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 الهرم-و حدائك االهرام امام البوابة الثانٌه 86الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72267   شٌماء لرنى دمحم ابوالنٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  318

 العمرانٌة -ش دمحم شلتوت الثالثٌنى الجدٌد 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72262مصطفى محمود عبده احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 الوراق -وراق العرب  -امع الهنادوه وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر السلمانٌه بجوار ج

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72245عبد العزٌز حسن عبد العزٌز التش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 -منشاه المناطر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، وردان ش جسر النٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72253برلم     رامى سمٌر سعد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  311

 بوالق الدكرور -ش محمود على عٌسى همفرس 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72248على صابر على خلٌفة ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الهرم-ى البلد من شحاتة فرحات وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاة البكارى بحر

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72266دمحم حسن االنور عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 بوالق الدكرور -شارع دروٌش البراجٌلى من شارع ناهٌا 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72226رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم لرنً دمحم خلٌل ، تاجر ف -  314

 امبابه -المنٌره  -عبد الحمٌد حموده  -ش محمود الشٌخ  8الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72223اسالم دمحمي دمحم ابو عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الوراق -وراق العرب  -ش عمر بن الخطاب  42شٌر:   ، الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72255محمود عشماوى احمد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 بوالق الدكرور -ناهٌا -شارع الجامع الجدٌد 71وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  64616فرد ،  سبك لٌده برلم     صابر دمحم جبرٌل محمود ، تاجر -  317

 منٌب -ش االخالص جسر الكنٌسه  22الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72243نورا حسٌن السٌد المحروق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 الوراق -ش عبد العظٌم سالمان بجوار مسجد السلمانٌه  3شٌر:   ، الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72264كرستٌن ٌعموب كرم حفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 بوالق الدكرور -ش العداله  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72261د ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عزام صالح عبدالرحمن ، تاجر فر -  321

 بوالق الدكرور -ش ادرٌس ترعه عبدالعال 8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  64616صابر دمحم جبرٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 منٌب -ش االخالص جسر الكنٌسه  4ان لٌصبح / الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72256خالد دمحم دمحم عبد الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 بوالق الدكرور -ش دمحم الطٌب  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72259دمحم احمد كمال حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 المهندسٌن -ش البطل احمد عبد العزٌز  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72271احمد كمال الدٌن دمحم جاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 بوالق الدكرور -كتوبر ا6 -شارع جمال عبد الناصر  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72227سامً ماهر عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 م.امبابه -الـتأشٌر:   ، بهرمس ؼرب البلد سكه الصٌفً 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72239مصطفى دمحم ممبول عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 اوسٌم -ش عبدالونٌس دعبس البراجٌل 39وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72257مجدى كمال صالح دمحم صابون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 لدكرور بوالق ا-ش مصطفى العسال ارض اللواء 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72265بٌتر عادل ثابت سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 بوالق الدكرور -ش عشره  22الـتأشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72225خالد خلٌل عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 فٌصل -ش طارق بن زٌاد من ش المنشٌه طرٌك كفر طهرمس  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72241صباح احمد حلمً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 امبابه -الكٌت كات  -ح مكً من ابراهٌم الدسولً  15الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72269عبدالعظٌم امٌن السٌد فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رجب -  331

 الوراق-جزٌرة دمحم -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش حسن حماد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191111وفً تارٌخ  72228محسن دمحم محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

  -ش ناصٌه وجٌه محرم من شالمحطه بشتٌل البلد  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72238سٌد صالح حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 ش االخالص صفط للبن 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72261لٌده برلم     حمدى عبدالحلٌم احمد عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك -  334

 ش صالح سالم 313وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72271محمود دمحم ابو الٌزٌد عبد المعبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 بوالق الدكرور -رفعت مع شارع شرٌؾ  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ترعة عبد العال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72254سعد رمضان سعد بؽدادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

  -بوالق الدكرور -ابو اللٌل  -ش التحرٌر  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111ً تارٌخ وف 72224رمضان للمماوالت العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 فٌصل-الطوابك شمة بالدور االرضى -شارع احمدرفعت من حمد ٌاسٌن 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72233دمحم مصطفى على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 امبابة - ش العدل مدرسة البوهى5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72244دمحم دمحم عطادمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 الهرم-ش العماد من ش الزواوى محطة حسن دمحم 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111خ وفً تارٌ 72249احمد جالل السٌد ابوحجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 الهرم-ش حارة مصطفى الجوهرى منشاة البكارى 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72268حمدى دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 اقالور-الـتأشٌر:   ، شارع المسابن بجوار فٌال مرجان بشتٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72231افراٌم نعمان لوٌز حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 الوراق-ش المدٌنة المنورة ترعه السواحل وراق العرب 29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72241بٌتر سامى بشرى فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 الهرم-الطالبٌة -ش ٌاسر عرفات 19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72251محمود زكى محمود المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 فٌصل-الطوابك شمة بالدور الثامن -ش الصفا والمروة 38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72235 خالد دمحم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  345

 الهرم -الطالبٌه -عثمان محرم -ح حمٌدو المصري 1الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72237حمد عبدالرحمن سٌد عبدالجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 الهرم-وصؾ الـتأشٌر:   ، ش زؼلول بجوار دار االورمان بعد الدائرى نزلة السمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72247احمد فتحى ابراهٌم على عبده المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 العجوزة-م الطلبة  ش الهادى ناصٌة ش االمٌن13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  8844احمد سٌد حلمى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 تحت الحمام االولٌمبى داخل نادى الزمالن 15الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / باكٌة رلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72229سبك لٌده برلم    نورا خالد عادل فضل ، تاجر فرد ،   -  349

 اوسٌم -بشتٌل البلد  -ش المعهد الدٌنً  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72234دلٌه سعٌد ابراهٌم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 فٌصل -ه شاهٌن من العشرٌن ش عبد 9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  72263نجاه عبد التواب عبد المولى علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 العمرانٌه-مرٌوطٌه  -ش الثالثٌنً الجدٌد  42وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  64616برلم    صابر دمحم جبرٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  352

 منٌب -ش االخالص جسر الكنٌسه  24الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  64616صابر دمحم جبرٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  64616صابر دمحم جبرٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 منٌب -ش االخالص جسر الكنٌسه  4نٌب لٌصبح / م -ش االخالص جسر الكنٌسه  24الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الفرع /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72231جاكلٌن انور بشرى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 العمرانٌة-ش النوبة من ش عثمان محرم 87الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72242ٌده برلم    دالٌا محسن عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  356

 فٌصل -م.البكاري  -ش صالح المصري  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  72252نجاه على سلٌمان حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 اوسٌم- الـتأشٌر:   ، شارع الطابونة درب البحاٌرة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72275جابر سٌد ٌوسؾ عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 م امبابة -منشاة المناطر -الـتأشٌر:   ، اخرطرٌك الممابر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72291شنوده ابراهٌم شنوده هٌرمٌنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 الـتأشٌر:   ، ش النٌل زمام كفرالجبل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72313خالد امٌن زكً حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 ترسا المنٌب -شارع الفرن  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  7475سبك لٌده برلم    امجد بولس بشرى بولس ، تاجر فرد ،   -  361

 شارع احمد عباس اسفل الدائري الطالبٌه 16الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72294سٌد سعدالدٌن سٌد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 نٌش النٌل بجوار بوٌات تركس وراق الحضر الوراقالـتأشٌر:   ، شارع كور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72311هدي دمحم فتحً عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 شارع الهرم 42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113خ وفً تارٌ 72283خالد ولٌد احمد الدبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 شارع خاتم المرسلٌن المساكن كفر طهرمس بوالق الدكرور 6الـتأشٌر:   ، ؼرفه من شمه بالدور الرابع رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72296ربٌع شعبان حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 ارع شحاته دمحم عثمان البراجٌل اوسٌمش 3الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  3152رد ،  سبك لٌده برلم    ماهر لاسم سالمة خلٌفة ، تاجر ف -  367
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72292احمد مصطفً دمحم بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 شارع حسٌن عٌسً بوالق الدكرور 43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72314شحاتة شحاتة ابو السعد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

 المنٌب -ترسا  -شارع حمدي ابراهٌم  11الـتأشٌر:   ، 

وان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العن 21191113وفً تارٌخ  58143محمود السٌد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 ج شارع جاردٌنٌا حدائك االهرام  الهرم 25، اضافه فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72291حسن عبدالحمٌد احمد ابوالهنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 شارع ؼالب حسٌن طابك الدٌابه بوالق الدكرور 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191113وفً تارٌخ  72276محمود عربى عبدالعظٌم عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 اوسٌم-, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش جسرالنٌل مسجد الهداٌة المٌراطٌٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  72279خالد مصطفى احمد بدر سنوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 كرداسة-كرداسة ش محطة الكهرباء -وصؾ الـتأشٌر:   ، كرداسة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72285عفاؾ نظٌر كراس حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

 شارع البهنساوي ترعه السٌسً الهرم 37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  57421دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ربٌع  -  375

 أ شارع السودان عماره الضبع امبابه 15الـتأشٌر:   ، اصبح / 

وان , تم تعدٌل العن 21191113وفً تارٌخ  51453عبد العزٌز صدٌك محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 فٌصل -المطبعه -شارع صباح السٌد من المنشٌة 1وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  41441اٌمن عبد الباسط ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  377

 ش الهرم مٌدان مدكور 337الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72284شرٌن عبدالمادر دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  378

 شارع دمحم الفحام من الصفا والمروه الطوابك فٌصل 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72298معتز باهلل احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  379

 شارع مصطفً كامل من شارع احمد عرابً البراجٌل اوسٌم 62الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  72297محمود صابر عبدالعزٌز نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381
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 ش عبدالحمٌد من كرداسة -وصؾ الـتأشٌر:   ، كرداسة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  3152ماهر لاسم سالمة خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

 الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع بالعنوان / شارع الجٌش الصؾ 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72293ماٌسة ادرٌس احمد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  387
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تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  72312د دمحم عبدالبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود حلمً محمو -  388
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عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21191113وفً تارٌخ  72282دمحم جمال صبري عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 شارع جمال عبدالناصر كرداسه 68الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  72286مروه سٌد شعراوي احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 شارع اشرؾ البطران ناصٌه اللبٌنً نزله السٌسً الهرم 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  72274الحكم دمحم البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم جمال عبد -  391

 اوسٌم  -ش عنتر ٌوسؾ عزبة عبدالحمٌد نصر 51وصؾ الـتأشٌر:   ، 

العنوان ,  تم تعدٌل 21191113وفً تارٌخ  72288دمحم طه بدر عبدالعاطً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الوحده البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  58143محمود السٌد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  393

 ج شارع جاردٌنٌا حدائك االهرام الهرم 25، 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  72281رزق هللا شحاته رزق هللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 م اوسٌم-وصؾ الـتأشٌر:   ، ش السكة الحدٌد 
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 الجالتمة م المناطر -الـتأشٌر:   ،  امبابة 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  72317دمحم محسن السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 ش السكة الكبٌرة جزٌرة وراق الحضر9 -الـتأشٌر:   ، الوراق

تم تعدٌل  21191114وفً تارٌخ  72322عبدالسمٌع صابر عبداللطٌؾ جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 الهرم-اسباتس -ش االحرار من عز الدٌن عمر 31العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72323مبسوط هابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بشوى نادى  -  412

 الدلى-ش الدلى الدور االرضى 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  72311دمحم رحومه مندوه الالفً خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 شارع جمال عبدالناصر نزله السمان الهرم 6ٌر:   ، وصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72326عبدالرحمن سٌد نصر امبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 الهرم-شارع زٌن العابدٌن من ش عٌدالجابرى 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  72331سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم رشدي ، تاجر فرد ،   -  415

 شارع عبداللطٌؾ من شارع المستشفً من شارع مسجد السنٌه الهرم 14، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  18168اشرؾ حسانٌن ابراهٌم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 حالٌا ش خالد امٌن التعاون الهرم  2سابما 18تأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ وصؾ الـ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  18168اصبح / اشرؾ حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

  حالٌا ش خالد امٌن التعاون الهرم 2سابما 18الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  65519اسالم فرٌد احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

شارع  4جنٌه بالعنوان /  51111الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بنشاط / مالبس جاهزه )دون الزي العسكري( برأس مال / 

 بوالق -الجالء دوحه ماسبٌرو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72314مال حسانٌن حنفً حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ج -  419

 الـتأشٌر:   ، منشاه البكاري بجوار سور المخبز االلً المولؾ الرئٌسً فٌصل

تم تعدٌل العنوان ,  21191114خ وفً تارٌ 72329ابراهٌم  ابراهٌم مصطفً عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 شارع البنزٌنه كفر السلمانٌه وراق الحضر الوراق 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  72329تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ ابراهٌم ابراهٌم مصطفى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 شارع البنزٌنه كفر السلمانٌه وراق الحضر الوراق 15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191114

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  72331احمد عبدالرحمن عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 الدلً 5شارع طٌبه الدور االول شمه  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72324،  سبك لٌده برلم     بٌتر عبدالخالك عزٌز جاد ، تاجر فرد -  423

 شارع بورسعٌد من شارع مسبن الزهر وراق الحضر الوراق 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72334خالد دمحم علً ابراهٌم زوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 شارع الشهٌد احمد حمدي الطوابك فٌصل 53ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  42248ابوبكر حسن سمٌع سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 شارع ابوبكر الصدٌك الهرم 51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72338هند سامً احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 شارع سورٌا المهندسٌن 63الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  72312رضا دمحم سٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

 ابوالنمرسزاوٌه ابومسلم  11، ترعه المنصورٌه حوض الحاجز الوسطانً رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  72321المهدى للمماوالت العامة والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

 العمرانٌة -ش مكة 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191114وفً تارٌخ  72325احمد علً سٌد علً سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  429

 شارع التونً شارع المحطه  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72333طارق خضر مرزوق حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 شارع المحوالت تماطع شارع ترسا  32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  38737د ،  سبك لٌده برلم    صابر عبد هللا عبد الؽنً احمد ، تاجر فر -  431

 االرضً عمرانٌه ؼربٌه 1مستشفً الصدر محل رلم  77وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72311جٌهان عثمان حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 بوالق الدكرور -ش عبدالحمٌد حسن شرٌؾ من ش شحاتة الجمل 3،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72319حماده عبدالنعٌم فهٌم شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 فٌصل-كعبٌش فٌصل شمة بالدور العاشر -ش مصطفى هاشم 5الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72321لحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجد حمدى عبدا -  434

 الهرم-ص حدائك االهرام 123الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72316احمد حسنى منسى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 الحسانٌن مركز منشاة المناطر -م امبابة الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72335دمحم محمود حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 الـتأشٌر:   ، ش محمودحسن سالم الطرٌك االبٌض امام محطة الصرؾ برن الخٌام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72339،  سبك لٌده برلم    هبه حسنً جمال االمٌن ، تاجر فرد  -  437

 شارع جامعه الدول العربٌه المهندسٌن  112الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  65479احمد رأفت دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  438

 فٌصل الهرم 7ع اللبٌنً الدور الثالث شمه رلم شار 53الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  65479احمد رأفت دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  439

 لؽاؤهمع ا -بوالق الدكرور  -التحرٌر  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسً االخر لٌصبح / ش عبد المنعم رٌاض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  72318خلود بهجت دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 الهرم-التعاون -شارع على بن ابى طالب 1، 

تعدٌل العنوان ,  تم 21191114وفً تارٌخ  72313خالد اسماعٌل عبدالرحٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 صفط اللبن -ش الحاج دمحم حداد من ش المؤمن باهلل 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  42248ابوبكر حسن سمٌع سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

شارع ابوبكر  8ت الجلدٌة واالسٌتراد والتصدٌر بالعنوان / الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بنشاط /  تجارة المالبس الجاهزة والمصنوعا

 الصدٌك الهرم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  42248ابوبكر حسن سمٌع سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 شارع ابوبكر الصدٌك مكتب بالدور االول الهرم 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72328وؾ عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ٌوسؾ معر -  444

 شارع السالم من ترعه السواحل وراق العرب الوراق 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72332احمد ناصر حسنى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 ش المحروسة من ش احمد عرابى 26 -لـتأشٌر:   ، المهندسٌنا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  25536محمود احمد محمود مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 حدائك المبة -شارع سٌد عبدالحلٌم 6الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72319ات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لاسم لفرش السٌار -  447

 م امبابة -الـتأشٌر:   ، ش مدخل االخصاص م المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  42248ابوبكر حسن سمٌع سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  448

 شارع ناصٌه فؤاد سٌؾ الثالثٌنً الجدٌد العمرانٌه 83الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  72336دمحم احمد عبدالصمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  449

 الـتأشٌر:   ، شارع جسر النٌل وردان مركز منشاه المناطر بجوار مسجد التوحٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  65479نصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد رأفت دمحم م -  451

 مع الؽاؤه -بوالق الدكرور  -التحرٌر  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسً االخر لٌصبح / ش عبد المنعم رٌاض 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  46325 دمحم عبد الرازق سٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 ح شارع ادرٌس من شارع الوحده عزبه هنٌدي امبابه21الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  46325دمحم عبد الرازق سٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

جنٌه بسمه تجارٌه / مركز خدمه الوحده  511111خر بنشاط / مركز خدمه سٌارات برأس مال / الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً ا

 شارع الوحده امبابه  45للسٌارات بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72352ناجً ابوالمجد نجد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 ح من شارع مدرسه الفتح ترسا المنٌبالـتأشٌر:   ، شارع صٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72364دمحم علً عبد الهادي احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 المعتمدٌه -ش ابرهٌم النجار امام كوبري ابو عمٌره  39الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72344ٌده برلم    جرجس ؼطاس رزق نخله ، تاجر فرد ،  سبك ل -  455

 شارع ٌوسؾ هندي من ملؾ السٌما وراق العرب الوراق 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72355شٌرٌن عباس دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 شبٌطه عثمان محرم الطالبٌه العمرانٌه شارع طارق 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72363ممدوح فاروق عبد هللا مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  457

 امبابه-الكاتب بالدور االرضً 2مدٌنه التحرٌر محل رلم  28شارع  1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72341احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم احمد مرسً -  458

 الوراق -وراق الحضر -ش الجٌش  51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  72361حنان ٌحٌى خلٌل خلٌل خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  459

 شارع مصنع البالستٌن من شارع النهضه من شارع عبدالمنعم رٌاض وراق الحضر الوراقوصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  46325دمحم عبد الرازق سٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

( ومماوالت عمومٌه للجهات 19والمجموعه  6لمجموعه من ا 36الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بنشاط / استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 شارع عبدالرحٌم فرج من شارع الوحده عزبه هنٌدي امبابه 8الحكومٌه بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  46325دمحم عبد الرازق سٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 حده امبابهشارع الو 45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  38558اٌمن عبد العزٌز حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

جنٌه بالعنوان / مركز سمسطا الشنطور ملن احمد  51111الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بنشاط / تمسٌم اراضً برأس مال / 

 مكً تمام مكً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191115وفً تارٌخ  9268بى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المؽر -  463

 شارع سماره السٌاحً بجوار سٌل ام هاشم  8، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72353محمود علً عبدالرحمن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 شارع داٌر الناحٌه المومٌه العربٌه وراق العرب الوراق 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  23111كرٌم حاتم عبد المنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 شارع محمود الزاكً العمرانٌه 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191115وفً تارٌخ  72351 طه حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  466

 شارع التوحٌد والنور من شارع الجمعٌه الزراعٌه بشتٌل البلد 32، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191115وفً تارٌخ  72374علً حسنً علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  467

 الوراق -ش نبٌل عبد العاطً من ش المومٌه العربٌه  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72345عاطؾ ماجد رزق هللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  468

 الدائري الوراق الـتأشٌر:   ، شارع سالمان لرٌه من شارع امتداد المعهد الدٌنً بعد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72346السٌد عبدالفتاح دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  469

 الدلً 11شمه  4شارع الطوبجً بٌن السراٌات الدور  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  72357هشام عبدالرازق حسن سعودي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

 فٌصل 12شارع عمر المختار من طرٌك المنشٌه شمه بالدور  18وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  72366الصراؾ لتجاره المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

 ه التمً تمسٌم اباظه ع غ العمرانٌهشارع اسام 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72372هانً دمحم عبد الؽنً دمحم كفافً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  472

 الهرم -عمارات مجلس الدوله  3بالعمار رلم  11ش ابراهٌم الجبري محل رلم  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  72354النور عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامً دمحم فج  -  473

 امبابه -وصؾ الـتأشٌر:   ، الحسانٌن بجوار مخزن تموٌن الحسانٌن م.المناطر 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191115وفً تارٌخ  72371والء السعٌد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  474

 فٌصل -تحت كافتٌرٌا السرٌا شمه بالدور الثانً علوي  -ش المرٌوطٌه ابراج الرحمانٌن  73الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72358عمر حسٌن دمحم الزمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  475

 ا شرق البلد م كرداسهالـتأشٌر:   ، شارع الرشاح السٌاحً ناهٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72369رجب سالم ابوزٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  476

 شارع زؼلول نزله السمان الهرم 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  59585خالد فاروق دمحم عبدهللا مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  477

 شارع عبدالؽنً حسن العمرانٌه 23الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72347ماجد عسران ابوسبٌحه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  478

 سهكردا -الـتأشٌر:   ، كفر حكٌم الطرٌك العمومً بجوار بنزٌه جعفر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  72351حاكم بأمر هللا اسماعٌل السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  479

 شارع سٌد الخطٌب الثالثٌنً ع غ العمرانٌه 33وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72373عاطؾ دمحم السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

 شارع الدكتور من شارع حمد ٌاسٌن الطوابك فٌصل 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  72367رمضان حسٌن عبدالممصود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ترعه ابوطه برطس اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72341د فتحً صالح عبد الموي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احم -  482

 شارع زعٌم زاده  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  72343حسام حماده عبد العزٌز ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  483

 الدلً -بداخل مستشفى الكاتب  -ش عبد هللا الكاتب  17،    وصؾ الـتأشٌر:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  72348دمحم رجب عبد العاطً عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  484

 فٌصل -ش طرٌك كفر طهرمس اسفل مستشفى الماهره  46وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  9268جوٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد مؽربى احمد -  485

 شارع سماره السٌاحً بجوار سٌل ام هاشم  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72365احمد جمال بٌومً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  486

 جزٌره الذهب -، ش ابراهٌم عاشور من كولدٌر   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  23111حاتم لتجارة المواد الؽذائٌة المجمدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  487

 شارع محمود الزاكً العمرانٌه 7وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  72362مٌد عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود صابر عبدالح -  488

 شارع الشهٌد كمال عبدالباسط من شارع احمد عرابً اوسٌم 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21191115وفً تارٌخ  72361دمحم عاشور احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  489

 الـتأشٌر:   ، ترعه شلبً ناهٌا كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  71911دمحم عوض حسٌن الخشنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  491

 شارع احمد عبود الزمر طرٌك ناهٌا ابورواش كرداسه 36الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72342 علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن عبد النظٌر دمحم -  491

 مدٌنه االمل -ش سالم خبزه  29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  72349احمد دمحم دمحم عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  492

 بوالق الدكرور -حمود البنا الـتأشٌر:   ، ش م

تم تعدٌل العنوان  21191116وفً تارٌخ  72383عبدالرحمن سالمه عبدالرحمن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  493

 الحاجر -, وصؾ الـتأشٌر:   ، العزبة الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116خ وفً تارٌ 72389اشرؾ كرم ملن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  494

 امبابه -ش عبد هللا عفٌفً من  ش البصراوي المنٌره الؽربٌه  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72396عزة سلٌمان عزالدٌن طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  495

 امبابة -بشتٌل البلد -سابن ش عمر بن الخطاب من ش الم3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  54626مصطفى سلطان عبد الرحمن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  496

بسمة تجارٌة -بنشاط/ مالبس اطفال -ش المنشٌة كفرطهرمس فٌصل 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان/

 عشرة االؾ جنٌها فمط الؼٌر  11111براسمال /-/ماكس كٌدز 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72375احمد اسماعٌل احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  497

 الهرم -ش رمسٌس الثانً من ش سهل حمزه  31علً  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191116وفً تارٌخ  72381سبك لٌده برلم    هبه هللا هاشم دمحم ، تاجر فرد ،   -  498

 العمرانٌه-ش وجٌة الدكرورى من ترعه الزمر 25

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  54626مصطفى سلطان عبد الرحمن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  499

 ش المنشٌة كفرطهرمس فٌصل 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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

تم تعدٌل  21191116وفً تارٌخ  54626مصطفى سلطان عبد الرحمن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

بنشاط/ مكتب تاجٌر سٌارات لنفس و  -فٌصل -كفر طهرمس  -ش المنشٌه  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان/

 للؽٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72411امٌة حسن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    س -  511

 اوسٌم-ش جمال عبدالناصر 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  15312لاسم عبد المولى لاسم الفخرانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 الدلً -ش مصدق الدور االرضً  41ـتأشٌر:   ، تعدٌل النشاط لٌصبح / وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72386ٌوسؾ فتحى ابراهٌم سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 ش الفحام  بشتٌل 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72397ك لٌده برلم    دمحم صبحى دمحم عمر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سب -  514

 الوراق-الـتأشٌر:   ، ش دمحم الدمٌاطى ش الحرٌة بشتٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72377دمحم جمال حسن كرمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 كرداسه -لمتعمدٌه ش فتحً تهامً من ش ا 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  72391دمحم اشرؾ احمد دمحم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 تماطع ش المطبعة الهرم -ش عبد الونٌس 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  72394دمحم دمحم عبدالرزاق عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  517

 امبابة -ش نبٌل فاروق ارض الحداد 38وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191116وفً تارٌخ  72395اشرؾ دمحم شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  518

 بوالق الدكرور -ابواللٌل -ش التحرٌر 52

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  11665امل حافظ حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ك -  519

 ش الشهٌد عبدهللا المومٌة العربٌة الوراق  27، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72391سلسبٌل سٌد كمال محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 فٌصل-ش البكرى عاصم من ش ترعه عبدالعال ش الملكة 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72414محمود كمال دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 وراال-الـتأشٌر:   ، ش ٌاسر كمال كمال دمحم خلؾ ش مصطفى على طناش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  72384عادل سعدان عبدهللا عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 مركز الجٌزة -م ابوالنمرس -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش التوبة خلؾ مساكن ابوالنمرس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  31644اسامه شامخ فضل ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 العٌاط-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / برنشت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  55111جمال فتحى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 ي العشرٌن مدكور فٌصلش الشهٌد احمد حمد 133الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72378صابر لاسم علً فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 الهرم -ش ابو عجٌله متفرع من ش سٌناء ناصٌه ترسا  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72392 مٌنا سمٌر الشحات شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 العمرانٌه -الـتأشٌر:   ، ش محمود عامر من الفرٌك دمحم فهمى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72393ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  517

 فٌصل -ش العشرٌن  411الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  26431عبد التواب دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  518

 الهرم -ش مستشفى الكوم االخضر 7الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  72385اٌمن مصطفى السٌد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  519

 فٌصل-ش الخلٌج -ش الملن فٌصل 111وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  72412عمر احمد عبدالواحد ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 العمرانٌه -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الفرٌك دمحم على فهمى من المجزر االلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  16759دمحم مصطفى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 العجوزه -المهندسٌن  -ش خان ٌونس الدور الرابع  22الـتأشٌر:   ، اصبحت / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116ٌخ وفً تار 72398احمد رمزي عبد الممصود ابو نعمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 الهرم -ش فٌصل تماطع المرٌوطٌه  85وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  46955عمرو خالد سٌد ابو المعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 الوراق -العرب  ش العروبه من ش التل وراق 1الـتأشٌر:   ، تعدٌل النشاط لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72381اشرؾ صبحى حلمى دمٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 ش ربٌع الجٌزى برج سوتٌر 69الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21191116وفً تارٌخ  72376احمد دمحم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 البراجٌل -ش رمضان عبد الظاهر من ش احمد عرابً  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72388امجد مجدى رزق هللا جندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 الوراق-ب وراق العر-ش حسٌن على ش مسجد االٌمان كفر السلمانٌة 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72399زٌنب خٌرت سلٌمان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  527

 ابوالنمرس-الـتأشٌر:   ، شارع ابى امامه حى كوبرى العرٌشة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72382نادر سمٌر عبدالسٌد بمطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  528

 الـتأشٌر:   ، ش موسى حنٌن  المعتمدٌة بعد الدائرى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  72411ماجد حسن عبدالمجٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  529

 ماوسٌ-الـتأشٌر:   ، ش العمده من ش مصطفى كامل بجوار م شباب البراجٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72421عبدالرحمن السٌد دمحمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 العمرانٌة -شارع سالمة عثمان ناصٌة ش عثمان اباظة العروبة 34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191117ٌخ وفً تار 65114هناء ابوزٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 الوراق-وراق الحضر -، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ش المدارس من ش عبدالمنعم رٌاض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  58975مجدي احمد مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 امبابة-ش خضٌر من ارض الحداد 7عنوان /الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72423دمحم حسن دمحم حسن ابوحسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  533

 الهرم-ح طرٌك االهرام بوابة احمس الثانٌة الجدٌدة 338الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  72431فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد خلؾ شمس الدٌن دمحم بدر ، تاجر -  534

 بوالق الدكرور -ش سٌد عبدالرحمن ارض اللواء3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  38188عبدهللا على حامد ابو حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 الهرم - 33مشروع الرماٌه االستثماري شمه  161تعدٌل العنوان لٌصبح / الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72419علً احمد علً عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  536

 بوالق الدكرور -همفرس  -ش العهد الجدٌد  67الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72426ن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌؾ دمحم علم الدٌ -  537

 امبابة -ارض الجمعٌه -ابوبكر الصدٌك -ش صالح الدٌن 5الـتأشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  72425حماده عبده كامل عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  538

 م امبابة -الـتأشٌر:   ، ذات الكوم م منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72415دمحم عادل اللٌثً حسن ابو لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  539

 الدلً  -الـتأشٌر:   ، ش جمال سالم من مصدق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  72422اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم نجٌب عبد الرسول عبد البالً ، ت -  541

 كرداسه -ابو رواش  -بجوار مسجد الفتح  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الكوبري البحري 

, تم تعدٌل العنوان  21191117وفً تارٌخ  72428عبدالرحٌم السٌد عبدالرحٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 م كرداسة -وصؾ الـتأشٌر:   ، كفرحكٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72433دمحم ٌحً احمد دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

 فٌصل-المرٌوطٌة -ش اجٌاد 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  72411  رمضان عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  543

 فٌصل-ش مسجد الحمد من ش الرٌحان كفر طهرمس 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  72415عادل احمد سعٌد السٌد عبد البالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 فٌصل -الدور الخامس  14شمه  -الملن فٌصل  -ر طهرمس كف -ش العشرٌن  24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  71183عبٌر فانوس فاٌز بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  545

 الوراق-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ش الوحدة الوطنٌة من ش ترعه السواحل وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  72429الرحمن خالد شعبان بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد -  546

 جزٌرة الدهب -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المصطفى من ش عبدالمجٌد زٌدان 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191117وفً تارٌخ  72441دمحم عبد هللا احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  547

  -الـتأشٌر:   ، المنصورٌه منشاه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72441سٌده عبد الستار هالل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  548

 -منشاه المناطر  -الـتأشٌر:   ، مناشً البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72418سبك لٌده برلم    احمد جمعه اسماعٌل جمعه ، تاجر فرد ،   -  549

  -الـتأشٌر:   ، ابو ؼالب بجوار مدرسه الشهٌد محمود عبود االعدادٌه م.منشاه المناطر 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191117وفً تارٌخ  72411سٌد جمعه عبد الحلٌم سلومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 فٌصل -الطوابك  -ش حسٌن الكتامً من الصفا و المروه  41الـتأشٌر:   ، 
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 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72424عبد هللا دمحم عبد الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 كرداسه -ابو رواش  -الـتأشٌر:   ، ش الرشاح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  55243 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد فوزي ابراهٌم دمحم -  552

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ الزٌدٌة مركز اوسٌم بجوار مصنع الزٌت 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21191117وفً تارٌخ  72416احمد عادل احمد جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 العمرانٌه -ش فلسطٌن من ش الثالثٌنً  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191117وفً تارٌخ  72421احمد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 م امبابة-ام دٌنار منطمة بٌن البلدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72434،  سبك لٌده برلم    منى عبدالمجٌد دمحم بلح ، تاجر فرد  -  555

 بشتٌل -ش دمحم حسٌن من الزرعه 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72431خالد محمود عوده محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

 العمرانٌه -عروبة ش دمحم مكاوى من ال29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  68238ندا ابراهٌم دسولً دمحم خٌري اباظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  557

 فٌصل-ماجد حماد متفرع من المرٌوطٌة  28وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72417سبك لٌده برلم      مراد احمد مراد عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ، -  558

 فٌصل  -من ش عمر بن العاص المطبعه  -ش احمد عوضٌن  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72412امانى موسى حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  559

 االسكان التعاونى ابورواش -مكرر جمعٌه السادات 315الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72435ماجد لطفً ناشد متٌاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

  -امبابة  -مدٌنة العمال  -ش العامل االول  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72439،  سبك لٌده برلم     مدحت عاصم دمحم عبد الحمٌد ، تاجر فرد -  561

 الوراق -وراق العرب  -اكتوبر امام مسجد الرشٌدي  6ش  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72419اسالم دمحم عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 امبابة -م التحرٌر -حجر االساس  21ش21ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  58975مجدي احمد مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  563

 امبابة-ش خضٌر من ارض الحداد شارع الوحدة 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72436ك لٌده برلم    فادي اسماعٌل حسن عبد ربه ، تاجر فرد ،  سب -  564

  -العمرانٌة الشرلٌة  -ش الهادي من ش ترعة الزمر  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  72437مى عبد العزٌز عبد الحكٌم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  565

  -المنٌب  -ش ابو الجود من ش المصطفى من المدبح  1،  وصؾ الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72414احمد عبد الحمٌد دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 الهرم -مول حدائك االهرام  1الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  72413بك لٌده برلم    منى محمود محمود حنفً ، تاجر فرد ،  س -  567

 العجوزه -ارض اللواء -ش سٌد جاد االلفطً  4الـتأشٌر:   ، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  72427ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  568

 كرداسة -لمعهد االزهرى ا6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  72432دٌاب السعودى عبدالوهاب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  569

 ش الملن فٌصل بجوار بنن مصر 331وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117 وفً تارٌخ 72438اسالم عٌد تؽٌان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  571

 ارض الجمعٌه  -ش النصر  95الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72446دمحم ابراهٌم السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  571

  -منشاه المناطر  -الـتأشٌر:   ، ذات الكوم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72461، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاٌزه احمد رٌحان خمٌس  -  572

 العمرانٌه -مساكن ابو الفتوح من ش خاتم المرسلٌن  47الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  72461عمر فتحى دمحم عبدالرحمن علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  573

 م امبابة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، كفرحجازى بجوار المدرسة الثانوٌة مركز منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72468احمد رمضان دروٌش عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  574

 بوالق الدكرور -ش مصطفى على من ش العشرٌن 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  72444نة سٌد فراج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌام -  575

 فٌصل-ش سٌد عبدالرحمن العدوى من طرٌك كفرطهرمس الطالبٌه 14، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  72469اسماء عبداللطٌؾ السٌد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  576

 امبابة -ش طارق بن زٌاد ارض الجمعٌه  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72449دمحم محسن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  577

 العجوزة-ش عامر ابراهٌم مٌت عمبه  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72473ن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صفوت هارو -  578

 امبابه -الوحده  -مرسً النجار  -ح عوض لدح  2الـتأشٌر:   ، 

ن , تم تعدٌل العنوا 21191121وفً تارٌخ  72453دمحم ٌوسؾ عبدالسمٌع عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  579

 العمرانٌه-عمرانٌة شرلٌه -ش السٌدة زٌنب من ش ابوالنصر  23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72459الهام احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  581

 فٌصل-ح الفتح ناصٌة ش الهدى كفرطهرمس 2الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  72464محمود عبد النبً حامد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  581

 فٌصل -ش االدهم من ابو بكر الصدٌك من الطوابك 21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191121وفً تارٌخ  72474حمدي مصطفى علً صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  582

  -الطالبٌه  -كفر طهرمس  -ش حسٌن عباس  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72442دمحم زٌن الدٌن دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  583

 امبابة-ارض الجمعٌه -ش على بن ابى طالب 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191121وفً تارٌخ  72455، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ؼنٌم حسن  -  584

 امبابه -ش سٌد رضا مدٌنه االمل  36



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  72462هانً علً دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  585

 امبابه -ٌنه المنوره ارض الحداد ش المد 11، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  72451دمحم حسنى دمحم حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  586

 م امبابة  -، لرٌة الحاجر مركز منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72454   دمحم نجٌب كامل عبد السمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  587

 الوراق  -وراق العرب  -ش عبد الحمٌد نصار كفر السلمانٌه  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72457شرٌؾ بدري سعٌد حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  588

 -عزبه صادق ش سٌد جمعه  -الـتأشٌر:   ، نزله االشطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72458كشون للتورٌدات العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  589

 الهرم-شارع احمد خالد متفرع من الجبٌنى منشاة البكارى 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  72463بك لٌده برلم    هشام عبد الرازق عبد الاله احمد ، تاجر فرد ،  س -  591

 الهرم  -ش التكافل من ش الجامع التعاون  32وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  72463هشام عبد الرازق عبد الاله احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  591

بنشاط / بٌع  - 1مسلسل  24/2لٌراط س  18اسمان سوق العبور بحصه  2محل عنبر  -ٌسً بالعنوان وصؾ الـتأشٌر:   ، له رئ

 اسمان و تصدٌر اسمان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72466محمود دمحم حلمى البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  592

 امبابة -الـتأشٌر:   ، كفر حكٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72476دمحم انور دمحم ابوشنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  593

 مركز الجٌزة -الـتأشٌر:   ، الشهٌد احمدبدوى ابوالنمرس 

م تعدٌل ت 21191121وفً تارٌخ  72448عالم للتصمٌمات و االستشارات الهندسٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  594

 فٌصل -ش ارض  الجمعٌه خلؾ حً الهرم  11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72471سلٌمان احمد سلٌمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  595

 فٌصل -ش العشرٌن من ش فٌصل  56الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  72477جر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمزه سٌد حسن دمحم ، تا -  596

 فٌصل -ش دمحم مراد من ش ابو زٌد بدر 19، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72472عصام سعٌد احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  597

  -منشاه المناطر  -جوار المسجد البحري الـتأشٌر:   ، االخصاص ب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  66812عالء فاٌز دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  598

 م منشاة المناطر -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/المناشى البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  72447لٌده برلم    احمد دمحم صبٌح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  599

  -، الجالتمه ش داٌر الناحٌه م.منشاه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72471سٌد عبدالعال السٌد امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 لخٌام اول ش دمحم اوزٌد بجوار مركز شباب المعتمدٌةش ترعه برن ا18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72445دمحم جهمى عبدالؽنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 العجوزة-ش عمرو رجب متفرع من ش الطرٌك االبٌض ارض اللواء 7الـتأشٌر:   ، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72467حمود عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالعزٌز م -  612

 العمرانٌه-عمرانٌة ؼربٌة -ش مشتل الورد 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72465حسٌن ٌحٌى عزت حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 اوسٌم-بشتٌل -المتربة -شارع سالم ؼانم 4ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72451السٌد علً السٌد ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

 كرداسه -الـتأشٌر:   ، حوض الماله ناهٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72456اٌمان حنفى محمود خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 الوراق-الـتأشٌر:   ، ش صالح صالح من كورنٌش النٌل بجوار النصر للمسبوكات طناش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72482نانٌت منٌر عبدالبارى نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 12عبدالحمٌد الدور الرابع شمة ش مدحت 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72494ولٌد حسٌن دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  617

 امبابة -عزبة الصعاٌدة -ش المزارع 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  72497عطٌة عبدالحمٌد متولى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  618

 كرداسة -ش الحرٌة من الشارع الجدٌد38وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  39112حمدى حسن على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  619

 مدٌنة نصر -من شارع الطٌران  شارع عمر زعفان متفرع 2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72492احمد رمضان عثمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 اوسٌم -الـتأشٌر:   ، حارة الحاج عبدالعال التوحٌد باهلل من ش المسابن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72493برلم    السٌد احمد ٌوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  611

 فٌصل-شمة بالدور االرضى -سٌد الصٌفى ناصٌة ش العشرٌن  2الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72495صابرٌن طه عبدالفتاح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 فٌصل-مستشار عبدالمعطى حسان طرٌك كفرطهرمس ش ال39الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72485احمد مرضى على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 اوسٌم -الـتأشٌر:   ، برطس ش الترعه البرطسٌة امام كافتٌرٌا سهراللٌالى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  58815اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان عبد الؽنً سٌد احمد سٌد ، ت -  614

 بوالق الدكرور  1ش مكه من ش العشرٌن ناصٌه ش ترعه عبد العال  1وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان / 

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  72483احمد سٌد طه حنجل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 مركز الجٌزة -، ش الكورنٌش شبرامنت 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  72486مصطفى عبدالفتاح رضوان سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 العمرانٌه -ش خالد زٌن العابدٌن عدوى سلٌم 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72511ال سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعال سٌد عبدالع -  617

 العمرانٌه-ش االخالص من عثمان محرم طالبٌة 91الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72496سعٌد دمحم مبرون عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  618

 كرداسة-كفر حكٌم م كرادسه -تأشٌر:   ، ش العزبة البحرٌة الـ
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72491منى ابراهٌم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  619

 اوسٌم-الـتأشٌر:   ، ش المالح بجوار ممابر برطس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  3152ك لٌده برلم    ماهر لاسم سالمة خلٌفة ، تاجر فرد ،  سب -  621

 العٌاط-ٌولٌو 23الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  72481دمحم ابوالعال سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 امبابة -فحام ش بشتٌل المنٌرة امبابة ش عبدالمنعم ال2، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  72499ناصر على عبدهللا عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 فٌصل-الملن فٌصل -شمة بالدور االول -مدكور -شارع حسن الصبان 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  54954، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     كرٌم مجاهد لرنى على خلٌفه -  623

 العمرانٌه -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ش السعٌد من ترعه الزمر 

,  تم تعدٌل العنوان 21191121وفً تارٌخ  33315مصطفى صالح دمحم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / ش النصر دٌرب نجم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72487احمد محمود دمحم بعٌزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  625

 بوالق الدكرور -ش عبدالرحمن من بوالق الدكرور 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72491مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محجوب محمود  -  626

 اوسٌم-الـتأشٌر:   ، شارع المالح بجوار ممابر برطس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52499علً حامد صابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  627

 شارع على ابوزٌد من شارع كراته طالبٌة 1ٌل العنوان لٌصبح/ الـتأشٌر:   ، تعد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72478على عبدالاله امٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  628

 فٌصل-العشرٌن -ش احمد سعٌد من ش ابوزٌد  11الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191121وفً تارٌخ  72511، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ربٌع دمحم دمحم دمحم  -  629

 فٌصل -كفر طهرمس  3ش شباب  6

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  72479فادى فهد خلٌل ابراهٌم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 م امبابة  -الحاج خلٌل الجندى الجالتمة م منشاة المناطر شارع 9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  72489الشرٌؾ للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 العمرانٌه -عمرانٌه ؼربٌة -شارع جمال الدٌن 24، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  72488،  سبك لٌده برلم     سماح مرلص بطرس فالمون ، تاجر فرد -  632

 الدلى-ش السلولى محل بالدور االرضى علوى 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72535على عبد اللطٌؾ محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 فٌصل-ع الشهٌد فارس من التٌسٌر اخر فٌصل شار28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72532حنفى محمود ابوعوؾ خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

 الوراق-الـتأشٌر:   ، شارع داٌر الناحٌة جزٌرة دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191122وفً تارٌخ  72534دمحم عادل فرج احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

  -فٌصل  -خراطة عاصم  -ش علً السٌد سالمة من ش ابو زٌد ش العشرٌن  38، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  33958حسن صابر علً عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 بوالق الدكرور -شارع ٌوسؾ البندارى ارض اللواء 7عنوان لٌصبح/ الـتأشٌر:   ، تعدٌل ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  11925دمحم عادل حسنى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  637

 س هضبه االهرام البوابه الثالثه  59الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  72516د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام جعفر عبدالحكٌم عبدالمجٌ -  638

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عبدالرازق االسٌوطً من الشهٌد احمد حمدي الطوابك فٌصل

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191122وفً تارٌخ  72515حماده سٌد دمحم محمود سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  639

 العمرانٌة -ش محمود عبدالعال من ش عدوى سلٌم ع غ  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  72521نعٌمة دمحم عبدالحلٌم عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

 اوسٌم-وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم محمود امام ممابر الكوم االحمر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  65486 صالح عبد المحسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  641

 شارع براده مكرر  3الـتأشٌر:   ، اصبح / 

   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر: 21191122وفً تارٌخ  49752امٌر دمحم حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 شارع عبدالعزٌز جاوٌش مٌدان لبنان العجوزه 4، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72526ممدوح نجٌب شفٌك تاوفٌلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  643

 فٌصل-ش ادهم فتحى من ش الملكة 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191122وفً تارٌخ  72536ٌده برلم    كرٌم دمحم الهم احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  644

  -الهرم  -الكومً  -الكوم االخضر ناصٌة ش عبد اللطٌؾ  -ش الملن فٌصل  123، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72546احمد حسن متولً ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 أ العمرانٌه 37شارع العروبه الطالبٌه امام عماره رلم  143الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72515عٌد فارس عبده طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

 الـتأشٌر:   ، ذات الكوم شارع ترعه ذات الكوم م منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72512سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد رزق احمد  -  647

 اوسٌم-سمٌل-الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  71712احمد فتحً عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  648

 1جنٌه بالسمه التجارٌه / مكتب االهرام للتصدٌر بالعنوان /  51111تاح رئٌسً اخر بنشاط / تصدٌر برأس مال / الـتأشٌر:   ، افت

 شارع جالل اللبٌنً فٌصل الهرم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72517عمرو محروس زكً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  649

 شارع امٌن عبدالمجٌد المطبعه فٌصل 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72531احمد عالء احمد منسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 الهرم-ب هضبة االهرام 141الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72551تامر سٌد حافظ سٌد شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

  -بوالق الدكرور  -ش الملٌجً  54الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  33315مصطفى صالح دمحم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش.جمال دمحم دمحم حماد من ش.ناهٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72516دروس بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد ماهر سا -  653

 شارع فوزي لوٌز من العروبه وراق العرب 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  72531طه فاروق حمزة حسن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  654

 الهرم-حسن دمحم -ش الملن فٌصل289تأشٌر:   ، وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72547عبدالناصر احمد ٌوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 فٌصل-بوالق الدكرور -العشرٌن -ش حسٌن الضو 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191122وفً تارٌخ  72512ده برلم    صٌدلٌه د / عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  656

 فٌصل-، ش كعبٌش ناصٌة ش عبدالبارى الطوابك 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72522امٌر ثروت لوٌس مجلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  657

 م اسكندرٌه الصحراوي 56احٌه ن الـتأشٌر:   ، ابوؼالب طرٌك الكارته بن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72525هانً سٌد بكري محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  658

 شارع دمحم محجوب بوالق الدكرور 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122رٌخ وفً تا 72528خلٌل صاوى ابراهٌم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  659

 الوراق-الـتأشٌر:   ، ش مدرسة الهدى من ش التل وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  24118احمد مرسى عبد اللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 الـتأشٌر:   ، شارع بدوي منشأه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72521 دمحم مرجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح دمحم -  661

 الـتأشٌر:   ، شارع دمحم محمود امام ممابر الكوم االحمر اوسٌم

ؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وص 21191122وفً تارٌخ  72529منى احمد دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 ش مدكور  من ش احمد ماهر 67، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  72543صبرى عثمان عبدالفتاح عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

 فٌصل-وصؾ الـتأشٌر:   ، ناصٌة شارع رمضان بٌومى ا لمرٌوطٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72518سبك لٌده برلم     مكرم عدلً الٌاس برسوم ، تاجر فرد ،  -  664

 الـتأشٌر:   ، شارع بركات خلؾ سٌاج الهرم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  59151احمد حسٌن عبدهللا عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

 دي محطه مدكور فٌصل الدور الثالث علً ناصٌه شارع حباٌب السٌدشارع انور النا 11الـتأشٌر:   ، اصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72514رمضان خمٌس كامل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 ش عامر خلٌفة من ش جسر الكونٌسة المنٌب 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  72511تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفً دمحم صالح حسن ابراهٌم ،  -  667

 أ شارع خالد امٌن التعاون الهرم  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72518تامر فاروق امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  668

 فٌصل-لمصرى من ش جالل اللبٌنى ش مصطفى ا2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  72549حسٌن ٌوسؾ دمحم محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  669

  -بوالق الدكرور  -ش علً خلٌل  85وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191122ً تارٌخ وف 72524عبده همام دمحم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  671

 فٌصل-حسن دمحم -، ش صالح سالمه مع على عفت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72537حمدي دمحم دمحم شافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  671

  - كرداسة -حارة جمٌل عبد الوهاب  -الـتأشٌر:   ، المعتمدٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  48292موسى نسٌم موسً عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  672

 فٌصل-برج الفردوس -ش ال خلٌفة من طرٌك كفرطهرمس 2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72544مٌنا طلعت عوض حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  673

 الوراق-وراق العرب -ش عبداللطٌؾ ندا من ترعه السواحل 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72532حنفى محمود ابوعوؾ خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  674

 الوراق-زٌرة دمحم الـتأشٌر:   ، شارع داٌر الناحٌة ج

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72527ٌاسر احمد ابراهٌم فؤاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  675

  -فٌصل  -ش الملن فٌصل  383الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعد 21191122وفً تارٌخ  21483دمحم دمحم خلؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  676

 اكتوبر 6بمدٌنه  11الحً  6المجاوره  64محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72517عبدالعزٌز ٌحً امٌن مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  677

 الـتأشٌر:   ، شارع فتحً علً ٌوسؾ الكوم االحمر اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72514ؽفار موسً نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتحً عبدال -  678

 شارع محمود عبدهللا اللٌثً المرٌوطٌه الملن فٌصل 18الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191122وفً تارٌخ  72541زكرٌا نبٌه عبدالمسٌح اسحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  679

 عمرانٌه ؼربٌه العمرانٌه  -شارع اسماعٌل الدالً  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  71841احمد فتحً حداد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  681

 شارع امام عبدالحمٌد من شركه ؼاز مصر وراق العرب 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191122وفً تارٌخ  72511 ناجى دمحم همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  681

 فٌصل -شمة بالدور االرضى -فٌصل -التعاون -ش ادم 6، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191122وفً تارٌخ  29653احمد على الٌاس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 كومبوند فٌالت النجار طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي 3من المبنً التجاري رلم  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  72541ابراهٌم حسٌن احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  683

 بهاكتوبر المطار م غ امبا 6شارع  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  72513سعٌد حسن عبدالمجٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  684

 الوراق-ش الصحابه من ش التل وراق العرب 38وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72519احمد شكرى عبدالخالك لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  685

 فٌصل-العشرٌن مدكور  2ش العروبة ناصٌة ش خاتم المرسلٌن من ترعه عبدالعال 58الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72545الشوٌخ للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  686

 ش سعد زؼلول 239الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191122وفً تارٌخ  21483دمحم دمحم خلؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  687

 اكتوبر بسمه تجارٌه كافتٌرٌا افندٌنا 6بمدٌنه  11الحً  6المجاوره  64افتتاح فرع بالعنوان / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72519سبك لٌده برلم      شرٌؾ دمحم مرعى دمحم سٌد ، تاجر فرد ، -  688

 المهندسٌن -2ش السودان مساكن العرائس بالدور االول شمة 33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72523طارق دمحم عبدالموى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  689

 امبابة -م التحرٌر  8شارع 81،    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72548عالء عبدهللا ابوالفضل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  691

 بوالق الدكرور -الـتأشٌر:   ، ش انور صدٌك من ش جمال عبدالناصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72513لٌده برلم    احمد وجدي احمد ٌحًٌ ، تاجر فرد ،  سبك  -  691

 م العمال امبابه 23منزل رلم  37الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  72533اٌمن لمعى مٌخائٌل فرنسٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  692

 امبابة -الجامع ش احمد حسانٌن من ش 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  71712احمد فتحً عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  693

 شارع جالل اللبٌنً فٌصل الهرم 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  71712احمد فتحً عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  694

 شارع جالل متفرع من شارع البٌنً امام شركه محجوب 1الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بنشاط / بٌوتً سنتر حرٌمً بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  72542باسم دمحم نصرالدٌن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  695

 ـتأشٌر:   ، عزبة خمٌس الطرٌك العمومى برلاش مركز م المناطر وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  24118احمد مرسى عبد اللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  696

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شارع بدوي منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  29653د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد على الٌاس احم -  697

 كومبوند فٌالت النجار طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي 3من المبنً التجاري رلم  31الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191123وفً تارٌخ  72182دمحم احمد ٌونس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  698

 ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شارع المدرسة بجوار كوبرى بهجات المنوات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72561شعبان احمد هاشم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  699

 لعرب الوراقشارع زمزم وراق ا 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72575السٌد دمحم السٌد عبدالعاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 شارع الجمعٌه من شارع الؽاز الوراق 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72592رامً رزٌك انطون عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 الوراق -وراق العرب  -ش الحرٌه خلؾ مسجد عثمان من بجوار الدائري الجدٌد  11الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72594دمحم ماهر خلٌفه خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  712

 م.كرداسه -كفر حكٌم  -لٌفه نجع ال خ -الـتأشٌر:   ، كرداسه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72582عمرو ابراهٌم عبده جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  713

 امبابة -ش الوحده 73الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  72595مصطفى  بدوى السٌد الكفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  714

 كرداسة -ناهٌا -ش سكة المدٌنة 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  72578عالء دمحم عبد العظٌم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  715

 العمرانٌة  -ش طلعت ؼرب اللبٌنى المرٌوطٌة  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72553ود السٌد حسٌن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محم -  716

 فٌصل -الشوربجً  -ش العشرٌن  17الدور الثالث بعدي االرضً رلم  9الـتأشٌر:   ، ؼرفه فً شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72564 دمحم ابراهٌم عبدالمجٌد باوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  717

 الـتأشٌر:   ، شارع اوالد علً بجوار مسجد ابوتربانه كرداسه

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  72611احمد شاكر عبدالصمد حفٌضة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  718

 طالبٌة -لصالحٌن من عثمان محرم ش العزٌز باهلل من عباد ا4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72559بالل عبدالمنعم محفوظ نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  719

 الـتأشٌر:   ، منشاه رضوان عزبه الشرٌؾ بجوار مسجد الشرٌؾ م منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72573سبك لٌده برلم     ام هاشم عرفه علً عطٌه ، تاجر فرد ،  -  711

 شارع الشهٌد عبدالمنعم زٌن خلؾ فندق اوروبا الهرم 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72613دمحم عامر رشدي حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 التوحٌد من شارع السوق كرداسهشارع  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72569دمحم دمحم دمحم ٌوسؾ عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  712

 الـتأشٌر:   ، شارع داٌر الناحٌه بجوار مسجد االربعٌن برطس اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72572ك لٌده برلم    سعٌد صابر عبدالحكٌم صالح ، تاجر فرد ،  سب -  713

 الـتأشٌر:   ، شارع السوق منشاه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72612مٌرفت امٌن دمحم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  714

 ش احمد ناٌل جزٌرة الدهب 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72617ماهر دمحم احمد مسرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  715

 الواحات البحرٌة الباوٌطى-الـتأشٌر:   ، الواحات البحرٌة 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21191123وفً تارٌخ  72618حسن صالح حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  716

 داٌر الناحٌة -حالٌا ش حلمى عبدالعاطى من ش مسجد السالم 13سابما  4الـتأشٌر:   ، شمة بالدور االول رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72581دٌنا شكرى السٌد حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  717

 امبابة -ش الوحدة 115الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72587نٌفٌن عبدالعزٌز دمحم شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  718

 خالد بن الولٌد مشعل الهرم 14الـتأشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191123وفً تارٌخ  72566حسام حسن فتحى عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  719

 كومبرة -الـتأشٌر:   ، كرداسة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72586امنه جمالً دمحم جمالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  721

 فٌصل -شارع الشهٌد احمد حمدي مدكور من شارع الملن فٌصل  27الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  31132سبك لٌده برلم     احمد دمحم حسن عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  -  721

 شارع السماح من شارع المدرسه المنٌب 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72556عفاؾ ابراهٌم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  722

 الوراق -جزٌرة دمحم -ة شارع داٌر الناح1ٌالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72567مصطفً عبدهللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  723

 الـتأشٌر:   ، شارع هالل متفرع من شارع المعسكر ابورواش كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123ً تارٌخ وف 72591ظرٌؾ سمٌر بهنان شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  724

 الوراق -وراق العرب  -ش جمال عبد الناصر خلؾ شركه الؽاز خلؾ مدرسه اولٌمبن  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72588سٌد فاروق دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  725

 الوراق -مان بن عفان جزٌره وراق الحضر ش عث 22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72571ٌاسر حسن دمحم حسن شلمامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  726

 ابورواش -52الـتأشٌر:   ، مشروع وادى النخٌل المرحله الثالثة المنطمة السابعه الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72585ب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم بخٌت رج -  727

 الوراق-وراق العرب -الـتأشٌر:   ، ش مصطفى كامل من ش سعد زؼلول امام مسجد المدٌنة المنورة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  72611فتحى صالح ناشد  تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  728

 امبابة -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم دمحم حسانٌن من بنى دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72619عمرو دمحم الحسٌن عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  729

 بوالق الدكرور -الـتأشٌر:   ، ش صابر نوفل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191123وفً تارٌخ  33814 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر دمحم فتحً دمحم -  731

 شارع اثار سماره البدرشٌن 18، افتتاح فرع بالعنوان / 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191123وفً تارٌخ  58655دمحم خالد ابراهٌم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  731

 سابما مدكور فٌصل 394شارع صالح لناوي  2بالدور االول بعد االرضً بالعمار رلم  2الـتأشٌر:   ، اصبح / شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72565وائل عبدالعزٌز ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  732

 كرداسة -و طلحه الـتأشٌر:   ، ش عبدالسالم بجوار مسجد اب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72611محمود عبد الكرٌم دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  733

 فٌصل -الـتأشٌر:   ، ش كعبٌش الرئٌسً بجوار محطه الصرؾ الصحً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191123ارٌخ وفً ت 72596خالد دمحم كامل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  734

 الدلى-الدور االرضى -ش محى الدٌن ابوالعز 2، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72593مٌالد فرح جورج الٌاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  735

 الوراق -عرب وراق ال -ش عٌسً المطري من ش مدرسه النجاح 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  51863زٌنب سلٌم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  736

 فٌصل -طالبٌة -شارع نور النمس الرٌحانى كفرطهرمس 16الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  62149برلم     معتز باهلل دمحم على شمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  737

 الـتأشٌر:   ، اصبح / بجوار مدرسه اٌجلز شارع زاوٌه ابومسلم ابوالنمرس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  72561تامر عبدالرازق عطٌه علً الؽمري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  738

 شارع النصر ارض الجمعٌه امبابه 54وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72581سهٌر دمحم ابو العنٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  739

 ش ابن الرشٌد 22الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ت 21191123وفً تارٌخ  72599ابانوب زكرٌا عدلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  741

 امبابة -ش حسٌن نصار من البصراوى6، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  72597ضٌاء مصطفى مبرون دمحم الخرصه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  741

 اوسٌم -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌه امام مجلس المدٌنه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72555 عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب محمود دمحم -  742

 بوالق الدكرور -الـتأشٌر:   ، ش العمده صفط اللبن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191123وفً تارٌخ  72584هانى دمحم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  743

 اوسٌم-ش الدكتور نبٌل الطحالوى البراجٌل 514، 

تم تعدٌل  21191123وفً تارٌخ  72611عبد الرحمن عبد الحمٌد حسانٌن عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  744

  -بوالق الدكرور  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش التحرٌر بجوار كوبري صفط اللبن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  66581 السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل سباعى دمحم -  745

 الـتأشٌر:   ، اصبح / ناهٌا امام المدرسه االعدادٌه مركز كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72562حسام حسن بدر فاشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  746

 لـتأشٌر:   ، شارع كامل بدر االخصاص م منشاه المناطر ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72614السٌد حسنً السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  747

 شارع دمحم ؼٌاض اخر شارع الجبلً منشاه البكاري م كرداسه 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  72612ٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الهادي لتجاره لطع ؼ -  748

 شارع ابراهٌم عبدهللا ارض اللواء بوالق الدكرور  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ الـتأشٌر:    تم تعدٌل العنوان 21191123وفً تارٌخ  72598دٌنا شعبان دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  749

  -، حاره المولد من ش المحطه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  48365وائل مكرم زخارٌوس عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  751

 وراق العرب -شارع اشرؾ خمٌس من ابو هاشم خلؾ شركة الؽاز 1وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72568دمحم عبدالعظٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  751

 شارع فوه العجوزه 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72574عبدالواحد دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  752

 فٌصل-4ش منشٌة البكارى كوبرى 2تأشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  72576رشا محمود عبد الرحٌم ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  753

 الوراق-وراق العرب -ش الصحابة  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72591لم    مورٌس ذكرٌا ابراهٌم ذكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  754

 الوراق -الـتأشٌر:   ، ش نور الدٌن خلؾ شركه الؽاز بجوار الدائري الجدٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  61825عمرو طلبة جمال عبد الصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  755

 مركز اوسٌم -العنوان لٌصبح/ش المسابن بجوار فٌال مرجان بشتٌل الـتأشٌر:   ، تعدٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191123وفً تارٌخ  35123سٌد دمحم مهدي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  756

 امبابة -ش احمد مهران االمام الؽزالى منٌرة ؼربٌة  32، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72554هانى فهمى عبدالصادق ذكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  757

 الـتأشٌر:   ، ش كوبرى اوالد بٌومى من الشهٌد احمد بدوى ابو النمرس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72552عالء عبد هللا سلٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  758

 الهرم -الـتأشٌر:   ، بشارع عبد الصمد الجبري 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72571هاشم عاطً صابر ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  759

 شارع مصطفً كامل ارض الجمعٌه امبابه 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72589 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو مختار فوزي دمحم -  761

 الوراق -جزٌره وراق الحضر  -ش الفاروق  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  72616ٌاسر عبد المنعم مجاور عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  761

 العجوزة-ارض اللواء -شارع على احمد متفرع من شارع مرسى محمود 11ـتأشٌر:   ، وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191123وفً تارٌخ  67494هاله دمحم سالم عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  762

 عمارة الهامى حسٌن 24شارع متحؾ المنٌل شمة1، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  31132احمد دمحم حسن عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  763

 شارع السماح من شارع المدرسه المنٌب 2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191123ارٌخ وفً ت 72577عبدهللا دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  764

 شارع دمحم علً عٌسً بوالق الدكرور 11، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  72583ضحى دمحم عبدالاله محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  765

 راق الو-الـتأشٌر:   ، ش مسجد الدٌن الخالص من ش التل وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191123وفً تارٌخ  33814ٌاسر دمحم فتحً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  766

 شارع اثار سماره البدرشٌن 18، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191127وفً تارٌخ  72622احمد دمحم ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  767

 الـتأشٌر:   ، شارع عمر بن الخطاب من احمد بدوي ابوالنمرس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72629بٌومً شولً بٌومً منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  768

 العمرانٌهشارع مكه مٌدان الباسل شارع دمحم عبدالمجٌد البطران اللبٌنً المرٌوطٌه  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72637معتز مدحت دمحم طاهر مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  769

 شارع ناصر الثوره الهرم 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191127وفً تارٌخ  72615عبدالناصر عوض عبدالحمٌد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  771

 الذٌدٌة -ش الوحدة الصحٌة  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72645عفاؾ امام دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  771

 م امبابة -ش المبلى ناهٌا بجوار مسجد الرشٌدى كرداسة 14الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72649 لدري عطا السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  772

 سابما برج مكه من شارع صباح السٌد المنشٌه طرٌك كفر طهرمس فٌصل 16حالٌا  12الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  54626ٌده برلم    مصطفى سلطان عبد الرحمن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  773

بنشاط/ مالبس -ش المنشٌة كفرطهرمس فٌصل 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل السمه التجارٌه للرئٌسً االخر بالعنوان/

 اطفال لتصبح / الجوكر لمالبس االطفال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72626رٌاض احمد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  774

 الهرم-التعاون -ش الملن فٌصل 232الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72628احمد دمحم السٌد الشٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  775

 اوسٌم- م اوسٌم-الـتأشٌر:   ، شارع رفٌع الحنبولى مولؾ البراجٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  72437مى عبد العزٌز عبد الحكٌم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  776

 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / كفر ربٌع تال امام المسجد البحري 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  72641 تامر صالح لرنى احمد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  777

 المنٌب -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش السوهاجى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  72613ٌاسمٌن عبدالمجٌد سلٌمان عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  778

 الهرم-رم خلؾ مسجد نصر الدٌن اول اله-ش طلعت حرب 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72621مها دمحم عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  779

 العجوزة -ش د / دمحم شاهٌن32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  72647احمد فاٌز مصطفً مصطفً العدلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  781

 ح عبدالعزٌز دمحم من شارع البصراوي بنً دمحم م غ امبابه 8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  72627رمضان عبدالرسول عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  781

 راجٌل اوسٌموصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ممدوح فهمً من شارع الصفطاوي الب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72639مدحت عزت ؼالب عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  782

 شارع خلٌفه وهبه من شارع البصراوي امبابه 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72642سٌد سلطان احمد حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  783

 فٌصل-الملكة -شارع ابراهٌم حسنى من ش على بن ابى طالب  37الـتأشٌر:   ، ؼرفة من شمة بالدو الثالث 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  69741محمود نبٌل احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  784

 جد ابوالعزم من شارع ابن خالدون من شارع اللبٌنً فٌصلشارع مس 6الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72636طارق فكرى مرسى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  785

 الهرم -ش فاروق محمود ش المحوالت ترسا 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72651لٌده برلم    احمد فتحى عباس جعفر ، تاجر فرد ،  سبك  -  786

 الوراق-ش سعٌد هندى من ش السٌما وراق العرب 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  72648عبٌر محمود دروٌش مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  787

 الوراق  -ش سٌد زنه من ش لهوة العمدة وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ابوالعال من 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72631شمس عمادالدٌن دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  788

 شارع دمحم فراج االندلس الهرم 13الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72643حسن السٌد دمحم المرشدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  789

 الهرم -الطالبٌة -شارع رمزى فرج حسن دمحم12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72651عصام صادق حنا حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  791

 الوراق-حضر وراق ال-الـتأشٌر:   ، ش السالم من ش ترعه السواحل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72618سعد رمضان دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  791

 شارع عبدالعال فاضل العروبه العمرانٌه 84الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72617جوزٌؾ ؼالً فهمً ؼالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  792

 الـتأشٌر:   ، عزبه خص ابوزٌد بجوار محطه الكهرباء المنصورٌه م منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان  21191127وفً تارٌخ  72632مصطفً احمد عبدالهادي دمحم ابوؼزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  793

 كرداسه , وصؾ الـتأشٌر:   ، الشارع السٌاحً الخلفً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72623رامً سعد كمال كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  794

 شارع مسجد النور من شارع االخالص العمرانٌه 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72625سامح دمحم عبده عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  795

 شارع مسجد الوحده الكوم االحمر 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72641جمال دمحم خلٌفة سوٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  796

 الدلى -ش السد العالى 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72638رد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا حسٌن صبره مازن ، تاجر ف -  797

 اوسٌم-البراجٌل م اوسٌم -ش دمحم الدره من ش الحفرٌة 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  71357خلٌل حسن دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  798

 شارع اٌمن عبدهللا بهرمس امبابه 1جنٌه بالعنوان /  211111افتتاح رئٌسً اخر بنشاط / تصنٌع مخلالت برأس مال / ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  72614حالوتهم عبدالسالم دمحم جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  799

 اوسٌم-لزٌدٌة ا-وصؾ الـتأشٌر:   ، ش االدارة الصحٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72619مٌنا ٌوسؾ صدلً عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

 شارع عبداللطٌؾ عبدالموجود زنٌن شارع النزهه بوالق الدكرور 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72619   مٌنا ٌوسؾ صدلً عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  811

 شارع عبداللطٌؾ عبدالموجود زنٌن شارع النزهه بوالق الدكرور 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72616سعٌد معوض دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  812

 مسجد الوسطانى مركز منشاة المناطر الـتأشٌر:   ، الرهاوى ش ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  72634الرفٌعً للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  813

 ، برلاش م منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72216اٌه صابر سالمان عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  814

 وراق الحضر -شارع مسبن الزهر من كورنٌش النٌل 3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72621سعٌد بدوى عبد المنعم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  815

 اوسٌم -االحذٌة بشتٌل  ش بدر عوض خلؾ مصنع9الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72644احمد اسماعٌل سنوسً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  816

 الـتأشٌر:   ، ابورواش شارع وسط البلد بجوار دوار العمده كرداسه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  72624حسن عجمً دمحم ؼٌضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  817

 شارع حسٌن عبده من شارع المعتمدٌه ارض اللواء العجوزه 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  71357خلٌل حسن دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  818

 س امبابهشارع اٌمن عبدهللا بهرم 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  71357خلٌل حسن دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  819

 مركز منشأة المناطر-شارع شعبان خلٌل بهرمس  2، له رشٌسً بنشاط / مكتب تصدٌر حاصالت زراعٌه بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191128وفً تارٌخ  72687فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عمر احمد عمر ، تاجر -  811

 ش ابناء الفٌوم  2، الهرم رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72669جمعه سٌد عبد الخالك حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

 س من ش رشاح ابو عوض او من ش الشوربجى نزلة السٌسى ش صبرى ابو حار 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  72691سحر عبد الرازق دمحم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  812

 الطالبٌة  -كرداسة   -ش دمحم على  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72664د ،  سبك لٌده برلم    امٌر ماهر لحظى عبده فام ، تاجر فر -  813

 ش نور الهدى من ش ترعة السواحل وراق العرب  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191128وفً تارٌخ  72661دمحم فتحى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  814

  الجندى من ش الوحده ش دمحم 64، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72621سعٌد بدوى عبد المنعم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  815

براس مال /  -بنشاط / محل عصائر  -اوسٌم  -ش علً عوض طرٌك البراجٌل  11الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً االخر بالعنوان / 

 ه الؾ جنٌهمائ 111111

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  18612سعد دمحم عادل احمد ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  816

 -ش السودان  188وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128 وفً تارٌخ 18612سعد دمحم عادل احمد ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  817

 بنشاط / استٌراد -المهندسٌن  -ش الفالح  14وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الرئٌسً لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  53932احمد عبد العظٌم حفنى عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  818

 ابو النمرس -ل العنوان لٌصبح / شارع جسر الصلٌبة شبرامنت وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  72672دمحم عبد الحلٌم عبد الحلٌم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  819

 الوراق  -ش سلٌمان باشا جزٌرة دمحم  8ش  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72662د ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌهان النمراشى احم -  821

 ش دمحم عبد المجٌد البطران المجزر االلى  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  72657مصطفى مفتاح مصطفى عبد الؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  821

 فٌصل -الطوابك  -ش حسن موسى من ش االربعٌن كعبٌش  9الـتأشٌر:   ، وصؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72689ابراهٌم حسٌن ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  822

  الوراق -الـتأشٌر:   ، الوراق بجوار جامع الحاج عبد البالى سعد جزٌرة وراق الحضر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72674سماح ابراهٌم عثمان زهري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  823

 العمرانٌه -ش محمود فهمً من الدكتور دمحم فؤاد سعٌد  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128رٌخ وفً تا 72655حسٌن دمحم عبد السالم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  824

 بشتٌل -ش دمحم فهكمً عوض  48الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  61484بهاء الدٌن بركات احمد الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  825

 ًالدور الثان 4وحده  55/3/1ق  4وصؾ الـتأشٌر:   ، سنتر جولدن مول مبنً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72686عمرو ابراهٌم فتحى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  826

 بوالق الدكرور  -ش الطٌار جاد هللا زنٌن  38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  72676مصطفى دمحم محمود عبد الموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  827

 فٌصل -كفر طهرمس  -ش الرحمه خلؾ الدائري  18وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72677فاٌز نسٌم موسى عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  828

 فٌصل -ش خالد بن الولٌد طرٌك كفر طهرمس  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  7382احمد دمحم نجٌب ابو الؽٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  829

 الـتأشٌر:   ، ش سمٌر فرج من ترعة السواحل جزٌرة دمحم وراق العرب

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191128وفً تارٌخ  72681احمد حسانٌن رٌان حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  831

 العمرانٌه -ش فنادق مصر من ش اسماعٌل عثمان المرٌوطٌه  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72671سعودى رمضان عثمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  831

 اوسٌم  -د باهلل بشتٌل الـتأشٌر:   ، حارة الحاج عبد العال من ش المومٌة ش التوحٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  72665اٌمان عبد الرحٌم عبد الحمٌد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  832

 م غ  -ش رمضان عبد هللا جامع الصالح  14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72658    امٌر دمحم جاب هللا الحنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  833

 م.امبابه -الـتأشٌر:   ، ش مسجد الرحمه ام دٌنار منشاه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72663امل حسٌن دمحم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  834

 فٌصل -الشٌشٌنى  -شمة بالدور الخامس  - ابراج المشربٌة 19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  72685رٌم عز الدٌن عبد المادر اسحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  835

  3ح حدائك االهرام محل رلم 43وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  72653برلم     مصطفى ابو عٌاد مصطفى ابو عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  836

 الوراق -ش معهد االبحاث وراق الحضر  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  11979ولٌد السٌد عبد الوهاب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  837

 وراق العرب -ان ش حسٌن علً السلم 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  11979ولٌد السٌد عبد الوهاب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  838

 -امبابة  -مدٌنة التحرٌر  -أ  4ش  5الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان /رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  37695سبك لٌده برلم    عبد التواب شعبان ربٌع عبد المادر ، تاجر فرد ،   -  839

 بوالق الدكرور -ش محً الدٌن ابو الدهب  1وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72682احمد عثمان احمد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  841

 الوراق -ش رمضان عٌد من ش ترعه وراق العرب الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  37695عبد التواب شعبان ربٌع عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  841

 بوالق الدكرور -ش محً الدٌن ابو الدهب  1وصؾ الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72673سبك لٌده برلم      هانى ربٌع عبد الفضٌل ، تاجر فرد ، -  842

 م امبابة  -منشاة المناطر  -الـتأشٌر:   ، الرهاوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  61484بهاء الدٌن بركات احمد الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  843

 الدور الثانً 4وحده  55/3/1ق  4بالعنوان / سنتر جولدن مول مبنً  وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72691شاهنده صابر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  844

 الهرم  -ش المستشار من ش الفرٌك دمحم على فهمى من ش المجزر االلى  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72679دمحم احمد عبد المطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  845

 بوالق الدكرور -ش فتحً رٌحان من ش السوق  21الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191128وفً تارٌخ  72659عمرو مصطفى دمحم طه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  846

 فٌصل  -ش الشهٌد احمد حمدى العشرٌن  113الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72668احمد سامر سعٌد الدٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  847

 العجوزة  -ش اسراء المعلمٌن  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72661تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم سٌد احمد عبد الجواد ، -  848

 ارض اللواء  -المعتمدٌة  -ش عبد العظٌم دمحم  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  11979ولٌد السٌد عبد الوهاب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  849

 -بنشاط / مكتب تورٌد اجهزه انذار سٌارات  -وراق العرب  -ش حسن علً السلمان  17أشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان/ الـت

 جنٌه 11111براس مال / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191128وفً تارٌخ  18612ابو الفتوح لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  851

 ش الفالح المهندسٌن  14تعدٌل العنوان لٌصبح / ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191128وفً تارٌخ  18612ابو الفتوح لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  851

 بنشاط / صٌدلٌه ش السودان 188المهندسٌن بنشاط / استٌراد لٌصبح/  -ش الفالح  14، تعدٌل العنوان الرئٌسً االخر / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72688مٌالد بطرس امٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  852

 الهرم  -ش فاطمة رشدى  23الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  72652دمحم انور احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  853

 الهرم  -ش رفعت عبد الفتاح من ش سعد امام الطالبٌه  14، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72621سعٌد بدوى عبد المنعم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  854

 -اوسٌم  -ش علً عوض طرٌك البراجٌل  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72621بدوى عبد المنعم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سعٌد -  855

 اوسٌم-ش بدر عوض خلؾ مصنع االحذٌة بشتٌل 9الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان /

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ  72683احالم دمحم نور الدٌن عبد المنعم عبد المؤمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  856

 ش الشهٌد كمال عبد الباسط من ش احمد عرابى البراجٌل  1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ  72667عالء عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  857

 كرداسة  -لسوق المدٌم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72671هشام محمود احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  858

 بوالق الدكرور  -ش ابراهٌم امام ناعٌا  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72681هانً دمحم حسنى امٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  859

 فٌصل -ش المنشٌه مع كعبٌش الطوابك  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72675طاهر عبد النبً كامل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  861

 ٌهالعمران -ش العروبه من عثمان محرم  147الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  72656حنان دمحم مسلم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  861

 بوالق الدكرور -ترعه الزمر  -ش طه عبد الحمٌد من ش الجمعٌه  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129رٌخ وفً تا 72711مٌنا عفت تاوضرس ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  862

 الوراق -ش مسجد التوحٌد وراق العرب متفرع من ش م النجاح 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72714رمضان محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  863

 دى الزمر الـتأشٌر:   ، ش سكة المدٌنة خلؾ بنزٌنة مج

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  72721مصطفى امٌن لرنى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  864

 بوالق الدكرو -ترعه المناٌا -وصؾ الـتأشٌر:   ، حارة صبحى من دمحم شرؾ الدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  58144عماد مصطفى علً عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  865

 الهرم -منطمة س حدائك االهرام  66الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  72694محمود بخٌت عبدالموجود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  866

 العمرانٌة -مرٌوطٌة -عبدالتواب البهنساوى  شارع الصباح من ش2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72695دمحم محمود صادق ابورحاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  867

 فٌصل-كفرطهرمس -ش دمحم حسن من سنترال صفط اللبن 1الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  72722اش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    راشد عبدالممصود راشد رو -  868

 العمرانٌة -ش الثالثٌنى155وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72723عاصم دمحم ٌوسؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  869

 المنٌب-ى امتداد المدبح ش نشأت الزهٌر1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  55293دمحم جمال الدٌن كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  871

 ش الشهٌد االعصر من ش الثالثٌنى عمرانٌة11الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129ً تارٌخ وف 72711صابر ٌوسؾ رجب ابوعمٌرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  871

 كرداسة -الـتأشٌر:   ، ش بهجت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  63117ٌوسؾ دانٌال حنا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  872

 ب وراق العر-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ش فتحى سلطان من ش مدرسة النجاح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  55293دمحم جمال الدٌن كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  873

-بنشاط/ مكتبة وصٌانه كمبٌوتر -ش الشهٌد االعصر من ش الثالثٌنى عمرانٌة 11الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/ 

 ؼٌر عشرة االؾ جنٌها فمط ال11111براسمال/
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72714طارق امٌن عبدالمعبود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  874

 اوسٌم-الـتأشٌر:   ، زاوٌة ثابت ش المكاوى م اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  72715سعٌد صالح عبدالممصود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  875

 كرداسة -م كرداسة -وصؾ الـتأشٌر:   ، شرق البلد بنى مجدول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72713محمود عٌد زؼلول محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  876

 الوراق-وراق العرب -الـتأشٌر:   ، ش الكحاٌلة من ش مدرسة النجاح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191129وفً تارٌخ  72717احمد هانى ماجد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  877

 فٌصل-الطوابك -ش تامر رٌاض من ش الشهٌد احمد حمدى 8، 

تعدٌل العنوان ,  تم 21191129وفً تارٌخ  72693بلمٌس وهبه  محمود عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  878

 ناهٌا -وصؾ الـتأشٌر:   ، امتداد ترعه شلبى بجوار مسجد العرٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72711عبدالموجود رمضان دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  879

 وراق العرب -ش حمدى عبدالعزٌز 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72719دالنبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى لبٌب عب -  881

 اوسٌم-ش االشجار كوبرى الصؽٌرة 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72716دمحم حسٌن عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  881

 بوالق الدكرور -شارع صابر ابوعوؾ من ش الشهٌد احمد حمدى 3:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72712عٌد سٌد عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  882

 اوسٌم -الـتأشٌر:   ، ش سٌدى عبدهللا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72698ده برلم    مؤمن عبدالمنعم دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  883

 ارض اللواء -ش فاٌز سلٌمان من ش موسى 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72715دمحم هانى حسن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  884

 ابوالنمرس -ن دار شمائك النعما -الـتأشٌر:   ، شبرامنت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72718مصطفى محمود على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  885

 ارض اللواء -ش على احمد متفرع من ش مرسى محمود 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129ارٌخ وفً ت 72713ماٌكل سامى ربٌع عوض جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  886

 فٌصل-الملن فٌصل -أ مساكن كفر طهرمس 28وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72718هانى دمحم صالح الدٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  887

 بوالق الدكرور -ش فؤاد احمد 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72716وسؾ بكرى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ٌ -  888

 العجوزة -ارض اللواء -ش التونى من الطرٌك االبٌض 6الـتأشٌر:   ، 

العنوان ,  تم تعدٌل 21191129وفً تارٌخ  72692مكى لمماوالت االعمال الصحٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  889

 الوراق-بجوار مسجد االمٌر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، جزٌرة وراق الحضر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72697عرفات دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  891

 ش المحطة 2الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72699ده برلم    وائل حمدى حسن ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  891

 بوالق الدكرور -ش حسن البٌطرى 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72711مرزوق امٌن عبدالاله دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  892

 ٌل الـتأشٌر:   ، ش على سالمه من ش الحرٌة بشت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72696مرٌم طه جمعه الزفتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  893

 الهرم -الطالبٌة -ش جعفر الصادق من ش عزالدٌن عمر اسباتس 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129خ وفً تارٌ 72717ولٌد محمود دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  894

 الهرم -مبنى الهرم بالزا -ش الهرم 42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  72721دمحم حسٌن عبدالجواد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  895

 م منشاة المناطر  -الـتأشٌر:   ، الرهاوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  72712ابوالمعاطى ابوعوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عادل  -  896

 فٌصل-الطوابك -ش برج التوحٌد من ش المدس كعبٌش 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191129وفً تارٌخ  72719عادل ٌعموب فهٌم عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  897

 ش نورالدٌن من ش المدٌنة المنورة24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191129وفً تارٌخ  1477تامر عمر سٌد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  898

 لصر النٌل  8شارع بهجت على الزمالن شمة رلم 21، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72766لً عبدالحمٌد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حازم ع -  899

 الـتأشٌر:   ، بنً سالمه خلؾ الوحده المحلٌه منشاه المناطر م امبابه

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21191131وفً تارٌخ  72749دمحم شعبان عبدالحى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  911

 ش مسجد السالم الكنٌسة العمرانٌه 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72765احمد السٌد علً عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  911

 شارع الطنانً من شارع ترعه السواحل امبابه 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72742ان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سمٌر جمعه سلٌم -  912

 السالم من مستشفً الصدر العمرانٌه 75الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72746هشام عبدالعلً ابوزٌد عمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  913

 ابراج العربً برج الثوره من كورنٌش النٌل وراق الحضر الوراق 11، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  54222اٌمان احمد عبد الحً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  914

 البراجٌل -شارع دمحم شرؾ  29الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72727اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جوٌرٌة دمحم -  915

 كرداسة -الـتأشٌر:   ، ش سعد زؼلول بجوار مسجد ابو حجازة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72744مدحت انس فؤاد عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  916

 شارع التوبه وراق العرب الوراق 6لـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72753احمد ابوبكر موسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  917

 اوسٌم-بجوار مسجد ابولرن -الـتأشٌر:   ، الزٌدٌة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72724رلم    وائل فاروق لطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  918

 بوالق الدكرور -اكتوبر  6ش احمد ابراهٌم 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72739احمد حسن بالل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  919

 ش العروبة مرٌوطٌة 343الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  28959احمد محمود عبد السالم عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  911

 شارع الزهراء الدلً 65وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ان , تم تعدٌل العنو 21191131وفً تارٌخ  72761عبدالرحمن برهوم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  911

 العمرانٌه-ش العبور 45وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  72731دمحم طه عطٌه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  912

 ، شارع حامد صالح تفكري طاب البراجٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72752م    على سلٌمان سلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  913

 فٌصل-كفرطهرمس-ش الكابتن فارس 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72735مصطفى رشاد عمٌلى وهمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  914

 امبابة -الـتأشٌر:   ، ش عرفة ندا المنٌرة الرئٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  72751دمحم ٌحً دمحم شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  915

 الهرم -خلؾ عمارات الفا والمروة -ش الجارحى من ش االخالص 2، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72764احمد نبٌل دمحم عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  916

 فٌصل-منشاه البكارى  4الـتأشٌر:   ، نزلة العاصى كوبرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72725هدى شعبان عبدربه عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  917

 منشاة المناطر -وصؾ الـتأشٌر:   ، ام دٌنار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72731مصطفى مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حازم ابراهٌم -  918

 كرداسة -م كرداسة -الـتأشٌر:   ، ابورواش ش وسط البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72761احمد كرم مبرون عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  919

 حدائك االهرام-البوابه االولى -ب ش جاردٌنٌا 193ـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72759احمد ابراهٌم دمحم ابراهٌم البدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  921

 / احمد دمحم احمد سالمهوصؾ الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بنشاط / مصنع اعالؾ بالعنوان / محله سبن مركز اشمون بملن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72759احمد ابراهٌم دمحم ابراهٌم البدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  921

 شارع دجله من شارع شهاب المهندسٌن  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  64231احمد عبدالرحمن احمد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  922

 الوراق-وراق العرب -ش نور الهدى من ش خط الؽاز خلؾ شركة الؽاز 1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

ن , تم تعدٌل العنوا 21191131وفً تارٌخ  28959احمد محمود عبد السالم عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  923

 شارع جده الدلً 12وصؾ الـتأشٌر:   ، تم حذؾ الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  28959احمد محمود عبد السالم عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  924

 شارع الزهراء الدلً 65وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  72734 سٌد هاشم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  925

 صفط اللبن-ش برعى من ش المدرسة 9، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72738احمد ابوالمجد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  926

 فٌصل -الـتأشٌر:   ، ش مصرؾ جالل اخر فٌصل بجوار مسجد عبدهللا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72747هناء عبدالحمٌد فرج عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  927

 م اوسٌم -اوسٌم -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الخلٌفه المأمون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  65731، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر على عبدالعزٌز دمحم  -  928

 الهرم-ش شرٌؾ طه من عز الدٌن عمر اسباتس 1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  72732شهدان حسٌن حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  929

 الهرم-حدائك االهرام -ل ش الجٌش389الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72756هناء دمحم دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  931

 الهرم-هضبة االهرام  -ن395الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72729ده برلم    مالن ابراهٌم فخرى اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  931

 فٌصل-المنشٌة الطوابك -حاره دواد 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72758فاتن جالل حسن ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  932

 الهرم-اسباتس -ش عزالدٌن عمر 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72736حسٌن محمود عبدالنعٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  933

 بشتٌل -ش خالد برعى من ش سلٌمان وهدان 15الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191131وفً تارٌخ  72751حسن دمحم احمد ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  934

 بوالق الدكرور -شارع احمد رجب من ش المدرسة 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72748صٌدلٌة دكتور / دمحم البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  935

 فٌصل-ش انوار الحرم الشرٌؾ مساكن كفرطهرمس 22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72741مجدى خلٌل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فادى  -  936

 الوراق -ش دمحم عبدالعزٌز من ش المسبن وراق الحضر 11الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191131وفً تارٌخ  72767حامد احمد السٌد على رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  937

 ش عبدالمادر جمعه من ش ترعه السٌسً خلؾ فندق سٌاج 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72726احمد عبدالمجٌد البسمً عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  938

 مرانٌهشارع ثابت العربً شارع الثالثٌنً الجدٌد ع غ الع 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72755دمحم ذكرٌا فولً شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  939

 شارع اوالد الشٌخ من جسر الكونٌسه 4الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21191131وفً تارٌخ  72754دمحم عوض عبدالبالً حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  941

 شارع الشهٌد احمد حمدي الطالبٌه فٌصل 138الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72762عٌاد ابراهٌم صادق عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  941

 ش دمحم عوض من ش الشٌخ سامى ترعه االخالص مرٌوطٌة 14الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72728د نجاح احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احم -  942

 الـتأشٌر:   ، شارع احمد جاد بجوار المعهد االزهري االبتدائً كرداسه

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191131وفً تارٌخ  72743طل لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  943

 الهرم -حى الرماٌة االستثمارى 142الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72745رضاعبداللطٌؾ حافظ اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  944

 الهرم -ش النصر من ش الشٌخ المرٌوطٌة 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  61944اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح ممدوح ؼبروش خلٌل ، ت -  945

 الوراق-وراق العرب -ش الفاروق عمر بن الخطاب 19الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21191131وفً تارٌخ  51615محمود حسن عبدهللا رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  946

 أ شارع سعٌد ذو الفمار المنٌل مصر المدٌمه 9الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72757سٌد عبدالرازق احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  947

 كرداسة- المعتمدٌة-ش عبدالمجٌد من ش سكة الحاج على 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  72771السٌد دمحم السٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  948

 اوسٌم-الطرٌك العمومى -، ش الشٌمى زاوٌة ثابت 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72821مالن عبد المسٌح خلؾ عطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  949

 الوراق -وراق العرب  -شارع اٌمن سالمان من شارع السنً  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  61886اسامه ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  951

 ، طرٌك البحاره ابوالنمرس الماله

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  61886سامه ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  951

 ، له رئٌسً بنشاط / مكتب تورٌد اعالؾ بالعنوان / شارع دوٌدار شبرامنت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  61886اسامه ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  952

 جنٌه بالعنوان / طرٌك البحاره ابوالنمرس الماله 11111، افتتاح رئٌسً اخر بنشاط / مصنع اعالؾ مواشً برأس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  22199مركز البارودى لخدمات المحمول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  953

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 73الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  38325اٌمن رمضان علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  954

 الدلً -بٌن السراٌات  -شارع ثروت الدور االول  21الـتأشٌر:   ، اصبح / ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش  21191131وفً تارٌخ  5662تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مخبز ناصر ،  -  955

 داٌر الناحٌة منزل مدحت ابوابراهٌم الحرانٌة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72793اسماء ٌحًٌ دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  956

 مدٌنه العمال امبابه 22بلون  26رلم الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72798دمحم ناصر دمحم عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  957

 فٌصل -ش الصفا والمروة من ش العشرٌن 32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191131وفً تارٌخ  72814لٌده برلم     دمحم عبد الرحمن كمال عباس ابو عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك -  958

 الوراق -, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش شحاته عبد العاطً ترعه السواحل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72817عبد الحلٌم علً عبد الحلٌم الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  959

 امبابه -ارض الحداد  -بن الخطاب  ش عمر 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72784السٌد خمٌس عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  961

 م منشاة المناطر -م امبابة -وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاة رضوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72787لٌده برلم    صابر عكاشه عبدالرحٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك  -  961

 شارع صابر عكاشه من خالد مكً العشرٌن فٌصل 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191131وفً تارٌخ  72812مكتبه الؽزالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  962

 شارع ربٌع الجٌزي 65

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  64214عبدالرحمن فراج على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  963

 شارع عبدالحكم عبدالتواب مٌدان العماره امبابه  2الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72772محمود عبدالمادر عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  964

 الوراق-ش البنان من ش الجٌش وراق الحضر 27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72779ولٌد مصٌلحً شاهٌن مصٌلحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  965

 شارع الوحده الكوم االحمر م اوسٌم 18وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72815ٌرة عٌد عبدالحلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ام -  966

 العمرانٌة -ش الحاج سعٌد  37الـتأشٌر:   ، 

رٌخ وفً تا 72815خالد دمحم علً عبد الؽنً للتورٌدات العامه و المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  967

 الواحات البحرٌه -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المصر  21191131

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72771انور فهمى السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  968

 اوسٌم-ش دمحم الجزماتى متفرع من ش سعد زؼلول بشتٌل 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72781 صالح لاسم صاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  969

 شارع مراد  5العمار رلم  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72819مجدى جمال متولى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  971

 كرداسة -ابورواش -شارع اوالد النجار 112تأشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72818دعاء ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  971

 الهرم -ش الملن فٌصل 89الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  71941بٌشوي منٌر ٌوسؾ اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  972

 الوراق -بنفس العمار  53ش جمال عبدالناصر حالٌا وسابما 6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72776احمد محمود عبدالحلٌم هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  973

 :   ، شارع حمٌده بجوار مسجد الدرس اوسٌموصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72778عبدهللا سعد حنفى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  974

 منشاة المناطر -الـتأشٌر:   ، ش الشهٌد شعبان حرٌدة 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  72794رد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن عبدالموي صابر عبدالموي الجابري ، تاجر ف -  975

 شارع ابوالهول السٌاحً الهرم 14العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  32468دمحم عبد الستار احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  976

 ابو النمرس -الحرانٌه  -االخر بنشاط / مخبز بلدي بالعنوان / شارع داٌر الناحٌه الـتأشٌر:   ، تم حذؾ الرئٌسً 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72773حسام عادل عبده محمود محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  977

 اوسٌم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع امٌن خطاب متفرع من ش السوق المدٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72797رمضان دمحم احمد ابراهٌم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  978

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الحاج انور بجوار حضانه االمل ابوالنمرس

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191131وفً تارٌخ  72816ٌاسر السٌد البدري رفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  979

 م.امبابه -الـتأشٌر:   ، ش السنترال نكال م.منشاه المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  65189ربٌع توفٌك حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  981

 2دمحم محل رلم ش تماطع عبٌد بن الجراح مع على عفت حسن17الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  72782احمد صالح دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  981

 ، سمٌل م اوسٌم امام محطه كهرباء ؼرب الماهره اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131ارٌخ وفً ت 72789احمد دمحم رمضان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  982

 شارع السالم العمرانٌه 313الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72789احمد دمحم رمضان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  983

وان / محطه كالتكس برج السكنً امام مسجد الحصري الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بنشاط / خدمه ؼسٌل سٌارات واستٌراد وتصدٌر بالعن

 اكتوبر 6مدٌنه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72792نعمه علً حسن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  984

 فٌصل 1شارع الشهٌد احمد حمدي شمه رلم  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  72775رد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم خلؾ احمد ، تاجر ف -  985

 فٌصل -حاره السحٌمً من عبده ؼرٌب مساكن فٌصل  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72817عمرو صالح شبل فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  986

 الوراق -وراق العرب  - عبد الحمٌد ش دمحم 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72769امانى فتحى عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  987

 العمرانٌه-الثالثٌنى -مكة المكرمة -أ شارع بشرى صادق 58وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72799، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود احمد عبدالرحمن عبدالنعٌم -  988

 شارع دمحم الدوٌنً ترسا الطالبٌه العمرانٌه الهرم 7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72821شروق اشرؾ عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  989

 شارع <كى السٌسً من الثالثٌنى محطة العدوى 17لـتأشٌر:   ، عمار رلم ا

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72822عبد المحسن على هللا خضر حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  991

 بوالق الدكرور -ارض اللواء  -شارع عبده خطاب  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191131وفً تارٌخ  5662اصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مخبز ن -  991

 افتتاح فرع بالعنوان /ش داٌر الناحٌة منزل مدحت ابوابراهٌم الحرانٌة 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191131وفً تارٌخ  72788احمد حمدي محمود حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  992

 شارع الرشاح حسن دمحم المطبعه فٌصل 8الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72791ممدوح دمحم ٌونس دمحم ابوحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  993

 فٌصل -شارع اوالد شعراوي منشٌه البكاري اخر فٌصل  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72795 صادق عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق دمحم -  994

 شارع الجامع من شارع المدس كعبٌش الطوابك فٌصل 8الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191131وفً تارٌخ  72796حمدي دمحم علً سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  995

 الـتأشٌر:   ، شارع العروبه من المومٌه العربٌه امتداد البصراوي امبابه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72811بٌتر برتً رمزي بسطاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  996

  -وراق الحضر  -ش عبد المنعم سالمه من كورنٌش النٌل  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72785نبٌل متولً اسماعٌل عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  997

 شارع محمود دمحم شارع الوحده وراق العرب الوراق 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131خ وفً تارٌ 72811خالد ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  998

 بوالق الدكرور -ش ترعه الزمر ارض اللواء  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72813حنفى محمود دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  999

 ٌة العمران-عمارات الصفا والمروة من استدٌو مصر 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72791جٌهان السٌد عوده اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

 الـتأشٌر:   ، شارع السودان الدلً

نوان تم تعدٌل الع 21191131وفً تارٌخ  72814عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز على ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

 ش احمد المطٌرى من ش المعتمدٌة ارض اللواء 12, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72818دمحم عبد السالم السٌد دمحم الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1112

 العجوزه -ارض اللواء  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش طارق بن زٌاد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  43179بد السالم امٌن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر ع -  1113

 ش السودان العرائس331وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21191131وفً تارٌخ  72768وائل شاكر السٌد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1114

 امبابة -شارع الشٌخ رمضان بشتٌل 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72774عاطؾ عبدالرؤوؾ دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1115

 الدلى -شارع اٌران 48وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72786فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم كمال دمحم عبدالكرٌم ، تاجر  -  1116

 فٌصل -الطالبٌة -مٌدان الساعه-ش المنشٌة كفرطهرمس 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72811سمٌر دمحم الصادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1117

 شارع ترعه الزمر ارض اللواء بوالق الدكرور 4،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72816احمد حسٌن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1118

 الجٌزه -بشتٌل  -الـتأشٌر:   ، ش بناء وهٌب من ش حرم الدائري 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  72783اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الحسٌنً فتح هللا حبٌب عبدالمولً ، ت -  1119

 وصؾ الـتأشٌر:   ، سمٌل م اوسٌم شارع الجسر المدٌم امام محطه كهرباء ؼرب اوسٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72811احمد حسٌن محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

 الحوامدٌة -الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  72819دمحم احمد عبدالرحمن مصبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

 ط هضبه االهرام الهرم 191الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  54147عبد الفتاح احمد عبد المنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ تورٌدات عمومٌة ومماوالت الى النشاط االصلى

تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 21191111وفً تارٌخ  46787طه خالد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ بٌع وتوزٌع منظفات صناعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  43857صباح سعٌد عبد النعٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

تورٌدات الكهربائٌة وتأجٌر سٌارات النمل التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/مكتب تورٌدات منتجات خامات المناجم والمحاجر وال

 لحساب الؽٌر والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  29855اسعد عطٌه احمد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ اعمال حفر مٌاه االبار وتورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  12545اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن حماد عبد الهادى حامد ، ت -  5

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  52857وائل عادل عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 مٌاه وتورٌدات عمومٌة تعدٌل النشاط لٌصبح/ اعمال حفر ابار

وفً تارٌخ  39631تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ خالد شمس الدٌن مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ سوبرماركت21191111

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط 21191111تارٌخ وفً  39631خالد  للبماله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 لٌصبح/ سوبرماركت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  41915دمحم احمد البسٌونى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 اضافه نشاط / تخلٌص جمركً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  29654ك لٌده برلم   جمال علً دمحم علً ، تاجر فرد ،  سب -  11

 حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  67141دمحم عرفه عاطؾ دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  اضافه نشاط / صٌانه اجهزه كهربائٌه لدي الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  71594كمٌل كمال اٌوب حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 اضافه نشاط / تورٌد مستلزمات طبٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191112وفً تارٌخ  14913دمحم سمٌر رفاعى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 صبح / تجاره وتوزٌع المواد الؽذائٌها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  71766عماد عبدالؽنى محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  استدران النشاط لٌصبح /  بٌع اكسسورات ومشؽوالت ذهبٌة وفضٌة صٌنً وجلود

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  31629اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شحاته دمحم هالل شحاته احمد ، ت -  15

 التأشٌر:  اصبح / مكتب مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  16527احمد عبد العاطى دسولى رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 ومشحمة وتؽٌٌر زٌوتالتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مؽسله 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  71553كٌرلس منٌر عازر سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ بماله جافة الى النشاط الرئٌسى

تم تعدٌل النشاط , 21191113رٌخ وفً تا 13734صالح عبد المجٌد محمود عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / مخبز بلدي .

تم تعدٌل النشاط , 21191113وفً تارٌخ  42183رامً رزق عبد الموجود عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع اكسسوار المحمول و الكمبٌوتر و خدمات المحمول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  29548عمرو حلمى احمد زاٌد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  اضافه نشاط/تجارة المركبات الثنائٌة والثالثٌه والرباعٌه العجالت وصٌانتها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  54615احمد سعٌد ؼرٌب دمحم الؽنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌد وتركٌب اعمال معدنٌة وزجاجٌة وبى فى سى لدى الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , 21191116وفً تارٌخ  62871زٌن العابدٌن دمحم ابراهٌم ابو الٌازٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌدات عمومٌةوصؾ التأشٌر:  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191116وفً تارٌخ  3341ماجٌن فرٌم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 اضافه نشاط/تورٌدات عامة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118تارٌخ  وفً 49381اندرو فٌكتور ادٌب حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  اصبح / توكٌالت تجارٌه ومكتب رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج . م . ع دون المٌام بأعمال شركات السٌاحه

ر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش21191118ٌوفً تارٌخ  61296عفٌفى ابراهٌم دمحم سهٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 اصبح / متعهد بوفٌهات وتصوٌر فوتوؼرافً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  5622تعدٌل / دهب كسراوي دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  اصبح / ممهً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191118وفً تارٌخ  5622دهب كراوى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 اصبح / ممهً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  63415شرٌؾ صالح الدٌن عبد الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  اضافه نشاط / تورٌد وتركٌب االنظمه االمنٌه وكامٌرات مرالبه وانظمه التحكم فً الدخول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191118وفً تارٌخ  69613ضان سعدى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رم -  29

 اصبح / مكتب نمل ورحالت داخل ج . م . ع دون المٌام بأعمال شركات السٌاحه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  11548عادل محمود دمحم احمد ابو علٌو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  اصبح / مخبز

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اصبح 21191119وفً تارٌخ  55316الخولً للمالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 / صناعه المالبس والمنسوجات الجاهزه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72198رلم   هوٌدا مرشدى عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  32

 التأشٌر:  مكتب متعهد نمل عمال ورحالت داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة

تم تعدٌل النشاط , 21191119وفً تارٌخ  47151منال عبد الرحمن عبد المنعم الكومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 :  اصبح / صناعه البالستٌن واالكٌاس والشنط المطبوعه والحمن البالستٌن واعاده التدوٌروصؾ التأشٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191119وفً تارٌخ  49477فاطمه دمحم احمد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 اضافه نشاط/ استٌراد مالبس من الخارج وفرمها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191119وفً تارٌخ  61111 على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل على دمحم -  35

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌد وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة جمله

أشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ الت21191119وفً تارٌخ  31442عز الدٌن للمصاعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 اضافه نشاط/ تجمٌع مصاعد وساللم كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72158احمد السٌد عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

لطع ؼٌار ماكٌنات  التأشٌر:  اصبح / االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتورٌد معدات وتجهٌزات المعامل وتورٌد وتشؽٌل

 المصانع وانشاء محطات معالجه المٌاه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  41328رضا نادى مبسوط هابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 اصبح / مطعم كشري

تم تعدٌل النشاط , 21191111وفً تارٌخ  56493حسام عز الدٌن عبد الودود عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة وتورٌدات االدوات كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  1898احمد ماهر هاشم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 هاضافه نشاط/ تورٌدات عمومٌه و تورٌد نشار

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  8844احمد سٌد حلمى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  اصبح / بٌع مالبس رٌاضى ورجال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  13745الطناشً لالدوات الصحٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 شٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة ادوات منزلٌةالتأ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  64616صابر دمحم جبرٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 (19و المجموعه  6من المجموعه  36اضافه نشاط / االستٌراد و التصدٌر )فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  54795ى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مصطف -  44

 اصبح / بٌع مالبس جاهزه بالعموله دون الزي العسكري

ر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش21191113ٌوفً تارٌخ  6982بٌومى عطٌة بٌومى عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 اضافه نشاط/ خدمات نظافة على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  41441اٌمن عبد الباسط ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  57421محمود ربٌع دمحم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر:  اصبح / مماوالت وتورٌدات عمومٌه ومواد بناء وتورٌد ادوات كهربائٌه وتورٌد مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  71925وحٌد جبرائٌل عطٌه صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 النشاط لٌصبح/ خٌاطة مالبس جاهزة التأشٌر:  تعدٌل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  24458ربٌع حٌدر عبد العال خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر:  اضافه نشاط / دعاٌه واعالن )فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  4828ه برلم   فرحات احمد دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  51

 اضافه نشاط/ مكتب متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  44851رمضان احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 عملهالتأشٌر:  اضافه نشاط/ بٌع لطع ؼٌار سٌارات مست

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  28656لٌالى ابو سرٌع سٌد راؼب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  حذؾ نشاط/ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191114وفً تارٌخ  12821شرٌؾ عبد المنعم حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 دٌل النشاط لٌصبح/ تصنٌع صنادٌك سٌاراتتع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191115وفً تارٌخ  38783عبٌر محمود دمحم زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 حذؾ نشاط / خدمات سٌاحٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  46325دمحم عبد الرازق سٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

التأشٌر:  ح<ؾ نشاط / البماله الجمله واضافه نشاط / مماوالت عمومٌه للجهات الحكومٌه لٌصبح النشاط / استٌراد وتصدٌر )فٌما 

 ( ومماوالت عمومٌه للجهات الحكومٌه19والمجموعه  6من المجموعه  36عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  47929د ،  سبك لٌده برلم   ممدوح لمعً لدٌس سعد هللا ، تاجر فر -  56

 التأشٌر:  اضافه نشاط / حداٌد وبوٌات ومماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  23416حسن عصام ابو السعود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 بسالتأشٌر:  اضافه نشاط / اسمنت وج

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  31158السعٌد السعٌد ابراهٌم عشرٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  اصبح / تجاره المالبس الجاهزه دون الزي العسكري

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  59585خالد فاروق دمحم عبدهللا مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر:  اصبح / تورٌدات عمومٌه وخدمات شحن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  31644اسامه شامخ فضل ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تربٌه مواشً و تسمٌن

تم تعدٌل النشاط , 21191116وفً تارٌخ  21462عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد عبد المنعم عبد المجٌد -  61

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ االستٌراد والتصدٌر وتصنٌع اعالؾ واضافات اعالؾ لدى الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , 21191116 وفً تارٌخ 29151حسن عبد العزٌز عبد المجٌد طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / توزٌع سلع ؼذائٌه بالجمله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  71237سامً زكري لبٌب ارمانٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / ورشه لتصنٌع مالبس جاهزه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  8768دل عبد النبً عبدهللا صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عا -  64

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / بماله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191116وفً تارٌخ  8768الصدٌك لالتصاالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 اط لٌصبح / بمالهتعدٌل النش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  43331عبد الرحمن ٌحى دمحم ابو رواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط / مكتب خدمات نظافه و تورٌدات فمط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116تارٌخ وفً  46955عمرو خالد سٌد ابو المعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / بٌع و تركٌب و صٌانه كامٌرات المرالبه و التورٌدات العمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191116وفً تارٌخ  26431عبد التواب دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 تورٌدات عمومٌة فى مواد المناجم والمحاجر والتصدٌر تعدٌل النشاط لٌصبح/

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  55243ولٌد فوزي ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 اضافه نشاط/ صناعه االخشاب والتورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  71314برلم   محب اسحاق عبدالمسٌح فالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  71

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / ورشه تصنٌع اخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  44953هٌثم دمحم فهمً الوطنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

مجال تورٌد المالبس و االدوات الرٌاضٌه و تاجٌر و اداره المالعب و الصاالت و تعدٌل النشاط لٌصبح / الخدمات الرٌاضٌه فً 

 الكافٌترٌات و حمامات السباحه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  54617مسعد عٌد حمٌده صمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 اضافه نشاط/ ادارة حدائك وكافٌهات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  71146ومانً جرجس نان سدره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ر -  73

 التأشٌر:  اصبح / مصنع براوٌز

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  6411عماد الدٌن رمضان فؤاد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 كتب نمل مواد بناء رمل زلطالتأشٌر:  اضافه نشاط/ م

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  66659صفاء احمد محمود عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

التأشٌر:  اضافة نشاط/ مكافحة االفات والتورٌدات العمومٌة وادارة المنشأت والمرافك واعمال التركٌبات وتطهٌر الخزانات واعمال 

 الند سكٌبال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  11881ولٌد دمحم رفعت السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/صالة جٌم

, وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط21191121وفً تارٌخ  39526دمحم صالح حسن عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ورشة اصالح االجهزة واالدوات المنزلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  9983معتز صالح احمد حمٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 اضافة نشاط/ تورٌدات عمومٌة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  66812، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء فاٌز دمحم حسنٌن -  79

 اضافه نشاط/ نفل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  3152ماهر لاسم سالمة خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 جهزة كهربائٌةتعدٌل النشاط لٌصبح/بٌع ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  46412عرفه صبري فراج حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ بٌع لطع ؼٌار موتوسٌكالت واكسسوار

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121 وفً تارٌخ 39822انتصار علً عبد المجٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر:  اضافة نشاط/متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  65479احمد رأفت دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ ورشة تصنٌع وتورٌد مالبس جاهزة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  39112على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدى حسن  -  84

 حذؾ نشاط التسوٌك

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  54954كرٌم مجاهد لرنى على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 ٌجار السٌاراتالتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح /مكتب ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  29257حسن عبده دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 تعدٌل النشاط لٌصبح/توزٌع المبٌدات المنزلٌة ومبٌدات الصحة العامة واجهزة الدش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72396رلم   عزة سلٌمان عزالدٌن طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  87

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌد ادوات كهربائٌة ومواد ؼذائٌة وتورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  35727سهٌر فكرى حسن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 شاط لٌصبح/ اتٌلٌة لتجهٌز العرائس بالمٌن اب واٌجار فستان الزفاؾالتأشٌر:  تعدٌل الن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191122وفً تارٌخ  45843دمحم جمعه صبحى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 اضافة نشاط /تورٌد عمالة داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  57839سبك لٌده برلم     احمد عبد المنعم احمد الدالى ، تاجر فرد ، -  91

التأشٌر:  اصبح / مماوالت ؼرؾ التبرٌد وتورٌد اللوحات الكهربائٌه وتجمٌع الوحدات الخاصه بها واالستٌراد )فٌما عدا المجموعه 

 ٌه( والتصدٌر والمماوالت العامه والتورٌدات العموم6من المجموعه  36والفمره  19

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  42942احمد ابراهٌم فرج ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر:  اضافه نشاط / تصنٌع مالبس داخلً حرٌمً

شاط , وصؾ تم تعدٌل الن21191122وفً تارٌخ  53132احمد السٌد ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر:  اضافه نشاط/المماوالت العامة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  61727احمد الزناتً عبد الراضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التأشٌر:  اضافه نشاط / متعهد نمل عمال داخل ج . م . ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191122وفً تارٌخ  62718م   سعد حسنى على ذكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  94

 اصبح / مركز صٌانه سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191122وفً تارٌخ  7511عالء دمحم عزت بكري دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 اضافة نشاط / التسوٌك العماري الى النشط األصلً .

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191122وفً تارٌخ  71841مد فتحً حداد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  96

 اصبح / تصنٌع مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  18317سٌد دمحم احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 وتصدٌر وتورٌدات عمومٌه ومماوالت عمومٌه حذؾ نشاط استٌراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  31161حسن مصطفى حسن عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 واضافه نشاط/ مماوالت عمومٌة 19من المجموعه والمجموعه  36التأشٌر:  حذؾ نشاط/ االستٌراد فٌما عدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  39411بٌل وحٌد ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ن -  99

 اصبح / مكتب تورٌد مستلزمات الدٌكور والمماوالت للجهات الملزمه بالخصم فمط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  29857رشوان السٌد رشوان فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ استثمار عمارى واستصالح وتمسٌم اراضى واستٌراد وتصدٌر وتورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191123وفً تارٌخ  72182دمحم احمد ٌونس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 د نمل عمال داخل ج.م.عاضافه نشاط/ متعه

تم تعدٌل النشاط , 21191123وفً تارٌخ  63644اصبح/ احمد عٌد احمد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ محل بازار سٌاحى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123فً تارٌخ و 63644احمد عبد احمد دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ محل بازار سٌاحى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  19955كرٌم سعٌد صادق عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 ةالتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماوالت وتورٌدات عمومٌة وتوكٌالت تجارٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  71417عمرو عزت عمر دمحم مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر:  اصبح / ورشه تصنٌع مطابخ وابواب الومٌتال

اط , وصؾ تم تعدٌل النش21191123وفً تارٌخ  71712على رجب عبدالسالم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر:  اصبح / ورشه تصنٌع مطابخ وابواب الومٌتال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  71789نجالء خالد عبده عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصنٌع ابواب وشبابٌن خشبٌة

تم تعدٌل 21191127وفً تارٌخ  72121عٌل عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالوهاب ممتاز دمحم اسما -  118

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/ تورٌدات كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , 21191127وفً تارٌخ  71434عبدالعاطً عبدالحمٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 نشاط / المماوالت العمومٌهوصؾ التأشٌر:  حذؾ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72216اٌه صابر سالمان عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ ورشة تصنٌع مالبس جاهزة دون الزى العسكرى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  29556بك لٌده برلم   احمد نور السٌد دمحم ابو عٌسى ، تاجر فرد ،  س -  111

 التأشٌر:  اصبح / مكتب متعهد نمل عمال داخل ج . م . ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  55916خالد محسن عدلً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 تصوٌر والمونتاج واالخراج واالضاءة والجرافٌكساضافه نشاط/ التدرٌب فى مجال ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191128وفً تارٌخ  18612سعد دمحم عادل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 اصبح / صٌدلٌه

ٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعد21191128وفً تارٌخ  12115اصبح / فرج للتمور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 خذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  خذؾ 21191128وفً تارٌخ  12115فرج للتمور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 نشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط 21191128وفً تارٌخ  12115برلم   اصبح فرج للتمور واالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  116

 , وصؾ التأشٌر:  خذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  38242اٌهاب دمحم عبد الرحٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  53932حفنى عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد العظٌم  -  118

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / مستلزمات شبكات المحمول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  18612سعد دمحم عادل احمد ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 ٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / صٌدلٌهالتأش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  45113هبه رضا صابر على خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر:  اضافة نشاط / مكتب رحالت )دون المٌام باعمال شركات السٌاحة( داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  71621رد ،  سبك لٌده برلم   هبه حمدي حسن دمحم الشٌن ، تاجر ف -  121

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد منتجات ورلٌة وبالستٌكٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191128وفً تارٌخ  18612ابو الفتوح لالستٌراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 /استٌرادتعدٌل النشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  48271مصطفى دمحم سٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر:  اضافة نشاط / ادارة واستؽالل البوفٌهات وصالة االفراح والنوادي الرٌاضٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  4776ناصر عزت عبد الرازق على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر:  اصبح / اعمال حفر ابار مٌاه وتورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  4776الرمالوى للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر:  اصبح / اعمال حفر ابار مٌاه وتورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191128وفً تارٌخ  36317سعدٌه فتحى سعد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 اصبح / بمالة تموٌنٌة

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  56194اٌمن احمد دمحم عبد الممصود شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 ر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / خلط وتعبئة الكٌماوٌاتوصؾ التأشٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  3692اسامة ابراهٌم عبد المجٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 19والمجموعة  6جموعة من الم 36التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌد مستلزمات واجهزة طبٌة واالستٌراد فٌما عدا الفمرة 

 والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  58144عماد مصطفى علً عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر:  اصبح / خدمات التدرٌب واالستشارات وانظمة الجودة )بعد الحصول على التراخٌص الالزمة (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  51425تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رٌهام ابراهٌم سالم حسن ، -  131

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌد مالبس جاهزة دون الزى العسكرى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  14989دمحم حسن عالم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 اضافه نشاط/ ورشة تصنٌع وتمطٌع االخشاب التأشٌر: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  22341مكتب مسعد للتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ خدمات بٌئٌة

تم تعدٌل النشاط , 21191129وفً تارٌخ  6733  عالء عبد الفتاح عبد هللا عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  133

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ بٌع مالبس حرٌمى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  58857فاطمة دمحم ٌوسؾ الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر:  اضافه نشاط /متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191129وفً تارٌخ  6977اللفى للتبرٌد والتكٌٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  135

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تكٌٌؾ هواء وكهرباء السٌارات ولطع ؼٌار

تم تعدٌل النشاط , 21191129وفً تارٌخ  58176شرٌؾ فوزى عبد العظٌم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/ تجهٌز وتورٌد وجبات ؼذائٌة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  72751دمحم ٌحً دمحم شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 اعمال زجاج ومراٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  19384، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السعٌد لبٌب عبد الواحد شعٌر -  138

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  41128دمحم عبد الرحمن بدوى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 دون المٌام باعمال شركات السٌاحةوصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/ مكتب رحالت 

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  45717بلٌػ حمدي عبد الحى عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / تصنٌع وتجمٌع وتمطٌع االخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131تارٌخ  وفً 53516اٌهاب احمد صادق عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

التأشٌر:  اضافه نشاط/ تأجٌر السٌارات لحسابنا ولحساب الؽٌر وتورٌد المحمول واكسسوراته ولطع ؼٌار وتورٌد وتوزٌع اجهزة 

كامٌرات الحاسب االلى ومستلزماتها ولطع ؼٌارها وماكٌنات التصوٌر ومستلزماتها ولطع ؼٌارا وتوزٌع وتورٌد وتركٌب وصٌانه 

 المرالبه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  71178دمحم احمد عبد الفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر:  اصبح / تورٌد اعمال التٌار الخفٌؾ والتبرٌد والتكٌٌؾ وتوزٌع لوي وتحكم الً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  64214لٌده برلم   عبدالرحمن فراج على احمد ، تاجر فرد ،  سبك  -  143

 التأشٌر:  اصبح / بٌع مالبس جاهزه دون الزي العسكري

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  56951دمحم دمحم عبد الرؤؾ متولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ المماوالت

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  63239احمد صابر عبدالظاهر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط/ االستٌراد والتصدٌر وتوزٌع االجهزة الطبٌة وادوات ومستحضرات التجمٌل والكٌماوٌات والتصنٌع 

 لدى الؽٌر والتوكٌالت التجارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  65189ع توفٌك حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ربٌ -  146

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تحضٌر وبٌع مأكوالت دون الجلوس

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  31616نفٌسه فوزى دمحم حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 حذؾ نشاط االستٌراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  68635شٌماء عبدالرحمن سعد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ورشة استالس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131ٌخ وفً تار 71914احمد عبدالمنعم فتح هللا علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 التأشٌر:  اضافه نشاط / بٌع وتجاره السٌارات

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  43179ٌاسر عبد السالم امٌن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر:  تجارة السٌارات وتجارة الكمالٌات

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72611احمد شاكر عبدالصمد حفٌضة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21191119وفً تارٌخ  72216اٌه صابر سالمان عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72117محمود عمر حسٌن صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

, وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة21191121وفً تارٌخ  72492احمد رمضان عثمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72493السٌد احمد ٌوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72744مدحت انس فؤاد عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72753احمد ابوبكر موسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72296ربٌع شعبان حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72299ود سالم محمود الحبشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد محم -  9

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72818دمحم عبد السالم السٌد دمحم الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  72814العزٌز دمحم عبدالعزٌز على ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد -  11

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72111ودٌع فهٌم ابوالخٌر عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  72247د فتحى ابراهٌم على عبده المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  13

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191111وفً تارٌخ  71991العشرى موتورز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191111وفً تارٌخ  71993كى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد دمحم مال -  15

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72113هالة عبد المجٌد عبد المجٌد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72355باس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌرٌن عباس دمحم ع -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  72672دمحم عبد الحلٌم عبد الحلٌم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72553ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود السٌد حسٌن حسنٌ -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72616سعٌد معوض دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72564رد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم عبدالمجٌد باوه ، تاجر ف -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  72662شرٌهان النمراشى احمد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72545لٌده برلم    الشوٌخ للمالبس الجاهزة ، تاجر فرد ،  سبك -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  72426سٌؾ دمحم علم الدٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  72425  حماده عبده كامل عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  72657مصطفى مفتاح مصطفى عبد الؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72169دمحم كساب ابراهٌم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72513سعٌد حسن عبدالمجٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122تارٌخ  وفً 72519احمد شكرى عبدالخالك لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  72363ممدوح فاروق عبد هللا مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118تارٌخ  وفً 72148احمد عبد البالً حسن عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72283خالد ولٌد احمد الدبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  72696مرٌم طه جمعه الزفتاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  72155سمٌر الدسولً عمر الدسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21191112وفً تارٌخ  72146شرٌؾ سٌد حنفً مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72613دمحم عامر رشدي حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191119وفً تارٌخ  72221صابر ابورواش عبدرب النبى ابورواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 , وصؾ التأشٌر: خاصالشركة 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72127محمود جوده راؼب جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72152صفاء شكري دمحم شحوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72485احمد مرضى على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72163علً حسن دمحم حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  28959ود عبد السالم عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد محم -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72292احمد مصطفً دمحم بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72811دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد ابراهٌم -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72314شحاتة شحاتة ابو السعد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72813نٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنفى محمود دمحم حس -  46

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72113اسالم عصام سٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72251،  سبك لٌده برلم    محمود زكى محمود المالح ، تاجر فرد -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191111وفً تارٌخ  71986دمحم متولً السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72111ٌده برلم   دمحم منصور عبدالفتاح مبرون ، تاجر فرد ،  سبك ل -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  72559بالل عبدالمنعم محفوظ نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  72361   حنان ٌحٌى خلٌل خلٌل خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  46325دمحم عبد الرازق سٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  72614 حالوتهم عبدالسالم دمحم جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  72619مٌنا ٌوسؾ صدلً عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127تارٌخ  وفً 72619مٌنا ٌوسؾ صدلً عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  29653احمد على الٌاس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72541ابراهٌم حسٌن احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72674سماح ابراهٌم عثمان زهري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21191128وفً تارٌخ  72655حسٌن دمحم عبد السالم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  72422دمحم نجٌب عبد الرسول عبد البالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  72172عبدالسالم كمال عبدالسالم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72168دمحم مصطفى المؽاوري ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التأشٌر: خاص
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نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل21191113وفً تارٌخ  3152ماهر لاسم سالمة خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191112وفً تارٌخ  72125دمحم دمحم خلٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 خاص

وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة ,21191129وفً تارٌخ  72711مرزوق امٌن عبدالاله دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72761عبدالرحمن برهوم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  72145سراج صالح عثمان صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72495صابرٌن طه عبدالفتاح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191122وفً تارٌخ  72511دمحم ناجى دمحم همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72612مٌرفت امٌن دمحم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72617ماهر دمحم احمد مسرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72618ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن صالح حسن عل -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72212محمود دمحم حسن ابوحالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72213،  سبك لٌده برلم   صالح دمحم احمد مصطفً ، تاجر فرد  -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72114انور رٌاض بشاى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72128  نادره مفتاح حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  72122جمال عبد الناصر موسى سلٌمان موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72752على سلٌمان سلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72795طارق دمحم صادق عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131ٌخ وفً تار 72796حمدي دمحم علً سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72119كرٌم مجدى عبدالنبى حسونة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21191111وفً تارٌخ  71998ولٌد زؼلول احمد نوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72112زٌدان زٌدان حبٌب زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

, وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل نوع الشركة21191115وفً تارٌخ  72351دمحم طه حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72569دمحم دمحم دمحم ٌوسؾ عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش21191117وفً تارٌخ  72411رمضان عبدالعزٌز دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72541زكرٌا نبٌه عبدالمسٌح اسحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصؾ التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21191128وفً تارٌخ  61484بهاء الدٌن بركات احمد الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72224رمضان للمماوالت العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72811بٌتر برتً رمزي بسطاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72279خالد مصطفى احمد بدر سنوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72692مكى لمماوالت االعمال الصحٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  72697عرفات دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  72699وائل حمدى حسن ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72471ٌمان احمد سلٌمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سل -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72477حمزه سٌد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  72156ن مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد مبرون عبد الزٌ -  98

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191131وفً تارٌخ  72731دمحم طه عطٌه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191122وفً تارٌخ  21483سبك لٌده برلم     دمحم دمحم خلؾ دمحم ، تاجر فرد ، -  111

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72517عبدالعزٌز ٌحً امٌن مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72514ده برلم   فتحً عبدالؽفار موسً نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191119وفً تارٌخ  72178محمود احمد عبدالظاهر عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72181ده برلم   دمحم عبدالهادي دمحم زارع ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72187وائل احمد حسٌن علً فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72642سٌد سلطان احمد حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72599ابانوب زكرٌا عدلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72217باسم شعبان عطٌة عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72499ناصر على عبدهللا عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72384عادل سعدان عبدهللا عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72751حسن دمحم احمد ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن21191131وفً تارٌخ  72819مجدى جمال متولى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72818دعاء ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  29548عمرو حلمى احمد زاٌد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72481دمحم ابوالعال سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  72269رجب عبدالعظٌم امٌن السٌد فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 ؾ التأشٌر: خاص, وص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72117نصر دمحم نصر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  72717احمد هانى ماجد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72111مٌنا رضا عجٌب سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  71981احمد رجب مصطفى عبد الهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191123وفً تارٌخ  72561بدالرازق عطٌه علً الؽمري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر ع -  121

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72679دمحم احمد عبد المطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191123وفً تارٌخ  72597مصطفى مبرون دمحم الخرصه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ضٌاء  -  123

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191117وفً تارٌخ  72421احمد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  72659طه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو مصطفى دمحم  -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72547عبدالناصر احمد ٌوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72225جر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد خلٌل عبد الحافظ ، تا -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72169رفعت دمحم عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  72354فرد ،  سبك لٌده برلم    سامً دمحم فج النور عبد المنعم ، تاجر -  129

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72273خالد بدر حفناوى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72338برلم    هند سامً احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  131

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72457شرٌؾ بدري سعٌد حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131فً تارٌخ و 72771انور فهمى السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  72151عاطؾ احمد عبدهللا معبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127خ وفً تارٌ 72627رمضان عبدالرسول عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191119وفً تارٌخ  72179عبدالناصر حجازي عبدالناصر علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119ٌخ وفً تار 72196بالل على دمحم عبدهللا مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72639مدحت عزت ؼالب عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 21191117وفً تارٌخ  72434منى عبدالمجٌد دمحم بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  72121عبدالوهاب ممتاز دمحم اسماعٌل عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21191127وفً تارٌخ  71357خلٌل حسن دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72218اشرؾ دمحم فؤاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

ركة , وصؾ تم تعدٌل نوع الش21191123وفً تارٌخ  72592رامً رزٌك انطون عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72594دمحم ماهر خلٌفه خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر21191116وفً تارٌخ  72121عبد الداٌم ابو الفتوح عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  72158عماد عادل فتحً دمحم عبدالمنطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصؾ التأشٌر: خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك21191131وفً تارٌخ  72766حازم علً عبدالحمٌد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72749دمحم شعبان عبدالحى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72811احمد حسٌن محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72313خالد امٌن زكً حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72451السٌد علً السٌد ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72252نجاه على سلٌمان حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72336دمحم احمد عبدالصمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72482ر عبدالبارى نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نانٌت منٌ -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71995ابراهٌم فتحً صالح علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72719بدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل ٌعموب فهٌم ع -  156

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71976رشا محمود زكرٌا توكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72352جر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناجً ابوالمجد نجد حسٌن ، تا -  158

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72561شعبان احمد هاشم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  72421سبك لٌده برلم     عبدالرحمن السٌد دمحمى دمحم ، تاجر فرد ، -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72624حسن عجمً دمحم ؼٌضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  71712ه برلم   احمد فتحً عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  72669جمعه سٌد عبد الخالك حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72542برلم   باسم دمحم نصرالدٌن عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72176دمحم بهٌج عبدالعلٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72231جاكلٌن انور بشرى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  72171ابراهٌم هاشم عبد الرحمن عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72319لاسم لفرش السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72819دمحم احمد عبدالرحمن مصبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116ارٌخ وفً ت 72411ماجد حسن عبدالمجٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  72121بٌشوي اسكندر كامل اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72456اٌمان حنفى محمود خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72765احمد السٌد علً عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191112ٌوفً تارٌخ  72153احمد دمحم دمحم عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  72193ٌوسؾ الوردانى السٌد حسبو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة تم تعدٌل 21191127وفً تارٌخ  72647احمد فاٌز مصطفً مصطفً العدلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191123وفً تارٌخ  72611عبد الرحمن عبد الحمٌد حسانٌن عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ تم ت21191121وفً تارٌخ  72491دمحم محجوب محمود مدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  72165خالد ٌحٌى خلٌل عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد21191131ٌوفً تارٌخ  72748صٌدلٌة دكتور / دمحم البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72391سلسبٌل سٌد كمال محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

, وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة21191113وفً تارٌخ  72293ماٌسة ادرٌس احمد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72312محمود حلمً محمود دمحم عبدالبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصؾ التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر21191131وفً تارٌخ  72815امٌرة عٌد عبدالحلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  72815خالد دمحم علً عبد الؽنً للتورٌدات العامه و المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191131

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72451دمحم حسنى دمحم حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72454دمحم نجٌب كامل عبد السمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72324بٌتر عبدالخالك عزٌز جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72257مجدى كمال صالح دمحم صابون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21191114وفً تارٌخ  72334خالد دمحم علً ابراهٌم زوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72265بٌتر عادل ثابت سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التأشٌر: خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك21191121وفً تارٌخ  72487احمد محمود دمحم بعٌزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72715سعٌد صالح عبدالممصود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71977هٌثم دمحم لطفً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71982كٌرلس ٌوسؾ عبد الشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72112ابو بكر دمحم ابو بكر مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72358عمر حسٌن دمحم الزمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72555اٌهاب محمود دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191127وفً تارٌخ  72613ٌن عبدالمجٌد سلٌمان عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسم -  199

 , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72621مها دمحم عبدالفتاح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72668احمد سامر سعٌد الدٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72661دمحم سٌد احمد عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72551حافظ سٌد شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر سٌد -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  72133بٌشوي شكري صالح ؼالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72174، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاٌز عطٌه السٌد جمعه -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72227سامً ماهر عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72174 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌر ابو سرٌع عبد الهادي دمحم -  217

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72584هانى دمحم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72369سبك لٌده برلم     رجب سالم ابوزٌد دمحم ، تاجر فرد ، -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72414محمود كمال دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72582رلم   عمرو ابراهٌم عبده جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72644احمد اسماعٌل سنوسً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  72595 مصطفى  بدوى السٌد الكفراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  213

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72497عطٌة عبدالحمٌد متولى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  72162  مروة حامد عبد اللطٌؾ محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  215

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72388امجد مجدى رزق هللا جندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72746هشام عبدالعلً ابوزٌد عمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72399زٌنب خٌرت سلٌمان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113ٌخ وفً تار 72294سٌد سعدالدٌن سٌد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72311هدي دمحم فتحً عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72811سمٌر دمحم الصادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72816احمد حسٌن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد21191116ٌوفً تارٌخ  72115احمد عصام عبدالعلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72328دمحم ٌوسؾ معروؾ عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو21191111وفً تارٌخ  72263نجاه عبد التواب عبد المولى علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72332احمد ناصر حسنى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21191111وفً تارٌخ  71994رامً كمال عبد المنعم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72721دمحم حسٌن عبدالجواد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71979فوزى صابر عٌسى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  71983بٌومً عبد النبً بٌومً عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  72578عالء دمحم عبد العظٌم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  72621سعٌد بدوى عبد المنعم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72664امٌر ماهر لحظى عبده فام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 ٌر: خاصالتأش
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  72423دمحم حسن دمحم حسن ابوحسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72661دمحم فتحى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72548عالء عبدهللا ابوالفضل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72132ولٌد وجدي بٌومً امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72141محمود احمد دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191119وفً تارٌخ  72171منً جمال الدٌن عبدالحافظ محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72364 علً عبد الهادي احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72465حسٌن ٌحٌى عزت حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  72143لعزٌز عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نور احمد عبد ا -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72768وائل شاكر السٌد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72774ؾ دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطؾ عبدالرؤو -  244

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72494ولٌد حسٌن دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72651تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام صادق حنا حبٌب ،  -  246

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  72211عبدالرازق جمعه مهٌدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72219سبك لٌده برلم    دمحم كامل احمد عمر ، تاجر فرد ،  -  248

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72591ظرٌؾ سمٌر بهنان شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72588   سٌد فاروق دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  251

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72129مروة دمحم دمحم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72747هناء عبدالحمٌد فرج عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72792نعمه علً حسن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121ٌخ وفً تار 72458كشون للتورٌدات العمومٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72325احمد علً سٌد علً سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72261حمدى عبدالحلٌم احمد عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71992سندس منٌر دمحم بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21191111وفً تارٌخ  72111البكري للتجارة والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72114هانً علً حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 التأشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و21191123وفً تارٌخ  72567مصطفً عبدهللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  72357هشام عبدالرازق حسن سعودي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72556عفاؾ ابراهٌم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة 21191128وفً تارٌخ  72653مصطفى ابو عٌاد مصطفى ابو عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  72424عبد هللا دمحم عبد الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72549حسٌن ٌوسؾ دمحم محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  72131وفاء عبدالستار احمد عشماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 ٌر: خاصوصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  72141مصطفً دمحم عاشور دمحم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  72173محمود دمحم ابراهٌم حنفً الزٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 تأشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72514رمضان خمٌس كامل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72228محسن دمحم محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  72366الصراؾ لتجاره المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72271محمود دمحم ابو الٌزٌد عبد المعبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72278عمرو عبدالسالم حسٌن عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  11979ولٌد السٌد عبد الوهاب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  72698مؤمن عبدالمنعم دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72466محمود دمحم حلمى البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72463هشام عبد الرازق عبد الاله احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  41391عبد الفتاح فرج سعٌد سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  72147سامح نان لدٌس عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72511مصطفً دمحم صالح حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  72587نٌفٌن عبدالعزٌز دمحم شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  21321ولٌد عبد البارى عبد السمٌع حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  21154اشرؾ على دمحم سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72511عبدالعال سٌد عبدالعال سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72159صؾ دمحم بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناجح نا -  285

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72157دمحم عبد الخالك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  12545امد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن حماد عبد الهادى ح -  287

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72751دمحم ٌحً دمحم شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72799تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد عبدالرحمن عبدالنعٌم ،  -  289

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72821شروق اشرؾ عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72117جر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمة عبدالفتاح دمحم ابراهٌم ، تا -  291

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72249احمد جالل السٌد ابوحجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72268سبك لٌده برلم     حمدى دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ، -  293

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72335دمحم محمود حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72483احمد سٌد طه حنجل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72486مصطفى عبدالفتاح رضوان سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72718هانى دمحم صالح الدٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  297

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  72716دمحم ٌوسؾ بكرى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  298

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72111عواطؾ دمحم حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  299

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  72353محمود علً عبدالرحمن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  72676مصطفى دمحم محمود عبد الموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72623رامً سعد كمال كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191128وفً تارٌخ  72677فاٌز نسٌم موسى عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72527ٌاسر احمد ابراهٌم فؤاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 التأشٌر: خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك21191113وفً تارٌخ  72171اسالم دمحم احمد صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  72316احمد حسنى منسى عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 وصؾ التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة21191131وفً تارٌخ  72822عبد المحسن على هللا خضر حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72339هبه حسنً جمال االمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  23111كرٌم حاتم عبد المنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72412عمر احمد عبدالواحد ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72472عصام سعٌد احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72764احمد نبٌل دمحم عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72769امانى فتحى عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72625سامح دمحم عبده عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72641جمال دمحم خلٌفة سوٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72643سن السٌد دمحم المرشدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ح -  316

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72585احمد دمحم بخٌت رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  72611تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتحى صالح ناشد  -  318

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  72619عمرو دمحم الحسٌن عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72215تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء دمحم سٌد حسن ،  -  321

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72113عمر رجائى عبدالتواب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72156سبك لٌده برلم    عصام خلٌفه فهٌم عامر ، تاجر فرد ،  -  322

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72386ٌوسؾ فتحى ابراهٌم سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71969ه برلم   دمحم مجاهد بسٌس اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  324

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72756هناء دمحم دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72797رلم   رمضان دمحم احمد ابراهٌم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  326

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72453دمحم ٌوسؾ عبدالسمٌع عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  327

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  72326م   عبدالرحمن سٌد نصر امبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  328

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72264كرستٌن ٌعموب كرم حفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  329

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114تارٌخ وفً  72331دمحم احمد دمحم رشدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  68341امانى ابراهٌم اسماعٌل سنجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72115نفٌن ربٌع فاروق خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72113سماح سمٌر عبد الؽنً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71984احمد دمحم عبد الصمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  71978صابر شعبان عبدالحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21191115وفً تارٌخ  72351حاكم بأمر هللا اسماعٌل السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  72412امانى موسى حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  337

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21191123وفً تارٌخ  72571ٌاسر حسن دمحم حسن شلمامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  338

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72543صبرى عثمان عبدالفتاح عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  339

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191128وفً تارٌخ  37695عبد التواب شعبان ربٌع عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72135عمر سعٌد عمر ابوصالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21191118وفً تارٌخ  72142ٌسري هالل كامل عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  72311دمحم رحومه مندوه الالفً خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21191116وفً تارٌخ  72397دمحم صبحى دمحم عمر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72261ابراهٌم عزام صالح عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 21191131وفً تارٌخ  72816ٌاسر السٌد البدري رفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72373عاطؾ دمحم السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  347

 التأشٌر: خاص

ؾ تم تعدٌل نوع الشركة , وص21191121وفً تارٌخ  72459الهام احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  348

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72464محمود عبد النبً حامد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  349

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72474حمدي مصطفى علً صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72614السٌد حسنً السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191123وفً تارٌخ  72612الهادي لتجاره لطع ؼٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 خاص, وصؾ التأشٌر: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  72219مظهر ابراهٌم ابوالنور احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72598دٌنا شعبان دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72767حامد احمد السٌد على رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191131وفً تارٌخ  72812مكتبه الؽزالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191116وفً تارٌخ  72116ابراهٌم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خمٌس منصور حسن -  357

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72449دمحم محسن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  358

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72255عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عشماوى احمد -  359

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  71996رانده فاروق دمحم دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71974فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسٌن على -  361

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72562حسام حسن بدر فاشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  72419فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم دمحم عبدالعزٌز دمحم ، تاجر  -  363

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  58975مجدي احمد مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191128وفً تارٌخ  72652ه برلم   دمحم انور احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  365

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  72621سعٌد بدوى عبد المنعم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191118وفً تارٌخ  72134ه برلم   رجب عبدالباسط دمحم حسٌن شوارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  367

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72175احمد حسن سعد العرابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  368

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72226دمحم دمحم لرنً دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  369

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72223اسالم دمحمي دمحم ابو عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  371

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114ارٌخ وفً ت 72317دمحم محسن السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  371

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72274دمحم جمال عبد الحكم دمحم البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  372

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191115فً تارٌخ و 72367رمضان حسٌن عبدالممصود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  373

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72411سامٌة حسن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  374

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  72119مراد مجدي عطٌه اسطفانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  375

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72473صفوت هارون احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  376

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو21191122وفً تارٌخ  72515عٌد فارس عبده طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  377

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72512سعٌد رزق احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  378

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72177عٌد ابراهٌم السٌد حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  379

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72192دمحم السٌد احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  381

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  72641تامر صالح لرنى احمد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  381

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  26513محمود فاروق على على الفوال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  382

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72192اٌمن صابر جرجس شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  383

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72196رمضان مندى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  384

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191114وفً تارٌخ  72322عبدالسمٌع صابر عبداللطٌؾ جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  385

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72211مصطفً احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  386

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  72591مورٌس ذكرٌا ابراهٌم ذكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  387

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72124سعد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعد رمضان -  388

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72123هادٌة زٌنهم حامد عبد التواب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  389

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  72149جالل عبد العلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى ظرٌؾ  -  391

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72151ولٌد سٌد حسن عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  391

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72166اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رأفت رجب دمحم زٌادة ، ت -  392

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191121وفً تارٌخ  72511ربٌع دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  393

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  71968سبك لٌده برلم    عماد شنوده بدٌر عبدالمالن ، تاجر فرد ،  -  394

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72798دمحم ناصر دمحم عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  395

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  72814،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد الرحمن كمال عباس ابو عوؾ ، تاجر فرد -  396

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72817عبد الحلٌم علً عبد الحلٌم الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  397

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72253رد ،  سبك لٌده برلم   رامى سمٌر سعد عبدالممصود ، تاجر ف -  398

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72248على صابر على خلٌفة ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  399

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  72266اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن االنور عبدالحمٌد ابراهٌم ، ت -  411

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71997حمزه  لبٌب لبٌع المالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72722د ،  سبك لٌده برلم   راشد عبدالممصود راشد رواش ، تاجر فر -  412

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  72723عاصم دمحم ٌوسؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  72348سبك لٌده برلم   دمحم رجب عبد العاطً عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،   -  414

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  9268احمد مؽربى احمد جوٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72568رلم   دمحم عبدالعظٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  416

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191128وفً تارٌخ  72667عالء عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  417

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72536برلم    كرٌم دمحم الهم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  418

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72671هشام محمود احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  419

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72526ممدوح نجٌب شفٌك تاوفٌلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72546احمد حسن متولً ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114تارٌخ وفً  72318اٌمان ظاهر ٌوسؾ شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  54626مصطفى سلطان عبد الرحمن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131تارٌخ وفً  72755دمحم ذكرٌا فولً شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72754دمحم عوض عبدالبالً حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72762عٌاد ابراهٌم صادق عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72726احمد عبدالمجٌد البسمً عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  417

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72626رٌاض احمد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  418

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72628احمد دمحم السٌد الشٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  419

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191119ٌوفً تارٌخ  72191تهامً احمد تهامً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72649دمحم لدري عطا السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 التأشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع21191123وفً تارٌخ  72616ٌاسر عبد المنعم مجاور عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72645عفاؾ امام دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72221رٌمون موسى بخٌت فام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  424

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72214دمحم ابراهٌم عبده ابورواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72589عمرو مختار فوزي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72126دمحم حسن دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  427

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191131وفً تارٌخ  5662مخبز ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  428

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72461مٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاٌزه احمد رٌحان خ -  429

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72327اسامة كمال رزق احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72262ر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى محمود عبده احمد دمحم ، تاج -  431

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  71991حسام عبد الفتاح جبر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71981سبك لٌده برلم    ولٌد دمحم مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  -  433

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72116خٌرٌة فاروق عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  434

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191115وفً تارٌخ  72362لٌده برلم    محمود صابر عبدالحمٌد عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك -  435

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  72361دمحم عاشور احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72552برلم    عالء عبد هللا سلٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  437

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  72554هانى فهمى عبدالصادق ذكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  438

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21191127وفً تارٌخ  72615ده برلم   عبدالناصر عوض عبدالحمٌد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  439

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72571هاشم عاطً صابر ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  72427ده برلم   ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  441

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72136السٌد عزت مرجان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72137رجب خورشٌد دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  443

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72167محمود سٌد محمود ٌالوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119تارٌخ وفً  72171دمحم حنفى عبدالمطلب عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  445

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72515حماده سٌد دمحم محمود سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72267شٌماء لرنى دمحم ابوالنٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  447

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72694محمود بخٌت عبدالموجود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  448

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72695دمحم محمود صادق ابورحاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  449

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72461عمر فتحى دمحم عبدالرحمن علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  72142عادل سٌد ابراهٌم حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  72154سٌد حسن حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 التأشٌر: خاص

, وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  72728احمد نجاح احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  453

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72516عصام جعفر عبدالحكٌم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا21191122وفً تارٌخ  72521نعٌمة دمحم عبدالحلٌم عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72583ضحى دمحم عبدالاله محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  33814ٌاسر دمحم فتحً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  457

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72222اشرؾ اٌوب عبدهللا سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  458

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  72151فاطمه عبد الفتاح عبد الحكٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  459

 التأشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72488سماح مرلص بطرس فالمون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  63134دمحم دمحم عبد الوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  72161احمد دمحم نجٌب دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72389اشرؾ كرم ملن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  71967دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72396عزة سلٌمان عزالدٌن طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72757سٌد عبدالرازق احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191113وفً تارٌخ  72311طارق حسن عبدالفتاح عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  467

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72295امٌر عادل رٌاض ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  468

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72111فهد على مهنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  469

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72479ابراهٌم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فادى فهد خلٌل  -  471

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72251دمحم ابوالوفا محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  471

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72337عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ابوالعنٌن دمحم س -  472

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72714رمضان محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  473

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72115جر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعاد حمدي عبد الرحٌم حسن ، تا -  474

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  71985جورج ابراهٌم فلبس حنا عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  475

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72721اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى امٌن لرنى عبدالحمٌد ، ت -  476

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72349احمد دمحم دمحم عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  477

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  72681رد ،  سبك لٌده برلم   هانً دمحم حسنى امٌن السٌد ، تاجر ف -  478

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72622احمد دمحم ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  479

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72532ٌده برلم   حنفى محمود ابوعوؾ خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك ل -  481

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  72675طاهر عبد النبً كامل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  481

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72656   حنان دمحم مسلم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  482

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72534دمحم عادل فرج احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  483

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113ٌخ وفً تار 72172عمرو ماهر كامل دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  484

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72821مالن عبد المسٌح خلؾ عطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  485

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  61886اسامه ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  486

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  72122حازم دمحم صبري عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  487

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 21191131وفً تارٌخ  72771السٌد دمحم السٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  488

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72489الشرٌؾ للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  489

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  72629بٌومً شولً بٌومً منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  491

 التأشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72586امنه جمالً دمحم جمالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  491

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  31132احمد دمحم حسن عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  492

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72118ابراهٌم دمحم جمعه عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  493

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72155دمحم سعٌد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  494

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72164ولٌد ابراهٌم محمود عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  495

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72392مٌنا سمٌر الشحات شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  496

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72393دمحم ٌوسؾ عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسؾ  -  497

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72297محمود صابر عبدالعزٌز نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  498

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72298حمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   معتز باهلل ا -  499

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72817عمرو صالح شبل فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72111، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عطاهللا حسٌن عطاهللا حسٌن -  511

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72112عالء محمود عبدالعلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72254د ،  سبك لٌده برلم   سعد رمضان سعد بؽدادي ، تاجر فر -  513

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  72218دمحم محسن عبد الوهاب عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  72333سبك لٌده برلم    طارق خضر مرزوق حسٌن ، تاجر فرد ،  -  515

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72116ٌاسمٌن على دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  71987رلم   اسامة بخٌت مكسٌموس عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  517

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71988سمٌر صبرى حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128ً تارٌخ وف 72671سعودى رمضان عثمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  519

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72537حمدي دمحم دمحم شافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72618سعد رمضان دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72617جوزٌؾ ؼالً فهمً ؼالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191128وفً تارٌخ  72665اٌمان عبد الرحٌم عبد الحمٌد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72658امٌر دمحم جاب هللا الحنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21191117وفً تارٌخ  72429عبدالرحمن خالد شعبان بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  57211عبد الرحمن احمد عبد هللا حسنً عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72154طه ابو الحجاج طه مؽربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  517

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72284شرٌن عبدالمادر دمحم مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21191131وفً تارٌخ  72761احمد كرم مبرون عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  519

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72759احمد ابراهٌم دمحم ابراهٌم البدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع21191131وفً تارٌخ  72775احمد دمحم خلؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72725هدى شعبان عبدربه عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو21191131وفً تارٌخ  72731حازم ابراهٌم مصطفى مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  523

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72496سعٌد دمحم مبرون عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  524

 التأشٌر: خاص

وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة ,21191121وفً تارٌخ  72491منى ابراهٌم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  525

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72596خالد دمحم كامل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72651احمد فتحى عباس جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  527

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  72648عبٌر محمود دروٌش مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  528

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  72217طارق صالح عبدالؽنى ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  529

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  72611محمود عبد الكرٌم دمحم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72593مٌالد فرح جورج الٌاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72391اشرؾ احمد دمحم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  532

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72394دمحم دمحم عبدالرزاق عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  533

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191116وفً تارٌخ  72395شرؾ دمحم شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  534

 خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  72794حسٌن عبدالموي صابر عبدالموي الجابري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  535

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191121وفً تارٌخ  72455نٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ؼ -  536

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72462هانً علً دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  537

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  72329 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم  ابراهٌم مصطفً عبدهللا -  538

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  72331احمد عبدالرحمن عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  539

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72259اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد كمال حافظ ، ت -  541

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72271احمد كمال الدٌن دمحم جاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  541

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71999سبك لٌده برلم   دمحم بدوي طه احمد ، تاجر فرد ،   -  542

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72114اشعٌاء متى مٌالد ؼورس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  543

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71989  ربٌع اٌوب عاطؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  544

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  72347ماجد عسران ابوسبٌحه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  545

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128ً تارٌخ وف 72673هانى ربٌع عبد الفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  546

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72528خلٌل صاوى ابراهٌم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  547

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118ارٌخ وفً ت 72138اسامه ابراهٌم دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  548

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72139والء احمد سلطان بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  549

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: تم 21191122وفً تارٌخ  72512صٌدلٌه د / عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72176بكرى دمحم ربٌع بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا21191113وفً تارٌخ  72282دمحم جمال صبري عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  552

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72693بلمٌس وهبه  محمود عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  553

 وصؾ التأشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و21191131وفً تارٌخ  72758فاتن جالل حسن ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  554

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72776احمد محمود عبدالحلٌم هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  555

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72729مالن ابراهٌم فخرى اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  556

 لتأشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72636طارق فكرى مرسى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  557

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  72184هشام عبد الرؤوؾ صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  558

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72211احمد اسماعٌل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  559

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72197ولٌد مرزوق دمحم ابوالحدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  561

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72773حسام عادل عبده محمود محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  561

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72732شهدان حسٌن حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  24118رسى عبد اللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد م -  563

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  72182الخطٌب لتجاره المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  564

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  72631ادالدٌن دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شمس عم -  565

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72195دمحم السٌد محمود علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  566

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72216سٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فوزى فرؼلى احمد ح -  567

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  72435ماجد لطفً ناشد متٌاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  568

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  72439ر فرد ،  سبك لٌده برلم   مدحت عاصم دمحم عبد الحمٌد ، تاج -  569

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72173عبد ربه سعٌد عبد ربه عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  571

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72191جر فرد ،  سبك لٌده برلم   جاكلٌن نبٌه ابو الدهب موسى ، تا -  571

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72189هشام طارق مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  572

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72286لٌده برلم   مروه سٌد شعراوي احمد ، تاجر فرد ،  سبك  -  573

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72521صالح دمحم دمحم مرجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  574

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72529منى احمد دمحم رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  575

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72243نورا حسٌن السٌد المحروق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  576

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129رٌخ وفً تا 72716دمحم حسٌن عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  577

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72682احمد عثمان احمد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  578

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  72712عٌد سٌد عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  579

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72157دمحم محمود عبدالرؤوؾ بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  581

 وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191112وفً تارٌخ  72134احمد عادل فؤاد دمحم ذكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  581

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  71165محمود ابراهٌم محمود عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  582

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن21191131وفً تارٌخ  72772محمود عبدالمادر عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  583

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72199هوٌدا دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  584

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72211خالد سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  585

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  72431خالد محمود عوده محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  586

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72115فؤاد عبدالفتاح عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  587

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  72144عبداللطٌؾ السٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  588

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72177شرٌؾ عبد المنعم شعبان عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  589

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72118دمحم فراج دمحم فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  591

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72517عمرو محروس زكً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  591

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72531مد عالء احمد منسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  592

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72779ولٌد مصٌلحً شاهٌن مصٌلحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  593

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72239بول عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم مم -  594

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72714طارق امٌن عبدالمعبود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  595

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72119زكرٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نٌرة سعٌد دمحم  -  596

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72143محمود رفعت هرٌدي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  597

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72575تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد دمحم السٌد عبدالعاطً ، -  598

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72194هانً بسٌط جرجس رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  599

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72182لٌده برلم   دمحم احمد ٌونس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  611

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  42248ابوبكر حسن سمٌع سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72275   جابر سٌد ٌوسؾ عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  612

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72291شنوده ابراهٌم شنوده هٌرمٌنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72382نادر سمٌر عبدالسٌد بمطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72513احمد وجدي احمد ٌحًٌ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  615

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122رٌخ وفً تا 72533اٌمن لمعى مٌخائٌل فرنسٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72783الحسٌنً فتح هللا حبٌب عبدالمولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  617

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111تارٌخ  وفً 72242دالٌا محسن عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  618

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72712دمحم عادل ابوالمعاطى ابوعوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  619

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72687دمحم عمر احمد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  72139مً دمحم صبري دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 21191131وفً تارٌخ  72727جوٌرٌة دمحم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72186احمد شعبان دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 التأشٌر: خاص

وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة ,21191127وفً تارٌخ  72634الرفٌعً للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72445دمحم جهمى عبدالؽنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  615

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  72313خالد اسماعٌل عبدالرحٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191113وفً تارٌخ  72185عمر دمحم سٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  617

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72376احمد دمحم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  618

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72235دمحم خالد دمحم عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  619

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72467احمد عبدالعزٌز محمود عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  621

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72237حمد عبدالرحمن سٌد عبدالجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  621

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  72419علً احمد علً عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72791جٌهان السٌد عوده اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  623

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72344جرجس ؼطاس رزق نخله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  624

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72161سلٌمان محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماء عبدالحكم  -  625

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72165نجالء فتحى حسن علٌوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  626

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  72131تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌه مبرون دمحم بٌومً ، -  627

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72323بشوى نادى مبسوط هابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  628

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72288ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم طه بدر عبدالعاطً ابراهٌم ، تاج -  629

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72784السٌد خمٌس عبدالحمٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  631

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  72787اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صابر عكاشه عبدالرحٌم عبدالرحمن ، ت -  631

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  55293دمحم جمال الدٌن كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  632

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72711بك لٌده برلم   صابر ٌوسؾ رجب ابوعمٌرة ، تاجر فرد ،  س -  633

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72688مٌالد بطرس امٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  634

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72741  فادى مجدى خلٌل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  635

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  72151اسامه دمحم علٌان دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  636

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191112فً تارٌخ و 72141احمد سعٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  637

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72146رٌهام تمام احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  638

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72581سهٌر دمحم ابو العنٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  639

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72191دمحم احمد ابراهٌم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  641

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ تم ت21191114وفً تارٌخ  42248ابوبكر حسن سمٌع سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  641

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72371والء السعٌد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  642

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك21191113وفً تارٌخ  72287سامى هترل فخرى بسادة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  643

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71972اٌمن سمٌر بدٌع جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  644

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72516عماد ماهر سادروس بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  645

 ر: خاصوصؾ التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72241صباح احمد حلمً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  646

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72531طه فاروق حمزة حسن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  647

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72781دمحم صالح لاسم صاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  648

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  72416احمد عادل احمد جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  649

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  72713عٌد زؼلول محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود -  651

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72691شاهنده صابر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  651

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72736عٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن محمود عبدالن -  652

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  72138دمحم دمحم لرنً حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  653

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  72638اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا حسٌن صبره مازن ، ت -  654

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  72448عالم للتصمٌمات و االستشارات الهندسٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  655

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  72572ح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد صابر عبدالحكٌم صال -  656

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72311جٌهان عثمان حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  657

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72195،  سبك لٌده برلم    محمودمؤمن الصاوى دمحم ، تاجر فرد -  658

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72197محمود عادل حامد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  659

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  72319ٌده برلم   حماده عبدالنعٌم فهٌم شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك ل -  661

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  72321ماجد حمدى عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  661

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72188  حمادة السٌد دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  662

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  72276محمود عربى عبدالعظٌم عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  663

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72374علً حسنً علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  664

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72285عفاؾ نظٌر كراس حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  665

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117ً تارٌخ وف 72415عادل احمد سعٌد السٌد عبد البالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  666

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72788احمد حمدي محمود حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  667

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131خ وفً تارٌ 72791ممدوح دمحم ٌونس دمحم ابوحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  668

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  72127احمد سمٌر كامل حسن ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  669

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  72133رضا السٌد دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  671

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  72189عبدالرحمن خٌرى سعد ابوموسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  671

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  72428عبدالرحٌم السٌد عبدالرحٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  672

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72111دمحم احمد السٌد طوسون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  673

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191121ٌوفً تارٌخ  72447احمد دمحم صبٌح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  674

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72573ام هاشم عرفه علً عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  675

 التأشٌر: خاص

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72183سالم صالح حسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  676

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72318خلود بهجت دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  677

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72381اشرؾ صبحى حلمى دمٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  678

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72117سمٌر فاروق بخٌت زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  679

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72471سٌد عبدالعال السٌد امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  681

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  72415 عادل اللٌثً حسن ابو لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  681

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72231افراٌم نعمان لوٌز حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  682

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72241سامى بشرى فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بٌتر  -  683

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72785نبٌل متولً اسماعٌل عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  684

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72724طفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل فاروق ل -  685

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  72689ابراهٌم حسٌن ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  686

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72341، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد مرسً احمد -  687

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72739احمد حسن بالل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  688

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191112وفً تارٌخ  72148ؤ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  689

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72519شرٌؾ دمحم مرعى دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  691

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119رٌخ وفً تا 72212سٌد اشرؾ عبدالستار محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  691

 وصؾ التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191119وفً تارٌخ  72215بدر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  692

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21191116وفً تارٌخ  72112محمود دمحم فرٌح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  693

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  72431احمد خلؾ شمس الدٌن دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  694

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ركة , تم تعدٌل نوع الش21191113وفً تارٌخ  72178خطاب فودز للمواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  695

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72199دمحم صابر فتوح ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  696

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72179دمحم احمد دمحم احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  697

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  42248ابوبكر حسن سمٌع سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  698

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  46787طه خالد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  699

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72229نورا خالد عادل فضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  711

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  72234دلٌه سعٌد ابراهٌم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  711

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72523ق دمحم عبدالموى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طار -  712

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72786دمحم كمال دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  713

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  72691رازق دمحم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سحر عبد ال -  714

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  72717ولٌد محمود دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  715

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72742سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سمٌر جمعه -  716

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  72149علً حسٌن حسٌن عبد الصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  717

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  72433، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ٌحً احمد دمحم عٌسى -  718

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72118احمد رمضان احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  719

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  72147د ،  سبك لٌده برلم   خلٌل ابراهٌم صادق بولس ، تاجر فر -  711

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72581دٌنا شكرى السٌد حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  711

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72291ك لٌده برلم   حسن عبدالحمٌد احمد ابوالهنا ، تاجر فرد ،  سب -  712

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72385اٌمن مصطفى السٌد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  713

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71971لم   صبحى احمد محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  714

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72233دمحم مصطفى على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  715

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111فً تارٌخ و 72244دمحم دمحم عطادمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  716

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72544مٌنا طلعت عوض حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  717

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72532حنفى محمود ابوعوؾ خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  718

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72686عمرو ابراهٌم فتحى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  719

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21191131وفً تارٌخ  72735مصطفى رشاد عمٌلى وهمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  721

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  72152حسٌن جمال دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  721

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ21191112وفً تارٌخ  72135دمحم دمحم سعٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  722

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  72436فادي اسماعٌل حسن عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  723

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  72437مى عبد العزٌز عبد الحكٌم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  724

 التأشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72444ٌامنة سٌد فراج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  725

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72574عبدالواحد دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  726

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  72576رشا محمود عبد الرحٌم ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  727

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72181دمحم موسى دمحم ابو الؽٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  728

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72365احمد جمال بٌومً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  729

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  58143محمود السٌد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  731

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191116وفً تارٌخ  72381م دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هبه هللا هاش -  731

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121وفً تارٌخ  72469اسماء عبداللطٌؾ السٌد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  732

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  72245د العزٌز التش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد العزٌز حسن عب -  733

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72478على عبدالاله امٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  734

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191128وفً تارٌخ  72683عبد المنعم عبد المؤمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احالم دمحم نور الدٌن -  735

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  72341احمد فتحً صالح عبد الموي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  736

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  72343ده عبد العزٌز ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام حما -  737

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72158احمد السٌد عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  738

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72164ر سامً جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامٌه منٌ -  739

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72167عالءمحمود عبدهللا عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  741

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  72132مماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالحً مصطفً لل -  741

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72183عبدهللا كمال دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  742

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  72185دمحم عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفً دمحم السٌد -  743

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72316دمحم حافظ السمرى الزهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  744

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72317ن حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعال دمحم حس -  745

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72186كرٌم طارق دمحم السٌد دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  746

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72187، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   معتز فكري جودة دمحم  -  747

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72375احمد اسماعٌل احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  748

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72277رد ،  سبك لٌده برلم   وائل السٌد مسلم السٌد ، تاجر ف -  749

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72281رزق هللا شحاته رزق هللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  751

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  72468سبك لٌده برلم    احمد رمضان دروٌش عمران ، تاجر فرد ،  -  751

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72232مٌنا دنٌال ملن كرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  752

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72236   اسامة هشام حافظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  753

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  72414احمد عبد الحمٌد دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  754

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117فً تارٌخ و 72413منى محمود محمود حنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  755

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72793اسماء ٌحًٌ دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  756

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72743طل لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  757

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72745رضاعبداللطٌؾ حافظ اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  758

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191127 وفً تارٌخ 72632مصطفً احمد عبدالهادي دمحم ابوؼزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  759

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  72198هوٌدا مرشدى عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  761

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  72441دمحم عبد هللا احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  761

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  72441سٌده عبد الستار هالل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  762

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تعدٌل نوع الشركة , تم 21191123وفً تارٌخ  72566حسام حسن فتحى عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  763

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72378صابر لاسم علً فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  764

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  72476دمحم انور دمحم ابوشنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  765

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72524عبده همام دمحم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  766

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  72681احمد حسانٌن رٌان حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  767

 ؾ التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72718مصطفى محمود على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  768

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72713ماٌكل سامى ربٌع عوض جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  769

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  72345عاطؾ ماجد رزق هللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  771

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72346السٌد عبدالفتاح دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  771

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191113وفً تارٌخ  72162دمحم دمحم جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  772

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72163احمد عبدالباسط دمحم احمد شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  773

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  72129صموئٌل سمٌر بشاره جاد الرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  774

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72518تامر فاروق امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  775

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191119وفً تارٌخ  72181ن احمد حسن النشولاتً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مروه محس -  776

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72188نٌروز بباوى خله بباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  777

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  72312علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا دمحم سٌد  -  778

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72193مجدي علً احمد منجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  779

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  15633اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفً عبد المجٌد دمحم الخولً ، ت -  781

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191114وفً تارٌخ  72321المهدى للمماوالت العامة والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  781

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191113وفً تارٌخ  72181 الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالرحمن هارون دمحم -  782

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  72372هانً دمحم عبد الؽنً دمحم كفافً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  783

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72782 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد صالح دمحم دمحم -  784

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72238سٌد صالح حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  785

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  72418،  سبك لٌده برلم   احمد جمعه اسماعٌل جمعه ، تاجر فرد  -  786

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  72411سٌد جمعه عبد الحلٌم سلومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  787

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72789لٌده برلم    احمد دمحم رمضان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك -  788

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  72663امل حسٌن دمحم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  789

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  72715 دمحم هانى حسن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  791

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  72685رٌم عز الدٌن عبد المادر اسحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  791

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131فً تارٌخ و 72734دمحم سٌد هاشم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  792

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  72738احمد ابوالمجد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  793

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112ٌخ وفً تار 72137عادل عبده دمٌان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  794

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  72637معتز مدحت دمحم طاهر مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  795

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  72214عماد محمود دمحم بشندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  796

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72116الفخرانى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  797

 التأشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال21191117وفً تارٌخ  72438اسالم عٌد تؽٌان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  798

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  72432دٌاب السعودى عبدالوهاب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  799

 وصؾ التأشٌر: خاص

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  72125بٌشوى لطفى ٌوسؾ حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  811

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72446دمحم ابراهٌم السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  811

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72577عبدهللا دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  812

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191113وفً تارٌخ  72289ولٌد دمحم نبٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  813

 خاص

تم تعدٌل نوع 21191116وفً تارٌخ  72383عبدالرحمن سالمه عبدالرحمن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  814

 خاص الشركة , وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  71973بدر صالح احمد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  815

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  72535على عبد اللطٌؾ محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  816

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  72246دمحم حنفى محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  817

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72711مٌنا عفت تاوضرس ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  818

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  72342د النظٌر دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن عب -  819

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72159ماهر فتحى ذكى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  811

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  72166 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جٌهان توفٌك حسٌن دمحم -  811

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  72442دمحم زٌن الدٌن دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  812

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  72565رد ،  سبك لٌده برلم   وائل عبدالعزٌز ٌونس ، تاجر ف -  813

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  72314جمال حسانٌن حنفً حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  814

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72184،  سبك لٌده برلم   اسالم دمحم عبدالعزٌز ابوشادى ، تاجر فرد  -  815

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  72377دمحم جمال حسن كرمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  816

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72522  امٌر ثروت لوٌس مجلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  817

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  72525هانً سٌد بكري محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  818

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  72778عبدهللا سعد حنفى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  819

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  72417مراد احمد مراد عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  821

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111ارٌخ وفً ت 72256خالد دمحم دمحم عبد الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  821

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  72329تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ ابراهٌم ابراهٌم مصطفى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  822

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191114

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  72711سبك لٌده برلم    عبدالموجود رمضان دمحم على ، تاجر فرد ،  -  823

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  72719هانى لبٌب عبدالنبى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  824

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  72161ده برلم   ناجى فتحى ٌسن شحاته خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  825

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  72128عزٌز خلٌفه حنا جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  826

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ خالد شمس  39631تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 الدٌن مصطفى محمود  

 الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح/ الشمس   39631ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21191111ٌ،  فى تارٌخ :   -  2

الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح/ المكة  46787تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  3

 للمنظفات الصناعٌه  

 الى: اصبحت السمة التجارٌة /الٌوجد   12545عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت21191111،  فى تارٌخ :   -  4

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ المؤسسة  52857تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  5

 العالمٌة العمال حفر ابار والتورٌدات العمومٌة  

الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح/ مؤسسة  21916تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  6

 الرحمة للكرٌتال  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ نهرالحٌاه  29855تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  7

 العمال حفر االبار  

الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح/مؤسسة  58237تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  8

 الهدى لتورٌدات الزهور  

الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح/ التاج  71744تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  9

 لتجمٌل  االنٌك ل

 الى: أصبحت / االدهم للمالبس الجاهزة   58116تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  11

الى: اصبحت / االتحاد الهندسً  17915تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  11

 لاللكترونٌات  

 الى: اصبحت / الحمد للتورٌدات   57157تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112ى تارٌخ : ،  ف  -  12

 الى: اصبحت / اكس اكس لخٌاطه المالبس   35123تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  13

الى: اصبحت / مؤسسه الجودي لتجاره  14913ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد21191112،  فى تارٌخ :   -  14

 وتوزٌع المواد الؽذائٌه  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ مؽسله  16527تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  15

 ومشحمة المصرٌة  

 الى: اصبحت / هاي تكنولوجً للتجاره   61185التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 21191113،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: اصبحت / الندى للتورٌدات العمومٌة   64196تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  17

الى: اصبحت / تشٌنا ستورز للتجاره و  42183الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة 21191113،  فى تارٌخ :   -  18

 التوزٌع  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الزٌن  62871تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  19

 للتورٌدات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/سابن  55131ة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد21191116،  فى تارٌخ :   -  21

 لالكٌاس والشنط والبالستٌن  

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/فوزى  62147تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  21

 رمضان عبدالسمٌع عبدالسالم  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ المؤسسة  29548ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21191116،  فى تارٌخ :   -  22

 المصرٌة للنمل الخفٌؾ  

 الى: اصبحت / الفتوح للتورٌدات العمومٌه   72126تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: أصبح / مصوؼات عدلً   61215تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ال21191118،  فى تارٌخ :   -  24

الى: اصبح / مؤسسة الؽزالً لالستٌراد  3627تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  25

 والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والمماوالت العمومٌة واالستثمار العماري  

 الى: اصبحت / كوفً شوب المشربٌه   5622تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: تعدٌل / دهب كسراوي دمحم ابراهٌم   5622تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  27

 الى: اصبحت / دلٌلن للخدمات الحكومٌه   71256ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21191118،  فى تارٌخ :   -  28

 الى: اصبحت / ال ٌوجد   25466تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  29

 لى: اصبحت / مكتب التاال للنمل والرحالت  ا 69613تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  31

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/مالتى  31397تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  31

 سلٌوشنز  

 سمة التجارٌة لتصبح/ البركة  الى: تعدٌل ال 55898تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  32

الى: اصبحت / ام سً ماركت للتجاره  61899تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  33

 االلكترونٌه الموزعه  

 جد  الى: اصبحت / ال ٌو 67641تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  34

الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح/ مؤسسة  36549تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  35

 الفاٌز  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ مؤسسة  49145تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  36

 ارة كافتٌرٌات ولاعات افراح ومالهى  العمدة الد

الى: اصبحت / جبه لالعالؾ و الكتاكٌت و  1898تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  37

 التورٌدات عمومٌع و تورٌد النشاره  

 الى: اصبحت / مؤسسه المواسمً نٌو   72172تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  38

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الراعى  71925تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  39

 لخٌاطة المالبس الجاهزة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الوادى  41441تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  41

 للتورٌدات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: اصبحت / الخضر لالدوات الكتابٌه   71948تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  41

 ل السمة التجارٌة لتصبح/ اوتو  الى: تعدٌ 18168تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  42

الى: اصبحت / معرض مكه المكرمه لبٌع  71911تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  43

 االطارات والبطارٌات  

 ٌو كونستركشن  الى: اصبحت / ن 72187تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  44

 الى: اصبحت / مؤسسه سكاي الٌن   59585تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  45

 الى: اصبحت / االشراق لالسمنت والجبس   23416تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  46

 الى: مؤسسه الحاتم للمجمدات   23111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115:  ،  فى تارٌخ  -  47

الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح/ مؤسسة  64493تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  48

 الطارق  

الى: اصبحت / زوم لجمٌع خدمات كامٌرات  46955دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتع21191116،  فى تارٌخ :   -  49

 المرالبه  

الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح/مكتب  5754تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  51

 العطار لالستٌراد والتصدٌر  

الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح / الفٌروز  72335لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا21191116،  فى تارٌخ :   -  51

 للجبس واالسمنت  

 الى: عادل عبد النبً عبدهللا صدٌك   8768تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  52

 الى: الصدٌك للبماله   8768عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت21191116،  فى تارٌخ :   -  53

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/مكتب  51836تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  54

 الهدى لتورٌد مواد البناء  

الى: اصبحت / مؤسسه المدٌنه لتجاره السلع  29151لممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا21191116،  فى تارٌخ :   -  55

 الؽذائٌه  

 الى: اضافة السمة التجارٌة لتصبح/ الشرق   69549تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  56

 الى: اصبحت / فٌتنس برو   44953م تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل21191117،  فى تارٌخ :   -  57

الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح/  51616تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  58

 تكنولوجٌا المستلزمات الطبٌة  

 ضافه السمة التجارٌة لتصبح/ الشرق  الى: ا 69549تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  59

   peaceالى: أصبحت / السالم  34432تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  61

 الى: أصبحت / المحبة للبراوٌز   71146تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  61

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح  72229تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121فى تارٌخ :   ،  -  62

 /الخالدٌكس الهندسٌة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الخواص  11881تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  63

 جٌم  

 لنمل العمال   M Gالى: اصبحت / ام جً  72171تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121ى تارٌخ : ،  ف  -  64

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ حلو  69911تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  65

 الطٌبٌن  

 الى: اصبح / اشرؾ حسانٌن   18168تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  66

الى: اصبحت / اوتو االشرؾ لتجاره  18168تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  67

 السٌارات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/  29421ٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21191121،  فى تارٌخ :   -  68

 االسكندرانى لالسمنت  

 الى: اصبحت / جراند الٌجار السٌارات   54954تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  69

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ رٌلود  65479تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  71

 ستور لتصنٌع وتورٌد المالبس الجاهزة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ اتٌلٌة  35727تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  71

 ومٌن اب جٌدات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ مؤسسه  46412عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت21191121،  فى تارٌخ :   -  72

 االصلى لمطع ؼٌار الموتوسٌكالت واالكسسوار  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/الوعد  52555تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  73

 وسٌكل  لتجارة التون تون  والموت

 الى: اصبح/ دمحم ابراهٌم حلمى سرحان   66465تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  74

 الى: اصبحت /المكتب الدولى   66465تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  75

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ ابراهٌم  72329تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  76

 ابراهٌم مصطفى عبدالعال  

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ كمبٌوتن   33958تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  77

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ سولٌتٌر  48292تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  78

 جولد  

 الى: اصبحت / خان الشاهٌن   58293تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  79

 الى: اصبح/ احمد عٌد احمد دمحم عبدهللا   63644الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم21191123،  فى تارٌخ :   -  81

الى: اصبحت / مكتب الجبرٌلً لتصنٌع  64616تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  81

 الموبلٌا والتجاره واالستٌراد والتصدٌر  

 الى: اصبحت/ الحنٌن لالستثمار العمارى   29857ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21191123ٌ،  فى تارٌخ :   -  82

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الممتاز  72121تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  83

 للصٌانه والتورٌدات الكهربائٌة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: اصبحت / الجوكر لمالبس االطفال   54626تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  84

 الى: اصبح / فرج للتمور   12115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  85

 الى: اصبحت / الصمر الفضً للتورٌدات   71621لم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر21191128،  فى تارٌخ :   -  86

الى: اعٌان لخدمات التدرٌب واالستشارات  58144تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  87

 وانظمة الجودة  

 ى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ فاشونستا  ال 51425تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  88

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الدمٌرى  72162تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  89

 لالتصاالت  

دٌل السمة التجارٌة لتصبح/ جلوبال الى: تع 58144تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  91

 انترناشونال سٌرتفٌكٌشن  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/االلفى  6977تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  91

 لتكٌٌؾ هواء وكهرباء السٌارات ولطع ؼٌار  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ ابٌكس  71761عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت21191131،  فى تارٌخ :   -  92

   apex technologyتكنولوجى 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ دو  53516تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  93

   do international for trade -doitالعالمٌة للتجارة 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ كالس  72372تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  94

 موتورز  

الى: اصبحت / معرض عالمٌه كونتننتال  71914تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  95

 ٌارات  لتجاره الس

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الشرٌؾ  56951تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  96

 للتورٌدات العمومٌة  والمماوالت  

رفٌس لخدمات الى: اصبحت / اللوتس س 51312تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  97

 النظافه  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ كشرى  65189تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  98

 السلطان  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 29548برلم       21191116خ : حلمى احمد زاٌد جمعه الكتاتنى   ، تارٌ -  1

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل  تم    21191112، وفى تارٌخ    65921مٌنا مٌالد و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه مستحماته

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    61877من  سبك لٌدها برلم : عادل احمد زٌتون وشرٌكته  ، شركة تضا   - 2

 السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه مستحماته

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    61383سحر حسام الدٌن منٌر و شرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 شرٌن كافه مستحماته السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    42689داود اسماعٌل داود وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  أمر محو لفسخ الشركة و استالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب    21191116فى تارٌخ ، و   42689داود اسماعٌل داود وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 السجل  أمر محو لفسخ الشركة و استالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب السجل  أمر    21191116، وفى تارٌخ    41374احمد حازم وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 محو لفسخ الشركة و اسالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب السجل  أمر    21191116، وفى تارٌخ    41374رٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : احمد حازم وش   - 7

 محو لفسخ الشركة و اسالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب    21191116، وفى تارٌخ    48676احمد دمحم ابو العنٌن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

 لفسخ الشركة و اسالم كل شرٌن كافه حموله السجل  أمر محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191127، وفى تارٌخ    63828احمد امٌن السٌد و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه مستحماته

تم محو/شطب    21191129، وفى تارٌخ    61952:  شركه عمرو وهانً وشركاؤه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم   - 11

 السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولة

تم محو/شطب السجل  تم فسخ    21191131، وفى تارٌخ    36345عفت وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 الشركة واستالم كل شرٌن كافه مستحماته

تم    21191131، وفى تارٌخ    35442عبد المنعم على وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : وائل عادل    - 12

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه مستحماته

تم    21191131، وفى تارٌخ    35442وائل عادل عبد المنعم على وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 /شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه مستحماتهمحو

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 42347أصبح / هناء شعبان وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   2511110111رأس المال لٌصبح رأس مالها ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 42347هناء شعبان طه و شركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   2511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191112وفً تارٌخ   ، 55843صٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،حسٌن فتحى عبد الفتاح وشرٌكه تو -  3

 جنٌه   5111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191116وفً تارٌخ   ، 53175عمرو وهبه وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   21111110111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال  21191116وفً تارٌخ   ، 61757طارق ٌحًٌ زكرٌا احمد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   1111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191116وفً تارٌخ   ، 61757كرٌا وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح/ دمحم ٌحٌى ز -  6

 جنٌه   1111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191116وفً تارٌخ   ، 63129ماجد دمحم اسماعٌل السٌد احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   1111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ   ، 26165اصبح / دمحم شعبان علً اسماعٌل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   2111110111،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

تم تعدٌل رأس المال  21191119وفً تارٌخ   ، 26165دمحم شعبان علً اسماعٌل وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   2111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ   ، 26165سبك لٌدها برلم ، اصبح / دمحم شعبان علً اسماعٌل وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، -  11

 جنٌه   2111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  21191119وفً تارٌخ   ، 26165دمحم شعبان علً اسماعٌل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   2111110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأ

تم تعدٌل رأس المال ,  21191114وفً تارٌخ   ، 23532عماد مكرم فكري وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191115وفً تارٌخ   ، 45472و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم فرحات ابراهٌم  -  13

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

,  تم تعدٌل رأس المال 21191116وفً تارٌخ   ، 52841مجدى صبحى وشركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   375110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191117وفً تارٌخ   ، 62935هٌثم اسماعٌل اسماعٌل فرج وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   11111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191117وفً تارٌخ   ، 46641مروه وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

, وصؾ  تم تعدٌل رأس المال 21191117وفً تارٌخ   ، 46641مروه وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ   ، 59172بٌومً عبد الخالك علً الجٌزاوي و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   511110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191122وفً تارٌخ   ، 33816ماهر و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

لمال , وصؾ تم تعدٌل رأس ا 21191122وفً تارٌخ   ، 33816ماهر و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191122وفً تارٌخ   ، 33816ماهر و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191122وفً تارٌخ   ، 33816توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، ماهر و شركاه -  22

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21191122وفً تارٌخ   ، 69155شركه صالح عماد الدٌن عبد الهادي و احمد ٌوسؾ شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   311110111م تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ت

اصبح / شركه صالح عمادالدٌن عبدالهادي وشركائه احمد ٌوسؾ فتوح واحمد رضا عبدالفتاح سعد شركة تضامن  ، سبك  -  24

ؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وص 21191122وفً تارٌخ   ، 69155لٌدها برلم ،

 جنٌه   311110111،

تم تعدٌل رأس  21191127وفً تارٌخ   ، 26167عادل ابراهٌم حسٌن متلمح وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   511110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191127وفً تارٌخ   ، 26167براهٌم حسٌن متلمح وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،عادل ا -  26

 جنٌه   511110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  21191127وفً تارٌخ   ، 52743علً احمد علً ابراهٌم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   21111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191128وفً تارٌخ   ، 58418دمحم شعبان ومنصور علً شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   2111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191128وفً تارٌخ   ، 69246اصبحت/ ولٌد صالح المنصوري و شركاءه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   31111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191128وفً تارٌخ   ، 69246برلم ،ولٌد صالح المنصوري وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -  31

 جنٌه   31111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191128وفً تارٌخ   ، 69246اصبحت/ ولٌد صالح المنصوري و شركاءه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   31111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،  تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس  21191128وفً تارٌخ   ، 69246ولٌد صالح المنصوري وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   31111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191131وفً تارٌخ   ، 66351وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،مصطفى ٌوسؾ مصطفى  -  33

 جنٌه   2511110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم  21191111وفً تارٌخ  21891دان و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجاري /محمود زٌ -  1

الدور  -امام مولؾ سٌارات الصؾ  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / مدٌنة الصؾ ش الجمهورٌة برج المدٌنة المنورة 

 24الثامن شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  21891م    سامح فاروق وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برل -  2

 24الدور الثامن شمة  -امام مولؾ سٌارات الصؾ  -الـتأشٌر:   ، أصبح / مدٌنة الصؾ ش الجمهورٌة برج المدٌنة المنورة 

تم  21191111رٌخ وفً تا 21891تعدٌل االسم التجاري /محمود زٌدان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

الدور  -امام مولؾ سٌارات الصؾ  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / مدٌنة الصؾ ش الجمهورٌة برج المدٌنة المنورة 

 24الثامن شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  21891سامح فاروق وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 24الدور الثامن شمة  -امام مولؾ سٌارات الصؾ  -أشٌر:   ، أصبح / مدٌنة الصؾ ش الجمهورٌة برج المدٌنة المنورة الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  68814عامر سٌد دمحم عبدالحلٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

  -لسم العٌاط-ح / ش ابو النجم بجوار مسجد عمر بن الخطاب وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصب

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  58542علً محسب علً محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 ب شارع ربٌع الجٌزي81وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  53175ها برلم    عمرو وهبه وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌد -  7

 مدٌنه نصر -الحً السابع  -ش الجاحظ متفرع من عبد هللا العربً  29الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌل العنوان , تم تعد 21191116وفً تارٌخ  61757طارق ٌحًٌ زكرٌا احمد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 التعاون -ش الملن فٌصل 241عمار  9وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  61757اصبح/ دمحم ٌحٌى زكرٌا وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 التعاون -ش الملن فٌصل 241ار عم 9وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  41165سالمه دمحم رمضان وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شارع المعهد الدٌنً مع امتداد شارع المومٌه العربٌه الوراق

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  62712د و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    مصطفى محمود سٌ -  11

 الوراق -المومٌة العربٌة -شارع العسوى 6وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تعدٌل العنوان , تم  21191114وفً تارٌخ  23532عماد مكرم فكري وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 مدٌنه التحرٌر امبابه 9شارع  18وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52841مجدى صبحى وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 امبابه -ش المدس من ش المطار  6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  72315ة دمحم عبدالمادر منتصر وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    فاطم -  14

 -ناحٌه ؼرب السوٌس  -لرٌه دمحم كرٌم  -ج  139العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ لطعه 

 21191117وفً تارٌخ  2644، جمعٌة تعاونٌة ،  سبك لٌدها برلم    الجمعٌة التعاونٌة االستهالكٌة الهالى منطمة المساحة  -  15

 أ النزهه2عماره  1171تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شارع المماولون العرب مربع 

 21191123وفً تارٌخ  2644م    الجمعٌة التعاونٌة االستهالكٌة الهالى منطمة المساحة ، جمعٌة تعاونٌة ،  سبك لٌدها برل -  16

 شارع حسن الصبان فٌصل 7تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  59483سهام حسنً حلمً وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 اكتوبر 6الحً الثانً المجاوره ب بمدٌنه الشٌخ زاٌد  41رض رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / الفٌال الممامه علً لطعه اال

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  52743علً احمد علً ابراهٌم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  18

بالتوسعات الشمالٌه وامتدادها  C.P.Cارض مجمع  - 2ضمن االرض فً المطعه رلم  57وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / المطعه رلم 

 اكتوبر 6مدٌنه 

تم  21191128وفً تارٌخ  69246اصبحت/ ولٌد صالح المنصوري و شركاءه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  19

 الدور االول  -ش االهرام  317تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان /

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  69246، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     ولٌد صالح المنصوري وشرٌكه -  21

 الدور االول  -ش االهرام  317وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان /

تم  21191128وفً تارٌخ  69246اصبحت/ ولٌد صالح المنصوري و شركاءه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 الدور االول  -ش االهرام  317ان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان /تعدٌل العنو

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  69246ولٌد صالح المنصوري وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 الدور االول  -ش االهرام  317وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  27227و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اشرؾ جوده  -  23

 سنتر المهندسٌن الحً االول المجاوره االولً الشٌخ زاٌد 79الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  27227اصبح / اشرؾ جوده وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 سنتر المهندسٌن الحً االول المجاوره االولً الشٌخ زاٌد 79وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  27227اصبح / اشرؾ جوده وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 حً االول المجاوره االولً الشٌخ زاٌدسنتر المهندسٌن ال 79وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  32444مسعد سٌد دمحم شاذلً و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 طلبٌة-حاره سعداوى زمزم من ش الثالثٌنى الجدٌد 19وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  36886عبد الؽفار وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عبد الؽفار على  -  27

 اكتوبر6مدٌنة -4الحى  2مجاورة  311العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ العمار

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ن دمحم عبد هللا وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   دمحم حس -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  59491

امة وتورٌدات عمومٌة ،  سبك اصبح/ دمحم حسن عبدهللا حسن وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماوالت ع -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  59491لٌدها برلم   

أصبح / هناء شعبان وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  أصبح / تجارة وتوزٌع المستحضرات البٌطرٌة واضافات االعالؾ وتعبئة  -  3

المواد الؽذائٌة السائلة والحبوب والتصنٌع لدى الؽٌر والتوكٌالت التجارٌة والتصدٌر ،  وتؽلٌؾ اضافات االعالؾ السائلة والبودرة و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  42347سبك لٌدها برلم   

فات االعالؾ وتعبئة هناء شعبان طه و شركائها ، توصٌة بسٌطة  أصبح / تجارة وتوزٌع المستحضرات البٌطرٌة واضا -  4

وتؽلٌؾ اضافات االعالؾ السائلة والبودرة والمواد الؽذائٌة السائلة والحبوب والتصنٌع لدى الؽٌر والتوكٌالت التجارٌة والتصدٌر ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  42347سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  55843ٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   حسٌن فتحى عبد الفتاح وشر -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191112

شرٌؾ دمحم البربرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ التصدٌر وتصنٌع ال ٌو بى فى سً والبالستٌن والتورٌد  -  6

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  34385جال النشاط والتورٌدات العمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   والتركٌب فى م

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً  58542علً محسب علً محمود وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / التوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  7

 , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط21191116تارٌخ 

وفً  63129ماجد دمحم اسماعٌل السٌد احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط /استثمار عمارى ،  سبك لٌدها برلم    -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191116تارٌخ 

وفً تارٌخ  36139شاط االستٌراد . ،  سبك لٌدها برلم   احمد حسن كامل محمود سعد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  حذؾ ن -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191119

هشام دمحم دمحم عبدالرحمن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / شحن الرصٌد االون الٌن وبٌع كروت الشحن ،  سبك  -  11

 عدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم ت21191115وفً تارٌخ  69931لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مروه وشرٌكها ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح /بٌع مشؽوالت ذهبٌه ة فضٌه و منتجات مستخدم فٌها االحجار الكرٌمه  -  11

شركة   تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:21191117وفً تارٌخ  46641و مشؽوالت نحاسٌه و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

مروه وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /بٌع مشؽوالت ذهبٌه ة فضٌه و منتجات مستخدم فٌها االحجار الكرٌمه  -  12

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21191117وفً تارٌخ  46641و مشؽوالت نحاسٌه و التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

الد احمد عباس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / التوكٌالت التجارٌه و تصدٌر و توزٌع و بٌع و اصبح خ -  13

وفً تارٌخ  18336تورٌد السٌارات بكافه انواعها و اجزائها و لطع ؼٌارها و اكسسوارتها و مكوناتها ،  سبك لٌدها برلم   

 ة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توص21191117ٌ

لؤي دمحم سٌد عبد هللا و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ التورٌدات واالنشاءات المٌدانٌة  والمعمارٌة والطرق  -  14

تم 21191123وفً تارٌخ  28817والمطارات والمماوالت واالنتاج الزراعى ونمل مواد المحاجر والمناجم ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتعدٌل النشاط , 

اصبح / لؤي دمحم سٌد عبد هللا و شرٌكاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ التورٌدات واالنشاءات المٌدانٌة  والمعمارٌة  -  15

وفً تارٌخ  28817والطرق والمطارات والمماوالت واالنتاج الزراعى ونمل مواد المحاجر والمناجم ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191123

لؤي دمحم سٌد عبد هللا و شرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ التورٌدات واالنشاءات المٌدانٌة  والمعمارٌة والطرق  -  16

تم 21191123وفً تارٌخ  28817 والمطارات والمماوالت واالنتاج الزراعى ونمل مواد المحاجر والمناجم ،  سبك لٌدها برلم  

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

اصبح / لؤي دمحم سٌد عبد هللا و شرٌكاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/ التورٌدات واالنشاءات المٌدانٌة  والمعمارٌة  -  17

وفً تارٌخ  28817ناجم ،  سبك لٌدها برلم   والطرق والمطارات والمماوالت واالنتاج الزراعى ونمل مواد المحاجر والم

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191123

تم 21191123وفً تارٌخ  69837دمحم احمد حسنٌن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / مخبز طبالً ،  سبك لٌدها برلم    -  18

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  17122 حامد ابراهٌم ابراهٌم وشرٌكته ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   اصبح دمحم -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191127

حضرات نارٌمان محمود ذكً وشركاها ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع جمٌعانواع المنظفات الصناعٌه ومست -  21

التجمٌل بجمٌع انواعها وتوزٌع وتجمٌع جمٌع انواع الكٌماوٌات والمنظفات ومواد التعبئة والتؽلٌؾ والتصدٌر وعموم نمل البضائع ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191127وفً تارٌخ  55317سبك لٌدها برلم   

شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع جمٌعانواع المنظفات الصناعٌه  أصبح / دالٌا سمٌر السٌد بدٌر وشرٌكتها ، -  21

ومستحضرات التجمٌل بجمٌع انواعها وتوزٌع وتجمٌع جمٌع انواع الكٌماوٌات والمنظفات ومواد التعبئة والتؽلٌؾ والتصدٌر وعموم 

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , 21191127وفً تارٌخ  55317نمل البضائع ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم شعبان ومنصور علً ، شركة تضامن  اصبحت / اٌجار سٌارات لحساب الؽٌر و تورٌدات عمومٌه و شحن بضائع و  -  22

تم 21191128وفً تارٌخ  58418خدمات متكامله فً مجال تاجٌر السٌارات و تورٌد عماله داخلٌه للؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن تعدٌل النشاط ,

هانً جمال علً عبد التواب وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191128وفً تارٌخ  53546



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العمومٌه ،  سبك اصبحت / ولٌد عبد الفتاح عبد المطلب سلٌم و شرك -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191128وفً تارٌخ  53546لٌدها برلم   

ا اصبحت / هانً جمال علً عبد التواب و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العمومٌه ،  سبك لٌده -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191128وفً تارٌخ  53546برلم   

هانً جمال علً عبد التواب وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191128وفً تارٌخ  53546

اصبحت / ولٌد عبد الفتاح عبد المطلب سلٌم و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العمومٌه ،  سبك  -  27

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191128وفً تارٌخ  53546لٌدها برلم   

طة  تعدٌل النشاط لٌصبح / المماوالت العمومٌه ،  سبك لٌدها اصبحت / هانً جمال علً عبد التواب و شركاه ، توصٌة بسٌ -  28

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191128وفً تارٌخ  53546برلم   

اصبح / اشرؾ جوده وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / المستلزمات الطبٌه والمماوالت العمومٌه وحذؾ نشاط  -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131وفً تارٌخ  27227ٌدها برلم   االستٌراد ،  سبك ل

اشرؾ جوده و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / المستلزمات الطبٌه والمماوالت العمومٌه وحذؾ نشاط االستٌراد ،   -  31

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  27227سبك لٌدها برلم   

اصبح / اشرؾ جوده وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / المستلزمات الطبٌه والمماوالت العمومٌه وحذؾ نشاط  -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131وفً تارٌخ  27227االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

، توصٌة بسٌطة  اصبح / تجارة وتورٌد مستلزمات اجهزة التكٌٌؾ ومستلزماتها  مصطفى ٌوسؾ مصطفى وشرٌكته -  32

وصٌانتها وتركٌبها واالجهزة الطبٌة ومستلزماتها واجهزة االطفاء واالدوات الكهربائٌة واالجهزة الكهربائٌة واالدوات الكتابٌة 

تم تعدٌل النشاط , 21191131وفً تارٌخ  66351برلم   والمماوالت العامة ) دون االحبار والطباعة واالنترنت ( ،  سبك لٌدها 

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  43974تها ، سبك لٌدها برلم   اصبح / امٌره حلمى جوده وشرٌكا -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  43974خالد على السٌد على وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  2

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191119وفً تارٌخ  26165سماعٌل وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   اصبح / دمحم شعبان علً ا -  3

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  26165دمحم شعبان علً اسماعٌل وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  4

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة 21191119وفً تارٌخ  57518وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   علً ابو زٌد  -  5

 بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  57518اصبح / محمود علً ابو زٌد وشركائه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191116وفً تارٌخ  42689اود وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   داود اسماعٌل د -  7

 توصٌة بسٌطة

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن21191117وفً تارٌخ  46641مروه وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  8

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  26167، سبك لٌدها برلم   عادل ابراهٌم حسٌن متلمح وشرٌكه  -  9

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191128وفً تارٌخ  69246اصبحت/ ولٌد صالح المنصوري و شركاءه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  69246وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    ولٌد صالح المنصوري -  11

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اصبح/ دمحم حسن  59491برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة   21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 عبدهللا حسن وشرٌكته

الى: أصبحت / هانً احمد  65866شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  2

 حسنٌن وشرٌكه

الى: أصبح / هناء شعبان  42347برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة  21191111،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكها

الى: اصبح/ دمحم ٌحٌى  61757شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  4

 زكرٌا وشرٌكة

الى: اصبح / امٌره حلمى  43974توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  5

 جوده وشرٌكاتها

الى: اصبح / امٌره حلمى  43974شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191118،  فى تارٌخ :   -  6

 جوده وشرٌكاتها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اصبح / دمحم شعبان  26165توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  7

 علً اسماعٌل وشرٌكه

الى: اصبح / دمحم شعبان علً  26165شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  8

 اسماعٌل وشرٌكه

الى: أصبح / دمحم صالح  13429برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة  21191119،  فى تارٌخ :   -  9

 الدٌن مرسً ابو سٌؾ وشركاه

الى: اصبح / محمود علً  57518توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191119،  فى تارٌخ :   -  11

 ابو زٌد وشركائه

الى: اصبح / محمود علً  57518لشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا  21191119،  فى تارٌخ :   -  11

 ابو زٌد وشركائه

الى: اصبحت /  كمال  31237توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  12

 رفعت ٌونس و شرٌكه

الى: اصبح / اسامه دمحم  22281م الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اس  21191114،  فى تارٌخ :   -  13

 مدبولً وشرٌكه

الى: اصبح/مراد حسٌن  36261شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191117،  فى تارٌخ :   -  14

 كامل و شرٌكته

الى: اصبح / شركه صالح  69155لشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا  21191122،  فى تارٌخ :   -  15

 عمادالدٌن عبدالهادي وشركائه احمد ٌوسؾ فتوح واحمد رضا عبدالفتاح سعد

الى: اصبح/ دمحم عمرو  41621شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191123،  فى تارٌخ :   -  16

 عبدالرحٌم وشرٌكة

الى: اصبحت/ ولٌد صالح  69246توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191128تارٌخ : ،  فى   -  17

 المنصوري و شركاءه

الى: اصبحت/ ولٌد صالح  69246شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191128،  فى تارٌخ :   -  18

 المنصوري و شركاءه

الى: اصبح / اشرؾ جوده  27227توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  19

 وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21191111افه حمولة ، تارٌخ : دمحم سمٌر حسٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة واستلم ك -  1

59491 

برلم       21191111دمحم سمٌر حسٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة واستلم كافه حمولة ، تارٌخ :  -  2

59491 
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برلم       21191111منى عاطؾ احمد ؼالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة واستلم كافه حمولة ، تارٌخ :  -  3

59491 

برلم       21191111منى عاطؾ احمد ؼالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة واستلم كافه حمولة ، تارٌخ :  -  4

59491 

    21191111احمد رمضان دمحم عبد الوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة واستلم كافه حمولة ، تارٌخ :  -  5

 59491م   برل

    21191111احمد رمضان دمحم عبد الوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة واستلم كافه حمولة ، تارٌخ :  -  6

 59491برلم   

تعدٌل حك االدارة والتولٌع -دمحم سمٌر حسٌن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة واستلم كافه حمولة -  7

االول منفردا وله فى ذلن اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله الحك فى التعامل مع البنون بكافه اشكال لتصبح/للطرؾ 

التعامل من سحب واٌداع وفتح الحسابات وااللتراض والرهن وله الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌرحكومٌة ، تارٌخ : 

 59491برلم       21191111

تعدٌل حك االدارة والتولٌع -دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة واستلم كافه حمولة دمحم سمٌر حسٌن -  8

لتصبح/للطرؾ االول منفردا وله فى ذلن اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله الحك فى التعامل مع البنون بكافه اشكال 

الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌرحكومٌة ، تارٌخ : التعامل من سحب واٌداع وفتح الحسابات وااللتراض والرهن وله 

 59491برلم       21191111

تعدٌل حك االدارة والتولٌع -منى عاطؾ احمد ؼالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة واستلم كافه حمولة -  9

ة وله الحك فى التعامل مع البنون بكافه اشكال لتصبح/للطرؾ االول منفردا وله فى ذلن اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشرك

التعامل من سحب واٌداع وفتح الحسابات وااللتراض والرهن وله الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌرحكومٌة ، تارٌخ : 

 59491برلم       21191111

تعدٌل حك االدارة والتولٌع -كافه حمولةمنى عاطؾ احمد ؼالى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج من الشركة واستلم  -  11

لتصبح/للطرؾ االول منفردا وله فى ذلن اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله الحك فى التعامل مع البنون بكافه اشكال 

ٌخ : التعامل من سحب واٌداع وفتح الحسابات وااللتراض والرهن وله الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌرحكومٌة ، تار

 59491برلم       21191111

تعدٌل حك االدارة -احمد رمضان دمحم عبد الوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة واستلم كافه حمولة -  11

والتولٌع لتصبح/للطرؾ االول منفردا وله فى ذلن اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله الحك فى التعامل مع البنون بكافه 

التعامل من سحب واٌداع وفتح الحسابات وااللتراض والرهن وله الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌرحكومٌة ، اشكال 

 59491برلم       21191111تارٌخ : 

تعدٌل حك االدارة -احمد رمضان دمحم عبد الوهاب  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج من الشركة واستلم كافه حمولة -  12

لتصبح/للطرؾ االول منفردا وله فى ذلن اوسع السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله الحك فى التعامل مع البنون بكافه  والتولٌع

اشكال التعامل من سحب واٌداع وفتح الحسابات وااللتراض والرهن وله الحك فى التعامل مع الجهات الحكومٌة والؽٌرحكومٌة ، 

 59491برلم       21191111تارٌخ : 

محمود دمحم سالم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الى بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌن محمود دمحم سالم زٌدان  -  13

والسٌد / عمرو سعد سلٌم دمحم الجمال الذٌن لهم حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة ٌكون لهما حك التولٌع نٌابة عن الشركة فً 

االشخاص وذلن فً الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والمروض وخطابات الضمان ولهم حك فتح  ضمان الؽٌر سواء الشركات او

حسابات بالبنون بأنواعها وصرؾ الشٌكات التً تكون باسم الشركة واصدار الشٌكات للؽٌر نٌابة عن الشركة والتولٌع نٌابة عن 

 21891برلم       21191111الشركة فً حك حفظ حك الملكٌة على اصول الشركة ، تارٌخ : 

محمود دمحم سالم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الى بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌن محمود دمحم سالم زٌدان  -  14

 والسٌد / عمرو سعد سلٌم دمحم الجمال الذٌن لهم حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة ٌكون لهما حك التولٌع نٌابة عن الشركة فً
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ضمان الؽٌر سواء الشركات او االشخاص وذلن فً الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والمروض وخطابات الضمان ولهم حك فتح 

حسابات بالبنون بأنواعها وصرؾ الشٌكات التً تكون باسم الشركة واصدار الشٌكات للؽٌر نٌابة عن الشركة والتولٌع نٌابة عن 

 21891برلم       21191111اصول الشركة ، تارٌخ :  الشركة فً حك حفظ حك الملكٌة على

محمود دمحم سالم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الى بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌن محمود دمحم سالم زٌدان  -  15

ك التولٌع نٌابة عن الشركة فً والسٌد / عمرو سعد سلٌم دمحم الجمال الذٌن لهم حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة ٌكون لهما ح

ضمان الؽٌر سواء الشركات او االشخاص وذلن فً الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والمروض وخطابات الضمان ولهم حك فتح 

حسابات بالبنون بأنواعها وصرؾ الشٌكات التً تكون باسم الشركة واصدار الشٌكات للؽٌر نٌابة عن الشركة والتولٌع نٌابة عن 

 21891برلم       21191111ركة فً حك حفظ حك الملكٌة على اصول الشركة ، تارٌخ : الش

محمود دمحم سالم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الى بند االدارة والتولٌع للشرٌكٌن محمود دمحم سالم زٌدان  -  16

نٌابة عن الشركة ٌكون لهما حك التولٌع نٌابة عن الشركة فً  والسٌد / عمرو سعد سلٌم دمحم الجمال الذٌن لهم حك االدارة والتولٌع

ضمان الؽٌر سواء الشركات او االشخاص وذلن فً الحصول على التسهٌالت االئتمانٌة والمروض وخطابات الضمان ولهم حك فتح 

الشركة والتولٌع نٌابة عن حسابات بالبنون بأنواعها وصرؾ الشٌكات التً تكون باسم الشركة واصدار الشٌكات للؽٌر نٌابة عن 

 21891برلم       21191111الشركة فً حك حفظ حك الملكٌة على اصول الشركة ، تارٌخ : 

محمود دمحم سالم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة والشهر العماري سواء مجتمعٌن او  -  17

 21891برلم       21191111منفردٌن . ، تارٌخ : 

محمود دمحم سالم زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة والشهر العماري سواء مجتمعٌن او  -  18

 21891برلم       21191111منفردٌن . ، تارٌخ : 

عماري سواء مجتمعٌن او محمود دمحم سالم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة والشهر ال -  19

 21891برلم       21191111منفردٌن . ، تارٌخ : 

محمود دمحم سالم زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للؽٌر وكافة الجهات الحكومٌة والشهر العماري سواء مجتمعٌن او  -  21

 21891برلم       21191111منفردٌن . ، تارٌخ : 

برلم       21191111ر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها . ، تارٌخ : نهله فؤاد عبد المجٌد ازا -  21

65866 

برلم       21191111نهله فؤاد عبد المجٌد ازار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها . ، تارٌخ :  -  22

65866 

مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، االدارة والتولٌع للشرٌكة / هناء ٌاسر عبد هللا متولً حبٌشً  توصٌة بسٌطة   -  23

شعبان طه حسن ولها فً ذلن كافة السلطات على ان ٌكون بعنوان الشركة وفً المسائل المتعلمة بتحمٌك اؼراضها ومباشرة نشاطها 

 42347برلم       21191111المباشر ولها حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض هذه االختصاصات . ، تارٌخ : 

ٌاسر عبد هللا متولً حبٌشً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، االدارة والتولٌع للشرٌكة / هناء  -  24

شعبان طه حسن ولها فً ذلن كافة السلطات على ان ٌكون بعنوان الشركة وفً المسائل المتعلمة بتحمٌك اؼراضها ومباشرة نشاطها 

 42347برلم       21191111شر ولها حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض هذه االختصاصات . ، تارٌخ : المبا

حسٌن فتحى عبد الفتاح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع علً الشٌكات والصرؾ من البنون  -  25

 55843برلم       21191112تارٌخ :  وااللتراض والرهن فً ٌد السٌد / حسٌن فتحى عبد الفتاح منفردا ،

واصبح حك االداره  -خالد على السٌد على  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروجه واستالمه كافه مستحماته  -  26

 43974برلم       21191118والتولٌع للشرٌكه المتضامنه / امٌره حلمى جوده العدل منفرده ، تارٌخ : 

واصبح حك االداره  -على  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروجه واستالمه كافه مستحماته  خالد على السٌد -  27

 43974برلم       21191118والتولٌع للشرٌكه المتضامنه / امٌره حلمى جوده العدل منفرده ، تارٌخ : 
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واصبح حك االداره  -مه كافه مستحماته خالد على السٌد على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم خروجه واستال -  28

 43974برلم       21191118والتولٌع للشرٌكه المتضامنه / امٌره حلمى جوده العدل منفرده ، تارٌخ : 

واصبح حك االداره  -خالد على السٌد على  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم خروجه واستالمه كافه مستحماته  -  29

 43974برلم       21191118المتضامنه / امٌره حلمى جوده العدل منفرده ، تارٌخ : والتولٌع للشرٌكه 

    21191119احمد دمحم سعد الدٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروجها واستالمها كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  31

 26165برلم   

    21191119ضامن  تم خروجها واستالمها كافه مستحماتها ، تارٌخ : احمد دمحم سعد الدٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن مت -  31

 26165برلم   

    21191119احمد دمحم سعد الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروجها واستالمها كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  32

 26165برلم   

    21191119متضامن  تم خروجها واستالمها كافه مستحماتها ، تارٌخ : احمد دمحم سعد الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن  -  33

 26165برلم   

    21191119مدٌحه دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروجها واستالمها كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  34

 26165برلم   

    21191119تم خروجها واستالمها كافه مستحماتها ، تارٌخ :   مدٌحه دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج -  35

 26165برلم   

    21191119مدٌحه دمحم عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم خروجها واستالمها كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  36

 26165برلم   

    21191119خروجها واستالمها كافه مستحماتها ، تارٌخ :  مدٌحه دمحم عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم -  37

 26165برلم   

احمد حسن كامل محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للطرؾ االول السٌد / احمد حسن كامل محمود  -  38

ه وؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع منفردا وله الحك فً التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌ

االعمال و المطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و 

سم الشركه و فتح الحسابات و حك االلتراض و الرهن و االمتٌاز و بٌع اصول الشركه و التولٌع علً عمود االلتراض وكل ذلن با

 36139برلم       21191119ضمن اؼراضها وله الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكالء ، تارٌخ : 

احمد حسن كامل محمود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم وله الحك فً لبض و دفع  -  39

االذنٌه و التجارٌه و ابرام كافه العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك  المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات

 36139برلم       21191119بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن الوحٌدٌن احمد دمحم سعد الدٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اصبح حك االداره وا -  41

حالٌا بالشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر اٌا ما كان بما فً <لن جمٌع الهٌئات 

والشهر العماري  والجهات الحكومٌه واالدارٌه واالفراد والهٌئات واالشخاص االعتبارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه والسجل التجاري

والبنون المختلفه وحك تحرٌر وصرؾ الشٌكات البنكٌه باسم الشركه عدا التصرؾ فً اصول او موجودات الشركه او فروعها 

 26165برلم       21191119بعضها او جمٌعها ان وجدت واٌضا الدخول او االندماج مع ، تارٌخ : 

رٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن الوحٌدٌن احمد دمحم سعد الدٌن  شركة تضامن  مدٌر وش -  41

حالٌا بالشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر اٌا ما كان بما فً <لن جمٌع الهٌئات 

ٌنات االجتماعٌه والسجل التجاري والشهر العماري والجهات الحكومٌه واالدارٌه واالفراد والهٌئات واالشخاص االعتبارٌه والتأم
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والبنون المختلفه وحك تحرٌر وصرؾ الشٌكات البنكٌه باسم الشركه عدا التصرؾ فً اصول او موجودات الشركه او فروعها 

 26165برلم       21191119بعضها او جمٌعها ان وجدت واٌضا الدخول او االندماج مع ، تارٌخ : 

سعد الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن الوحٌدٌن احمد دمحم  -  42

حالٌا بالشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر اٌا ما كان بما فً <لن جمٌع الهٌئات 

ٌئات واالشخاص االعتبارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه والسجل التجاري والشهر العماري والجهات الحكومٌه واالدارٌه واالفراد واله

والبنون المختلفه وحك تحرٌر وصرؾ الشٌكات البنكٌه باسم الشركه عدا التصرؾ فً اصول او موجودات الشركه او فروعها 

 26165برلم       21191119بعضها او جمٌعها ان وجدت واٌضا الدخول او االندماج مع ، تارٌخ : 

احمد دمحم سعد الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن الوحٌدٌن  -  43

حالٌا بالشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر اٌا ما كان بما فً <لن جمٌع الهٌئات 

لحكومٌه واالدارٌه واالفراد والهٌئات واالشخاص االعتبارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه والسجل التجاري والشهر العماري والجهات ا

والبنون المختلفه وحك تحرٌر وصرؾ الشٌكات البنكٌه باسم الشركه عدا التصرؾ فً اصول او موجودات الشركه او فروعها 

 26165برلم       21191119الندماج مع ، تارٌخ : بعضها او جمٌعها ان وجدت واٌضا الدخول او ا

مدٌحه دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن الوحٌدٌن حالٌا  -  44

<لن جمٌع الهٌئات والجهات  بالشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر اٌا ما كان بما فً

الحكومٌه واالدارٌه واالفراد والهٌئات واالشخاص االعتبارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه والسجل التجاري والشهر العماري والبنون 

المختلفه وحك تحرٌر وصرؾ الشٌكات البنكٌه باسم الشركه عدا التصرؾ فً اصول او موجودات الشركه او فروعها بعضها او 

 26165برلم       21191119ا ان وجدت واٌضا الدخول او االندماج مع ، تارٌخ : جمٌعه

مدٌحه دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن الوحٌدٌن حالٌا  -  45

مام الؽٌر اٌا ما كان بما فً <لن جمٌع الهٌئات والجهات بالشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه ا

الحكومٌه واالدارٌه واالفراد والهٌئات واالشخاص االعتبارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه والسجل التجاري والشهر العماري والبنون 

كه او فروعها بعضها او المختلفه وحك تحرٌر وصرؾ الشٌكات البنكٌه باسم الشركه عدا التصرؾ فً اصول او موجودات الشر

 26165برلم       21191119جمٌعها ان وجدت واٌضا الدخول او االندماج مع ، تارٌخ : 

مدٌحه دمحم عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن الوحٌدٌن حالٌا  -  46

اره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر اٌا ما كان بما فً <لن جمٌع الهٌئات والجهات بالشركه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك االد

الحكومٌه واالدارٌه واالفراد والهٌئات واالشخاص االعتبارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه والسجل التجاري والشهر العماري والبنون 

تصرؾ فً اصول او موجودات الشركه او فروعها بعضها او المختلفه وحك تحرٌر وصرؾ الشٌكات البنكٌه باسم الشركه عدا ال

 26165برلم       21191119جمٌعها ان وجدت واٌضا الدخول او االندماج مع ، تارٌخ : 

مدٌحه دمحم عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن الوحٌدٌن حالٌا  -  47

ا مجتمعٌن او منفردٌن حك االداره والتولٌع وتمثٌل الشركه امام الؽٌر اٌا ما كان بما فً <لن جمٌع الهٌئات والجهات بالشركه ولهم

الحكومٌه واالدارٌه واالفراد والهٌئات واالشخاص االعتبارٌه والتأمٌنات االجتماعٌه والسجل التجاري والشهر العماري والبنون 

ت البنكٌه باسم الشركه عدا التصرؾ فً اصول او موجودات الشركه او فروعها بعضها او المختلفه وحك تحرٌر وصرؾ الشٌكا

 26165برلم       21191119جمٌعها ان وجدت واٌضا الدخول او االندماج مع ، تارٌخ : 

نوعها او شكلها  احمد دمحم سعد الدٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  الؽٌر سواء افراد او شركات او هٌئات اٌا كان -  48

 26165برلم       21191119المانونً فٌلزم تولٌع الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد دمحم سعد الدٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  الؽٌر سواء افراد او شركات او هٌئات اٌا كان نوعها او شكلها  -  49

 26165برلم       21191119ٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : المانونً فٌلزم تولٌع الشرٌك

احمد دمحم سعد الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الؽٌر سواء افراد او شركات او هٌئات اٌا كان نوعها او شكلها  -  51

 26165برلم       21191119:  المانونً فٌلزم تولٌع الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ
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احمد دمحم سعد الدٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الؽٌر سواء افراد او شركات او هٌئات اٌا كان نوعها او شكلها  -  51

 26165برلم       21191119المانونً فٌلزم تولٌع الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : 

 عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  الؽٌر سواء افراد او شركات او هٌئات اٌا كان نوعها او شكلها مدٌحه دمحم -  52

 26165برلم       21191119المانونً فٌلزم تولٌع الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : 

سواء افراد او شركات او هٌئات اٌا كان نوعها او شكلها  مدٌحه دمحم عباس  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  الؽٌر -  53

 26165برلم       21191119المانونً فٌلزم تولٌع الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : 

و شكلها مدٌحه دمحم عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  الؽٌر سواء افراد او شركات او هٌئات اٌا كان نوعها ا -  54

 26165برلم       21191119المانونً فٌلزم تولٌع الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : 

مدٌحه دمحم عباس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  الؽٌر سواء افراد او شركات او هٌئات اٌا كان نوعها او شكلها  -  55

 26165برلم       21191119نٌن مجتمعٌن ولٌس منفردٌن ، تارٌخ : المانونً فٌلزم تولٌع الشرٌكٌن المتضام

    21191119خروج السٌد / احمد منسً دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  56

 13429برلم   

    21191119متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  خروج السٌد / احمد منسً دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  57

 13429برلم   

برلم       21191119محمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  58

13429 

برلم       21191119له ، تارٌخ : محمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حمو -  59

13429 

برلم       21191119دمحم صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  61

13429 

رلم   ب    21191119دمحم صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  61

13429 

برلم       21191119مدحت دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  62

13429 

برلم       21191119مدحت دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  63

13429 

    21191119لسٌد / خالد حسن دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ : خروج ا -  64

 13429برلم   

    21191119خروج السٌد / خالد حسن دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  65

 13429برلم   

برلم       21191119ح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ : علً صال -  66

13429 

برلم       21191119علً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  67

13429 
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احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ : خروج السٌد / طارق عبد الرحمن احمد  -  68

 13429برلم       21191119

خروج السٌد / طارق عبد الرحمن احمد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  69

 13429برلم       21191119

    21191119 ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ : خروج السٌد / احمد منسً دمحم -  71

 13429برلم   

    21191119خروج السٌد / احمد منسً دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  71

 13429برلم   

برلم       21191119و سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ : محمود صالح الدٌن مرسً اب -  72

13429 

برلم       21191119محمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  73

13429 

برلم       21191119و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  74

13429 
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    21191119بو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستالم كافه حموله ، تارٌخ : علً صالح الدٌن مرسً ا -  95

 13429برلم   
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سٌؾ ومحمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ وعلً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ مجتمعٌن او / دمحم صالح الدٌن مرسً ابو 

منفردٌن ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام ججمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع 

رؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصا

    21191119وؼلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

 13429برلم   

، االدارة والتولٌع للسٌد  خروج السٌد / احمد منسً دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله -  99

/ دمحم صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ ومحمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ وعلً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ مجتمعٌن او 

منفردٌن ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام ججمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع 

خاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح االعمال والمطاع ال
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 210 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21191119وؼلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

 13429برلم   

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم محمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  تو -  111

صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ ومحمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ وعلً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

ٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام ججمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكوم

الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 13429برلم       21191119واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

محمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم  -  111

صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ ومحمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ وعلً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ مجتمعٌن او منفردٌن ولهم 

ها امام ججمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراض

الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 13429برلم       21191119البنون ، تارٌخ : واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع 

دمحم صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم صالح  -  112

ن ولهم حك الدٌن مرسً ابو سٌؾ ومحمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ وعلً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ مجتمعٌن او منفردٌ

التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام ججمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 13429برلم       21191119شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : واستصدار خطابات الضمان و

دمحم صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم صالح  -  113

الح الدٌن مرسً ابو سٌؾ مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك الدٌن مرسً ابو سٌؾ ومحمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ وعلً ص

التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام ججمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

ح وؼلك الحسابات بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفت

 13429برلم       21191119واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

مدحت دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم صالح  -  114

سٌؾ ومحمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ وعلً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك الدٌن مرسً ابو 

التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام ججمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

رؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصا

 13429برلم       21191119واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

التولٌع للسٌد / دمحم صالح مدحت دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، االدارة و -  115

الدٌن مرسً ابو سٌؾ ومحمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ وعلً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك 

التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام ججمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

كالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بكافة اش

 13429برلم       21191119واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

طة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، االدارة والتولٌع للسٌد خروج السٌد / خالد حسن دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌ -  116

/ دمحم صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ ومحمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ وعلً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ مجتمعٌن او 

ٌة والمطاع العام ولطاع منفردٌن ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام ججمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكوم

االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

    21191119وؼلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

 13429برلم   

خروج السٌد / خالد حسن دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، االدارة والتولٌع للسٌد  -  117

/ دمحم صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ ومحمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ وعلً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ مجتمعٌن او 

ة وضمن اؼراضها امام ججمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع منفردٌن ولهم حك التعامل باسم الشرك
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 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

    21191119امل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : وؼلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التع

 13429برلم   

علً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم صالح  -  118

ن او منفردٌن ولهم حك الدٌن مرسً ابو سٌؾ ومحمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ وعلً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ مجتمعٌ

التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام ججمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

 13429برلم       21191119ات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : واستصدار خطاب

علً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم صالح  -  119

سٌؾ وعلً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك الدٌن مرسً ابو سٌؾ ومحمود صالح الدٌن مرسً ابو 

التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام ججمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

لشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على ا

 13429برلم       21191119واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

خروج السٌد / طارق عبد الرحمن احمد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، االدارة  -  111

دمحم صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ ومحمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ وعلً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  والتولٌع للسٌد /

مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام ججمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام 

عامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن الت

    21191119وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

 13429برلم   

ضامن متخارج  استالم كافه حموله ، االدارة خروج السٌد / طارق عبد الرحمن احمد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت -  111

والتولٌع للسٌد / دمحم صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ ومحمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ وعلً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ 

العام مجتمعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام ججمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات 

    21191119وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

 13429برلم   

ج السٌد / احمد منسً دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة خرو -  112

وضمن اؼراضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

حها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصال

واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

ر فً كل ما <كر عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وله الحك فً توكٌل الؽٌ

 13429برلم       21191119

خروج السٌد / احمد منسً دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة  -  113

ٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وضمن اؼراضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والب

واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

والمشارطات واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ما <كر عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

 13429برلم       21191119

راضها محمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼ -  114

وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً 

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله 

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191119تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ما <كر عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

 13429برلم   

بو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها محمود صالح الدٌن مرسً ا -  115

وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً 

ً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدم

حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً 

    21191119ٌن . ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ما <كر عدا الشركاء الموصٌ

 13429برلم   

دمحم صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها  -  116

وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً 

لسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله وا

حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً 

    21191119بالنمد واالجل وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ما <كر عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة 

 13429برلم   

دمحم صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها  -  117

وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً  وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله 

ٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجار

    21191119تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ما <كر عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

 13429برلم   

لن باسم الشركة وضمن اؼراضها مدحت دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والمصارؾ وكل ذ -  118

وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً 

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله 

بض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً حك ل

    21191119تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ما <كر عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

 13429برلم   

دحت دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها م -  119

وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً 

ك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الح

حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً 

    21191119<كر عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ما 

 13429برلم   

خروج السٌد / خالد حسن دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن  -  121

ركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً اؼراضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الش

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله 

الصفمات التً حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات و

    21191119تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ما <كر عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

 13429برلم   

خروج السٌد / خالد حسن دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن  -  121

راضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً اؼ

والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله 

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً  حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21191119تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ما <كر عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

 13429برلم   

سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها  علً صالح الدٌن مرسً ابو -  122

وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً 

ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً 

حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً 

    21191119. ، تارٌخ :  تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ما <كر عدا الشركاء الموصٌٌن

 13429برلم   

علً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها  -  123

وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً 

ارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله والسٌ

حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً 

    21191119نمد واالجل وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ما <كر عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة بال

 13429برلم   

خروج السٌد / طارق عبد الرحمن احمد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة  -  124

لى عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وضمن اؼراضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع ع

واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

الذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات ا

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ما <كر عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

 13429برلم       21191119

متضامن متخارج  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة  خروج السٌد / طارق عبد الرحمن احمد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  125

وضمن اؼراضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

حدٌد مرتباتهم واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وت

واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل ما <كر عدا الشركاء الموصٌٌن . ، تارٌخ : 

 13429برلم       21191119

خروج السٌد / احمد منسً دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  و تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن السٌد /  -  126

 13429برلم       21191119دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  و تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن السٌد / خروج السٌد / احمد منسً دمحم ابراهٌم   -  127

 13429برلم       21191119دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : 

ٌم محمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن السٌد / دمحم ابراه -  128

 13429برلم       21191119دمحم ابراهٌم لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : 

محمود صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن السٌد / دمحم ابراهٌم  -  129

 13429برلم       21191119دمحم ابراهٌم لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : 

صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن السٌد / دمحم ابراهٌم دمحم دمحم  -  131

 13429برلم       21191119ابراهٌم لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : 

لسٌد / دمحم ابراهٌم دمحم دمحم صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن ا -  131

 13429برلم       21191119ابراهٌم لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : 
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 214 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مدحت دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  و تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن السٌد / دمحم ابراهٌم دمحم  -  132

 13429برلم       21191119ابراهٌم لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : 

مدحت دمحم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  و تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن السٌد / دمحم ابراهٌم دمحم  -  133

 13429برلم       21191119ابراهٌم لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : 

و تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن السٌد /   خروج السٌد / خالد حسن دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج -  134

 13429برلم       21191119دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : 

خروج السٌد / خالد حسن دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  و تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن السٌد /  -  135

 13429برلم       21191119بح شرٌن موصً ، تارٌخ : دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم لٌص

علً صالح الدٌن مرسً ابو سٌؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن السٌد / دمحم ابراهٌم  -  136

 13429برلم       21191119دمحم ابراهٌم لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : 

ؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن السٌد / دمحم ابراهٌم علً صالح الدٌن مرسً ابو سٌ -  137

 13429برلم       21191119دمحم ابراهٌم لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : 

خروج السٌد / طارق عبد الرحمن احمد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  و تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن  -  138

 13429برلم       21191119/ دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : السٌد 

خروج السٌد / طارق عبد الرحمن احمد احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  و تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن  -  139

 13429برلم       21191119السٌد / دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم لٌصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : 

علً ابو زٌد علً الزؼبً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن / محمود علً ابو زٌد علً  -  141

 57518برلم       21191119الزؼبً منفردا ، تارٌخ : 

لٌع للشرٌن / محمود علً ابو زٌد علً علً ابو زٌد علً الزؼبً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح حك االداره والتو -  141

 57518برلم       21191119الزؼبً منفردا ، تارٌخ : 

علً ابو زٌد علً الزؼبً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن / محمود علً ابو زٌد علً  -  142

 57518برلم       21191119الزؼبً منفردا ، تارٌخ : 

ابو زٌد علً الزؼبً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن / محمود علً ابو زٌد علً علً  -  143

 57518برلم       21191119الزؼبً منفردا ، تارٌخ : 

ابو  محمود علً ابو زٌد علً الزؼبً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن / محمود علً -  144

 57518برلم       21191119زٌد علً الزؼبً منفردا ، تارٌخ : 

محمود علً ابو زٌد علً الزؼبً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن / محمود علً ابو  -  145

 57518برلم       21191119زٌد علً الزؼبً منفردا ، تارٌخ : 

لً الزؼبً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن / محمود علً ابو محمود علً ابو زٌد ع -  146

 57518برلم       21191119زٌد علً الزؼبً منفردا ، تارٌخ : 

محمود علً ابو زٌد علً الزؼبً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن / محمود علً ابو  -  147

 57518برلم       21191119لً الزؼبً منفردا ، تارٌخ : زٌد ع

 57518برلم       21191119علً ابو زٌد علً الزؼبً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  148

 57518رلم   ب    21191119علً ابو زٌد علً الزؼبً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  149
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 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 57518برلم       21191119علً ابو زٌد علً الزؼبً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  151

 57518برلم       21191119علً ابو زٌد علً الزؼبً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  151

برلم       21191119لزؼبً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاه ، تارٌخ : محمود علً ابو زٌد علً ا -  152

57518 

برلم       21191119محمود علً ابو زٌد علً الزؼبً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  153

57518 

برلم       21191119ٌن  تم خروجه للوفاه ، تارٌخ : محمود علً ابو زٌد علً الزؼبً  شركة تضامن  مدٌر و شر -  154

57518 

برلم       21191119محمود علً ابو زٌد علً الزؼبً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجه للوفاه ، تارٌخ :  -  155

57518 

لها ، تارٌخ : خروج السٌده /هبه كمال محمود علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حمو -  156

 31237برلم       21191111

خروج السٌده /هبه كمال محمود علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حمولها ، تارٌخ :  -  157

 31237برلم       21191111

ا ، تارٌخ : خروج السٌده /هبه كمال محمود علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله -  158

 31237برلم       21191111

    21191111دخول السٌد / كمال رفعت ٌونس رسالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حمولها ، تارٌخ :  -  159

 31237برلم   

    21191111دخول السٌد / كمال رفعت ٌونس رسالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حمولها ، تارٌخ :  -  161

 31237برلم   

    21191111دخول السٌد / كمال رفعت ٌونس رسالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حمولها ، تارٌخ :  -  161

 31237برلم   

خروج السٌده /هبه كمال محمود علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌع للسٌد / كمال رفعت  -  162

ٌونس رسالن  منفردا بشرط ات تكون االداره و التولٌع لتحمٌك ؼرض الشركه و تحمٌك اؼراضها و ٌجب تصدر باسم الشركه ، 

 31237برلم       21191111تارٌخ : 

خروج السٌده /هبه كمال محمود علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌع للسٌد / كمال رفعت  -  163

رسالن  منفردا بشرط ات تكون االداره و التولٌع لتحمٌك ؼرض الشركه و تحمٌك اؼراضها و ٌجب تصدر باسم الشركه ، ٌونس 

 31237برلم       21191111تارٌخ : 

خروج السٌده /هبه كمال محمود علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌع للسٌد / كمال رفعت  -  164

منفردا بشرط ات تكون االداره و التولٌع لتحمٌك ؼرض الشركه و تحمٌك اؼراضها و ٌجب تصدر باسم الشركه ،   ٌونس رسالن

 31237برلم       21191111تارٌخ : 

دخول السٌد / كمال رفعت ٌونس رسالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للسٌد / كمال رفعت ٌونس  -  165

شرط ات تكون االداره و التولٌع لتحمٌك ؼرض الشركه و تحمٌك اؼراضها و ٌجب تصدر باسم الشركه ، تارٌخ : رسالن  منفردا ب

 31237برلم       21191111
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دخول السٌد / كمال رفعت ٌونس رسالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للسٌد / كمال رفعت ٌونس  -  166

ن االداره و التولٌع لتحمٌك ؼرض الشركه و تحمٌك اؼراضها و ٌجب تصدر باسم الشركه ، تارٌخ : رسالن  منفردا بشرط ات تكو

 31237برلم       21191111

دخول السٌد / كمال رفعت ٌونس رسالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للسٌد / كمال رفعت ٌونس  -  167

و التولٌع لتحمٌك ؼرض الشركه و تحمٌك اؼراضها و ٌجب تصدر باسم الشركه ، تارٌخ : رسالن  منفردا بشرط ات تكون االداره 

 31237برلم       21191111

برلم       21191111ولٌد دمحم نبٌل دعبس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وله حك االداره و التولٌع منفردا ، تارٌخ :  -  168

21472 

    21191114وصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجها واستالمها كافه مستحماتها ، تارٌخ : فاطمة اسامة دمحم مدبولً  ت -  169

 22281برلم   

    21191114فاطمة اسامة دمحم مدبولً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجها واستالمها كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  171

 22281برلم   

    21191114وصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم خروجها واستالمها كافه مستحماتها ، تارٌخ : فاطمة اسامة دمحم مدبولً  ت -  171

 22281برلم   

    21191114دمحم علً بدر امٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروجها واستالمها كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  172

 22281برلم   

    21191114سٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروجها واستالمها كافه مستحماتها ، تارٌخ : دمحم علً بدر امٌن  توصٌة ب -  173

 22281برلم   

    21191114دمحم علً بدر امٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروجها واستالمها كافه مستحماتها ، تارٌخ :  -  174

 22281برلم   

وصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح االدارة والتولٌع للطرفٌن االول والثانً مجتمعٌن أو فاطمة اسامة دمحم مدبولً  ت -  175

 22281برلم       21191114منفردٌن اال فً السحب النمدي من البنون فهً تخص الطرؾ االول فمط. ، تارٌخ : 

ع للطرفٌن االول والثانً مجتمعٌن أو فاطمة اسامة دمحم مدبولً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح االدارة والتولٌ -  176

 22281برلم       21191114منفردٌن اال فً السحب النمدي من البنون فهً تخص الطرؾ االول فمط. ، تارٌخ : 

فاطمة اسامة دمحم مدبولً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اصبح االدارة والتولٌع للطرفٌن االول والثانً مجتمعٌن أو  -  177

 22281برلم       21191114 فً السحب النمدي من البنون فهً تخص الطرؾ االول فمط. ، تارٌخ : منفردٌن اال

دمحم علً بدر امٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اصبح االدارة والتولٌع للطرفٌن االول والثانً مجتمعٌن أو  -  178

 22281برلم       21191114ول فمط. ، تارٌخ : منفردٌن اال فً السحب النمدي من البنون فهً تخص الطرؾ اال

دمحم علً بدر امٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اصبح االدارة والتولٌع للطرفٌن االول والثانً مجتمعٌن أو  -  179

 22281برلم       21191114منفردٌن اال فً السحب النمدي من البنون فهً تخص الطرؾ االول فمط. ، تارٌخ : 

دمحم علً بدر امٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اصبح االدارة والتولٌع للطرفٌن االول والثانً مجتمعٌن أو  -  181

 22281برلم       21191114منفردٌن اال فً السحب النمدي من البنون فهً تخص الطرؾ االول فمط. ، تارٌخ : 

بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ : تخارج السٌد / مجدي صبحً حنا بطرس  توصٌة  -  181

 52841برلم       21191116

 52841برلم       21191116خالد عبد الحفٌظ عبد البارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  182



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

امن متخارج  حك االداره والتولٌع للسٌد / خالد عبد تخارج السٌد / مجدي صبحً حنا بطرس  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  183

الحفٌظ عبد البارى و السٌد / مجدي منٌر فرج هللا ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ومنها حك االنفراد بشرط ان تكون 

ه لتحمٌك ؼرض الشركه ، االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وله اٌضا حك التعامل امام كافه الجهات الرسمٌ

 52841برلم       21191116تارٌخ : 

خالد عبد الحفٌظ عبد البارى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للسٌد / خالد عبد الحفٌظ عبد البارى و  -  184

شرط ان تكون االعمال التى تصدر منه السٌد / مجدي منٌر فرج هللا ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ومنها حك االنفراد ب

    21191116بعنوان الشركه وضمن اؼراضها وله اٌضا حك التعامل امام كافه الجهات الرسمٌه لتحمٌك ؼرض الشركه ، تارٌخ : 

 52841برلم   

برلم       21191117هانى اسماعٌل اسماعٌل فرج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  185

62935 

برلم       21191117هٌثم اسماعٌل اسماعٌل فرج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  186

62935 

هانى اسماعٌل اسماعٌل فرج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح بدال من الطرؾ االول  -  187

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و ٌحك لهم السحب واالٌداع  من البنون وٌحك لهم توكٌل الؽٌر فى كل او  فمط الى جمٌع الشركاء

 62935برلم       21191117بعض من مهام الشركة على ان ٌراعى مصلحة الشركة ، تارٌخ : 

تولٌع لتصبح بدال من الطرؾ االول فمط هٌثم اسماعٌل اسماعٌل فرج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة وال -  188

الى جمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و ٌحك لهم السحب واالٌداع  من البنون وٌحك لهم توكٌل الؽٌر فى كل او 

 62935برلم       21191117بعض من مهام الشركة على ان ٌراعى مصلحة الشركة ، تارٌخ : 

 46641برلم       21191117ى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح متضامن ، تارٌخ : مروه طارق نظٌر سعداو -  189

 46641برلم       21191117مروه طارق نظٌر سعداوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح متضامن ، تارٌخ :  -  191

 46641برلم       21191117طارق نظٌر حسان سعداوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح متضامن ، تارٌخ :  -  191

 46641برلم       21191117طارق نظٌر حسان سعداوي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح متضامن ، تارٌخ :  -  192

مروه طارق نظٌر سعداوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنً حك االداره  -  193

او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون و السحب و االٌداع و فتح االعتمادات المستندٌه و التعامل مع كافه  و التولٌع مجتعٌن

اللجهات الرسمٌه و ؼٌر الرسمٌه و االلتراض و الرهن و بٌع االصول الثابته و السٌارات مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك تفوٌض 

 46641برلم       21191117الؽٌر فً كل اوب بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مروه طارق نظٌر سعداوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنً حك االداره  -  194

و التولٌع مجتعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون و السحب و االٌداع و فتح االعتمادات المستندٌه و التعامل مع كافه 

ت الرسمٌه و ؼٌر الرسمٌه و االلتراض و الرهن و بٌع االصول الثابته و السٌارات مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك تفوٌض اللجها

 46641برلم       21191117الؽٌر فً كل اوب بعض ماذكر ، تارٌخ : 

رٌكٌن المتضامنً حك االداره طارق نظٌر حسان سعداوي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌع لٌصبح للش -  195

و التولٌع مجتعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون و السحب و االٌداع و فتح االعتمادات المستندٌه و التعامل مع كافه 

ٌض اللجهات الرسمٌه و ؼٌر الرسمٌه و االلتراض و الرهن و بٌع االصول الثابته و السٌارات مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك تفو

 46641برلم       21191117الؽٌر فً كل اوب بعض ماذكر ، تارٌخ : 

طارق نظٌر حسان سعداوي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنً حك االداره  -  196

عتمادات المستندٌه و التعامل مع كافه و التولٌع مجتعٌن او منفردٌن ولهم حك التعامل مع البنون و السحب و االٌداع و فتح اال
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اللجهات الرسمٌه و ؼٌر الرسمٌه و االلتراض و الرهن و بٌع االصول الثابته و السٌارات مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك تفوٌض 

 46641برلم       21191117الؽٌر فً كل اوب بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح/ للطرؾ الثالث /رؤوؾ رؤوؾ جندي رزق مشرلً  شركة تضامن  مدٌ -  197

جندى رزق مشرلى منفردا بشرط ان تكون االعامال الصادرة منه باسم الشركة ولصالحها وله ان ٌوكل الؽٌر ، تارٌخ : 

 45633برلم       21191117

دارة والتولٌع لٌصبح/ للطرؾ الثالث /رؤوؾ رؤوؾ جندي رزق مشرلً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك اال -  198

جندى رزق مشرلى منفردا بشرط ان تكون االعامال الصادرة منه باسم الشركة ولصالحها وله ان ٌوكل الؽٌر ، تارٌخ : 

 45633برلم       21191117

م كافه حموله ، تارٌخ : تخارج السٌد / ابراهٌم دمحم زكً شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم استال -  199

 36261برلم       21191117

تخارج السٌد / ابراهٌم دمحم زكً شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  211

 36261برلم       21191117

برلم       21191117ه ، تارٌخ : مراد حسٌن كامل الشرٌعً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم استالم كافه حمول -  211

36261 

برلم       21191117مراد حسٌن كامل الشرٌعً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  212

36261 

ه عن تخارج السٌد / ابراهٌم دمحم زكً شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌملن حك االداره و التولٌع نٌاب -  213

الشركه للسٌده / انً جرابٌد دٌر منجٌان )الشرٌن المتضامن(و السٌد / مراد حسٌن كامل الشرٌعً )الشرٌن المتضامن ( مجتمعٌن او 

منفردٌن ولهما الحك منفردٌن فً تمثٌل نٌابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه العامه و الخاصه و ٌشمل فً 

ام البنون علً الشٌكات و التحوٌالت و خطابات الضمان و االعتمادات المستندٌه و التسهٌالت االئتمانٌه وكافه ذلن التولٌع ام

 36261برلم       21191117معامالت امام كافه البنون كما ان لهما الحك منفردٌن فً التولٌع علً ، تارٌخ : 

ن  شرٌن متضامن متخارج  ٌملن حك االداره و التولٌع نٌابه عن تخارج السٌد / ابراهٌم دمحم زكً شعبان  شركة تضام -  214

الشركه للسٌده / انً جرابٌد دٌر منجٌان )الشرٌن المتضامن(و السٌد / مراد حسٌن كامل الشرٌعً )الشرٌن المتضامن ( مجتمعٌن او 

ؼٌر الحكومٌه العامه و الخاصه و ٌشمل فً منفردٌن ولهما الحك منفردٌن فً تمثٌل نٌابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه و 

ذلن التولٌع امام البنون علً الشٌكات و التحوٌالت و خطابات الضمان و االعتمادات المستندٌه و التسهٌالت االئتمانٌه وكافه 

 36261برلم       21191117معامالت امام كافه البنون كما ان لهما الحك منفردٌن فً التولٌع علً ، تارٌخ : 

مراد حسٌن كامل الشرٌعً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌملن حك االداره و التولٌع نٌابه عن الشركه للسٌده / انً  -  215

جرابٌد دٌر منجٌان )الشرٌن المتضامن(و السٌد / مراد حسٌن كامل الشرٌعً )الشرٌن المتضامن ( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك 

ركه امام كافه الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه العامه و الخاصه و ٌشمل فً ذلن التولٌع امام منفردٌن فً تمثٌل نٌابه عن الش

البنون علً الشٌكات و التحوٌالت و خطابات الضمان و االعتمادات المستندٌه و التسهٌالت االئتمانٌه وكافه معامالت امام كافه 

 36261برلم       21191117رٌخ : البنون كما ان لهما الحك منفردٌن فً التولٌع علً ، تا

مراد حسٌن كامل الشرٌعً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌملن حك االداره و التولٌع نٌابه عن الشركه للسٌده / انً  -  216

حك جرابٌد دٌر منجٌان )الشرٌن المتضامن(و السٌد / مراد حسٌن كامل الشرٌعً )الشرٌن المتضامن ( مجتمعٌن او منفردٌن ولهما ال

منفردٌن فً تمثٌل نٌابه عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه العامه و الخاصه و ٌشمل فً ذلن التولٌع امام 

البنون علً الشٌكات و التحوٌالت و خطابات الضمان و االعتمادات المستندٌه و التسهٌالت االئتمانٌه وكافه معامالت امام كافه 

 36261برلم       21191117الحك منفردٌن فً التولٌع علً ، تارٌخ : البنون كما ان لهما 

تخارج السٌد / ابراهٌم دمحم زكً شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اٌصاالت استالم النمدٌه و تحرٌر  -  217

بٌع و رهن االصول الثابته و  الكمبٌاالت و عمل االٌداعات و السحب و فتح الحسابات البنكٌه و التولٌع علً عمود المروض و

المنموله و لهما منفردٌن كافه السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان 
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الشركه و ضمن اؼراضها و لهما الحك منفردٌن فً تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً التولٌع نٌابه عن الشركه علً كافه اعمال اداره 

برلم       21191117كه و منها علً سبٌل المثال و لٌس الحصر التولٌع علً انواع العمود و ٌشمل ذلن تفوٌض ، تارٌخ : الشر

36261 

تخارج السٌد / ابراهٌم دمحم زكً شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اٌصاالت استالم النمدٌه و تحرٌر  -  218

ب و فتح الحسابات البنكٌه و التولٌع علً عمود المروض و بٌع و رهن االصول الثابته و الكمبٌاالت و عمل االٌداعات و السح

المنموله و لهما منفردٌن كافه السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان 

فً التولٌع نٌابه عن الشركه علً كافه اعمال اداره الشركه و ضمن اؼراضها و لهما الحك منفردٌن فً تفوٌض او توكٌل الؽٌر 

برلم       21191117الشركه و منها علً سبٌل المثال و لٌس الحصر التولٌع علً انواع العمود و ٌشمل ذلن تفوٌض ، تارٌخ : 

36261 

كمبٌاالت و عمل االٌداعات مراد حسٌن كامل الشرٌعً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اٌصاالت استالم النمدٌه و تحرٌر ال -  219

و السحب و فتح الحسابات البنكٌه و التولٌع علً عمود المروض و بٌع و رهن االصول الثابته و المنموله و لهما منفردٌن كافه 

السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الشركه و ضمن اؼراضها و لهما 

نفردٌن فً تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً التولٌع نٌابه عن الشركه علً كافه اعمال اداره الشركه و منها علً سبٌل المثال و الحك م

 36261برلم       21191117لٌس الحصر التولٌع علً انواع العمود و ٌشمل ذلن تفوٌض ، تارٌخ : 

صاالت استالم النمدٌه و تحرٌر الكمبٌاالت و عمل االٌداعات مراد حسٌن كامل الشرٌعً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اٌ -  211

و السحب و فتح الحسابات البنكٌه و التولٌع علً عمود المروض و بٌع و رهن االصول الثابته و المنموله و لهما منفردٌن كافه 

ركه و ضمن اؼراضها و لهما السلطات و الصالحٌات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهما بعنوان الش

الحك منفردٌن فً تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً التولٌع نٌابه عن الشركه علً كافه اعمال اداره الشركه و منها علً سبٌل المثال و 

 36261برلم       21191117لٌس الحصر التولٌع علً انواع العمود و ٌشمل ذلن تفوٌض ، تارٌخ : 

م دمحم زكً شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  او توكٌل الؽٌر فً التولٌع نٌابه عن تخارج السٌد / ابراهٌ -  211

 36261برلم       21191117الشركه علً كافه معامالتها بالبنون فٌما عدا حك االلتراض و الرهن ، تارٌخ : 

رج  او توكٌل الؽٌر فً التولٌع نٌابه عن تخارج السٌد / ابراهٌم دمحم زكً شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخا -  212

 36261برلم       21191117الشركه علً كافه معامالتها بالبنون فٌما عدا حك االلتراض و الرهن ، تارٌخ : 

مراد حسٌن كامل الشرٌعً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او توكٌل الؽٌر فً التولٌع نٌابه عن الشركه علً كافه معامالتها  -  213

 36261برلم       21191117لبنون فٌما عدا حك االلتراض و الرهن ، تارٌخ : با

مراد حسٌن كامل الشرٌعً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  او توكٌل الؽٌر فً التولٌع نٌابه عن الشركه علً كافه معامالتها  -  214

 36261برلم       21191117بالبنون فٌما عدا حك االلتراض و الرهن ، تارٌخ : 

منال السٌد دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  215

 41866برلم       21191122

ماجد عبده رشاد ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته من شرٌن موصً الً شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  216

 41866 برلم      21191122

منال السٌد دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفتها من شرٌن متضامن الً شرٌن موصً واصبح حك  -  217

برلم       21191122االداره والتولٌع للشرٌكٌن  المتضامنٌن صبحً عبدالحكٌم امٌن وماجد عبده رشاد مجتمعٌن ، تارٌخ : 

41866 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفتها من شرٌن متضامن الً شرٌن موصً واصبح حك   ماجد عبده رشاد ٌوسؾ -  218

برلم       21191122االداره والتولٌع للشرٌكٌن  المتضامنٌن صبحً عبدالحكٌم امٌن وماجد عبده رشاد مجتمعٌن ، تارٌخ : 

41866 
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امن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/للشرٌكٌن حمزه اسماعٌل عبدالعزٌز علً  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متض -  219

 71395برلم       21191122مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد رضا عبدالفتاح سعد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون لجمٌع الشركاء الثالثه  -  221

ً التعامل مع المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص مجتمعٌن او منفردٌن ولجمٌع الشركاء الحك ف

والبنون وكل ما ٌخص االلتراض والرهن وكل هذه الحموق مكفوله للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك 

الشرٌن المنضم السٌد / احمد رضا عبدالفتاح ؼرض الشركه بشرط ان ٌكون التولٌع منهم لصالح وضمن اؼراض الشركه وٌكون 

 69155برلم       21191122سعد  له ذات الحموق ، تارٌخ : 

احمد رضا عبدالفتاح سعد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون لجمٌع الشركاء الثالثه  -  221

عامل مع المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام والمطاع الخاص مجتمعٌن او منفردٌن ولجمٌع الشركاء الحك فً الت

والبنون وكل ما ٌخص االلتراض والرهن وكل هذه الحموق مكفوله للشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك 

ن المنضم السٌد / احمد رضا عبدالفتاح ؼرض الشركه بشرط ان ٌكون التولٌع منهم لصالح وضمن اؼراض الشركه وٌكون الشرٌ

 69155برلم       21191122سعد  له ذات الحموق ، تارٌخ : 

دمحم عبد المنعم دمحم على صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروجه واستالمه كافه مستحماته ، تارٌخ :  -  222

 47616برلم       21191122

الحً  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تم خروجه واستالمه كافه مستحماته ، تارٌخ : شرٌؾ حلمً عبدالؽنً عبد -  223

 47616برلم       21191122

دمحم عبد المنعم دمحم على صالح  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للطرؾ االول  -  224

برلم       21191122الطرؾ الثانً وهو السٌد / دمحم فاروق دمحم كامل ، تارٌخ :  فمط هو المسئول عن االداره والتولٌع دون

47616 

شرٌؾ حلمً عبدالؽنً عبدالحً  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للطرؾ االول  -  225

برلم       21191122دمحم فاروق دمحم كامل ، تارٌخ : فمط هو المسئول عن االداره والتولٌع دون الطرؾ الثانً وهو السٌد / 

47616 

واستالمها كافة حمولها ،  -لٌدٌا احمد بوسته  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروج السٌدة/ لٌدٌا احمد بوسته -  226

 41621برلم       21191123تارٌخ : 

واستالمها كافة حمولها ،  -ارج  تم خروج السٌدة/ لٌدٌا احمد بوستهلٌدٌا احمد بوسته  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخ -  227

 41621برلم       21191123تارٌخ : 

واستالمها كافة حمولها ،  -لٌدٌا احمد بوسته  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم خروج السٌدة/ لٌدٌا احمد بوسته -  228

 41621برلم       21191123تارٌخ : 

عادل ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصً لٌصبح شرٌن ٌوسؾ  -  229

متضامن وتعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / للطرفٌن االول الشرٌن المتضامن السٌد /عادل ابراهٌم حسٌن والشرٌن الثانً 

باسم الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض المتضامن / ٌوسؾ عادل ابراهٌم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

 26167برلم       21191127وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه ، تارٌخ : 

ٌوسؾ عادل ابراهٌم حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصً لٌصبح شرٌن  -  231

متضامن وتعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح / للطرفٌن االول الشرٌن المتضامن السٌد /عادل ابراهٌم حسٌن والشرٌن الثانً 

عادل ابراهٌم حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن باسم الشركه بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منهم لتحمٌك ؼرض المتضامن / ٌوسؾ 

الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 

 26167برلم       21191127واٌداع وفتح حسابات وكافه ، تارٌخ :  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب
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 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌوسؾ عادل ابراهٌم حسٌن  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ باسم  -  231

ها العمارٌه واالراضً الشركه وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكات

والسٌارات وؼٌرها مجتمعٌن او منفردٌن وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما 

 ذكر

 26167برلم       21191127السجل ؼٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مجدد ، تارٌخ : 

سٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ باسم ٌوسؾ عادل ابراهٌم ح -  232

الشركه وضمن اؼراضها وكذلن لهم حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضً 

ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما  والسٌارات وؼٌرها مجتمعٌن او منفردٌن وكل ذلن باسم الشركه ولمصلحتها

 ذكر

 26167برلم       21191127السجل ؼٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مجدد ، تارٌخ : 

برلم       21191128مصطفى خالد ابراهٌم علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  233

53546 

برلم       21191128مصطفى خالد ابراهٌم علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  234

53546 

برلم       21191128مصطفى خالد ابراهٌم علً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  235

53546 

برلم       21191128تضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : مصطفى خالد ابراهٌم علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  236

53546 

برلم       21191128مصطفى خالد ابراهٌم علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  237

53546 

برلم       21191128مصطفى خالد ابراهٌم علً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  238

53546 

احمد عمرو حسٌن ابو حسٌن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للطرؾ االول منفردا وله حك  -  239

التعامل مع البنون وحك االلتراض والرهن وؼلك وفتح الحسابات البنكٌه واستخراج خطابات الضمان واٌداع وصرؾ والتولٌع علً 

ه وشراء وبٌع وتأجٌر المبانً والسٌارات وكافه اصول الشركه والتعامل امام الشهر العماري والمحاكم والتولٌع الشٌكات باسم الشرك

الخاصه(وانهاء كافه االجراءات الخاصه بالشركه وله حك فتح فروع جدٌده للشركه  -علً كافه العمود امام الجهات )الحكومٌه 

 31191برلم       21191131: والتعالد مع الموظفٌن باسم الشركه ، تارٌخ 

وتعدٌل حك  -عماد خٌرى مختار جوده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم خروجه واستالمه كافه مستحماته  -  241

االداره والتولٌع لٌصبح حك االداره والتولٌع امام الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ولطاعى االعمال العام 

لخاص وفتح الحسابات بالبنون والتولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع بالبنون والتعالد مع الؽٌر موكول للشرٌن المتضامن وا

السٌد / اشرؾ خٌرى مختار جوده منفردا و له فً ذللن كافه الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 27227برلم       21191131وله الحك منفردا فى توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : االعمال التً تصدر منه ضمن اؼراض الشركه 

وتعدٌل حك  -عماد خٌرى مختار جوده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم خروجه واستالمه كافه مستحماته  -  241

ه وؼٌر الحكومٌه ولطاعى االعمال العام االداره والتولٌع لٌصبح حك االداره والتولٌع امام الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والحكومٌ

والخاص وفتح الحسابات بالبنون والتولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع بالبنون والتعالد مع الؽٌر موكول للشرٌن المتضامن 

السٌد / اشرؾ خٌرى مختار جوده منفردا و له فً ذللن كافه الصالحٌات و السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون 

 27227برلم       21191131االعمال التً تصدر منه ضمن اؼراض الشركه وله الحك منفردا فى توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وتعدٌل حك  -عماد خٌرى مختار جوده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم خروجه واستالمه كافه مستحماته  -  242

ام الجهات الرسمٌه وؼٌر الرسمٌه والحكومٌه وؼٌر الحكومٌه ولطاعى االعمال العام االداره والتولٌع لٌصبح حك االداره والتولٌع ام

والخاص وفتح الحسابات بالبنون والتولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع بالبنون والتعالد مع الؽٌر موكول للشرٌن المتضامن 

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه بشرط ان تكون السٌد / اشرؾ خٌرى مختار جوده منفردا و له فً ذللن كافه الصالحٌات و 

 27227برلم       21191131االعمال التً تصدر منه ضمن اؼراض الشركه وله الحك منفردا فى توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

عماد خٌرى مختار جوده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فً كل او بعض ما ذكر وٌكون حك فتح الفروع فى  -  243

وادارتها واداره االٌرادات والمصروفات وتوزٌع االرباح بها ٌكون للشرٌن المتضامن / اشرؾ خٌرى مختار جوده منفردا ، الخارج 

 27227برلم       21191131تارٌخ : 

عماد خٌرى مختار جوده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فً كل او بعض ما ذكر وٌكون حك فتح الفروع فى  -  244

دارتها واداره االٌرادات والمصروفات وتوزٌع االرباح بها ٌكون للشرٌن المتضامن / اشرؾ خٌرى مختار جوده منفردا ، الخارج وا

 27227برلم       21191131تارٌخ : 

عماد خٌرى مختار جوده  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  فً كل او بعض ما ذكر وٌكون حك فتح الفروع فى  -  245

رتها واداره االٌرادات والمصروفات وتوزٌع االرباح بها ٌكون للشرٌن المتضامن / اشرؾ خٌرى مختار جوده منفردا ، الخارج وادا

 27227برلم       21191131تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 61877برلم       21191112ر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : عادل احمد زٌتون وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشه -  1

برلم       21191118سحر حسام الدٌن منٌر و شرٌكتها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

61383 

برلم       21191118اصبح / امٌره حلمى جوده وشرٌكاتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

43974 

 43974برلم       21191118خالد على السٌد على وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

برلم       21191118اصبح / امٌره حلمى جوده وشرٌكاتها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

43974 

 43974برلم       21191118ٌد على وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : خالد على الس -  6

 57518برلم       21191119علً ابو زٌد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  7

برلم       21191119ه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : اصبح / محمود علً ابو زٌد وشركائه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عن -  8

57518 

 57518برلم       21191119علً ابو زٌد وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  9

برلم       21191119اصبح / محمود علً ابو زٌد وشركائه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

57518 
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 223 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    21191119اصبح / دمحم شعبان علً اسماعٌل وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 26165برلم   

برلم       21191119دمحم شعبان علً اسماعٌل وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

26165 

    21191119لً اسماعٌل وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : اصبح / دمحم شعبان ع -  13

 26165برلم   

برلم       21191119دمحم شعبان علً اسماعٌل وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

26165 

 48676برلم       21191116ص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : احمد دمحم ابو العنٌن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخ -  15

 42689برلم       21191116داود اسماعٌل داود وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

 42689برلم       21191116داود اسماعٌل داود وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  17

 41374برلم       21191116احمد حازم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  18

 41374برلم       21191116احمد حازم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  19

 46641برلم       21191117ر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : مروه وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشه -  21

 46641برلم       21191117مروه وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21
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