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عن حداد  48531برلم  21191313، لٌد فى  51110111محب فرج متولى لطب الحلوانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 لسم -محل   -من لنال المحمودٌه خلؾ مخزن االنابٌب أ  5سٌارات ، بجهة : مساكن طوسون بلون 
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 لسم -محل  -ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش الجمهورٌه امام كشرى الزعٌم 

برلم  21191313، لٌد فى  251110111 لؤى محسن حسٌن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -محسن للشحن والتصدٌر -  51

 لسم-فلمنج-شارع حسن هاشم 3عن مكتب شحن وتصدٌر مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة :  48543

عن خرده ، بجهة  48569برلم  21191314، لٌد فى  111110111هانى منصور شنوده داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -محل  -رى ش الرمل المٌ 9: 

عن خدمات  48564برلم  21191314، لٌد فى  111110111شادٌه ابراهٌم فرؼلى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم-شارع ابو بكر الصدٌك 18جمركٌه )عدا التخلٌص الجمركى( ، بجهة : ابو ٌوسؾ لبلى ن 

عن خردوات ،  48892برلم  21191331، لٌد فى  51110111 فتحى كامل احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  53

 سبورتنج الدور االرضى محل لسم-شارع االعشى  48بجهة : 

عن مماوالت  48544برلم  21191313، لٌد فى  1111110111ابراهٌم محمود دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لسم - 22شمه  -الخامس  - 1مدخل  21عامه ، بجهة : مساكن الناصرٌه الجدٌده بلون 

عن مكتب  48517برلم  21191312، لٌد فى  111110111احمد مجدى سٌد ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لسم -شمه  -الثانى  -رحالت ، بجهة : مدخل الجونه الرباعه الناصرٌه متفرع من مٌدان الؽبٌط 

عن صٌانه و اصالح  48518برلم  21191312، لٌد فى  71110111اجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد عاشور حسن  ، ت -  56

 لسم-محل  -ش الهدى البٌطاش بجوار احذٌه اللؤلؤه  عٌن شمس  13اجهزه تبرٌد و تكٌٌؾ و لطع ؼٌار اجهزه منزلٌه ، بجهة : 

عن مماوالت عامه و  48527برلم  21191313ٌد فى ، ل 1111110111اسامه دمحم حسن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

تورٌدات معدات و سٌارات و صنادٌك خشب و تورٌدات صناعٌه ، بجهة : الطرٌك المؤدى الى سالومٌل محل بجوار مسجد الكرٌم 

 لسم -محل  -

عن مماوالت نمل  48318برلم  21191315، لٌد فى  5111110111احمد ٌعموب حامد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 شمه-العامرٌه ثان-الدفاع الجوى 905برى ، بجهة : الهوارٌه ن 

عن مطعم  48359برلم  21191316، لٌد فى  111110111جمال عبدالموجود السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 لسم -محل  -الدور االرضى  -لبلى العصافره  -تماطع ش المعهد الدٌنى مع ش ملن حفنى  377فول وفالفل ، بجهة : 

عن كافٌترٌا ،  48573برلم  21191314، لٌد فى  111110111عبداللطٌؾ دمحم السٌد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -محل  -دور المٌزان و حل  ملحك بالمٌزان  -مٌامى   -ش سامى رؤوؾ  1بجهة : 

عن  48614برلم  21191317، لٌد فى  1111110111السلخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌحٌى عبدالحمٌد السٌد عبدالحمٌد  -  61

 لسم - 3مكتب  -االرضى  -من ش سعٌد مؤمن  553تركٌب وصٌانه شبكات المحمول و اعمال الكهرباء ، بجهة : 

 48292برلم  21191314ى ، لٌد ف 1111110111عمرو عبدالستار موسى عبدالحمٌد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم - 2زكرٌا ؼنٌم االبراهٌمٌه الدور الثالث شمه  68عن مماوالت معمارٌه ، بجهة : 

عن تجهٌز وبٌع  48311برلم  21191314، لٌد فى  511110111دمحم رضوان رفعت ابوعمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 لسم -محل  -لوران  -سرهنن ش الفرٌك  12و تسوٌه الماكوالت البحرٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع لطع  48271برلم  21191313، لٌد فى  121110111اسالم خمٌس على عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 لسم -محل  -ؼٌار تكاتن ، بجهة : ش البكاتوشى العمومى مع ش المصنع 

عن تجاره  48254برلم  21191313، لٌد فى  121110111 محمود دمحم محمود طعٌمه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  65

 لسم - 2محل رلم  -العواٌد  -امام شركه سباهى الحدٌثه  - 13ش  54مالبس جاهزه بالجمله ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن مخبز  48319برلم  21191315، لٌد فى  111110111منى طه احمد ابراهٌم حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لسم-1شامى ، بجهة : الهوارٌه بجوار الوحده الصحٌه محل رلم 

 21191315، لٌد فى  1111110111احمد حجازى احمد حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -حجازى للمماوالت العمومٌه -  67

 لسم-عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : شارع المسم امام مسجد عالء الدٌن 48328برلم 

عن صالون  48418برلم  21191317، لٌد فى  61110111عبدالحلٌم حسن عبدالرازق داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 طوسون عماره الفردوس المعموره البلد لبلى  محل لسم- 25شارع  1حالله ، بجهة : 

، لٌد فى  111110111رأس ماله ،   احمد عبد الناصر احمد ابراهٌم الحداد  ، تاجر فرد ،-الحداد لتجاره السٌارات -  69

طرٌك اسكندرٌه مطروح الساحل الشمالى ابو  26عن بٌع وشراء سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : ن  48412برلم  21191317

 لسم-تالت

عن تربٌه  48373برلم  21191316، لٌد فى  511110111عبدالعزٌز على حسن العٌوطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 لسم -ى تسمٌن وحالبه ، بجهة : كوبرى حبون دلٌمه مدخل مسجد فاروق حموده محل مواش

عن تورٌد  48794برلم  21191326، لٌد فى  511110111عمرو سمٌر دمحم حسنى الجزٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

-االول علوى-الرئٌسى امام صٌدلٌه مارلٌن كٌماوٌات ومواد خام وتعبئه وتؽلٌؾ ، بجهة : طرٌك اسكندرٌه مطروح شارع ابو تالت

 لسم-7فٌال 

عن مماوالت  48822برلم  21191326، لٌد فى  1111110111والء دمحم احمد دمحم السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 لسم-مكتب-الدور الثالث-شارع الدكتور ابراهٌم شولى االبراهٌمٌه 35وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

عن مماوالت  48859برلم  21191331، لٌد فى  1111110111فتحى على ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 لسم-شمه-الدور الثالث-الوردٌان-شارع الؽرناطى 37عامه ، بجهة : 

عن بٌع اكسسوارت  48579برلم  21191314، لٌد فى  51110111عصام دمحم خمٌس بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 لسم -محل  -ش المطار طرٌك السرٌع طلعت مصطفى  3، بجهة : 

 48591برلم  21191317، لٌد فى  1111110111السٌد ابراهٌم دمحم عمل )عمل للمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 لسم -شمه  -االول -رمل ثان المرٌه الثانٌه خلؾ الجامع الكبٌر  2ابٌس  16عن مكتب مماوالت ، بجهة : بلون 

عن بٌع  48592برلم  21191317، لٌد فى  121110111ٌاسر دمحم السٌد على)فضٌات ٌاسر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 متفرع من شارع جمال عبدالناصر مٌامى محل لسم 56شارع  24فضٌات ، بجهة : 

عن  48871برلم  21191331، لٌد فى  121110111عبد الرحمن محمود مصطفى الباجورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 لسم-سموحه-شارع زكى رجب 11مكتب تورٌدات صناعٌه ، بجهة : 

صنع تصنٌع و عن م 48533برلم  21191313، لٌد فى  121110111عمرو رشاد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 -االرضى  -تؽلٌؾ و تعبئه مبسم الشٌشه ، بجهة : العامرٌه الناصرٌه المدٌمه بعد مسجد البنا ٌمٌن الترعه بجوار مسجد الرحمن 

 لسم -محل 

عن خدمه  48537برلم  21191313، لٌد فى  511110111عمرو ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 لسم -محل  -زٌزٌنٌا  -ش الرٌاض ابراج الفجر  21الت ، بجهة : لٌموزٌن و رح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مركز  48317برلم  21191315، لٌد فى  611110111سماح على على على فرعاص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 لسم-شمه-االرضى-المعموره البلد لبلى السكه الحدٌد-مسجد السالم 31تصنٌع ادوات منزلٌه ، بجهة : 

عن بٌع  48344برلم  21191315، لٌد فى  111110111رمضان عبدهللا دمحم دمحم ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 لسم -عزبه سكٌنه ؼبلاير العواٌد محل  9ش  2حواوشى ، بجهة : 

عن مكتب  48355رلم ب 21191316، لٌد فى  121110111دنٌا احمد دمحم عبد هللا عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 لسم-محل-خورشٌد-خلؾ المنتزه ثالث 11رحالت ، بجهة : عزبه كرمله حوض 

عن تخلٌص  48356برلم  21191316، لٌد فى  21110111رحاب محمود على على حمزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 لسم - 514شمه  -الخامس  -ش النصر  9جمركى ، بجهة : 

 21191312، لٌد فى  151110111مد دهب )دهب للمالبس و المفروشات (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن سٌد حسن اح -  84

الملن حفنى جوار مساكن عثمان  671تنظٌم ش  5عن بٌع مالبس و مفروشات ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة :  48511برلم 

 لسم -محل  -احمد عثمان منتزه ثان 

عن  48457برلم  21191311، لٌد فى  1111110111الدناصورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم ممدوح خلٌل مصطفى -  85

 لسم-تورٌد مالبس واحذٌه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع المستشفى بجوار مسجد الشرلاوى

عن كافٌترٌا و  48294لم بر 21191314، لٌد فى  511110111شادى على حسن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 لسم - 7محل  -مطعم عمومى ، بجهة : ش مدرسه الرٌاده سموحه 

 48312برلم  21191314، لٌد فى  11111110111ولٌد دمحم السٌد السٌد مسلم )مسلم ماركت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 لسم-الدور االرضى 1محل -رئٌسىطرٌك المعموره الطابٌه ال-عن بماله والبان ، بجهة : المعموره البلد

عن بٌع  48314برلم  21191314، لٌد فى  111110111احمد نور الدٌن دمحم نور الدٌن متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 لسم -محل  -ادوٌه بٌطرٌه ، بجهة : ش البردوٌل تمسٌم الباكٌات امتداد المدرسه التجارٌه 

عن تجاره و  48379برلم  21191316، لٌد فى  1111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسام احمد محمود محسن  ، -  89

ش عمر المختار  11تورٌد و توزٌع االدوٌه و المستلزمات الطبٌه و مستحضرات التجمٌل و التصنٌع لدى الؽٌر ، بجهة : خلؾ 

 لسم -شمه  -لوران 

برلم  21191317، لٌد فى  211110111ؼازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابراهٌم عسران -العسران لتورٌد مواد البناء -  91

 لسم-عن مكتب تورٌد مواد البناء ، بجهة : زاوٌه عبد المادر المستعمره خلؾ مصنع المهدى 48398

عن  48469برلم  21191311، لٌد فى  1111110111صبرى شهٌد عبد الشهٌد جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 لسم-شمه-تنظٌم من خرٌطه تمسٌم كامل عبد اللطٌؾ السائع 24والت عامه ، بجهة : اخر شارع الملن حفنى بحرى السكه الحدٌد مما

عن معرض  48462برلم  21191311، لٌد فى  111110111كرم كرم هللا عبد الاله خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 لسم-45حراوى لرٌه سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : طرٌك الص

عن بٌع مالبس  48637برلم  21191318، لٌد فى  121110111ولٌد رفاعى سٌد محمود سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 لسم -محل  -الدور االرضى  -اعلى عالفه االسٌوطى  -الزواٌده  -جاهزه حرٌمى ، بجهة : ش السوق 

عن مماوالت  48791برلم  21191326، لٌد فى  1111110111فرد ، رأس ماله ،  وحٌد السٌد دمحم سٌد احمد  ، تاجر  -  94

 لسم-مكتب-فٌكتورٌا-شارع جمال عبد الناصر 11عمومٌه ، بجهة : 

عن  48811برلم  21191326، لٌد فى  511110111احمد عبد الحمٌد صالح عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 لسم-3نموذج  2محل -شارع الوزٌرى برج البركه-نظٌم سعٌد نصر برج البركهت 6مكتبه ، بجهة : شارع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تصنٌع لعب  48814برلم  21191326، لٌد فى  111110111سعٌد احمد عبد هللا حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96
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برلم  21191326، لٌد فى  511110111ماركو منسى نجٌب ٌسى )صٌدلٌه د/ماركو منسى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97
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عن مماوالت ،  48829برلم  21191327، لٌد فى  1111110111ه ،  حسنه السٌد للٌد شرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  98

 لسم - 3محل  -لوران  -ش اسماعٌل باشا  28بجهة : 

عن بٌع اجهزه كمبٌوتر  48858برلم  21191331، لٌد فى  51110111لبنى دمحم دمحم على نور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 لسم-شمه-االول-الكرامه شارع محطه السوق )ما عدا خدمات االنترنت( ، بجهة : شارع

عن مكتب  48894برلم  21191331، لٌد فى  211110111اٌمن حسٌن دمحم عبد الداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم-توكٌالت تجارٌه ، بجهة : شارع الجمهورٌه امام كوافٌر عروس الشام

عن مكتب  48523برلم  21191313، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،  طارق ٌحٌى عبد اللطٌؾ احمد  ، تاجر فرد  -  111

 لسم-نمل بالسٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : الدخٌله الجبل شارع دمحم الصعٌدى

عن بٌع احذٌه وشنط  48541برلم  21191313، لٌد فى  511110111دمحم احمد السٌد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم-محل ٌسار مدخل العمار-مصطفى كامل-ارع فٌكتور عمانوٌلش 1، بجهة : 

عن ورشه لحام  48532برلم  21191313، لٌد فى  611110111على عثمان سعد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 لسم -محل  -معادن بالكهرباء ، بجهة : لرٌه ابو مسعود ش خالد بن الولٌد 

 48511برلم  21191312، لٌد فى  1111110111ن دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  تامر احمد عبدالرحم -  114

 -محل  -من ش الماهره سٌدى بشر لبلى  31عن ممهى لتحضٌر و بٌع المشروبات البارده و الساخنه ، بجهة : برج الخلٌل بشارع 

 لسم

 21191311، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مهند احمد محمود الشبكى -تابلوه للتشطٌبات والدٌكور -  115

 لسم-عن تشطٌبات ودٌكور ، بجهة : العامرٌه شارع المزلمان امام عصٌر مكه 48464برلم 

عن محمصه  48483برلم  21191311، لٌد فى  111110111عبد العزٌز ابراهٌم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 لسم-العجمى-بٌع لوازم السبوع والتسالى ، بجهة : شارع البٌطاش امام شارع عٌن شمس

عن تعبئه و  48565برلم  21191314ى ، لٌد ف 211110111ٌسرى على حسن توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 -محل  -خلؾ عماره حلٌمو  -الهانوفٌل  -ش ابو بكر الصدٌك عماره حسن بسٌونى العطار  43تؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ٌدوى ، بجهة : 

 لسم

ن ع 48559برلم  21191314، لٌد فى  111110111سعد ابراهٌم سعد عبد الجلٌل خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 لسم-مطروح العجمى لبلى Aط  1805تورٌد الخضار والفاكهه ، بجهة : العجمى ابو ٌوسؾ ن 

عن تجاره  48297برلم  21191314، لٌد فى  2111110111احمد دمحم على ابو حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 لسم-محاصٌل زراعٌه ، بجهة : عزبه الموظفٌن بجوار السكه الحدٌد

عن بٌع  48315برلم  21191314، لٌد فى  111110111جه دمحم مصطفى ابو الحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  من -  111

 لسم-محل-شارع حسن طوبار ؼبلاير 2مصوؼات ، بجهة : 

، لٌد فى  1111110111لبنى منصور سٌد دمحم زعبوط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -منصور لالستثمار العمارى -  111

 لسم-عن استثمار عمارى ، بجهة : شارع اسماء بنت ابى بكر خلؾ لهوه محفوظ 48262برلم  21191313



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن عموم  48279برلم  21191313، لٌد فى  1111110111دمحم الحسٌن احمد النحاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112
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عن تورٌد مواد  48326برلم  21191315، لٌد فى  51110111مصطفى دمحم ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 لسم-امام مستشفى العامرٌه-محل-مع شارع الشرلاوى 21بناء ، بجهة : شارع 

عن تجاره سٌارات  48331برلم  21191315 ، لٌد فى 111110111فرج احمد سالم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 لسم-حدٌثه ، بجهة : شارع الجٌش بجوار سنترال الجوكر

عن بٌع  48346برلم  21191315، لٌد فى  251110111دمحم السٌد دمحم توفٌك المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 - محل -اطارات سٌارات ، بجهة : بهٌج العمومى بجوار محطه المزلمان 

عن مطعم بٌع  48392برلم  21191317، لٌد فى  111110111ابراهٌم عباس احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 لسم-شارع السٌد دمحم كرٌم 31وتجهٌز المأكوالت ، بجهة : 

عن تحضٌر  48417 برلم 21191311، لٌد فى  121110111دمحم سامى السٌد الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 لسم - 21شمه  -الرابع  -سٌدى جابر  -ش على ذو الفمار  14وتجهٌز الماكوالت ، بجهة : 

عن بٌع منظفات  48791برلم  21191326، لٌد فى  411110111احمد عبد المحسن دمحم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 لسم-محل-زبٌر بن العوام خلؾ المدرسه النموذجٌه العجمى الهانوفٌلومستحضرات تجمٌل وادوات بالستٌكٌه ، بجهة : شارع ال

عن بماله جافه ،  48818برلم  21191326، لٌد فى  111110111هوٌده دمحم متولى عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 لسم-محل-الرأس السوداء-ناصٌه شارع البصل 14بجهة : شارع 

عن كافتٌرٌا  48816برلم  21191326، لٌد فى  1111110111دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سالم سٌد احمد  -  121

 لسم - 2ش بهاء الدٌن الؽتورى سموحه لطعه رلم 24، بجهة : 

عن  48546برلم  21191313، لٌد فى  1111110111دمحم على عبد الحلٌم احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لسم -شمه  -االول  -مستشارٌن طوسون  25ش مسجد الرحمن متفرع من ش  2بات و دٌكورات و مماوالت ، بجهة : تشطٌ

عن بماله جافه ،  48115برلم  21191328، لٌد فى  51110111ولٌد دمحم سالمه دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 لسم-هانوفٌلال-بجهة : شارع المروه خلؾ شارع مسجد دمحم موسى

عن بماله جافه ،  48115برلم  21191328، لٌد فى  51110111ولٌد دمحم سالمه دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

-ونشاطه/مكتب رحالت- 1شمه  -بمساكن طلعت مصطفى  6بجهة : الهانوفٌل لبلى امام مدرسه العجمى النموذجٌه امام بلون 

 لسم- 2119/2/25وتارٌخ افتتاح المحل فى 

عن تجاره المالبس  48855برلم  21191328، لٌد فى  251110111سها سعٌد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 لسم -محل  -ملن/ كرٌم سلٌمان جاد  -الجاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : الهوارٌه لرٌه جمال عبدالناصر عزبه الصعاٌده 

برلم  21191313، لٌد فى  211110111دمحم على حسن ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -ل بالسٌارات سٌال للنم -  125

 لسم-امام البوسته-عن نمل بالسٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : شارع السوق خورشٌد البحرٌه 48525

عن تورٌدات  48528برلم  21191313، لٌد فى  511110111سحر نبٌل رجب حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 لسم-شمه-الثالث علوى-شارع سعد هللا حالبو 11عمومٌه فى مجال االدوات المكتبٌه ، بجهة : 

عن بٌع  48536برلم  21191313، لٌد فى  121110111ماجد ماهر عوض مٌنا سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 لسم-(1محل )-ؼبلاير-المنعم رٌاض مأكوالت ، بجهة : شارع ترعه المنتزه مع عبد

عن تورٌد  48311برلم  21191314، لٌد فى  111110111اسالم رمضان ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 لسم-العواٌد-وتجاره الدواجن ، بجهة : شارع عمرو بن عبد العزٌز عزبه الملعى



 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 صالون  48518برلم  21191312، لٌد فى  91110111، رأس ماله ،  ٌاسمٌن رضا ابراهٌم دمحم بدر  ، تاجر فرد  -  129
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 لسم-بناء بالتجزئه ، بجهة : العامرٌه الناصرٌه المدٌمه خلؾ مركز البحوث مواد

عن بٌع  48567برلم  21191314، لٌد فى  121110111منٌر داود البدرى جوهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 لسم -محل  -مصوؼات و مجوهرات ، بجهة : ش الجوهره من ش عبدالفتاح الشعشاعى 

عن مصوؼات و  48568برلم  21191314، لٌد فى  121110111نٌر داود البدرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مٌنا م -  132

 لسم -محل  -مجوهرات ، بجهة : ش عمبه بن نافع من ابو سلٌمان 

ار عن خض 37161برلم  21191313، لٌد فى  21110111عبد الحمٌد السعٌد دمحم حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 بالسوٌمه بالحى السكنى االول 9وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : باكٌه 

عن خضار  37161برلم  21191313، لٌد فى  21110111عبد الحمٌد السعٌد دمحم حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

لسم برج العرب ونشاطه مخبز  2 وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : برج العرب الجدٌده الحى السكنى الثالث مجتمع محلى السادس لطعه

 37161وممٌد برلم  2117/ 12/ 17فى  11426جنٌه مودع برلم  11111الى وراس ماله 

 21191315، لٌد فى  1111110111سعد حسن عٌسى عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -سعد للمماوالت العمومٌه -  135
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 لسم-الهانوفٌل-شارع الحاج عطا هللا العوامى 18حلوٌات ولوازم حلوانٌه ، بجهة : 

عن تصدٌر ،  48385برلم  21191317، لٌد فى  251110111احمد السٌد سالمه مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137
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عن مطعم  48371برلم  21191316، لٌد فى  111110111بٌشوى ٌوسؾ لطفى واصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 لسم -مصطفى كامل  -وكافٌه ، بجهة : شارع بولٌفار الجانب الشرلى نادى شاطىء الموات المسلحه 

 48391برلم  21191317، لٌد فى  51110111اسما مٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -اسماء ابراهٌم بسٌونى محمود  -  139

ش صالح هٌبه   2مدخل اكتوبر  21عن تورٌد و توزٌع مستحضرات تجمٌل و مكمالت ؼذائٌه و تصنٌع لدى الؽٌر ، بجهة : ن 

 لسم -شمه  -االرضى  -جوار مسجد الصالحٌن 

 

عن تصدٌر ،  48391برلم  21191317، لٌد فى  1111110111محمود حفنى محمود عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141
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عن بٌع  48799برلم  21191326، لٌد فى  211110111جابر معوض عامر عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141
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عن بٌع مالبس )ما  48825برلم  21191326، لٌد فى  211110111دمحم شعبان احمد ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 لسم-امام مرور الدخٌله S 151عجمى ستار مول بالدور االول محل رلم  8العسكرٌه( ، بجهة : بوابه عدا المالبس 

عن حظٌره  48814برلم  21191326، لٌد فى  511110111رزق ابراهٌم عبدالرؤؾ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 لسم -عامرٌه ثان  -لملعب الخماسى مواشى وتربٌه مواشى وتسمٌن وحالبه ، بجهة : لرٌه العراق امام ا

عن تورٌد  48566برلم  21191314، لٌد فى  1111110111مروه احمد مصطفى معاذ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 لسم-مستلزمات الدٌكور ، بجهة : شارع الفٌزون شارع المحاسبه متفرع من شارع وٌنجت عماره برج كاندى



 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
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طرٌك اسكندرٌه مطروح امام مستشفى  39051عن بٌع و توزٌع كٌماوٌات مواد البناء ، بجهة : ن  48848برلم  21191328

 -محل  -الطوارئ 

عن  48886برلم  21191331، لٌد فى  111110111مصطفى محمود دمحم حسن الروبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147
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عن جراج عمومى  48545برلم  21191313، لٌد فى  121110111سامح ابراهٌم السٌد فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 لسم-شارع مصطفى النجار خلؾ بهاء الدٌن ؼتورى 4، بجهة : 

عن بٌع  48521برلم  21191312، لٌد فى  111110111عبداللطٌؾ دمحم عبداللطٌؾ موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 لسم -شمه  -االرضى  - 27اكتوبر اخر ش  6شاطئ النخٌل   114/ 2مالبس ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن  48541برلم  21191313، لٌد فى  121110111شٌماء ممدوح عبدهللا عبدالناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 لسم -محل -ش حفص االبراهٌمٌه  13، بجهة :  صالون حالله

عن تأجٌر فساتٌن  48358برلم  21191316، لٌد فى  111110111دمحم على دمحم الخانكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 لسم-الوطنٌه بالزا مول -ج 51محل -لوران-شارع شعراوى 18زفاؾ ، بجهة : 
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عن تجاره  48615برلم  21191317، لٌد فى  121110111احمد دمحم جابر دمحم مندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154
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، لٌد فى  1111110111كرٌم دمحم حسن خلٌل عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -حسن للمماوالت والتورٌدات -  155

عن مماوالت عامه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : شارع سٌؾ امام االمن المركزى فوق سوبر  48558برلم  21191314

 لسم-ماركت كازٌون

عن ورشه  48293برلم  21191314، لٌد فى  51110111احمد ابراهٌم احمد مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 عزبه التمٌر شارع مؤسسه الكهرباء محل لسم 71اصالح سٌارات ، بجهة : 

عن بماله جافه  48257برلم  21191313، لٌد فى  111110111ابراهٌم على ابراهٌم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  63تمسٌم الفضالى امتداد ش  1146 - 1143تنظٌم شارعى  5بلون  11 -6، بجهة : 

عن  48252برلم  21191313، لٌد فى  1111110111محمود سلٌمان محمود سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

محل -ابراج البرت االول-سموحه-شارع البرت االول Aات الساخنه والبارده ، بجهة : تحضٌر وتجهٌز وطهى المأكوالت والمشروب

 لسم-ببابٌن

، لٌد  111110111احمد محمود على احمد كلسوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -المحمود لتصنٌع وتورٌد وتجاره المعادن -  159

 لسم-جهة : شارع مساكن المسم خلؾ لهوه بشره خٌرعن تصنٌع وتورٌد وتجاره المعادن ، ب 48263برلم  21191313فى 

عن  48264برلم  21191313، لٌد فى  111110111مدحت البٌومى دمحم ابراهٌم البابلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 لسم-شارع الشهٌد عوض حجازى 18عطاره وبماله جافه ، بجهة : 



 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  48281برلم  21191313، لٌد فى  211110111ر فرد ، رأس ماله ،  الشٌماء ابراهٌم احمد مرسى البٌضا  ، تاج -  161

 لسم -محل -العواٌد  -ش مسجد الرحمن  14بماله عامه ، بجهة : 

برلم  21191315، لٌد فى  111110111ابراهٌم بؽٌض صالح هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -بؽٌض لتجاره المواشى -  162

 لسم-: عزبه التومٌر امام الموالؾ عن تجاره مواشى ، بجهة 48332

عن بماله و  48429برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم سعد عبدالمجٌد الكرٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 لسم - 3محل  -العصافره بحرى عماره مصٌلحى  -ش وهران  37تشمل الزٌوت بالتجزئه ، بجهة : 

عن معرض  48363برلم  21191316، لٌد فى  251110111شهٌره اسماعٌل حامد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 لسم -محل  -طرٌك اسكندرٌه مطروح  22051ش الصفا ن  157رخام وجرانٌت وسٌرامٌن وبورسلٌن ، بجهة : 

عن تورٌدات صناعٌه  48792برلم  21191326، لٌد فى  511110111دمحم عمر دهب بكٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 لسم-مكتب-االرضى-7شارع ابو تالت الرئٌسى امام صٌدلٌه مارلٌن فٌال  7ولوازم العدد ولطع الؽٌار ، بجهة : عمار 

عن  48811برلم  21191326، لٌد فى  1111110111جمال عبد هللا راضى الفٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 لسم-شمه-شارع بالل بن رباح عصافره لبلى 47مماوالت عامه ، بجهة : 

عن تجاره ذهب  48813برلم  21191326، لٌد فى  1111110111دمحم ٌس ابو الٌزٌد زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 لسم-محل-، بجهة : ابٌس المرٌه العاشره

عن  48542برلم  21191313، لٌد فى  211110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم الفوال  ،  -  168

 لسم -ش الؽنٌمى ابٌس الثانٌه رمل ثان  41تاجٌر معدات و بٌع حدٌد ، بجهة : حٌازه 

عن  48841برلم  21191327، لٌد فى  111110111دمحم جمال على الدٌن مصطفى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 لسم -محل  -العواٌد  -عزبه سكٌنه المدٌم  9ش  68/  5افه ، بجهة : بماله ج

عن  48885برلم  21191331، لٌد فى  111110111عبد المعطى صالح عبد المعطى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 لسم-رضىتورٌد وتجاره لطع ؼٌار وكمالٌات السٌارات ، بجهة : الجبل شارع مكه خلؾ جزاره حمامه شمه ا

عن بٌع وتصنٌع  48891برلم  21191331، لٌد فى  81110111ٌوسؾ دمحم حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 لسم-شمه-االول علوى-شنط حرٌمى ، بجهة : بجوار كوبرى ابٌس العلوى شارع متولى الشعراوى

، لٌد فى  111110111فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن دمحم مصطفى -الدولٌه لتورٌد الخردوات وادوات التجمٌل -  172

 لسم-عن تورٌد الخردوات وادوات التجمٌل جمله وتجزئه ، بجهة : عزبه رسالن خلؾ الشهر العمارى 48526برلم  21191313

 48519لم بر 21191312، لٌد فى  111110111صفاء رضا عبداللطٌؾ ابراهٌم المعناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 لسم -محل  -امبروزو  -ش عٌسى حمدى 11عن توزٌع ادوات مكتبٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  48336برلم  21191315، لٌد فى  1111110111بشٌر رزق حنا لرٌالس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 لسم-عمومٌه ، بجهة : الناصرٌه المدٌمه خلؾ مكتب التموٌن

عن ادوات  48513برلم  21191312، لٌد فى  211110111 على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى شعبان دمحم -  175

 لسم -محل  -العجمى  -البٌطاش  -ش شهر العسل امام كافٌترٌا سهراٌه  2صحٌه ، بجهة : 

عن  48465برلم  21191311، لٌد فى  111110111حسام على حسن ٌوسؾ مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 لسم-تورٌد لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : شارع االلفى عزبه عادل المصرى

، لٌد فى  311110111حسن عبدالحمٌد ابراهٌم سعد )مكتب حسن عبدالحمٌد للتشطٌبات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 لسم -محل  -ش البكوات  -البٌطاش  -عن مكتب تشطٌبات ، بجهة : ناصٌه ش الفردوس بٌانكى  48561برلم  21191314



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مزرعه  48584برلم  21191317، لٌد فى  251110111عاصم عبدالاله عبدالاله احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

 -خلؾ فرحات  -مواشى ، بجهة : بهٌج نجع المطعان الشرلى 

عن تورٌد  48598برلم  21191317 ، لٌد فى 111110111وجٌه سمٌر عطٌه مٌسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 من الدوله امام ممله ابواحمد لسم 1الرخام والجرانٌت ، بجهة : شارع 

عن مشؽل حرؾ  48317برلم  21191314، لٌد فى  111110111مصطفى دمحم بخٌت دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 صر شمه لسمعمارات مصر للتعمٌر بشارع جمال عبدالنا 341ٌدوٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  48318برلم  21191314، لٌد فى  1111110111عبله عنتر فارس خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 لسم -شمه  -العجمى  - 21اكتوبر الكٌلو  6ش  65عامه و تورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

عن تربٌه  48269برلم  21191313، لٌد فى  511110111،  ابراهٌم اسماعٌل احمد ابوحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  182

 لسم -حظٌره  -بجوار المسجد  - 7مواشى و تسمٌن و حالبه ، بجهة : لرٌه عامر العراق حوش 

عن مماوالت عامه  48255برلم  21191313، لٌد فى  1111110111كرٌم سٌد عٌسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 لسم -مكتب  -باكوس  -ش بن لاسط  24ال النشاط ، بجهة : و تورٌدات فى مج

عن  48256برلم  21191313، لٌد فى  511110111دعاء احمد شحاته محمود ابوكلٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 لسم -محل  -تجاره مواد ؼذائٌه بالجمله ، بجهة : ش المالحه متفرع امام مستوصؾ العمراوى المندره لبلى 

 48259برلم  21191313، لٌد فى  151110111احمد دمحم ابو الوفا صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -الوفا للتورٌدات -  185

عن تورٌدات مكتبٌه واخشاب وحدٌد واوٌل سٌل وسٌور وخضروات ومعدات ومستلزمات كافٌهات وعدد صناعٌه ومسامٌر ولطع 

ٌنات الصناعٌه واالجهزه الكهربائٌه ومعدات واالمن الصناعى وكل ما ٌلزمها من ؼٌار سٌارات وبطارٌات وجمٌع انواع الماك

 لسم-الهانوفٌل-مستلزماتها ، بجهة : اول شارع شمال بشارع مراد متفرع من شارع الصالحٌن متفرع من عمر المختار

عن مخبوزات و  48283برلم  21191313، لٌد فى  51110111امٌن محمود احمد زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 لسم -محل  -حلوانى ، بجهة : ش ابن ربٌعه مع ش دمنهور 

عن بٌع  48284برلم  21191313، لٌد فى  21110111احمد جمال حسنى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 لسم - 1محل  -سٌدى جابر  -عمارات الضباط مصطفى كامل  91مشروبات بارده و ساخنه ، بجهة : 

عن ستودٌو  48795برلم  21191326، لٌد فى  41110111سمر دٌاب مصطفى الزرله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 لسم-تماطع شارع على فهمى وٌصا 26تصوٌر ، بجهة : 

اداوت عن  48811برلم  21191326، لٌد فى  511110111دمحم محمود شعراوى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 لسم-محل-منزلٌه ، بجهة : شارع ارض صالح عٌد السٌوؾ

 93عن عالفه ، بجهة :  48823برلم  21191326، لٌد فى  121110111دمحم على حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 لسم -محل  -ش الرند ؼٌط العنب  95 -

 48847برلم  21191328، لٌد فى  111110111د ، رأس ماله ،  جمال عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن السما  ، تاجر فر -  191

 لسم- 1شارع العاشر من رمضان العصافره لبلى محل  52عن صٌانه ؼساالت ، بجهة : 

عن مكتب  48851برلم  21191328، لٌد فى  511110111دمحم حسن مرسى عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 لسم -محل  -ش كرموز  56تاجٌر سٌارات ، بجهة : 

عن تورٌد  48879برلم  21191331، لٌد فى  111110111عبد العال جمال دمحم عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

خلؾ  18المالبس الجاهزه واالحذٌه الرٌاضٌه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ابو ٌوسؾ لبلى شارع رٌاض الصالحٌن ن 

 لسم-شمه-طٌور االصدلاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  21191331، لٌد فى  1111110111فهد دمحم ٌوسؾ زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -لمماوالت العمومٌهفهد ل -  194

 لسم-شارع مرؼم بجوار شركه النصر 12عن مماوالت عمومٌه ، بجهة :  48883

عن مكتب تصدٌر  48551برلم  21191313، لٌد فى  111110111حمدى احمد على ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 لسم -شمه بالدور الثانى  -ش زمزم  1، بجهة : 

عن مصنع  48534برلم  21191313، لٌد فى  111110111سامى زكى ارمٌس سفٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 لسم -محل  -بالستٌن ، بجهة : عبدالمادر بحرى السكه بجوار الشاطبى لالمعاء 

عن مخبز فٌنو  48321برلم  21191315، لٌد فى  111110111البابلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سهٌر دمحم ابوطالب -  197

 لسم - 2و حلوٌات ، بجهة : الهوارٌه بجوار الوحده الصحٌه محل 

 21191315، لٌد فى  111110111صبحى عبد الجٌد عبد الؽنى لاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -لاس لتجاره المواشى -  198

 لسم-عن تجاره مواشى ، بجهة : شارع مخزن الزٌت امام صٌدلٌه الهجانه 48329رلم ب

عن محمصه ،  48361برلم  21191316، لٌد فى  511110111كٌرلس صفوت فاٌك حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  -برج السراٌا  -ارض الفضالى  24بجهة : ش 

عن مماوالت  48482برلم  21191311، لٌد فى  1111110111برهام عبد هللا ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعٌد  -  211

 لسم-عمومٌه ، بجهة : العامرٌه عزبه الهجانه شارع الصفا اعلى سوبر ماركت الصفا

عن مخبز  48589برلم  21191317 ، لٌد فى 51110111رشا عبدالوهاب عبدالعال ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لسم -محل  -الوردٌان  -ش الرهاوى  93افرنجى ، بجهة : 

عن بٌع  48578برلم  21191314، لٌد فى  511110111احمد دمحم احمد مدنى احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

و الكترونٌات و اكسسوارات موباٌل ، بجهة : ش الكومى من كامٌرات مرالبه )ما عدا الكامٌرات الالسلكٌه بدون استخدام االنترنت( 

 لسم -محل  -نعمه البواب 

عن ورشه نجاره بسٌطه  48313برلم  21191314، لٌد فى  21110111ٌحٌى على دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 لسم -محل  -لبلى اخر ش عبدالناصر ابو ثالث  22، بجهة : ن 

عن دراى  48272برلم  21191313، لٌد فى  111110111شعبان خمٌس ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عواطؾ  -  214

 لسم -محل  -أ تنظٌم ش نعمه هللا متفرع من ش جمال عبدالناصر المندره بحرى  1كلٌن ، بجهة : 

عن خدمات زراعٌه و  48288برلم  21191313، لٌد فى  511110111لٌلى دمحم حسن حمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 لسم -شمه  -االول علوى  -العصافره لبلى  -من ش المعهد الدٌنى  31تورٌدات االت و معدات و شتالت زراعٌه ، بجهة : 

عن تحضٌر و  48282برلم  21191313، لٌد فى  111110111عاشور احمد احمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

محل بجوار صٌدلٌه  -روبات الساخنه و البارده و تحضٌر و بٌع الماكوالت الساخنه و البارده ، بجهة : السفن الرئٌسى بٌع المش

 لسم -الفحام  

عن بٌع مالبس  48431برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم اسماعٌل عوض برٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 8محل رلم  -االرضى  -مول الٌكس سٌتى وان  -الهانوفٌل  -ه ، بجهة : طرٌمك اسكندرٌه مطروح جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌ

 لسم -مكرر 

، لٌد فى  5111110111عبده حجازى شحاته حجازى )حجازى لالستٌراد و التصدٌر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 -، بجهة : امام سور الثالجه  6من المجموعه  36و الفمره  19عن استٌراد و تصدٌر ماعدا المجموعه  48364برلم  21191316

 لسم - 1محل رلم  -الدور االرضى  -خلؾ الوكاله 

عن تربٌه  48375برلم  21191316، لٌد فى  511110111عبده محمود ابو عرب ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 لسم -محل  -خلؾ لرٌه العراق  -ىمواشى تسمٌن و حالبه ، بجهة : عزبه الصافى الحبون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مخبز  48384برلم  21191317، لٌد فى  111110111عابدٌن ابراهٌم محمود عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لسم-افرنجى ، بجهة : الكابالت شارع خالد بن الولٌد امام فرن شحاته

عن عموم  48411برلم  21191317، لٌد فى  5111110111،   خمٌس دمحم سلٌمان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  211

طرٌك اسكندرٌه مطروح لبلى ابو  18( ، بجهة : ن 19والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 لسم-ٌوسؾ

عن بٌع مالبس  48819م برل 21191326، لٌد فى  121110111دمحم سعٌد حنفى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 لسم-محل-العصافره بحرى-اكتوبر متفرع من جمال عبد الناصر 6شارع  23رجالى )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن مكتب  48815برلم  21191326، لٌد فى  111110111دمحم على خضٌرى عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 لسم -محل  -لسادات ش انور ا 5رحالت ، بجهة : 

عن تجاره  48821برلم  21191326، لٌد فى  1211110111جرجس صلٌب لولا حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 -االرضى  -سٌدى بشر  -من ملن حفنى  8ش ٌوسؾ السباعى رلم  8وتوزٌع مستلزمات طبٌه وامصال ولماحات بٌطرٌه ، بجهة : 

 لسم - 2شمه 

عن عموم  48524برلم  21191313، لٌد فى  251110111ود فؤاد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  والء محم -  215

 لسم-التصدٌر ، بجهة : عزبه الملعى ارض جانوتى البر المبلى خلؾ ممهى الصعٌدى

عن  48583برلم  21191317، لٌد فى  511110111احمد مصطفى احمد مصطفى كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 لسم -شمه  -الدور الثالث  -مكتب تورٌد وجبات جاهزه ، بجهة : جمعه مفتاح من الحدٌد و الصلب ابو ٌوسؾ بحرى 

عن  48832برلم  21191327، لٌد فى  111110111مصطفى حسن السٌد احمد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 لسم -شمه  -االرضى  -رباح لرٌه المهاجرٌن خورشٌد ش بالل بن  15تجاره و صٌانه التكٌٌفات ، بجهة : 

عن بٌع منظفات  48835برلم  21191327، لٌد فى  111110111دمحم عثمان على عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 لسم -محل  -لبلى مطروح ش مسجد نور االسالم  22صناعٌه ، بجهة : ن 

عن بماله  48327برلم  21191315، لٌد فى  211110111السونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سعٌد عبد العظٌم دمحم ا -  219

 لسم-محل-من شارع النصر امام جرٌن بالزا 6عامه ، بجهة : ناصٌه شارع 

، لٌد فى  111110111دمحم عوض مصرى عبد الحكٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -المصرى لتورٌد المواد الؽذائٌه -  221

 لسم-عن تورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : شارع امن الدوله خلؾ مكتبه هدٌر 48334برلم  21191315

عن مخبز  48338برلم  21191315، لٌد فى  511110111اسالم حمدى عبدالحمٌد محارم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 لسم -محل  -من ش البكباشى العٌسوى مٌامى  56ش  46شامى حر ، بجهة : 

عن بماله  48368برلم  21191316، لٌد فى  111110111هانى متولى عبدالعزٌز حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 لسم - 3محل  -ش المشٌر احمد بدوى  9جافه ، بجهة : 

عن  48487 برلم 21191311، لٌد فى  111110111اٌمن دمحم عبدهللا زٌتون)زٌتون ستار(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 لسم - 11بٌع لطع ؼٌار الكترونٌات ، بجهة : محاذه شرٌط السكه الحدٌد فٌكتورٌا محل رلم 

برلم  21191312، لٌد فى  51110111وفاء صابر انور على العمراوى )كوافٌر وفاء(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 لسم -محل  -المعموره البلد  -ى خلؾ دوار االصالح الزراع 3عن كوافٌر حرٌمى ، بجهة :  48512

 21191311، لٌد فى  111110111صٌدلٌه الدكتور ناجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -دمحم ناجى عبدالمادر الشباسى  -  225

 لسم -خلؾ مطابع محرم مطار النزهه محل  31عن صٌدلٌه ، بجهة : ش  48476برلم 



 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

، لٌد فى  111110111عصام جمعه عبدالرسول عمٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -معرض عمٌله لتجاره السٌارات الحدٌثه -  226

 عن معرض لتجاره السٌارات الحدٌثه ، بجهة : شارع امن الدوله بجوار حى العامرٌه لسم 48611برلم  21191317

، لٌد فى  251110111،   عبد اللطٌؾ حسن عبد اللطٌؾ حسن سٌؾ )سٌؾ لالنتاج الحٌوانى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  227

عن مزرعه مواشى حالبه وتسمٌن ، بجهة : مصطفى كامل بجوار مزرعه صفوت معوض امام الوحده  48316برلم  21191314

 لسم-زربٌه-العسكرٌه

عن مكتب  48253برلم  21191313، لٌد فى  1111110111السٌد مسعود عبد اللطٌؾ خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 لسم-امام مركز الشباب وبجوار مسجد الرحمه-شمه-والت ، بجهة : لرٌه مارٌوبلس االول علوىمما

عن مماوالت  48267برلم  21191313، لٌد فى  1111110111دمحم اٌمن دمحم معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 لسم-عمومٌه ، بجهة : عزبه العراوه شارع مخزن الزٌت خلؾ المستودع

برلم  21191317، لٌد فى  111110111هٌثم احمد دمحم هدهود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -هدهود لتورٌد المواد الؽذائٌه -  231

 لسم-عن تورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : الطرٌك الصحراوى امام المنطمه الشمالٌه 48389

عن  48387برلم  21191317، لٌد فى  111110111عبد الحمٌد فاروق هاشم عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 لسم-المندره-ممهى عمومى ، بجهة : شارع تماطع سعد زؼلول مع شارع الجبل

عن مكتب  48395برلم  21191317، لٌد فى  111110111باسم عصام الدٌن دهشور احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 لسم-محل-عصافره بحرى 45وض هللا خلؾ مطعم جاد مٌامى شارع دمحم ع 8لٌموزٌن وتأجٌر سٌارات ، بجهة : 

عن تربٌه  48421برلم  21191311، لٌد فى  1111110111البٌر نجٌب ارمانٌوس ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 لسم -مرٌوط  22وتسمٌن الماشٌه)حظٌره مواشى( ، بجهة : مزرعه شروان حوشه

عن تربٌه  48426برلم  21191311، لٌد فى  511110111فتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم الصؽٌر توفٌك ابوال -  234

 لسم -وتسمٌن مواشى )حظٌره مواشى( ، بجهة : لرٌه عبدالسالم عامر ابومسعود 

ٌع عن ب 48485برلم  21191311، لٌد فى  111110111ٌاسر السٌد سعدالدٌن عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 لسم -امام صٌدلٌه جراند فامٌلى  -محل  -لحوم مجمده ، بجهة : الكومى الهانوفٌل 

برلم  21191326، لٌد فى  51110111جورجى لبٌب ولعان المعلم )جورجى لالكسسوار(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 لسم-محل-الدور االرضى-وار كبده الحرشعن بٌع اكسسوارات حرٌمى وهداٌا ولعب ، بجهة : الهانوفٌل الرئٌسى بج 48789

عن حظٌره مواشى  48817برلم  21191326، لٌد فى  511110111دمحم فتحى على مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 لسم-وتربٌه مواشى وتسمٌن وحالبه ، بجهة : منشٌه الروضه كوبرى الركازى خلؾ فلسطٌن

، لٌد فى  111110111فى للتورٌدات العمومٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  المصط -هٌام مصطفى محمود دمحم  -  238

عن تورٌدات عمومٌه فى المالبس الجاهزه وااللمشه وادوات التظافه واالدوات الكهربائٌه ، بجهة :  48819برلم  21191326

 لسم -محل  -االرضى  -شارع الجمعٌه مساكن االسكندرٌه امام سوبر ماركت فهمى 

عن عموم  48521برلم  21191313، لٌد فى  5111110111دمحم جالل حسن عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

لرٌه -الطرٌك الصحراوى العمارٌه 28( ، بجهة : ن 19والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 لسم-فلسطٌن

عن عموم  48563برلم  21191314، لٌد فى  251110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صباح ٌونس عبد الجلٌل رشوان   -  241

 لسم-مطروح شارع نور االسالم Aط  1805التصدٌر ، بجهة : ابو ٌوسؾ لبلى ن 

عن سوبر  48838برلم  21191327، لٌد فى  51110111على مصطفى ابراهٌم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 لسم -محل  -بولكلى من ش المصحه  -ش اسماعٌل ذكى  12: ماركت ، بجهة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  21191331، لٌد فى  1111110111عبد الرحمن مصطفى محروس ابو الحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 لسم-شمه-عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : عزبه خورشٌد الزواٌده بجوار بماله ابو سعٌد 48877

عن ادوات  48522برلم  21191313، لٌد فى  111110111عثمان سٌد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد هللا  -  243

 لسم-محل-منشٌه النزهه 4شارع رلم  13منزلٌه ومالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

، لٌد فى  111110111اله ،  عزت عبد السالم دمحم العٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس م-العٌسوى لالدوات الصحٌه -  244

 لسم-ثانى محل ٌسار 8عن تجاره االدوات الصحٌه ، بجهة : عزبه محسن الكبرى شارع  48538برلم  21191313

عن اداره  48341برلم  21191315، لٌد فى  111110111احمد مجدى احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 لسم-14ٌنه شارع مشروعات عمارٌه ، بجهة : عزبه سك

عن شحن بحرى  48339برلم  21191315، لٌد فى  5111110111شٌماء جابر حسن حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 لسم-14مكتب -الرابع علوى-شارع نجٌب الرٌحانى ناصٌه شارع جالٌس 6ونمل برى ، بجهة : 

عن  48516برلم  21191312، لٌد فى  111110111رأس ماله ،   نور الدٌن دمحم السٌد السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، -  247

 لسم -ؼرفه بالدور الثانى  -مٌدان التحرٌر  8ورشه احذٌه ، بجهة : 

عن  48484برلم  21191311، لٌد فى  41110111نور الهدى اسماعٌل حسٌن عبد هللا بالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

الدوات الكهربائٌه ومستلزماتها والحاسب االلى وماكٌنات التصوٌر ومستلزماتها واالدوات الكتابٌه ، تورٌدات فى اجهزه التكٌٌؾ وا

 لسم -ش البحرٌه مكتب  26بجهة : 

عن  48585برلم  21191317، لٌد فى  251110111عمرو عادل عبداللطٌؾ سلٌم البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 امام مسجد عبادالرحمن مباشره بحرى الطرٌك محل لسم 2505ت الرئٌسى الكٌلو مطعم ، بجهة : شارع ابوتال

عن  48616برلم  21191317، لٌد فى  111110111نٌرمٌن جمال الدٌن حسن فتحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

لرٌه  -بجهة : ش مسجد دمحم موسى  تورٌدات عمومٌه فى مجال ادوات مكتبٌه و نظافه و ادوات كهربائٌه وورلٌات و مواد ؼذائٌه ،

 لسم -شمه بالدور الثالث  -اسٌد عمارات شركه االندلس لالستثمار و التنمٌه 

عن  48313برلم  21191314، لٌد فى  1111110111هٌثم جمال محروس دمحم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 خلؾ زٌتون لسم 21تورٌد وتجاره المالبس الجاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : الكٌلو 

عن  48251برلم  21191313، لٌد فى  511110111ثابت عثمان ابراهٌم دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 لسم-جانوتى-شارع العلم المصرى 32كافٌترٌا ، بجهة : 

عن تجاره  48286برلم  21191313، لٌد فى  111110111عمر عبدالوهاب احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 لسم -محل  -ر عماره الحلوانى ش لنال المحمودٌه جانوتى بجوا 2خضار و فاكهه بالتجزئه ، بجهة : 

عن تصدٌر  48287برلم  21191313، لٌد فى  1111110111هبه راشد ابو المعاطى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

و تورٌدات عامه فى مجال نشاط المواد الؽذائٌه و تعبئه و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌه ، بجهة : بجوار وحده مرور طوسون و لرٌه 

 لسم - 3شمه  -حدٌن طوسون المو

عن تورٌدات  48366برلم  21191316، لٌد فى  111110111ولٌد عاطؾ ٌونس سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

الحى الثالث المجاوره الثانٌه  197مستلزمات المستشفٌات ، بجهة :  -مستلزمات المصانع  -عامه فى مجال نشاط تجاره المستهلكات 

 -ارضى  -حلى خامس مجتمع م -

عن  48376برلم  21191316، لٌد فى  1111110111حسام عبدالمطلب عزب مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 لسم -مكتب  -االرضى  -تورٌد عماله منزلٌه مدربه داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : ابٌس الثانٌه ش المستشفى 



 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 بٌوتى  48394برلم  21191317، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    اٌه جمال رزق سلٌمان مصطفى -  257

 لسم- 311شمه -شارع كلٌه الطب 8سنتر )مركز للعناٌه بالبشره والشعر للسٌدات( ، بجهة : 

و تشحٌم عن ؼسٌل  48434برلم  21191311، لٌد فى  511110111دمحم حسن كامل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 لسم -محل  -امام سور المنٌا  361سٌارات ، بجهة : 

عن تورٌد  48611برلم  21191317، لٌد فى  251110111نظٌر مورٌس مجلى مكارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

ؼرفه من  -االول  -سٌدى بشر  -المستلزمات الفندلٌه)ماعدا تورٌد العماله( ، بجهة : ش دمحم العجمى متفرع من ش خلٌل حماده 

 لسم -الشمه 

عن تورٌد  48658برلم  21191319، لٌد فى  1111110111احمد حمدى دمحم المصٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 لسم-مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع عزبه تورٌل اول شارع شمال بعد شارع مصطفى كامل

عن تجاره  48621برلم  21191317، لٌد فى  111110111د ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرؾ السٌد احم -  261

 لسم -اخشاب ، بجهة : العامرٌه ش السفن امام سوبر ماركت الدلى  

عن مكتب  48673برلم  21191319، لٌد فى  121110111دمحم حسن محمود حسٌن شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 لسم -طرٌك الجٌش سابا باشا  313، بجهة :  رحالت

عن بٌع مفروشات  48678برلم  21191319، لٌد فى  111110111ماجد فروٌز عطاهللا حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 -محل  -الدور االرضى  -بجوار صٌدلٌه د / عمرو على  -البٌطاش  -ش صٌدلٌه فضه  31و ادوات منزلٌه و بٌع سجاد ، بجهة : 

 لسم

عن  48725برلم  21191321، لٌد فى  111110111ٌسن دمحم ٌسن عبد الشكور المصاص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264
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محل  -الدور االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -ش الدكتور عبدالمحسن الحسٌنى متفرع من ش جمال عبدالناصر  66نظافه ، بجهة : 

 لسم -

عن  48698برلم  21191321، لٌد فى  2111110111ٌاسمٌن على شبل مصطفى عباده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266
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عن بماله عامه  48743برلم  21191324، لٌد فى  121110111احمد عبدالنبى احمد بكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267
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عن معرض  48713برلم  21191321، لٌد فى  111110111رائد ربٌع عزب دمحم البكساوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 لسم-النهضه 31سٌارات ، بجهة : لرٌه سند 

، لٌد فى  511110111دمحم شحاته للمصوؼات الذهبٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -دمحم شحاته عبدالسمٌع شحاته -  269
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عن بازار ،  48833برلم  21191327، لٌد فى  111110111كٌرلس عادل جورج حبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271
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عن ورشه تصنٌع  48834برلم  21191327، لٌد فى  121110111احمد فتحى زكى دمحمٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271
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 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
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المستلزمات واالجهزه الطبٌه ومستحضرات التجمٌل )ما عدا االدوٌه ومكوناتها( ، بجهة : عزبه الصبحٌه البر المبلى خلؾ مستشفى 
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 الدور االرضى واالول علوى شمه لسم 24بجهة : شارع جابر عطٌه امام الشركه االوربٌه طرٌك اسكندرٌه الصحراوى الكٌلو 

عن بٌع احذٌه ،  48842برلم  21191327، لٌد فى  251110111رمضان دمحمٌن على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 لسم -محل  -العماروه الكبرى  -لباء  بجهة : ش فرن جاد خلؾ مدرسه

عن عموم  48895برلم  21191331، لٌد فى  5111110111احمد دمحم صبحى حسن عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

-( ، بجهة : شارع سعد زؼلول متفرع من شارع السالم19والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 لسم-طاشالبٌ

عن  48539برلم  21191313، لٌد فى  251110111حسام ابراهٌم عبد الكرٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276
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عن بٌع مستلزمات  48548برلم  21191313، لٌد فى  111110111رضا السٌد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 لسم-(6محل )-المحجبات ، بجهة : مساكن الرهاوى بلون أ 

عن ورشه بالستٌن ،  48514برلم  21191312، لٌد فى  251110111تٌسٌر جوده دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  278
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 لسم-شمه-الدور االرضى-محسن الكبرى-أكتوبر 6مع جهات خصم واضافه ، بجهة : نجع 

عن تورٌد  48463برلم  21191311، لٌد فى  1111110111صالح احمد عطٌه جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 لسم-مالبس واحذٌه )ما عدا المالبس الجاهزه( ، بجهة : شارع مخزن الزٌت بجوار فرن كٌداهم

عن تربٌه وبٌع  48456برلم  21191311، لٌد فى  251110111السٌد زكرٌا اسماعٌل خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 لسم-توفٌمى بجوار المسجد الكبٌر 12مواشى وتصنٌع البان ، بجهة : حوض 
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 لسم -شمه  -االول  -خلؾ المطافى  -مواشى ، بجهة : ابٌس المرٌه الثانٌه 

عن كافٌترٌا ،  41897برلم  21191313، لٌد فى  511110111ماله ،  طاهر احمد ٌونس موسى  ، تاجر فرد ، رأس  -  284

 بجهة : لرٌه مرالٌا الشمالٌه

عن كافٌترٌا ،  41897برلم  21191313، لٌد فى  511110111طاهر احمد ٌونس موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

محل لسم العامرٌه ونشاطه بٌع فرٌسكا -ابراهٌم عبدالكرٌم بحرى طرٌك اسكندٌه مطروح منتجع كرٌر الجون ملن/ 39بجهة : الكٌلو

 41897وممٌد برلم  2118/ 5/ 6فى  5443جنٌه مودع برلم  21111وتفاح بانواعها وراس ماله 

عن اداره  48276برلم  21191313، لٌد فى  511110111ٌسرى خٌرى محمود الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 لسم - 2شمه  -االول علوى  -م و صاالت جٌم ، بجهة : ش متفرع من ش على باشا ابراهٌم خلؾ سٌدى بشر كافٌترٌات و مطاع

برلم  21191313، لٌد فى  1111110111تامر ممدوح دمحم المرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -المرم لالستثمار العمارى -  287

 لسم-ام لهوه ابو المعارؾعن استثمار عمارى ، بجهة : شارع مخزن الزٌت ام 48261



 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
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 لسم -محل  -عزبه سكٌنه  1كهربائٌه ، بجهة : ش السلن من ش 

،  2111110111فاروق صالح دمحم ابراهٌم ٌونس )الصالح للمالبس الجاهزه والمفروشات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

-شارع ملن حفنى 413مصنع مالبس ومفروشات )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة :  عن 48455برلم  21191311لٌد فى 

 لسم-شمه-االرضى-العصافره لبلى ناصٌه صٌدلٌه الصاوى
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-محل-الدور االرضى-شارع االخالص متفرع من شارع البحرٌه )عزبه فرعون(الرأس السوداء 9مال من شارع : ثانى شارع ش

 لسم
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 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
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عن كهربائى  48753برلم  21191324، لٌد فى  31110111محمود صبره احمد صبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

 لسم - 1محل  -االرضى  -البٌطاش  -اول ش الفاروق من الماعده  2سٌارات ، بجهة : 
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عن  48869برلم  21191331، لٌد فى  511110111 محمود سعٌد ابراهٌم دمحم الدوٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  311
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( ، بجهة : 19والمجموعه  6من المجموعه  36المالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( وعموم االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 لسم-شارع النصر 26
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 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
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 لسم -محل  -عمومٌه ، بجهة : الناصرٌه لرٌه فلسطٌن 

عن صٌانه  48876برلم  21191331، لٌد فى  111110111رأس ماله ،   دمحم مصطفى بسٌونى سالم  ، تاجر فرد ، -  322

 لسم-معدات المٌكانٌكٌه ، بجهة : عزبه علش البر المبلى خلؾ لرٌه ابو ادهم
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن خدمه  48857برلم  21191328، لٌد فى  211110111دمحم سعٌد عبدالسمٌع صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  368

 لسم -محل  -لٌموزٌن ، بجهة : نجع حفٌظ ش على ناصٌه جزاره الطٌب الناصرٌه المدٌمه العامرٌه ثان 

 48878برلم  21191331، لٌد فى  51111110111صبحى دمحم الؽلبان مصطفى ابو عاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  369

والعامه وؼرؾ التبرٌد واعمال النمل )بشرط استصدار كافه التراخٌص الالزمه لذلن( ، عن اداره واستؽالل المستودعات الخاصه 

 لسم-شارع االلفى 19بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، لٌد فى  111110111مسعود ابراهٌم عبد العزٌز معتمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -مسعود لتجاره المواشى -  371

 لسم-المسم خلؾ سنترال الجوكر عن تجاره مواشى ، بجهة : شارع 48881برلم  21191331

، لٌد فى  511110111السٌد فرج ٌوسؾ محمود مزٌود )الفرج لتجاره االعالؾ(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

بحرى الطرٌك  21عن تجاره االعالؾ وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : ط اسكندرٌه مطروح ن  48324برلم  21191315

 لسم-مكتب-ول علوىاال-خلؾ مبره العصافره

عن بٌع منظفات ،  48341برلم  21191315، لٌد فى  251110111احمد كمال احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

 لسم-محل-طوسون 25بجهة : المعموره شارع 

، لٌد فى  511110111البرعى لالدوات المنزلٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد عزت عبدالرحمن البرعى  -  373

 لسم -محل  - 481عن تجاره و تورٌدات ادوات منزلٌه ، بجهة : ش مسجد ناجى خلؾ المسم المدٌم ش 48414برلم  21191317

عن بٌع و  48514برلم  21191312، لٌد فى  511110111عمر احمد حامد دمحم العفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  374

 1و المٌزان رلم ) 3محل  -االرضى  -العصافره بحرى  -تنظٌم طرٌك الحرٌه  394ها ، بجهة : تجاره مالبس االطفال و اكسسوارت

 لسم -( 3 - 2 -

عن مكتب  48474برلم  21191311، لٌد فى  111110111مروه دمحم ابراهٌم السٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

 لسم-3بالدور -شمه-3-لعصافره لبلىا 45عبد المنعم رٌاض متفرع من  26رحالت ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  48553برلم  21191314، لٌد فى  511110111حنا مكرم ؼالى برهوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  376

 لسم -شمه  -ارضى  -عزبه الوردانى الطابٌه  18، بجهة : 

عن  48572برلم  21191314، لٌد فى  41110111،  احمد حسن دمحم الصٌاد)اسمان الصٌاد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  377

 محل-بجوار لرٌه ماٌوركا طرٌك اسكندرٌه مطروح  39بٌع اسمان ، بجهة : الكٌلو 

عن صٌانه كامٌرات  48581برلم  21191317، لٌد فى  51110111احمد السٌد دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  378

 المعموره البلد الدور االرضى شمه لسم-شارع ابوهرٌره  11سلكٌه ، بجهة : مرالبه مااعدا الكامٌرات الال

عن بٌع مالبس  48666برلم  21191319، لٌد فى  111110111دمحم عبده مخلوؾ بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  379

 لسم - 2محل  - 1جاهزه حرٌمى ، بجهة : مساكن الحرمٌن بلون رلم 

عن مكتب  48296برلم  21191314، لٌد فى  111110111العزٌز ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى دمحم عبد -  381

 لسم -محل  -ش عمر بن الخطاب سٌدى بشر لبلى  47رحالت ، بجهة : 

 21191314، لٌد فى  111110111حسام عادل على السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -الحسام للمستلزمات الطبٌه -  381

طرٌك اسكندرٌه مطروح  1805عن تورٌد المستلزمات الطبٌه )عدا االدوٌه ومكوناتها( ، بجهة : ابو ٌوسؾ لبلى ن  48311برلم 

 لسم-خلؾ للعه زٌاد للمشوٌات

عن بٌع  48289برلم  21191313، لٌد فى  121110111لوزه احمد راضى دمحم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

 لسم-محل-شارع الصحابه المراؼى خورشٌد 32جهة : منظفات ، ب

عن ورشه مٌكانٌكا ،  48278برلم  21191313، لٌد فى  11110111دمحم كمال السٌد دؼش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  383

 لسم -محل  -ش رشٌد رضا المبارى  118بجهة : 

عن فول و  48365برلم  21191316، لٌد فى  51110111،   منى احمد المطب دمحم زٌن الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  384

 لسم -محل  -فٌكتورٌا لبلى  -ش خالد باشا  21فالفل )بٌع و تحضٌر( ، 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

،  111110111اسالم عاطؾ راضى مصطفى راضى )راضى لبٌع المواد الؽذائٌه بالجمله(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  385

-البٌطاش جوار صٌدلٌه الجزٌره 1شارع السمالٌهى  31عن بٌع مواد ؼذائٌه بالجمله ، بجهة :  48442برلم  21191311لٌد فى 

 لسم-محل-ارضى

عن مكتب رحالت ،  48466برلم  21191311، لٌد فى  111110111نبٌل منٌر خله لالده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  386

 -محل-البرج المدٌم-ٌجبه-شارع عتاب امام مصطفى الحلوانى-بجهة : برج العرب

عن بٌع  48632برلم  21191318، لٌد فى  111110111ابراهٌم عبدالوهاب دمحم احمد خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  387

 باكوس لسم-شارع الفتح  123زهور ، بجهة : 

عن مكتب  48411برلم  21191317، لٌد فى  111110111هٌام عبدالرازق دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  388

 لسم -محل  -المستعمره  -زاوٌه عبدالمادر بحرى السكه  11رحالت ، بجهة : ش 

عن تجاره  48419برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم احمد دمحم ابراهٌم ٌحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  389

 سمل -الصحراوى  34زهور صناعٌه ، بجهة : خلؾ مجمع المدارس ن 

برلم  21191311، لٌد فى  111110111طارق فواز صدٌك عبدهللا)بٌوتى سنتر فواز(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  391

محل شمال  -سٌدى بشر بحرى  -دمحم جالل حماد ارض الوحش  3عن بٌوتى سنتر ، بجهة : ش حماده مبارن من ش  48489

 لسم -العمار 

عن  48451برلم  21191311، لٌد فى  111110111ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صفوت عبد الكرٌم كٌالنى عل -  391

 لسم-معرض سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : عزبه التومٌر خلؾ سوبر ماركت ابو على

عن  48468برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم عبد العال عبد الستار عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  392

 لسم-محل-ؼبلاير-متفرع من ابن مؤنس 757ازم احذٌه ، بجهة : لو

عن  48613برلم  21191317، لٌد فى  411110111ساره رزق عبدالمنعم احمد المصاص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  393

 لسم -محل   -مكتبه و بماله جافه ، بجهة : ش مصرؾ ؼرب النوبارٌه 

عن مكتب  48635برلم  21191318، لٌد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  جورج رافت عجٌب شحاته  ، ت -  394

 لسم -مكتب  -سٌدى بشر لبلى  614ش  11رحالت ، بجهة : 

عن  48667برلم  21191319، لٌد فى  511110111احمد عبد العظٌم البابلى عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

 لسم-شمه-21بجهة : شارع مسجد لباء خلؾ المسجد مباشره ن  اداره بوفٌهات وتمدٌم وجبات ،

عن سوبر  48641برلم  21191318، لٌد فى  121110111صالح رمضان حسٌن حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  396

 لسم - 3محل  -االرضى  -السكه الحدٌد رشٌد المعموره البلد  16ماركت ، بجهة : ش 

عن بٌع  48692برلم  21191321، لٌد فى  111110111دمحم عادل سلٌمان حسن سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  397

 لسم -ٌمٌن المدخل  2محل  -الهانوفٌل  -مول الهانوفٌل بالزا امام مدرسه الضوى  3عجمى وسط  2957مالبس حرٌمى ، بجهة : 

عن  48716برلم  21191321، لٌد فى  111110111نجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رافت دمحم عبدالمنعم ابراهٌم ال -  398

 لسم -محل  -سوبر ماركت ، بجهة : ش مسجد ناجى بجوار لهوه حمزه 

عن ورشه خٌاطه ،  48758برلم  21191324، لٌد فى  251110111حمدى نجاح دمحم الحو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  399

 لسم-محل-الجدٌده شارع جواد حسنى بجهة : المحروسه

برلم  21191321، لٌد فى  111110111رانٌا احمد حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -رانٌا للمالبس الجاهزه -  411

-عن تورٌد مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع عزبه تورٌل اول شارع بعد شارع مصطفى كامل 48712

 لسم



 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 مطعم فول ،  48774برلم  21191325، لٌد فى  111110111نجالء فتحى دمحم حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 لسم -محل  -ٌمٌن من ش الماهره  31سٌدى بشر لبلى من ش  66بجهة : نهاٌه ش 

عن مكتب رحالت ،  48893برلم  21191331، لٌد فى  111110111دمحم عادل دمحم الحفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 لسم -محل  - 1مدخل  53بجهة : مساكن عبدالمادر بلون 

عن بماله  48811برلم  21191326، لٌد فى  111110111حسن عباس ضاحى عبد ربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 لسم-محل-مشروع ناصر من شارع فاروس بجوار عزوز الؽرباوى 9عامه ، بجهة : اول شارع 

عن مكتبه ،  48813برلم  21191326، لٌد فى  211110111ماجد جرجس جوهر شكر هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 لسم-محل-محلم بن-شارع االسكندرانى 85بجهة : 

 48836برلم  21191327، لٌد فى  1111110111محمود احمد اسماعٌل على عبد المولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 لسم-شمه-الصاعد-االول ٌمٌن-المدٌم مٌدان مكه المكرمه العصافره لبلى 31شارع  9عن اعاده تدوٌر بالستٌن ، بجهة : 

عن مخبز بلدى  48846برلم  21191328، لٌد فى  111110111عثمان احمد عثمان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 لسم -محل -درٌه مطروح ش متفرع من طرٌك اسكن 19، بجهة : ن 

عن بٌع طٌور  48851برلم  21191328، لٌد فى  251110111دمحم احمد محمود دمحم برؼش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  417

 لسم - 2مذبوحه و مجمده ، بجهة : ش ارض طالون السٌوؾ 

عن محل مالبس )ما  48864برلم  21191331 ، لٌد فى 111110111اسالم دمحم دمحم رشٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

 لسم-عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع الملن متفرع من شارع امن الدوله

، لٌد فى  1111110111عبد الحفٌظ السنوسى دمحم السنوسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -السنوسى للمماوالت العامه -  419

 لسم-بجهة : عزبه العراوه امام فتحى للصابون عن مماوالت عامه ، 48884برلم  21191331

عن بٌع  48342برلم  21191315، لٌد فى  51110111طلعت حمٌد احمد ابو حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 لسم-حرؾ هـ 17محل  2/1خضار بالجمله ، بجهة : شارع اللٌمون سوق الجمله 

عن  48347برلم  21191315، لٌد فى  2511110111فرد ، رأس ماله ،  احمد فؤاد عبد المجٌد سلٌمان  ، تاجر  -  411

 لسم-شارع الصحافه من شارع الكلوشى 1تورٌدات رٌاضٌه )ما عدا الالعبٌن( ، بجهة : 

 48362برلم  21191316، لٌد فى  51110111كامٌلٌا للبماله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -كامٌلٌا دمحم ابراهٌم الجرٌتلى  -  412

 عن بماله عامه ، بجهة : شارع االبٌض المعموره البلد بحرى الدور االرضى محل لسم

عن اصالح احذٌه  48515برلم  21191312، لٌد فى  511110111ابراهٌم عمر مندور دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 لسم -محل  -عصافره لبلى  45من ش  17ش  8، بجهة : 

عن بٌع اسمان ، بجهة :  48472برلم  21191311، لٌد فى  51110111فوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مدحت دمحم دمحم  -  414

 لسم-محل-طوسون-مزلمان 25شارع 

عن تورٌد  48555برلم  21191314، لٌد فى  211110111دمحم عبدالمنعم شحاته دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 لسم -مكتب  -العامرٌه  -جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : ش السوق امام مكتب التامٌنات عماله منزلٌه مدرٌه داخل 

 48599برلم  21191317، لٌد فى  111110111واعر سوبر ماركت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -دمحم واعر عثمان حسن -  416

 عن سوبر ماركت ، بجهة : شاع المسم بجوار صٌدلٌه ٌحٌى لسم

عن تورٌد  48561برلم  21191314، لٌد فى  111110111ٌم دمحم عبد الكرٌم عمٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراه -  417

 لسم-لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : كوبرى الناموس البر المبلى خلؾ المدرسه الصناعٌه



 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 تجاره  48441برلم  21191311، لٌد فى  5111110111خطاب احمد خطاب ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

شارع السنترال  4، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  19سٌارات وبٌع السجائر بالجمله واالستٌراد والتصدٌر ماعدا المجموعه 

 المعموره البلد شمه بالدور االرضى لسم-

 

عن عموم  48671برلم  21191319، لٌد فى  251110111ناجى شعبان شعٌب ادرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

 لسم-الناصرٌه-التصدٌر ، بجهة : نجع حبون مرٌوط الزراعٌه

عن  48675برلم  21191319، لٌد فى  121110111عمار مجدى السٌد عزب بحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 لسم-شمه-االول علوى الدور-بجوار ورشه بالط ملن حفنى العصافره لبلى 9مكتب خدمات نظافه عامه ، بجهة : 

عن تربٌه  48271برلم  21191313، لٌد فى  511110111ابراهٌم رضا ابوعرب ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 لسم -حظٌره  -مواشى و تسمٌن و حالبه ، بجهة : لرٌه الصافى الحبونى بجوار مسجد ابوعرب 

 21191314، لٌد فى  2111110111ت المتكامله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عفٌفى للمماوال -عفٌفى شعبان دمحم عفٌفى  -  422

 -الزواٌده خلؾ صٌدلٌه الكروان  12عن مماوالت متكامله مع الجهات الملزمه بالخصم و االضافه ، بجهة : عمار رلم  48295برلم 

 لسم

عن تورٌدات  48291برلم  21191313لٌد فى ،  1111110111محمود احمد دمحم حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 لسم-سبورتنج-متفرع من شارع ابو لٌر 121شارع  9هندسٌه وكهرومٌكانٌكٌه ومماوالت ، بجهة : 

عن  48372برلم  21191316، لٌد فى  251110111اسالم محمود دمحم عطٌه ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 لسم-ٌت امام لهوه ابو المعارؾتصدٌر ، بجهة : شارع مخزن الز

عن مماوالت  48492برلم  21191311، لٌد فى  1111110111هانى اٌوب زكى بشاره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 لسم -محل  -عامه ، بجهة : متفرع من ش ارع المدارس خلؾ كمباوند العروبه العماروه 

عن  48446برلم  21191311، لٌد فى  121110111جهاد فوزى محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 لسم-محل-االرضى-بجوار لهوه العم-ابو سلٌمان ارض الخواجه ابراهٌم 21مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن مكتب  48642برلم  21191318د فى ، لٌ 51110111هانى مٌخائٌل بطرس مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  427

 لسم -مكتب  -رحالت ، بجهة : ش عمار بن ٌاسر من السٌده عائشه 

 48615برلم  21191317، لٌد فى  111110111مصطفى ٌوسؾ مصطفى احمد الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

 لسم -ش عبدالمادر بحرى السكه الحدٌد  4عن مزرعه تسمٌن عجول ، بجهة : 

، لٌد فى  251110111اٌمن ٌحٌى حسن االنصارى )االنصارى لخدمات المحمول(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

 لسم-محل-5شارع الصفوه متفرع من طرٌك  1عن خدمات محمول ، بجهة :  48653برلم  21191319

عن  48663برلم  21191319، لٌد فى  111110111اسالم السٌد ابراهٌم السٌد الفرماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

صاله العاب ترفٌهٌه )ما عدا البالى استٌشن واالنترنت(بشرط استصدار كافه التراخٌص الالزمه لذلن وفما للموانٌن والمرارات 

 لسم-لؾ االتوبٌسواللوائح والتعلٌمات والمواعد المنظمه والملزمه لذلن ، بجهة : شارع الجمهورٌه مٌدان الجمهورٌه بجوار مو

 48689برلم  21191321، لٌد فى  111110111احمد فتحى عكاشه شباره )اسمان عكاشه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 لسم-محل-الهانوفٌل-عن بٌع اسمان ، بجهة : شارع الخلفاء الراشدٌن جوار مخبز عفٌفى امام بنن مصر

عن بٌع  48697برلم  21191321، لٌد فى  511110111فرد ، رأس ماله ،  اشرؾ حسن دمحم حسن ابوحبسه  ، تاجر  -  432

 لسم 2المندره لبلى محل رلم -مساكن الحرمٌن  1بلون  2لطه ؼٌار اجهزه كهربائٌه ، بجهة : عماه 

عن مصنع  48733برلم  21191321، لٌد فى  111110111جورج جورجى ولٌم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 لسم -محل  -البر المبلى -ش لنال المحمودٌه  282بس جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : مال



 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

،  1111110111دمحم عبدالمادرهاشم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -الهاشم لتجاره مواد البناء والمماوالت العمومٌه -  434

 اوالت عمومٌه ، بجهة : شارع المسم امام سوبر ماركت العمده لسمعن تجاره مواد بناء مم 48453برلم  21191311لٌد فى 

عن توزٌع منظفات ،  48511برلم  21191312، لٌد فى  211110111خالد دمحم احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 لسم -محل  -الرابعه الناصرٌه  -من ش بطل السالم  1بجهة : 

عن ورشه  48721برلم  21191321، لٌد فى  211110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   ٌاسر حمٌده مرضى جوٌده  ، -  436

 لسم -ارضى  -خٌاطه ، بجهة : اخر ش ابوصابر بجوار مسجد بشره خٌر 

عن بٌع  48416برلم  21191317، لٌد فى  211110111خالد عبدالمنعم زكى عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  437

 لسم -محل  -كامب شٌزار  -ش بورسعٌد  118عدا االدوٌه ، بجهة : مستلزمات طبٌه ما

عن مكتب  48486برلم  21191311، لٌد فى  251110111اسالم سعٌد السٌد دمحم فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  438

 لسم -شمه -شارع الكعكى  5تصدٌر ، بجهة : 

، لٌد فى  1111110111صور المرسى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاطمه عبدالسالم من-السالم لالستثمارالعمارى -  439

 عن استثمار عمارى ، بجهة : شارع المسم امام كافٌه الفرسان لسم 48613برلم  21191317

عن بٌع اجهزه  48641برلم  21191318، لٌد فى  511110111امل محمود شعراوى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 لسم -محل  -الدور االرضى  -امام كلٌه الفنون الجمٌله  -ه و تكٌٌفات و اجهزه محمول ، بجهة : ش عبدالسالم عارؾ كهربائٌ

، لٌد فى  111110111هدٌر احمد حسٌن دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -الهدٌر لتورٌد المالبس الجاهزه -  441

عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع عبد المادر امام جرجس السمنت  عن تورٌد مالبس جاهزه )ما 48715برلم  21191321

 لسم-مرؼم

عن  48714برلم  21191321، لٌد فى  2111110111مصطفى جابر شمندى دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 سمل-عموم المماوالت والتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : الحضره الجدٌده البر المبلى

عن مكتب  48867برلم  21191331، لٌد فى  5110111عٌشه حمدى دمحم محمود الزٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 لسم - 1شمه  -االرضى  - 3مساكن طلعت مصطفى مدخل  12رحالت ، بجهة : بلون 

عن استثمار  48511برلم  21191312، لٌد فى  1111110111مذكور حامد مذكور خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 لسم -شمه  -االرضى  -العامرٌه  -الكٌنج مرٌوط  405عمارى و مماوالت ، بجهة : ن 

برلم  21191321، لٌد فى  111110111دمحم على احمد النمر )النمر لالدوات الكهربائٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 لسم - 2محل رلم  -ش الفنان دمحم عثمان السٌوؾ  171عن بٌع ادوات كهربائٌه ، بجهة :  48739

عن مكتب رحالت  48745برلم  21191324، لٌد فى  111110111محمود السٌد دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 لسم -شمه  - 1 -مٌدان الساعه  -مصطفى كامل  111، بجهة : 

عن  48759برلم  21191324، لٌد فى  121110111فرد ، رأس ماله ،   حسن ابراهٌم دمحم بخٌت ابو عون  ، تاجر -  447

 لسم-محل-شارع الكواكب 49صالون حالله ، بجهة : 

عن ورشه  48717برلم  21191321، لٌد فى  2111110111حسن زكرٌا سلٌمان الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  448

 لسم -محل  -لحضره الجدٌده ا -ش محسن من التوحٌد  21تصنٌع اخشاب ، بجهة : 

عن ادوات صحٌه ،  48772برلم  21191325، لٌد فى  211110111زٌنب فؤاد دمحم ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  449

 لسم -محل  -السٌوؾ  -عزبه زلزوق  -بجهة : ش متفرع من ش السالم 

، لٌد فى  1111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال عبد الناصر رشٌد سلطان  ، -سلطان للمماوالت العمومٌه -  451

 لسم-عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : شارع االندلس بجوار نادى سندر سبورت 48461برلم  21191311



 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 تورٌد  48628برلم  21191317، لٌد فى  51110111رانا نبٌل وهٌب سلٌمان بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 لسم -شمه  -ارضى  -ش البحر بجوار مدرسه بالل  6االدوٌه و مكوناتها ، بجهة : مستلزمات طبٌه ماعدا 

عن  48623برلم  21191317، لٌد فى  1111110111اسالم السٌد السٌد احمد حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 لسم - 1مماوالت عمومٌه ، بجهة : ش الوكاٌل امام باب 

عن زٌوت و شحومات  48644برلم  21191318، لٌد فى  51110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    سعد دمحم زٌدان عطٌه -  453

 لسم -محل  -محرم بن  -، بجهة : ابٌس باب العبٌد 

عن بوفٌه ، بجهة : ش  48682برلم  21191319، لٌد فى  51110111دمحم امٌن عباس احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 لسم -النصر الدرٌسه عزبه الصبحٌه محل 

لم بر 21191321، لٌد فى  1111110111اٌمن دمحم احمد محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -االٌمن للمماوالت -  455

 -عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : شارع ابو بكر الصدٌك برج العرب المدٌم خلؾ الشهر العمارى 48719

عن تمدٌم  48861برلم  21191331، لٌد فى  111110111فاروق احمد فاروق احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 لسم -محل  -كامل مصطفى  -عمارات الضباط  91مشروبات بارده و ساخنه ، بجهة : 

عن كافٌترٌا ،  48694برلم  21191321، لٌد فى  111110111سعد ابوراجح سعد بداره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  457

 لسم -محل  -ش االعتصام )ش الثالجه سابما( العصافره لبلى  33بجهة : 

عن مصنع  48744برلم  21191324، لٌد فى  111110111بسام عبدالحافظ منصور صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  458

 لسم -بالستٌن ، بجهة : زاوٌه عبدالمادر بحرى السكه الحدٌد بجوار مصنع صناعات كٌماوٌه اخرى 

عن تسمٌن مواشى  48756برلم  21191324، لٌد فى  251110111عماد دمحم موسى عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

 لسم-2توفٌك العمومٌه رلم  11هة : حوض وتصنٌع البان ، بج

عن توزٌع  48721برلم  21191321، لٌد فى  121110111اٌمن حسٌن خلؾ الدهراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 لسم -محل  -العواٌد  -عزبه سكٌنه  21مواد ؼذائٌه ، بجهة : امتداد ش 

عن بماله جافه ،  48769برلم  21191325، لٌد فى  111110111اله ،  امٌن دمحم على الركاٌبى  ، تاجر فرد ، رأس م -  461

 لسم -محل  -بجهة : ش الجمعٌه الزراعٌه امام الجمعٌه المعموره البلد لبلى 

عن بٌع مراتب  2485برلم  21191325، لٌد فى  511110111اٌمن ودٌع ممار عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

اتحاد مالن ابراج -ماٌو 14طرٌك  3اث ومفروشات وادوات منزلٌه واجهزه كهربائٌه ، بجهة : محل رلم وفردانٌات وتورٌد اث

 لسم-سموحه-السراٌا

عن بٌع مراتب  2485برلم  21191325، لٌد فى  511110111اٌمن ودٌع ممار عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 -عماره سموحه جولد  -شارع النصر  1ش 1ه واجهزه كهربائٌه ، بجهة : وفردانٌات وتورٌد اثاث ومفروشات وادوات منزلٌ

 لسم- 2111/11/5وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/بٌع مراتب بالعموله ) هابٌتات (-محل -سموحه 

ادوات عن  48432برلم  21191311، لٌد فى  51110111عصام عبدالحمٌد المهدى الجمٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

 لسم -محل  -طرٌك الحرٌه  231منزلٌه و سجاد ، بجهة : 

عن معرض مطابخ  48444برلم  21191311، لٌد فى  111110111شٌماء دمحم السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 سمل-محل-عماره السالملن مٌزانٌن علوى وارضى-طرٌك الحرٌه 176,  174,  172,  171الومٌتال ، بجهة : 

عن تورٌد احذٌه  48452برلم  21191311، لٌد فى  1111110111طلعت فهمى دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 لسم-ومالبس )ما عدا المالبس الجاهزه( ، بجهة : الطرٌك الصحراوى امام ماكدونالز



 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

برلم  21191317، لٌد فى  111110111ماله ،   صٌدلٌه / اٌمن الخطٌب  ، تاجر فرد ، رأس -اٌمن دمحم محمود الخطٌب  -  467

 لسم - 2محل رلم  -ٌمٌن العصافره لبلى  45ش  29عن صٌدلٌه ، بجهة :  48616

عن  48652برلم  21191319، لٌد فى  111110111دمحم عبد الرحمن دمحم حسن الصمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  468

-سٌدى بشر لبلى-ارض الفضالى 31متفرع من شارع  24اول شارع ٌمٌن من شارع   5, 3ورشه نجاره ٌدوٌه ، بجهة : عمار رلم 

 لسم-3محل رلم 

عن  48664برلم  21191319، لٌد فى  251110111سلطان عبد الونٌس شملوؾ عبد النبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

 لسم-محل-ل مصطفىبماله ، بجهة : لرٌه العزه امام الدكتور عبد المرضى بجوار مسجد أ

عن  48631برلم  21191318، لٌد فى  111110111طارق عبد الحمٌد مصطفى حلمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  471

 لسم -جناكلٌس  -طرٌك الحرٌه  623مالبس جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

، لٌد فى  611110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دٌفٌد جوزٌؾ فكرى توفٌك)مؤسسه جوزٌؾ لمستحضرات التجمٌل(   -  471

 لسم - 1محل رلم  -نزله عبدهللا  16عن تجاره وتورٌد مستحضرات التجمٌل ، بجهة :  48695برلم  21191321

عن فرن  48741برلم  21191321، لٌد فى  121110111محسن فوزى عبٌد عبد الؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  472

 لسم-محل-مسجد سٌدى بشر 38ة : اٌطالى ، بجه

عن بٌع وشواء  48473برلم  21191311، لٌد فى  121110111هانى سعد دمحم توتو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  473

 االسمان ، بجهة : شارع السالم بجوار البوسته من احمد ابو سلٌمان محل لسم

عن  48767برلم  21191324، لٌد فى  511110111أس ماله ،  ابراهٌم بدر اسماعٌل عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، ر -  474

 لسم-طرٌك اسكندرٌه مطروح االسكندرٌه التعاونى من شارع التمسٌم 21ورشه سباكه وبراده وحداده ، بجهة : ن 

مصه ، عن مح 48782برلم  21191325، لٌد فى  51110111كرٌستٌنا نبٌل امٌن مٌنا حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  475

 لسم -محل  -ش مسجد الفتح من ش مسجد سٌدى بشر  2بجهة : 

عن تورٌد منتجات  48335برلم  21191315، لٌد فى  111110111دمحم دمحم لطفى عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

 لسم-ؼذائٌه ، بجهة : شارع المستشفى بجوار صٌدلٌه الشفاء

عن تورٌدات  48345برلم  21191315، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمعه السٌد دمحم لناوى   -  477

 لسم-مكتب-المستشارٌن 25وتركٌب وصٌانه عامه للمصاعد ، بجهة : برج المهندسٌن شارع 

جى عن سرو 48361برلم  21191316، لٌد فى  11110111مروه فرج احمد فرج الدرٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  478

 لسم 7محل رلم  7رلم  13مساكن الجمهورٌه المدٌمه بلون  13سٌارات ، بجهة : 

عن عموم  48388برلم  21191317، لٌد فى  5111110111نادٌه حسن دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  479

 لسم-المسم بجوار اتٌلٌه اموره ( ، بجهة : شارع19والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

عن  48396برلم  21191317، لٌد فى  111110111االمٌر عبد المسٌح فاٌز عبد المسٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 لسم-تورٌد لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : عزبه المؽاربه خلؾ الصرؾ الصحى

، لٌد فى  1511110111 عصام نجٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سهٌله دمحم-مؤسسه سهٌله لتورٌد المواد الؽذائٌه -  481

 لسم-االبراهٌمٌه-عمر لطفى 67عن تورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة :  48413برلم  21191317

عن معمل اسنان ،  48414برلم  21191317، لٌد فى  111110111احمد دمحم احمد الرشٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

 لسم-العصافره-شارع جمال عبد الناصر 373بجهة : 

عن ورشه منشار ،  48448برلم  21191311، لٌد فى  111110111هبه على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  483

 لسم-ورشه-شارع المدٌنه المنوره عزبه الشامى 1بجهة : 



 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 تربٌه وتسمٌن  48424برلم  21191311، لٌد فى  511110111ٌحٌى السٌد ٌحٌى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  484

 لسم -المواشى)حظٌره مواشى( ، بجهة : عزبه عبدالسالم عامر ابو مسعود 

عن  48612برلم  21191317ٌد فى ، ل 251110111شادى عبدالمنعم ابراهٌم دمحم الجداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  485

 لسم -شمه  -عزبه الماكٌنه امام مسجد المعموره  16شارع  27تصدٌر ، بجهة : 

عن  48611برلم  21191317، لٌد فى  51110111فادى سامى ابراهٌم ٌوسؾ اسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  486

 لسم -س بجوار فطاطرى جدو محل محمصه ومسلٌات وحلوٌات ومٌاه ؼازٌه ، بجهة : مدخل رٌدمبك

عن بماله عامه  48655برلم  21191319، لٌد فى  511110111وائل دمحم زكى احمد بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  487

 لسم-محل-)سوبر ماركت( ، بجهة : شارع الشهٌد البرلولى مٌامى

عن  48656برلم  21191319، لٌد فى  251110111  محمود رجب عبدالهادى على الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  488

 لسم -محل  -فودافون  2جوار كافٌترٌا الفرسان و محل  - 2ش جمال عبدالناصر برج هاى  331معرض مهمات مكتبٌه ، بجهة : 

ٌم عن محل لتمد 48648برلم  21191318، لٌد فى  111110111احمد عٌد برٌن خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  489

 لسم-المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : طرٌك مطروح اسكندرٌه ابو ٌوسؾ بجوار مدرسه االورمان

عن عموم  48649برلم  21191318، لٌد فى  251110111اسالم منٌر صالح الدٌن مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 لسم-تصدٌر ، بجهة : عزبه الهجانه امام لرٌه ابو السٌد

عن  48691برلم  21191321، لٌد فى  211110111عمرو عبد المنعم كامل مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 لسم-شمه-تخلٌص جمركى واعمال نمل ، بجهة : عزبه عالم خلؾ مسجد الموٌرى الهانوفٌل

عن  48693برلم  21191321فى ، لٌد  251110111اسراء رمضان دمحم عبدالعاطى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  492

 لسم -محل  -صٌدلٌه ، بجهة : ش الموظفٌن الرئٌسى ابٌس 

عن مكتب  48711برلم  21191321، لٌد فى  111110111اسماء دمحم السٌد عطا هللا على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  493

 لسم-محل-تورٌدات ادوات صناعٌه ، بجهة : مساكن مٌناء ببرج لرنفله

عن تجاره  48677برلم  21191319، لٌد فى  111110111عزٌزه دمحم جبرٌل حمد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  494

 لسم -ش دمحم جالل حماد متفرع من ش خلٌل حماده محل  7لطاعات االلومنٌوم واالكسسوار ، بجهة : 

عن  48741برلم  21191324، لٌد فى  111111.000اسامه رمضان عبده على مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  495

 لسم -مكتب  -محرم بن  - 8/ 3لرٌه  8مماوالت و تشطٌبات و تورٌد الخضروات و الفاكهه ، بجهة : ابٌس 

عن تجاره  48748برلم  21191324، لٌد فى  511110111دمحم حسن عبدالعظٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  496

 لسم -محل  -امام مدرسه االورمان  -ابو ٌوسؾ لبلى  18051بجهة : ن الخضروات و الفواكه ، 

عن ورشه منشار ،  48786برلم  21191325، لٌد فى  211110111دمحم احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  497

 لسم -محل  -االرضى  -الهانوفٌل  8بجهة : ش منشٌه العلماء خلؾ ورشه عبدالمطلب بوابه 

عن كوافٌر  48787برلم  21191325، لٌد فى  111110111اسماء شولى زكى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  498

 لسم -محل  -ش المالزم بسٌونى متفرع من جمال عبدالناصر  16، بجهة : 

عن تورٌدات  48764لم بر 21191324، لٌد فى  111110111دمحم عبداللطٌؾ مطاوع سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  499

 لسم -شمه  -الرابع علوى  -هندسٌه ، بجهة : ش نمطه الساحل عماره المالكى البٌطاش 

 21191316، لٌد فى  1111110111بسام دمحم عبد الواحد رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -رسالن للمماوالت العمومٌه -  511

 لسم-لجمهورٌه بجوار سوبر ماركت العمدهعن مماوالت عمومٌه ، بجهة : شارع ا 48371برلم 



 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  48411برلم  21191317، لٌد فى  111110111دمحم ابو المعاطى مصطفى بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 لسم-لبلى خلؾ صٌدلٌه البٌلى 1805تورٌد مستلزمات طبٌه ودور االشعه)عدا االدوٌه ومكوناتها( ، بجهة : العجمى ابو ٌوسؾ ن 

عن  48351برلم  21191315، لٌد فى  121110111حسام السٌد السٌد دمحم عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 لسم -شمه  -االول  -ش عبدالحكٌم الجراح  25تورٌدات مواد ؼذائٌه و مواد تؽٌلؾ و تعبئه ، بجهة : 

عن تجهٌز وبٌع كافه  48415برلم  21191317، لٌد فى  121110111دمحم عبدالؽنى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 شارع دمحم نجٌب تماطع شارع جمال عبدالناصر بعد محطه المجارى االدور االرضى محل لسم 56ماٌصنع من المعجنات ، بجهة : 

 4عن كافٌترٌا ، بجهة :  48412برلم  21191317، لٌد فى  111110111دمحم سعٌد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 لسم -محل  -لوران  -ش دمحم درى 

عن تورٌد مواد  48438برلم  21191311، لٌد فى  211110111دمحم فضل هللا عون مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 لسم-الزراع البحرى خلؾ محالت الدٌب 27البناء بالتجزئه ، بجهة : ن 

عن تورٌد  48459برلم  21191311، لٌد فى  111110111سن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رانٌا سٌد احمد ح -  516

 لسم-اجهزه كهربائٌه ، بجهة : شارع المسم امام لهوه الفرسان

عن عرض  48467برلم  21191311، لٌد فى  211110111دمحم عادل فتحى عبد المولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

 لسم- 1محل رلم -تعاونٌات سموحه 115الت جاهزه ، بجهة : وبٌع مأكو

عن تصنٌع و  48629برلم  21191317، لٌد فى  121110111دمحم احمد اسماعٌل الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 -محل  -ارض البد زاوٌه عبدالمادر  -تركٌب و تشؽٌل خطوط معالجه الزٌوت و المذٌبات ، بجهة : ش متفرع من ش مسجد النور 

 لسم

، لٌد فى  251110111دمحم جمعه لناوى على عبدهللا )ورشه المناوى العمال النجاره(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

 لسم -خورشٌد منتزه ثالث محل  6عن ورشه نجاره واتصلٌح نجاره ، بجهة : المراؼى الجدٌده امام ش  48617برلم  21191317

عن اكسسوارات  48687برلم  21191321، لٌد فى  211110111النبى على عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد -  511

 لسم -محل  -موباٌالت و بٌع موباٌالت و صٌانتها ، بجهة : طرٌك اسكندرٌه مطروح 

عن بٌع  48688رلم ب 21191321، لٌد فى  511110111دسولى محمود دسولى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 لسم -محل  -منظفات ، بجهة : ش احمد عبدالعزٌز من ش عشرٌن ابوسلٌمان 

عن  48715برلم  21191321، لٌد فى  111110111مجدى محروس جوده منمرٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 فسم-معرض سٌارات ، بجهة : كٌنج مرٌوط امام دٌزرت هوم

عن تمدٌم  48734برلم  21191321، لٌد فى  121110111مٌالد زكى عبدالمالن بساده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 لسم -محل  -ش االسكندرانى  47مشروبات ساخنه و بارده ، بجهة : 

برلم  21191321، لٌد فى  111110111هند مصطفى احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -بٌوتى سنتر هند  -  514

 لسم-عن بٌوتى سنتر ، بجهة : عزبه الصبحٌه البر المبلى اعلى سوبر ماركت نور االسالم 48729

عن بٌع طٌور ،  48771برلم  21191325، لٌد فى  121110111مسعد دمحم دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 لسم-محل-سٌدى بشر لبلى-نامع اسامه بن زٌاد خلؾ ادفٌ 66بجهة : تماطع شارع 

عن حلوانى ، بجهة  48773برلم  21191325، لٌد فى  511110111اٌناس السعٌد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 لسم-مندره لبلى-2من النبوى المهندس محل رلم  7: مدٌنه الزهور عماره رلم 

عن تعبئه وتوزٌع مواد  48826برلم  21191327، لٌد فى  511110111عمر دمحم على سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

 لسم-محل-عزبه الرحمانٌه بجوار لهوه البدرى-ؼذائٌه ، بجهة : محطه االصالح المعموره ثالث المنتزه



 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

د فى ، لٌ 211110111هانى سمٌر عبدالمالن )صٌدلٌه الدكتور هانى سمٌر عبدالمالن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 لسم - 5محل رلم  -سابما متفرع من ش البحرٌه عزبه فرعون  19عن صٌدلٌه ، بجهة : رحٌب  48866برلم  21191331

عن  48381برلم  21191316، لٌد فى  111110111وائل عبدالكرٌم عبدهللا هٌبه سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

 لسم -برج طابا  -محل  -طرٌك الجٌش سٌدى بشر بحرى  561بجهة : تحضٌر و تجهٌز السندوتشات و بٌع تٌن اواى ، 

 48413برلم  21191317، لٌد فى  1111110111ابراهٌم عبد الحمٌد عبد الرحمن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 لسم-شارع الناصرٌه كوم الشمافه 9عن مكتب مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن بٌع  48416برلم  21191317، لٌد فى  111110111دمحم عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود السٌد حسن -  521

 لسم-3محل -جوار مسجد نصٌر 706مساكن المفروزه الجدٌده  3اخشاب لطاعى ، بجهة : بلون 

عن بٌع  48494برلم  21191311، لٌد فى  51110111عالء على رجب دمحم السخاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 لسم -مكتب  -االرضى  -فلمنج  -ش عبدالمجدي متفرع من ش مصطفى كامل  6كمبٌوتر ومستلزماته ، بجهة : 

عن بٌع  48445برلم  21191311، لٌد فى  111110111احمد عوض مرجى هنداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 لسم-5ل رلم مح-وخدمات محمول ، بجهة : لصر الموٌرى امام مسجد الضحى

برلم  21191311، لٌد فى  1111110111للمماوالت العمومٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد ٌسن كامل عبد السالم -  524

 لسم-امام لهوه خٌر هللا-عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : شارع مخزن الزٌت واالنابٌب 48461

عن مصنع  48862برلم  21191331، لٌد فى  511110111ماله ،  مصطفى طارق عبداللطٌؾ جاد  ، تاجر فرد ، رأس  -  525

 لسم  -رمل ثانى -لطعه ارض  -بالستٌن ، بجهة : ش النخل ابٌس الثانٌه خلؾ ثالحه ابو ضٌؾ السٌوؾ 

عن تورٌد ادوات  48451برلم  21191311، لٌد فى  111110111ٌوسؾ اشرؾ دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 ٌل ومستلزمات طبٌه ماعدا االدوٌه ومكوناتها ، بجهة : شارع السوق امام معهد الفرسان لسمتجم

عن عطاره ،  48668برلم  21191319، لٌد فى  51110111امال مصطفى على ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  527

 لسم-3محل رلم -مزلمان المعموره البلد 25من شارع  11بجهة : ثالث نمره من شارع 

عن عطاره ، بجهة :  48643برلم  21191318، لٌد فى  111110111دمحم مهران دمحم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

 عزبه الشامى محل لسم-شارع الواحد االحد  51

جاره فاكهه عن ت 48633برلم  21191318، لٌد فى  111110111عماد حلٌم لبٌب مكارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  529

 لسم - 3محل نموذج  -االرضى  -سٌدى بشر لبلى  -ارض الفضالى  18بلون  1145ش  143بالتجزئه ، بجهة : 

عن تورٌد ادوات  48618برلم  21191317، لٌد فى  111110111ساره على دمحم ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 لسم -كوم الشمافه  -ش االعتدال  23منزلٌه ومواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن مكتب دٌكور  48622برلم  21191317، لٌد فى  111110111اٌمان سعد اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 لسم -، بجهة : ش مخزن الزٌت امام صٌدلٌه الهجانه 

، لٌد فى  111110111أس ماله ،  احمد رجب مبرون عبد اللطٌؾ فوده  ، تاجر فرد ، ر-فوده لتورٌد الخضار والفاكهه -  532

 لسم-عن تورٌد الخضار والفاكهه بالتجزئه ، بجهة : زاوٌه عبد المادر خلؾ شركه ال حشٌش 48651برلم  21191318

عن  48674برلم  21191319، لٌد فى  81110111اسالم على ابراهٌم عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 لسم-االرضى-المندره-ابراج الشٌرتون-ابراج الشٌرتون مول المنتزه 6 اكسسوار رجالى ، بجهة :

عن مكتب رحالت  48696برلم  21191321، لٌد فى  511110111امٌره دمحم لطفى ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 لسم -مكتب  -ش محمود اسماعٌل  3و خدمات نمل ، 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  48726برلم  21191321، لٌد فى  111110111ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سناء دمحم المهدى عبدالرحمن -  535

 لسم -محل  -ارضى  -ممهى ، بجهة : زاوٌه عبدالمادر الحرابى بحرى ش على بن ابى طالب متفرع من ش النادى 

عن بٌع احبار ،  48681 برلم 21191319، لٌد فى  111110111صالح احمد حسٌن سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 لسم -محل -سموحه  -ش االدٌب دمحم زٌتون  5بجهة : 

عن  48728برلم  21191321، لٌد فى  5111110111دمحم دمحم عوض حسن عبد المعطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  537

 لسم-وانشارع رض 5( ، بجهة : 19والمجموعه  6من المجموعه  36استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

عن بٌع ادوات  48757برلم  21191324، لٌد فى  121110111مرتضى شولى عثمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  538

 - 62محل  -المجاوره السابعه الحى السكنى االول برج العرب الجدٌده  -صحٌه ، بجهة : سوق االمل 

عن تعبئه  48752برلم  21191324، لٌد فى  251110111س ماله ،  عزٌزه فاروق عبدالحمٌد حمٌده  ، تاجر فرد ، رأ -  539

 لسم -محل  -الفلكى الراس السوداء  - 16و تؽلٌؾ ، بجهة : ش التموى متفرع من ش 

عن كافٌترٌا  48711برلم  21191321، لٌد فى  111110111ٌحٌى دمحم حسٌن صالح فخرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 لسم-المنطمه د. جهاز تعمٌر سموحه 5رلم  ، بجهة : المحل

عن لطع ؼٌار  48783برلم  21191325، لٌد فى  51110111دمحم حمزه على دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 لسم -محل  -ش االمام على اللبان  87سٌارات مستعمله ، بجهة : 

عن مكتب رحالت ،  48788برلم  21191325، لٌد فى  51110111دمحم محمود دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 لسم -مكتب  -ش بالل بن رباح  21طرٌك مطروح ن  5بجهة : 

برلم  21191316ى ، لٌد ف 111110111على عبد الرحمن عاشور دمحم نصر )مكتبه عاشور(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

 لسم-محل-شارع سلٌمان الفارسى 11عن ادوات مكتبٌه ، بجهة :  48382

عن  48386برلم  21191317، لٌد فى  5111110111عبد المادر دمحم عبد المادر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

 لسم-، بجهة : عزبه الهجانه بجوار شمه التهامى (19والمجموعه  6من المجموعه  36عموم االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 48415برلم  21191317، لٌد فى  211110111سعٌده حسن السٌد دمحم ابراهٌم ابو الحاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

 لسم-خورشٌد-عن بٌع جمٌع ادوات التنجٌد ، بجهة : شارع مسجد الحى المٌوم المراؼى المدٌمه

عن  48343برلم  21191315، لٌد فى  1111110111د بدٌر حسن شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو السٌ -  546

ش جابر  2مماوالت عمومٌه وتورٌد اجهزه و مستلزمات طبٌه و ادوات كتابٌه مع الجهات الملزمه بالخصم ماعدا االدوٌه ، بجهة : 

 لسم -شمه  -مبارن 

عن بٌع لحوم  48419برلم  21191317، لٌد فى  1111110111فرد ، رأس ماله ،   مصطفى محمود احمد دمحم  ، تاجر -  547

 لسم -محل  -منتزه اول  -ش لمعى من ش سٌؾ سٌدى بشر لبلى  34مجمده ، بجهة : 

عن تجاره  48425برلم  21191311، لٌد فى  111110111ٌسرا احمد عٌسى دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  548

 لسم -سٌدى بشر  -ش جمال عبدالناصر  22المنزلٌه وااللمشه ، بجهة :  االدوات

عن تعبئه  48519برلم  21191312، لٌد فى  121110111ماٌكل عادل عبدالمسٌح تادرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  549

 لسم -خل العمار محل ٌمٌن مد -الراس السوداء  -فرعون جدٌده متفرع من البحرٌه  9مواد ؼذائٌه ، بجهة : ش 

عن عطاره  48626برلم  21191317، لٌد فى  511110111دمحم عبدالصبور دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 شارع رٌتش هوم محل لسم 16وتجاره اعالؾ ، بجهة : 

عن بٌع  48636برلم  21191318، لٌد فى  111110111اسماء ابوبكر اسماعٌل عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 لسم -محل  -الدور االرضى  -العواٌد  -الملعه  -طٌور و اسمان زٌنه ، بجهة : ش الخلفاء الراشدٌن من ش العزٌز البدٌع 



 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  48646برلم  21191318، لٌد فى  111110111مٌنا عاطؾ خمٌس تاوضروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

 لسم -الحضره المبلٌه  -ر ش الجواه 22محمصه ، بجهة : 

عن تجهٌز  48657برلم  21191319، لٌد فى  121110111عمرو محمود عبد الحمٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  553

 لسم-شمه-تنظٌم عبد الخالك ثروت 2مأكوالت ، بجهة : 

، لٌد فى  5111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  على عبد الفتاح دمحم الؽرابلى  ، ت-الؽرابلى لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  554

( ، بجهة : عزبه 19والمجموعه  6من المجموعه  36عن عموم االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره  48647برلم  21191318

 لسم-العراوه خلؾ مطعم الوادى

عن كافه ما  48679برلم  21191319 ، لٌد فى 251110111اسامه جوده فاضل ابو الحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

 لسم-محل-باكوس-ٌصنع من العجٌن ، بجهة : حسن عبد الفتاح من شارع اسماعٌل مخلوؾ

عن بٌع  48681برلم  21191319، لٌد فى  111110111عبد المؤمن محمود احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 لسم-محل-ٌر على تماطع نوبار شارع الجزائرمٌدان التحر 1مواد ؼذائٌه بالجمله ، بجهة : 

عن تصدٌر ، بجهة :  48716برلم  21191321، لٌد فى  251110111دمحم سٌد ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  557

 لسم-شارع الجمهورٌه امام معهد الجزار بالعامرٌه

عن بٌع مالبس  48778برلم  21191325، لٌد فى  251110111اٌه جمال دمحم عبدالحفٌظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  558

 لسم -شمه  -عمار عٌن شمس  -السٌوؾ  -بالجمله ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش ادٌب معمد 

عن صٌانه  48768برلم  21191325، لٌد فى  111110111دمحم محمود بخٌت احمد بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  559

 لسم-شارع االبٌارى 3ا عدا االنترنت( ، بجهة : كمبٌوتر )م

عن مكتب رحالت  48763برلم  21191324، لٌد فى  51110111سمٌر نادى شولى بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 لسم -دكان  -الوردٌان  -عارؾ بن  29، بجهة : 

عن مكافحه  48873برلم  21191331، لٌد فى  111110111مروى دمحم رزق اللمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 لسم -شمه  -ش محمود صدلى متفرع من ش العٌسوى سٌدى بشر  28حشرات ، بجهة : 

عن مصنع  48891برلم  21191331، لٌد فى  2511110111ٌاسر مورٌس راؼب شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 لسم -مجمع الصناعات البالستٌكٌه  مرؼم  13عنبر  213 - 195صناعات ٌالستٌكٌه ، بجهة : مجمع الصناعات 

عن  48454برلم  21191311، لٌد فى  111110111منه هللا حسٌن على اسماعٌل عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

 لسم-شارع وهران 37مكتب خدمات لٌموزٌن ، بجهة : المندره بحرى 

 21191311، لٌد فى  1111110111لمماوالت العمومٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منجى ممدوح السٌد حسٌن )منجى ل -  564

 لسم-عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : العامرٌه طرٌك خلؾ شركه كراش 48458برلم 

عن تربٌه مواشى  48625برلم  21191317، لٌد فى  511110111محمود دمحم محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 لسم -ٌن وحالبه ، بجهة : لرٌه مصطفى كامل بجوار مدشه ؼباشى مرٌوط تسم

عن اتٌلٌه  48624برلم  21191317، لٌد فى  111110111منى كمال الدٌن محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 لسم -طرٌك الجٌش  14مالبس ، بجهة : 

عن مماوالت  48731برلم  21191321، لٌد فى  1111110111ه ،  اسالم دمحم احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس مال -  567

 لسم-عمومٌه ، بجهة : شارع اسماء بنت ابى بكر خلؾ البنن االهلى

، لٌد فى  1111110111السلٌمانى للمماوالت العمومٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد هٌبه عطٌه سلٌمان  -  568

 لسم -طرٌك مطروح ابوتالت الرئٌسى  25مٌه ، بجهة : ن عن مماوالت عمو 48714برلم  21191321



 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 مكتب  48874برلم  21191331، لٌد فى  111110111سوسن طه عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  569

 لسم -شمه  -االرضى  -خلؾ شركه لها خط رشٌد  3145رحالت ، بجهة : 

عن مماوالت  48471برلم  21191311، لٌد فى  1111110111على محمود على عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

 الجزٌره الخضراء سٌدى بشر لبلى الدور السابع شمه لسم-من كستانٌا 2عمومٌه ، بجهة : شارع 

عن عطاره و  48496برلم  21191312لٌد فى  ، 211110111اسماعٌل فراج توفٌك احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -عالفه و بماله جافه ، بجهة : ش الخلفاء الراشدٌن 

عن اصالح  48686برلم  21191321، لٌد فى  111110111باهٌه جارح دربال عمر جارح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  572

محل ٌسار مدخل العمار  -االرضى  -وض امام صٌدلٌه الزهراء اخر ش الحى البٌطاش المحركات الكهربائٌه ، بجهة : ش صالح الع

 لسم -

عن تجاره  48717برلم  21191321، لٌد فى  111110111انطون بخٌت بشاى الالدٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  573

 لسم -محل  -ادوات منزلٌه ، بجهة : ش السوق العمومى خورشٌد 

عن بٌع زٌوت  48737برلم  21191321، لٌد فى  111110111براهٌم دمحم حسن عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ا -  574

 لسم -محل  -مٌامى خلؾ مؤسسه عبد الرازق  -ش طلحه بن عبدهللا  27و شحوم ، بجهة : 

عن بٌع  48755برلم  21191324ى ، لٌد ف 111110111دمحم السٌد مصطفى احمد الكرٌوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  575

 لسم - 46،  45محل  -امام جرٌن بالزا سموحه  -اسمان ، بجهة : ابراج دار السالم ش النصر 

عن تورٌد  48711برلم  21191321، لٌد فى  111110111احمد زكرٌا دمحم الطباخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  576

 لسم -سوق المؽاربه  17اكسسوار حرٌمى ، بجهة : 

عن كافٌه  48775برلم  21191325، لٌد فى  511110111تامر فرؼلى ابراهٌم فرؼلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  577

 لسم-مصطفى كامل 11وحده رلم -محل-ومطعم ، بجهة : سٌتى سكوٌر مول 

عن اشؽال بحرٌه  48779رلم ب 21191325، لٌد فى  5111110111ماهر دمحم حسان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  578

 لسم -شمه  -من شهر العسل البٌطاش امم مولؾ المٌنى باص  26ش رلم  165و شحن و تفرٌػ ، بجهة : 

عن تربٌه  48421برلم  21191311، لٌد فى  511110111توفٌك عبدالمجٌد ابراهٌم امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  579

 لسم -هة : عزبه عبدالسالم عامر ابو مسعودوتسمٌن المواشى)حظٌره مواشى( ، بج

عن مكتب  48477برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم رفٌك زكى دمحم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

 لسم -شمه بالدور االول علوى  -حجر النواتٌه  -ش الفنار من ش الجمهورٌه  4رحالت ، بجهة : 

برلم  21191317، لٌد فى  1111110111حمٌد عبد صاوى سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -عامهالصاوى للمماوالت ال -  581

 عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : عزبه التومٌر خلؾ المولؾ لسم 48611

عن تورٌد  48612برلم  21191317، لٌد فى  211110111دمحم السٌد فهمى موسى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

 شارع المبو المالح خلؾ شارع ابن خلدون لسم 32ع وتجاره مواد ؼذائٌه ، بجهة : وتوزٌ

عن تشؽٌل  48631برلم  21191318، لٌد فى  511110111مصطفى حسٌن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  583

 سوق العامرٌه الجدٌده سوق الثالثاء لسم 4باكٌه  9معادن ، بجهة : محل 

عن  48654برلم  21191319، لٌد فى  211110111د الدسولى احمد عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هدى احم -  584

 لسم -محل  -ش نبٌل الولاد الرصافه  19اثاث منزلى و مفروشات ، بجهة : 

عن تورٌد  48619برلم  21191317، لٌد فى  111110111احمد دمحم خمٌس دمحم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  585

 لسم -المعموره  -ش النحٌله  14مستلزمات طبٌه ماعدا االدوٌه ، بجهة : 



 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 تعبئه و تؽلٌؾ  48887برلم  21191331، لٌد فى  51110111دمحم كمال عبدالعال احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

 لسم -محل  -عثمان المواد الؽذائٌه ، بجهة : ش مسجد بالل متفرع من ش الكابالت امام مسجد 

عن تصنٌع  8685برلم  21191319، لٌد فى  111110111احمد دمحم حسن دمحم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  587

وتدوٌر مخلفات بالستٌن مسترجعه معاد تدوٌرها ، بجهة : زواٌه عبد المادر بحرى الترعه امام مصنع لدوره للبالستٌن امام مساكن 

 لسم-مبارن

عن تصنٌع  8685برلم  21191319، لٌد فى  111110111احمد دمحم حسن دمحم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  588

-الدور االول علوى -وتدوٌر مخلفات بالستٌن مسترجعه معاد تدوٌرها ، بجهة : عزبه ابراهٌم صالح بجوار فرن عطا هللا 

 لسم 2113/4/28وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/مكتب رحالت

عن مطعم  48661برلم  21191319، لٌد فى  51110111احمد فتحى هاشم دمحم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  589

 لسم - 4محل رلم  -ش الجمعٌه الهانوفٌل  4كشرى ، بجهة : عمار 

عن سوبر  48699برلم  21191321، لٌد فى  121110111جمال احمد عبد الرحمن رزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  591

 لسم-ماركت ، بجهة : شارع سٌدى دمحم العجمى بجوار محالت ابو ٌسرى للزجاج

هشام حمدٌن حامد دمحم ابراهٌم حجازى)مؤسسه المتحده لتجاره وبٌع االسمان الطازجه والمملحه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  591

و تجاره اسمان طازجه و مملحه ، بجهة : ش الهانوفٌل امام مسجد عن بٌع  48738برلم  21191321، لٌد فى  211110111،  

 لسم -محل  -سعد 

عن مصنع  48746برلم  21191324، لٌد فى  111110111احمد عبدالفتاح سعد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  592

 لسم -مدخل العمار  - 2محل  -االرضى  - 2بجوار ؼرفه الكهرباء ابٌس  35حلوٌات و مخبوزات ، بجهة : بلون 

عن بٌع مالبس  48762برلم  21191324، لٌد فى  511110111مصطفى عبده عبد هللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  593

 لسم-محل-جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : العواٌد المراؼى بجوار ابو هاشم خورشٌد

عن بٌع فاكهه بالتجزئه  48765برلم  21191324، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،  دمحم خلؾ دمحم احمد  ، تاجر فرد  -  594

 لسم -محل  - 12ش العصافره لبلى ش  45، بجهة : 

عن  48766برلم  21191324، لٌد فى  1111110111مصطفى احمد شحاته ابو شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  595

 لسم -شمه  -باكوس  2د متفرع من الكرامه من ش مصطفى محمو 2مكتب مماوالت ، بجهة : 

عن بٌع و تربٌه  48881برلم  21191331، لٌد فى  751110111احمد دمحم عبدالسالم عون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  596

 لسم -بجوار منزل رجب علوى  2نمره  11مواشى بشرط استصدار التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : حوض 

عن بٌع  48478برلم  21191311، لٌد فى  211110111صبحى عبداللطٌؾ ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حنان -  597

 -محل  -امام مدرسه دمحم نجٌب التجرٌبٌه  -الهانوفٌل  -مواتٌر ولطع ؼٌارها وتصلٌحها ، بجهة : ش الخطٌب متفرع من ش الكومى 

 لسم

عن بٌع  48491برلم  21191311، لٌد فى  111110111ر فرد ، رأس ماله ،  حسن احمد حسن سالم ابراهٌم  ، تاج -  598

 لسم -محل  -ش البٌطاش الرئٌسى امام شركه المٌاه  47لحوم بلدى ، بجهة : 

عن خردوات ،  48427برلم  21191311، لٌد فى  121110111عزه عبدالرازق امٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  599

 لسم -محل  -ش عبدالكرٌم الخطابى  72بجهة : 

امه عن مماوالت ع 48447برلم  21191311، لٌد فى  1111110111دمحم سعٌد دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 لسم- 512وحده رلم - 5-الهانوفٌل-وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : عمر بن الخطاب

عن مخلفات  48449برلم  21191311، لٌد فى  121110111اسماعٌل دمحم محمود عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 لسم-محل-كىالفل 16من شارع  4مصانع مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع 



 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 مخبز و  48634برلم  21191318، لٌد فى  121110111دمحم خلٌفه عبدالمحسن حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 لسم -لوران  -ش شعراوى  37حلوانى ، بجهة : 

عن مكتب  48882برلم  21191331، لٌد فى  21110111مرٌم عبدالرازق عطٌه ابوهالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 لسم -محل  -محرم بن  8/ 8رحالت ، بجهة : ابٌس 

عن  48669برلم  21191319، لٌد فى  1511110111دمحم رفعت عبد المعز عبد الستار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 لسم-54تربٌه وتسمٌن مواشى وحالبه ، بجهة : لرٌه ابو مسعود بنجر السكر ن 

عن بٌع احذٌه وكوتشى  48672برلم  21191319، لٌد فى  51110111على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد رشاد دمحم  -  615

 لسم-محل-باكوس-شارع الزمخشرى 56وشبشب ، بجهة : 

عن بٌع  48661برلم  21191319، لٌد فى  31110111دٌنا نصر دمحم عطٌه جاد الحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 لسم -شركه  -مزلمان البحرٌه طوسون  25، بجهة : ش  اجهزه مساج حرارى

عن تورٌد  48618برلم  21191317، لٌد فى  111110111دمحم عبدالرازق على حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  617

 لسم -المواد الؽذائٌه ، بجهة : ش السوق امام مول عمر المختار 

عن بٌع  48639برلم  21191318، لٌد فى  221110111ر فرد ، رأس ماله ،  منال ٌوسؾ السٌد السٌد النجار  ، تاج -  618

 لسم-محل مدخل ) ب (-زاوٌه عبد المادر مساكن الحرٌه 147حلوٌات ، بجهة : 

، لٌد فى  111110111نبٌل سمعان حنا حبشى )معرض نبٌل للمفروشات واالدوات المنزلٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

-ؼبلاير-بجوار مسجد حسن ؼانم-شارع ترعه المنتزه 141عن مفروشات وادوات منزلٌه ، بجهة :  48724برلم  21191321

 لسم-محل-الدور االرضى

عن مماوالت  48727برلم  21191321، لٌد فى  1111110111ابراهٌم على احمد عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 لسم-لسوق بجوار مدرسه التجارى بالعامرٌهعمومٌه ، بجهة : العامرٌه شارع ا

 48736برلم  21191321، لٌد فى  111110111حموده دمحم احمد حموده )كافٌترٌا حموده(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 لسم-محل-االبراهٌمٌه-شارع هلٌوبلٌس 84عن كافٌترٌا ، بجهة : 

عن  48754برلم  21191324، لٌد فى  1111110111رأس ماله ،   حسام ٌوسؾ دمحم محمود الموجى  ، تاجر فرد ، -  612

 لسم -شمه  -االول علوى  -ش الراوندى  51مكتب مماوالت ، بجهة : 

عن  48784برلم  21191325، لٌد فى  1111110111امٌره دمحم سعٌد حامد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

ائٌه و معدات ثمٌله و تورٌدات سٌارات نمل و تورٌدات مستلزمات طبٌه )ماعدا االدوٌه و تورٌدات صناعٌه و تورٌدات مواد ؼذ

 لسم -مكتب  -ش عبدالمنعم ابن مٌسر ناصٌه خورشٌد  3مكوناتها( ، بجهة : 

عن  48761برلم  21191324، لٌد فى  1111110111عمرو دمحم مصطفى حسٌن الزٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 لسم -محل -امام جزاره الماسه  -ش امٌر البحر  42ر ماركت و منتجات البان ، بجهة : سوب

عن بٌع لطع ؼٌار  48781برلم  21191325، لٌد فى  5110111صابر احمد دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 ل مدخل العمار لسمشما 2ؼٌط العنب محل -شارع لنال المحمودٌه  73سٌارات مستعمله ، بجهة : 

عن تورٌد لطع  48785برلم  21191325، لٌد فى  111110111ابراهٌم دمحم حسن عنتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 لسم-27شمه رلم -االول-الدخٌله الجبل-شارع الجٌش 114ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

برلم  21191311، لٌد فى  1111110111أس ماله ،  كرٌم عبدالسالم مرسى عبدالسالم ابوشعره  ، تاجر فرد ، ر -  617

 العصافره شمه بالدور الثانى لسم-شارع بلهارس  26عن مماوالت وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة :  48433



 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 لتجاره  48437برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم حسن اسماعٌل السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

 لسم-الطرٌك الصحراوى خلؾ مزرعه سعد علوانى 45ارات لحساب الؽٌر ، بجهة : ن السٌ

عن تورٌد و  48619برلم  21191317، لٌد فى  1111110111العرالى سعد على العرالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

 لسم - 2شمه  -االول  -ش بورسعٌد  231تركٌب مصاعد ، بجهة : 

عن  48621برلم  21191317، لٌد فى  1111110111عبدالمادر محارب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهٌم دمحم -  621

 مماوالت عامه ، بجهة : شارع االندلس بجوار لهوه حموده لسم

أس ماله ،  خدمات النظافه  ، تاجر فرد ، ر -عبدالحافظ لتورٌد العماله المنزلٌه  -ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم السٌد عبدالحافظ  -  621

عن خدمات النظافه و تورٌد العماله المنزلٌه المدربه داخل جمهورٌه مصر  48861برلم  21191331، لٌد فى  121110111

 لسم -شمه  -الرابع علوى  -ش هارون الرشٌد البر المبلى كوبرى الناموس  7العربٌه ، بجهة : 

عن بٌع  48875برلم  21191331، لٌد فى  211110111اله ،  عبدالنبى ٌحٌى ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس م -  622

 لسم -محل  -الدور االرضى  -سوق السمن ابو لٌر  -ش الجمهورٌه  11اكٌاس بالستٌن ، بجهة : امام رلم 

عن مطعم  48889برلم  21191331، لٌد فى  111110111احمد محسن احمد احمد الكردى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

 لسم -محل  -االرضى  -ش السلطان حسٌن مع عبدالفتاح ٌحى و عائشه التٌمورٌه  11،  9بجهة : ، 

عن تؽٌٌر زٌوت  48497برلم  21191312، لٌد فى  511110111دمحم رمضان السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

 لسم -محل  -سٌارات ، بجهة : الرابعه الناصرٌه المدخل الثانى 

عن مكتب  48651برلم  21191318، لٌد فى  111110111الصافى حمدى بكرى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 لسم -محل  -الدور االرضى  - 1النهضه طٌبه  -رحالت ، بجهة : ش على ابولٌله بجوار مسجد محفوظ 

عن اشؽال  48659برلم  21191319ٌد فى ، ل 5111110111احمد خمٌس دمحم احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 لسم-سٌدى بشر-مساكن الموات المسلحه 9بحرٌه وتورٌدات فى ذات النشاط ، بجهة : 

عن ترزى ،  48711برلم  21191321، لٌد فى  111110111صالح فتحى دمحم شوشان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  627

 لسم -محل  -ش السٌد دمحم كرٌم  115بجهة : 

 21191321، لٌد فى  5111110111احمد دمحم دمحم جبر امٌن )االمٌن لالستٌراد والتصدٌر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

تنظٌم شارع  3,  1( ، بجهة : 19والمجموعه  6من المجموعه  36عن عموم االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره  48732برلم 

 لسم-شمه-الثامن علوى-سٌدى بشر بحرى-ع خالد بن الولٌدالشهٌد محمود رضا متماطع مع شار

، لٌد فى  111110111معرض عاٌزٌنه لتجاره السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -رمضان دمحم عاٌزٌنه عبدالنبً  -  629

 لسم -برج العرب   -عن معرض لتجاره سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : نجع الصنالره  48713برلم  21191321

برلم  21191321، لٌد فى  111110111هانى مرلس سلٌم حنا )مؤسسه سلٌم للتورٌدات (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

شمه بالدور الثالث علوى  -شارع عبد المحسن الحسٌنى سٌدى بشر  7عن تورٌدات ادوات مكتبٌه وورق تصوٌر ، بجهة :  48722

 لسم -

عن خدمات نظافه  48742برلم  21191324، لٌد فى  121110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌماء دمحم حسنٌن احمد   -  631

 لسم -مكتب  -ش سان نٌموال  5، بجهة : 

عن كوافٌر ،  48771برلم  21191325، لٌد فى  511110111سلمى احمد ادمحم الؽمارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 لسم - 2ل مح -حى محرم باشا  3بجهة : عماره 



 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 منتجات  48761برلم  21191324، لٌد فى  51110111اسماعٌل عبدهللا اسماعٌل سامى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

زٌتون( ، بجهة : عماره ب عمارات راؼبكو تماطع ش مصطفى  -اباجورات ملح  -مشؽوالت ٌدوٌه  -زٌت زٌتون  -سٌوه )بلح 

 ملس - 25محل  -كامل نبٌل منصور 

عن  48781برلم  21191325، لٌد فى  2511110111دمحم حسن محمود حسن الحضرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  634

 لسم -ش ذو الفمار جناكلٌس  6تورٌد وتوزٌع الزٌوت والشحوم انواعها والخدمات الصناعٌه ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 

،لٌدت فى  151110111مٌنا سامى فرحات وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات الواح معدنٌه ومواد بناء  ،رأس مالها    -  1

بلون  49المعطى له رلم  773/ 1133شارع رلم  8، عن تورٌدات الواح معدنٌه ومواد بناء ، بجهة :  48776برلم  21191325

 لسم-شمه-سٌدى بشر لبلى-تمسٌم الفضالى 3

 21191316،لٌدت فى  311110111هانى حسن حسٌن وشرٌكه   شركة  ،  التخلٌص الجمركى ونمل بضائع  ،رأس مالها    -  2

مٌدان  2ابراج ابو العباس المبنى االدارى رلم  416، عن التخلٌص الجمركى ونمل بضائع ، بجهة : مكتب رلم  48369برلم 

 لسم-المساجد

،لٌدت فى  31110111مطجن بن البشوات   شركة  ،  طحن وبٌع البن  ،رأس مالها   -المؤذن وشركاه  شركه دمحم عبد العزٌز -  3

 لسم-العصافره بحرى-شارع مسجد النور 9، عن طحن وبٌع البن ، بجهة :  48747برلم  21191324

، عن  48617برلم  21191317،لٌدت فى  111110111دمحم مصطفى وشرٌكته   شركة  ،  كوافٌر للسٌدات  ،رأس مالها    -  4

العصافره على -شارع اطلس من شارع الجٌش برج ماٌوركا  698بالمٌزان بالعمار رلم  1كوافٌر للسٌدات ، بجهة : الوحده رلم 

 البحر لسم

هٌه  ،رأس عثمان عرفه عثمان وشرٌكه   شركة  ،  بٌع اللحوم المذبوحه الطازجه وكذلن مطعم لتمدٌم كافه انواع االطعمه المط -  5

، عن بٌع اللحوم المذبوحه الطازجه وكذلن مطعم لتمدٌم كافه انواع  48571برلم  21191314،لٌدت فى  111110111مالها   

 شارع عمر بن الخطاب مع شارع اكتوبر الرئٌسى لسم 21االطعمه المطهٌه ، بجهة : 

برلم  21191311،لٌدت فى  51110111مالها   حسن احمد حسن وشرٌكه   شركة  ،  كافٌترٌا  ،رأس -اسبوت كافٌه -  6

 لوران متفرع من شارع االلبال لسم-شارع عبدالجلٌل سعد  12، عن كافٌترٌا ، بجهة :  48435

،لٌدت فى  311110111دمحم محمود طلعت على سعد وشركاه   شركة  ،  تجاره وبٌع اثاث منزلى ومكتبى  ،رأس مالها    -  7

 لسم-شارع خلٌل الخٌاط 14ن تجاره وبٌع اثاث منزلى ومكتبى ، بجهة : ، ع 48853برلم  21191328

احمد صالح دمحم عبد الرازق وشركاه   شركة  ،   تجاره وصٌانه لطع ؼٌار المعدات والمصانع وكبس الخراطٌم والتورٌدات  -  8

ه لطع ؼٌار المعدات والمصانع ، عن تجاره وصٌان 48493برلم  21191311،لٌدت فى  411110111الصناعٌه  ،رأس مالها   

 لسم-شارع الفمٌه 21تنظٌم دمحم الشافعى و  17وكبس الخراطٌم والتورٌدات الصناعٌه ، بجهة : 

،لٌدت  1111110111شركة  ،  مماوالت نمل  ،رأس مالها      -حسٌن حسن ثابت همام وشرٌكه-شركه ثابت لمماوالت النمل -  9

 تنظٌم شارع االشوان لسم 16والت نمل ، بجهة : ، عن مما 48535برلم  21191313فى 

 21191312،لٌدت فى  121110111رانٌا رمضان احمد وشركاها   شركة  ،  توزٌع وتعبئه مواد ؼذائٌه  ،رأس مالها    -  11

رع من شارع شارع بالل بن رباح متفرع من شارع امتداد السالم المتف 5، عن توزٌع وتعبئه مواد ؼذائٌه ، بجهة :  48498برلم 

 لسم-باكوس-ارض الفولى-دمحم عثمان محرم
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،  48818برلم  21191326،لٌدت فى  1111110111ابراهٌم حسن وشرٌكته   شركة  ،  مماوالت عمومٌه  ،رأس مالها    -  11

 لسم-محل-ملؾ مرؼم خلؾ شركه الكهرباء جوار حضانه احمد الدٌب 24عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

برلم  21191314،لٌدت فى  1511110111ى حسن وشرٌكٌه   شركة  ،  المماوالت العامه  ،رأس مالها   احمد عل -  12

 لسم اول-تشاكوس-، عن المماوالت العامه ، بجهة : برج االسراء بشارع متفرع من شارع ابراهٌم هرٌدى 48316

الت العامه وتجاره االدوات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه مهندس/ابراهٌم سعٌد ابراهٌم السٌد عطٌه وشركاه   شركة  ،  المماو -  13

، عن المماوالت العامه وتجاره  48475برلم  21191311،لٌدت فى  11111110111والتورٌدات الخاصه بها   ،رأس مالها   

 حدٌدى روٌال تاور لسمبالدور التاسع ببرج ال 914االدوات الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه والتورٌدات الخاصه بها ، بجهة : الوحده رلم 

ابراهٌم احمد دمحم وشرٌكته   شركة  ،   تجاره الموبٌلٌات واالثاث  ،رأس مالها    -الشركه المصرٌه لالثاث الرالى -  14

عزبه  1، عن تجاره الموبٌلٌات واالثاث ، بجهة : مكتب بالعمار شارع  48479برلم  21191311،لٌدت فى  111110111

 النزهه خلؾ المركز الطبى لسم عبدالمنعم رٌاض مطار

برلم  21191312،لٌدت فى  211110111نٌفٌن شعبان رجب شعبان هٌكل وشرٌكها   شركة  ،  مطعم  ،رأس مالها    -  15

 لسم-بطرٌك الحرٌه 52الكائن بالعمار رلم  L Passaageبالمول  4الوحده  52، عن مطعم ، بجهة :  48516

محمود علوى وشرٌكه   شركة  ،  بٌع ادوٌه بٌطرٌه ولماحات -لبٌطرٌه ومستلزمات المزارع المكتب الذهبى للخدمات ا -  16

، عن بٌع ادوٌه بٌطرٌه ولماحات  48354برلم  21191316،لٌدت فى  111110111بٌطرٌه ومستلزمات المزارع  ،رأس مالها   

 عامرٌه لسمبٌطرٌه ومستلزمات المزارع ، بجهة : شارع مسجد الشرلاوى امام مستشفى ال

،لٌدت فى  811110111شركه على دمحم على وشركاه   شركة  ،  عرض وبٌع مستلزمات الجبس بودر  ،رأس مالها    -  17

العصافره لبلى -شارع اسنا  17، عن عرض وبٌع مستلزمات الجبس بودر ، بجهة : المحل الكائن برلم  48443برلم  21191311

 لسم

،لٌدت  3111110111ركة  ،  جمٌع اعمال المماوالت العامه واالستثمار العمارى   ،رأس مالها   ماٌكل مرجان وشركاه   ش -  18

شارع الشهٌد  2، عن جمٌع اعمال المماوالت العامه واالستثمار العمارى ، بجهة : المكتب الكائن  48291برلم  21191313فى 

 سٌدى بشر بحرى لسم-البرلولى المتفرع من شارع خلٌل حماده 

برلم  21191311،لٌدت فى  511110111شٌماء الؽرٌب الؽرٌب الملهاط وشرٌكه   شركة  ،  تصدٌر  ،رأس مالها    -  19

 الحضره الجدٌده لسم-شارع الرٌاض من السادات  22، عن تصدٌر ، بجهة :  48436

برلم  21191321،لٌدت فى  11111.000عبدالنبى دمحم دمحم مصطفى وشرٌكه   شركة  ،  مكتب رحالت  ،رأس مالها    -  21

 لسم -، عن مكتب رحالت ، بجهة : شارع ٌاسر بن عامر متفرع من شارع صالح الدٌن محل  48718

االحمٌده المصرٌه للتجاره والتوزٌع والتصدٌر   شركة  ،  تجاره وتوزٌع مستلزمات المطاعم  -دمحم مصطفى احمد وشرٌكته  -  21

والمركبات البخارٌه والنارٌه واالكسسوارات بمختلؾ انواعها والتصدٌر  ،رأس مالها    والفنادق ولطع الؽٌر للسٌارات

، عن تجاره وتوزٌع مستلزمات المطاعم والفنادق ولطع الؽٌر للسٌارات  48488برلم  21191311،لٌدت فى  2511110111

 لسم-شارع صالح الحكٌم راس التٌن  11: والمركبات البخارٌه والنارٌه واالكسسوارات بمختلؾ انواعها والتصدٌر ، بجهة 

عماد عزت ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه وتركٌبات وتورٌدات الطاله الشمسٌه  ،رأس مالها    -  22

 29، عن المماوالت العمومٌه وتركٌبات وتورٌدات الطاله الشمسٌه ، بجهة :  48751برلم  21191324،لٌدت فى  1111110111

 لسم-سموحه-الدور السادس-ع ادمون فٌرمون عمارات التجارٌٌنشار

، عن مخبز  48549برلم  21191313،لٌدت فى  31110111اعتماد حسن وشرٌكها   شركة  ،  مخبز آلى  ،رأس مالها    -  23

 تنظٌم زلاق الجزار متفرع من شارع فهمى الناضورى لسم 28آلى ، بجهة : محل الكائن بالعمار رلم 

برلم  21191314،لٌدت فى  195110111دمحم سند دمحم عبد المنعم وشركاه   شركة  ،  تصنٌع وبٌع مأكوالت  ،رأس مالها    -  24

 لسم-محل-ارضى-كامب شٌزار-شارع ابو كبٌر باب واحد 11، عن تصنٌع وبٌع مأكوالت ، بجهة :  48574
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

-والتلٌفون االرضى والمحمول -الكمبٌوتر-اجهزه الحاسب االلى  شركه دمحم السرسى وسامح ورشانه   شركة  ،  بٌع وصٌانه -  25

 211110111واكسسواراتها ولطع ؼٌارها وتمدٌم جمٌع خدمات الصٌانه واالصالح والتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   -الموباٌل

-الموباٌل-االرضى والمحمول والتلٌفون -الكمبٌوتر-، عن بٌع وصٌانه اجهزه الحاسب االلى  48627برلم  21191317،لٌدت فى 

عماره حسن بٌومى  1واكسسواراتها ولطع ؼٌارها وتمدٌم جمٌع خدمات الصٌانه واالصالح والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : محل رلم 

 بشارع الجمعٌه المتفرع من شارع ملن حفنى لسم

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191312، وفى تارٌخ    33179مجدى عبدالنبى صالح الدٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 هبسبب ترن التجار 2119/ 3/ 21فى  3445شطـــــب بامر محو لم 

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    19184سوزان لبارى عباس السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 3فى  3378شطـــــب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    34974رافت ولٌم جبره رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    41411عزه على كامل الشرٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 3فى  3376شطــــــب بأم محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    41218سبك لٌده برلم :   احمد خمٌس السٌد مرسى  ،  تاجر فرد  ،   - 5

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 3فى  3375شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    7714عبد هللا سٌد عبد الممصود على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 3فى  3377لم شطــــــب بامر محو ر

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    13456هدى عامر احمد رمضان دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 4فى  3383شطــــــب بأمر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    41145سبك لٌده برلم :   عماد منٌر مٌخائٌل شنوده  ،  تاجر فرد  ،   - 8

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 4فى  3381شطــــــب بأمر محو رلم 

تم    21191314، وفى تارٌخ    46147عبدالرحمن عبده دمحم عبده على بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 4فى  3382ب بأمر محو رلم محو/شطب السجل  شطــــــ

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    32156السٌد دمحم عبدالرحٌم الصعٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 4فى  3379السجل  شطــــــب بامر محو لم 
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تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    32288زهدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  خالد دمحم فؤاد اسماعٌل   - 11

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 4فى  3381السجل  شطـــب بأمر محو رلم 

طب تم محو/ش   21191315، وفى تارٌخ    41977امٌرة دمحم جابر عبدالرحمن النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191316، وفى تارٌخ    45567فاٌمه جمعه دمحم خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 6فى  3389شطــــــــــب بأمر محو رلم 

تم محو/شطب    21191316، وفى تارٌخ    12858،  سبك لٌده برلم :  مبروكه عبدالرؤؾ مرسى عثمان  ،  تاجر فرد    - 14

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 6فى  3387السجل  شطـــــــب بأمر محو رلم 

تم محو/شطب    21191316، وفى تارٌخ    6132فٌروز عبد الفتاح توفٌك عبد الهادى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 6فى  3386السجل  شطـــــب بأمر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191316رٌخ ، وفى تا   41957دمحم على دمحم حسنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 6فى  3388شطــــــــب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191316، وفى تارٌخ    5424اكرامً انور دمحم سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 لتجارهبسبب ترن ا 2119/ 3/ 6فى  3385شطـــــــب بأمر محو رلم 

تم    21191317، وفى تارٌخ    39628عبدالرحمن ٌسرى عبدالعلٌم على عثمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 7فى  3391محو/شطب السجل  شطــــب بامر محو 

تم محو/شطب السجل     21191317فى تارٌخ ، و   19111حسٌن امٌن حسٌن محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 7فى  3392شطـــــب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    16135دمحم مصطفى دمحم خلٌل البرهامى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 7فى  3394السجل  شطــــــب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    48115عبد العزٌز ابراهٌم دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 7فى  3393السجل  شطـــــب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    11814م : مها احمد عمر دمحم اللمانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 22

 بسبب ترن التجاره 2119/ 3/ 11فى  3397شطـــــــب بأمر محو رلم 

تم    21191311، وفى تارٌخ    39573ٌوسؾ متى ودٌع متى خلٌل مٌخائٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23
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 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   48198دمحم مصباح دمحم عبد المجٌد حراز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   22311خالد عاصم عبدالسالم ابوزٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   15111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   21576نمل و تاجٌر المعدات (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود عمر دمحم سوٌلم سالم ) محمود سوٌلم لل -  3

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191313

عمومٌه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده تعدٌل االسم التجارى الى/محمود عمر دمحم سوٌلم سالم ) محمود سوٌلم للمماوالت والتورٌدات ال -  4

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191313وفً تارٌخ ،   21576برلم 

 جنٌه   1111110111،



 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
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  21191314وفً تارٌخ ،   45991تم تعدٌل االسم التجارى الى/ احمد السٌد دمحم السٌد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191314وفً تارٌخ ،   45991تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   احمد السٌد دمحم السٌد محمود )جزاره السٌد كفته( -  12
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تم   21191314وفً تارٌخ ،   47936شرابٌه للمالبس الجاهزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -دمحم احمد مصباح شرابٌه  -  13

 جنٌه   2511110111عدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ت

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   18271مصطفى سمٌر دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   15183احمد محمود بسطاوى محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   211110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 جنٌه   211110111له ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

  21191316وفً تارٌخ ،   42647اٌهاب دمحم فوزى النجار )النجار العمال التكٌٌؾ و التبرٌد(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   2511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   19521امل دمحم عبد المنعم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   33615ان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسالم دمحم رافت مسلم مهر -  25

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   14413رسمى دمحم على عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   511110111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   43663السٌد فؤاد السٌد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   46449د ،، سبك لٌده برلم مجدى دمحم على عٌد  تاجر فر -  28

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   39574دمحم احمد فهمى حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   251110111ل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌ

  39574مؤسسه دمحم فهمى للمنتجات الورلٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تم تعدٌل االسم التجارى / دمحم احمد فهمى حسنٌن  -  31

 جنٌه   251110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191311وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   29766وائل عبد المادر دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   42683دمحم دمحم عبدالعظٌم شعله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   44444مها سعد ابراهٌم سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   511110111اله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م
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 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311تارٌخ ، وفً   24159احمد شاهٌن السٌد شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جنٌه   451110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191311وفً تارٌخ ،   14857عماد جاد الكرٌم عبد الرؤوؾ خلٌله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   1111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191311وفً تارٌخ ،   7339طاهر محً الدٌن طاهر ابراهٌم جاد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   42813شٌماء احمد ابراهٌم حسن فراج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   151110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   46198سبك لٌده برلم حسن رشدى السٌد دمحم  تاجر فرد ،،  -  46

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191312وفً تارٌخ ،   35775شٌماء دمحم حسنٌن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47
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تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191312وفً تارٌخ ،   34583ك لٌده برلم اسالم على شحاته ابراهٌم  تاجر فرد ،، سب -  49

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191312وفً تارٌخ ،   11685مصطفى السٌد محمود السٌد احمد عمٌره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   المال , وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال ,   21191312وفً تارٌخ ،   29434سالى عبد الفتاح على مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   211110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191312وفً تارٌخ ،   35239اجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم كامل مصطفى دروٌش  ت -  52

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191312وفً تارٌخ ،   43822نورهان سالمان هالل سالمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   511110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   32642كرٌم السٌد عبده السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   13231بدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسالم عبده صابر ابرهٌم ع -  55

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصؾ  تم تعدٌل رأس المال ,  21191313وفً تارٌخ ،   46811عابد دمحم عابد بدر احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   31629دمحم ابراهٌم السٌد دمحم ابراهٌم فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   22716اده صالح محمود عمرٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حم -  58

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصؾ تم تعد  21191313وفً تارٌخ ،   37416هشام احمد دمحم عبدالهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   34321اٌفون صبرى نسٌم عبدالملن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   21179دمحم عبدالؽفار على عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   48166عمرو مبرون الصافى خلٌفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -الصافى خلٌفه لمنتجات االلبان -  62

 جنٌه   411110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191313

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   2214محمود سالم جمٌل موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   411110111اله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   48477دمحم رفٌك زكى دمحم عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   16542جبره دمحم عبد الرازق الصاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   39763مى على على محمود الخولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   311110111ح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   17257حمدى دمحم عبد الجٌد ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   15571احمد اسماعٌل عبد الصمد الشناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   34462اسالم على عبدالمجٌد مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   38227دمحم احمد السٌد ابوالعنٌن حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   46997السٌد مسعود على حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314رٌخ ، وفً تا  48512دمحم حنفى محمود احمدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   631110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   47438نبٌل دمحم رسالن احمد الطوخى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   11111110111ه ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   22511احمد مصطفى دمحم دٌاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317ٌخ ، وفً تار  47843آٌه على رمضان على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   13386حسن على حافظ رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   7197مروه السٌد عبد التواب مبرون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   2511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317رٌخ ، وفً تا  47468الزناتى خلٌفه محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   23176اٌمن احمد ابراهٌم عبدهللا سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   251110111اله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال ,   21191318وفً تارٌخ ،   17721اسالم عبد المنعم احمد ابو شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191318وفً تارٌخ ،   33944رلم حماده دمحم عبدالسالم داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  81

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191318وفً تارٌخ ،   23478رجب رجب على عبود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   2511110111أس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191318وفً تارٌخ ،   48567منٌر داود البدرى جوهر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191318وفً تارٌخ ،   48568مٌنا منٌر داود البدرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191318وفً تارٌخ ،   25128احمد دمحم سلٌمان الطنوبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   511110111رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191318وفً تارٌخ ،   34129بوال جرجس لبٌب برسوم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191318وفً تارٌخ ،   21159احمد مصطفى على الدمرانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191319وفً تارٌخ ،   21884احمد شفٌك اسماعٌل موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   1111110111ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191319وفً تارٌخ ،   38829دمحم دمحم عثمان سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

  21191319وفً تارٌخ ،   32381جر فرد ،، سبك لٌده برلم مؽسله لاصد كرٌم  تا -رئٌسه لاصد كرٌم السٌد احمد سلٌمان  -  91

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191319وفً تارٌخ ،   2863رشاد جمعه عبدالمادر خمٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   511110111ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌ

تم تعدٌل رأس   21191319وفً تارٌخ ،   18111تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   -مكتبه فارس-منال عبد الفتاح احمد فارس -  92

 جنٌه   111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191319وفً تارٌخ ،   39549بدالحافظ فرٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم صدٌك ع -  93

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

س المال تم تعدٌل رأ  21191319وفً تارٌخ ،   13655محمود اشرؾ موسى محمود سعفان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   751110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191319وفً تارٌخ ،   16714احمد عصام الدٌن عبدالرحمن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   5471احمد عبد المنعم عبد الهادى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   44151اسالم اسماعٌل عبدالرازق محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  97

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   11646ولٌد رمضان دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  98

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   4537احمد دمحم السعٌد عبد المادر نشأت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   21111.000وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   22516مصطفى ابراهٌم مصطفى عمٌره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321فً تارٌخ ، و  15746دمحم محمود مصطفى احمد موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   211110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   15141ولٌد مصطفى كمال صابر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   5111110111، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل   21191321وفً تارٌخ ،   21167محمود عبد المجٌب محمود محمود خضر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   411110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191321وفً تارٌخ ،   3622(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم السٌد عبدالرحمن شلبى العبد ) العبد لتجارة اللوؾ  -  114

 جنٌه   211110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191321وفً تارٌخ ،   43928ماهر اٌمن عبدالمحسن على لرٌطم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،, 

  38992سعٌد احمد ابوالٌزٌد بدر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -مؤسسه البدر لتجاره السٌارات -تعدل االسم التجارى الى -  116

 جنٌه   411110111لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال   21191321وفً تارٌخ ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم   21191321وفً تارٌخ ،   38992البدر لتجارة السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -سعٌد احمد ابوالٌزٌد بدر  -  117

 جنٌه   411110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   48619عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد دمحم خمٌس دمحم  -  118

 جنٌه   2511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصؾ  تم تعدٌل رأس المال ,  21191324وفً تارٌخ ،   36573احمد دمحم ابراهٌم ابوحادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  119

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191324وفً تارٌخ ،   26128حسام حامد حمدان السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191324وفً تارٌخ ،   19922ام احمد جاب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مصطفى خمٌس ام -  111

 جنٌه   5111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , وصؾ تم تعدٌل ر  21191324وفً تارٌخ ،   48326مصطفى دمحم ابراهٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191324وفً تارٌخ ،   48548رضا السٌد على حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191325وفً تارٌخ ،   46821مد محمود السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جمال اح -  114

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ال , وصؾ تم تعدٌل رأس الم  21191325وفً تارٌخ ،   43617دمحم سمٌر حجازى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   24164وائل فارس عبدالسٌد حنا ) الفارس لعموم االستٌراد و التصدٌر (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

 جنٌه   5111110111له ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما  21191325

تم   21191326وفً تارٌخ ،   25217وسام خالد ابراهٌم جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -الوسام للتجاره و المماوالت  -  117

 جنٌه   411110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191326وفً تارٌخ ،   39638تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ابو هرون عدلى رشاد ابوهرون   -  118

 جنٌه   3111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191326وفً تارٌخ ،   37931ماٌكل اشرؾ فكرى توفٌلس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  119

 جنٌه   511110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191326وفً تارٌخ ،   31688عبدهللا محمود دمحم سبع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عبدهللا محمود دمحم سبع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -رى الى / مؤسسه السبع لالدوات الصحٌه تم تعدٌل االسم التجا -  121

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   21191326وفً تارٌخ ،   31688

 جنٌه   11111110111،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191326وفً تارٌخ ،   23494ٌده برلم احمد عبدالكرٌم ذكى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك ل -  122

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191326وفً تارٌخ ،   24247دمحم احمد ابوضٌؾ دمحم عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191326وفً تارٌخ ،   11924السٌد حسن عبدالعلى حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  124

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191326وفً تارٌخ ،   47857سبك لٌده برلم  اٌمن ولٌم برسوم اسحك  تاجر فرد ،، -  125

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191326وفً تارٌخ ،   38613دمحم حسن لناوى سلٌم )الحسن لتجاره المواد الؽذائٌه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  126

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191326وفً تارٌخ ،   41271اسالم دمحم حسن محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  127

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191326وفً تارٌخ ،   34781على دمحم على دمحم دروٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  128

 جنٌه   451110111ح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191327وفً تارٌخ ،   25786دمحم جابر حامد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  129

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   8511اءات (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم احمد عبد الؽنى دمحم ؼراؾ ) ؼراؾ للهندسه و االنش -  131

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191327

تم تعدٌل رأس المال ,   21191327وفً تارٌخ ،   11192محمود على محمود الشاٌط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  131

 جنٌه   511110111صؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،و

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191328وفً تارٌخ ،   41551هٌثم دمحم اٌوب احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  132

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191328وفً تارٌخ ،   1755 دمحم مرسى ) خالد اكسٌل (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم خالد عبدالمادر دمحم -  133

 جنٌه   1111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصؾ تم تع  21191328وفً تارٌخ ،   18512اٌمن سعد دمحم زرٌمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  134

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191328وفً تارٌخ ،   18512اٌمن سعد دمحم رزٌمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -تصحٌح االسم التجارى الى -  135

 جنٌه   1511110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   29434سالى عبد الفتاح على مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  136

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   19364رمضان محمود احمد الدٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  137

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   16276صالح الدٌن عبد المادر دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  138

 جنٌه   511110111صبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس   21191331وفً تارٌخ ،   11212اسالم صبرى عطا عبد العزٌز طعٌمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  139

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191331وفً تارٌخ ،   541لٌده برلم  سعٌد دمحم السٌد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك -  141

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191331وفً تارٌخ ،   38683شٌماء مصطفى ابوالمكارم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  141

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191331وفً تارٌخ ،   1575ابراهٌم بكرى السٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  142

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191331وفً تارٌخ ،   48718،، سبك لٌده برلم  حنان عبدالحمٌد حسٌن دمحم  تاجر فرد -  143

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191331وفً تارٌخ ،   31215دمحم مجدى دمحم دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  144

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال   21191331وفً تارٌخ ،   24652ابراهٌم عالءالدٌن عبده ابراهٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  145

 جنٌه   1111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   25118على احمد الجندى)الجندى للتورٌدات والمماوالت العمومٌه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  عبدالعزٌز عزت -  146

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191331تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191331وفً تارٌخ ،   45371رلم دمحم احمد دمحم عوض هللا احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  147

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313فً تارٌخ و 48253السٌد مسعود عبد اللطٌؾ خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم-امام مركز الشباب وبجوار مسجد الرحمه-شمه-الـتأشٌر:   ، لرٌه مارٌوبلس االول علوى

تم تعدٌل العنوان  21191313وفً تارٌخ  48259احمد دمحم ابو الوفا صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الوفا للتورٌدات -  2

 لسم-الهانوفٌل-ر:   ، اول شارع شمال بشارع مراد متفرع من شارع الصالحٌن متفرع من عمر المختار, وصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48287هبه راشد ابو المعاطى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم  - 3شمه  -ون الـتأشٌر:   ، بجوار وحده مرور طوسون و لرٌه الموحدٌن طوس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  46159ابراهٌم احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 لسم-المتراس-شارع بن ورلاء 42-بالطابك الثانى-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شمه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48275شٌماء دمحم انور عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 لسم-محل-الدور االرضى-سموحه-تمسٌم المضاه-شارع برج الشرٌؾ 312الـتأشٌر:   ، 

 21191313وفً تارٌخ  48262ك لٌده برلم    لبنى منصور سٌد دمحم زعبوط ، تاجر فرد ،  سب-منصور لالستثمار العمارى -  6

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع اسماء بنت ابى بكر خلؾ لهوه محفوظ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48282عاشور احمد احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 لسم -محل بجوار صٌدلٌه الفحام   -الـتأشٌر:   ، السفن الرئٌسى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  37161عبد الحمٌد السعٌد دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 بالسوٌمه بالحى السكنى االول  9الـتأشٌر:   ، باكٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  37161لم    عبد الحمٌد السعٌد دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  9

لسم برج العرب ونشاطه مخبز الى وراس ماله  2الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌده الحى السكنى الثالث مجتمع محلى السادس لطعه 

 37161وممٌد برلم  2117/ 12/ 17فى  11426جنٌه مودع برلم  11111

تم  21191313وفً تارٌخ  25217وسام خالد ابراهٌم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ماوالت الوسام للتجاره و الم -  11

 -سٌدى بشر-ارض المٌالدى-برج االمراء 31شارع  11&  11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48296مجدى دمحم عبدالعزٌز ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -محل  -ش عمر بن الخطاب سٌدى بشر لبلى  47الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48271اسالم خمٌس على عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -محل  -المصنع الـتأشٌر:   ، ش البكاتوشى العمومى مع ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48269ابراهٌم اسماعٌل احمد ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم  -حظٌره  -بجوار المسجد  - 7الـتأشٌر:   ، لرٌه عامر العراق حوش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  48264ك لٌده برلم    مدحت البٌومى دمحم ابراهٌم البابلى ، تاجر فرد ،  سب -  14

 لسم-شارع الشهٌد عوض حجازى 18وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48279دمحم الحسٌن احمد النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم-شمه-ر بحرىشارع احمد الخادم سٌدى بش 34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  48255كرٌم سٌد عٌسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم  -مكتب  -باكوس  -ش بن لاسط  24، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48271ابراهٌم رضا ابوعرب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 لسم  -حظٌره  -الـتأشٌر:   ، لرٌه الصافى الحبونى بجوار مسجد ابوعرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48251ثابت عثمان ابراهٌم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 لسم-جانوتى-شارع العلم المصرى 32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48273اسالم عبدالمادر دمحم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

  -محل  - 9السوٌمه المجاوره  64الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191313وفً تارٌخ  48252محمود سلٌمان محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم-محل ببابٌن-ابراج البرت االول-سموحه-شارع البرت االول Aالـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  48281الشٌماء ابراهٌم احمد مرسى البٌضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -محل -العواٌد  -ش مسجد الرحمن  14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  48285نان على عبدالسالم المؤذن )المؤذن ماركت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ح -  22

 لسم  - 3محل  -برج الجوهره  -ش الصاغ دمحم عبدالسالم  11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  48256دعاء احمد شحاته محمود ابوكلٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المالحه متفرع امام مستوصؾ العمراوى المندره لبلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48268اسالم عمر صالح السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم-ى اعلى سوبر ماركت الفواخرىالـتأشٌر:   ، عزبه العرج



 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  21191313وفً تارٌخ  37161مخبوزات حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عبد الحمٌد السعٌد دمحم حجازى   -  25

بالسوٌمه بالحى السكنى االول برج العرب ونشاطه  9تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر كائن باكٌه 

 37161وممٌد برلم تابع  2119/ 3/ 3فى 2515جنٌه مودع برلم  2111ضار وفاكهه بالتجزئه ورأس ماله خ

 48261مصطفى محمود على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -المصطفى لتصنٌع المعادن وتورٌد وتجاره المعادن -  26

 لسم-ارع البوسته خلؾ حضانه نفوسهتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 21191313وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  48263احمد محمود على احمد كلسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -المحمود لتصنٌع وتورٌد وتجاره المعادن -  27

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مساكن المسم خلؾ لهوه بشره خٌر 21191313

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48265ٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فوزٌه وٌفى احمد و -  28

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع الكٌنج الجدٌد خلؾ المخبز البلدى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48284احمد جمال حسنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 لسم  - 1محل  -سٌدى جابر  -عمارات الضباط مصطفى كامل  91،   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48272عواطؾ شعبان خمٌس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم  -محل  -أ تنظٌم ش نعمه هللا متفرع من ش جمال عبدالناصر المندره بحرى  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48277معتصم احمد حافظ عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم-امام مزلمان المعموره-محل-االرضى-الـتأشٌر:   ، المعموره البلد لبلى السكه الحدٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48276ٌسرى خٌرى محمود الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم  - 2شمه  -االول علوى  -الـتأشٌر:   ، ش متفرع من ش على باشا ابراهٌم خلؾ سٌدى بشر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48257ابراهٌم على ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لسم  -محل  -سٌدى بشر لبلى  63تمسٌم الفضالى امتداد ش  1146 - 1143تنظٌم شارعى  5بلون  11 -6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48291سبك لٌده برلم    محمود احمد دمحم حجازى ، تاجر فرد ،   -  34

 لسم-سبورتنج-متفرع من شارع ابو لٌر 121شارع  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  48261تامر ممدوح دمحم المرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -المرم لالستثمار العمارى -  35

 لسم-لـتأشٌر:   ، شارع مخزن الزٌت امام لهوه ابو المعارؾالعنوان , وصؾ ا

وفً تارٌخ  48266سمٌر ظرٌؾ كمال ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مؤسسه ٌعموب لتورٌد المالبس الجاهزه -  36

 لسم-سبورتنج-شارع فاطمه الٌوسؾ 19تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191313

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48286الوهاب احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر عبد -  37

 لسم   -محل  -ش لنال المحمودٌه جانوتى بجوار عماره الحلوانى  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  48274صالح دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -ش دارا  52ش بن راجح مع  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  48267دمحم اٌمن دمحم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 لسم-ودع، عزبه العراوه شارع مخزن الزٌت خلؾ المست

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48283امٌن محمود احمد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، ش ابن ربٌعه مع ش دمنهور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48254محمود دمحم محمود طعٌمه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم  - 2محل رلم  -العواٌد  -امام شركه سباهى الحدٌثه  - 13ش  54الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  48278دمحم كمال السٌد دؼش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم  -محل  -ش رشٌد رضا المبارى  118، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48289لوزه احمد راضى دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم-محل-شارع الصحابه المراؼى خورشٌد 32الـتأشٌر:   ، 

تم  21191313تارٌخ  وفً 48258دمحم فرج سوٌكر جوٌدى )سوٌكر للمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

  -محل  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الهوارٌه طرٌك مطار برج العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48281دمحم سامح ابراهٌم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم  -شمه  -الدور االول علوى  -العصافره لبلى  - 45ش ارض الخواجه سابما  من  -ش بالل بن رباح  51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  48288لٌلى دمحم حسن حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم  -شمه  -االول علوى  -العصافره لبلى  -من ش المعهد الدٌنى  31، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  59براهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على احمد ٌوسؾ ا -  47

 -الدور الرابع عشر-العصافره لبلى امام مساكن طلعت مصطفى بجوار كافٌترٌا البشوات 21من شارع  54، تؽٌٌر العنوان الى/

وفً تارٌخ  48316اج الحٌوانى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد اللطٌؾ حسن عبد اللطٌؾ حسن سٌؾ )سٌؾ لالنت -  48

-زربٌه-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مصطفى كامل بجوار مزرعه صفوت معوض امام الوحده العسكرٌه 21191314

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  48313هٌثم جمال محروس دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 خلؾ زٌتون لسم 21وصؾ الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  15183احمد محمود بسطاوى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 االزارٌطه لسم-شارع االسكندر االكبر  47الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48311ٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    العارؾ السٌد دمحم خل -  51

 لسم  - 4محل  - 27و  11اكتوبر ناصٌه شارعى  6الـتأشٌر:   ، شاطئ النخٌل 

ل تم تعدٌ 21191314وفً تارٌخ  48292عمرو عبدالستار موسى عبدالحمٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم - 2زكرٌا ؼنٌم االبراهٌمٌه الدور الثالث شمه  68العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191314وفً تارٌخ  48313ٌحٌى على دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لسم  -محل  -لبلى اخر ش عبدالناصر ابو ثالث  22ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48315ٌد فوزى جمعه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الس -  54

 لسم-محل-الـتأشٌر:   ، شارع شداد تماطع عارؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  15183احمد محمود بسطاوى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

وممٌد  2119/ 3/ 4فى  2536االزارٌطه لسم باب شرق مودع برلم -شارع االسكندر االكبر  47ر:   ، افتتاح فرع كائن الـتأشٌ

 15183برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  17992دعاء السٌد دمحم عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 العصافره لبلى لسم-شارع الثالجه  25 -وان الىالـتأشٌر:   ، تعدل العن

 21191314وفً تارٌخ  48311حسام عادل على السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الحسام للمستلزمات الطبٌه -  57

 لسم-ٌاتطرٌك اسكندرٌه مطروح خلؾ للعه زٌاد للمشو 1805تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسؾ لبلى ن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  45991احمد السٌد دمحم السٌد محمود )جزاره السٌد كفته( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 لسم  -شمه الدور االول  -البٌطاش  -خلؾ دٌبكو  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى/ ش مسجد االمل 

 21191314وفً تارٌخ  45991التجارى الى/ احمد السٌد دمحم السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     تم تعدٌل االسم -  59

 لسم  -شمه الدور االول  -البٌطاش  -خلؾ دٌبكو  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى/ ش مسجد االمل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48297،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم على ابو حسٌن ، تاجر فرد -  61

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه الموظفٌن بجوار السكه الحدٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48298نبٌل كمال فرؼلى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم-ٌدى بشر بحرىس 42شارع خلؾ  181الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  47984موسى احمد دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم-المبارى 15بلون  17الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  48314مصطفى محمود حسن احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع النمطه من شارع الجمعٌه بعد صٌدلٌه نورماندى الدور االول علوى شمه لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48318عبله عنتر فارس خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 لسم  -شمه  -العجمى  - 21اكتوبر الكٌلو  6ش  65الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48299عمر محى الدٌن عمر المراسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 ملس-لوران-شارع فهمى وٌصا 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  48312اسالم نعٌم سالمه السعٌد المنجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 وصؾ الـتأشٌر:   ، نجع رسالن خلؾ فٌال الصافى لسم

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191314وفً تارٌخ  48311اسالم رمضان ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 لسم-العواٌد-الـتأشٌر:   ، شارع عمرو بن عبد العزٌز عزبه الملعى

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  12375دمحم ابراهٌم رمضان احمد بعٌص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 لسم  -ش ملن حفنى  591وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48294شادى على حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 لسم  - 7محل  -الـتأشٌر:   ، ش مدرسه الرٌاده سموحه 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  48319احمد سالم ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه الهجانه خلؾ الحى فوق بماله حموده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48315منجه دمحم مصطفى ابو الحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 لسم-محل-شارع حسن طوبار ؼبلاير 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48317سبك لٌده برلم      مصطفى دمحم بخٌت دمحم ، تاجر فرد ، -  72

 عمارات مصر للتعمٌر بشارع جمال عبدالناصر شمه لسم 341الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  31582على على دمحم عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

وممٌد برلم تابع  2119/ 3/ 4فى  2569شارع ممفٌس االبراهٌمٌه لسم باب شرق مودع برلم  72فتتاح فرع كائن الـتأشٌر:   ، ا

31582 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48293احمد ابراهٌم احمد مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 هرباء محل لسمعزبه التمٌر شارع مؤسسه الك 71الـتأشٌر:   ، 



 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  21191314وفً تارٌخ  48312ولٌد دمحم السٌد السٌد مسلم )مسلم ماركت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 لسم-الدور االرضى 1محل -طرٌك المعموره الطابٌه الرئٌسى-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المعموره البلد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  11837جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل كاشؾ بخٌت دمحم بخٌت ، تا -  76

 لسم-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع الزواٌده العمومى امام شركه الكهرباء

ٌل العنوان , تم تعد 21191314وفً تارٌخ  48314احمد نور الدٌن دمحم نور الدٌن متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش البردوٌل تمسٌم الباكٌات امتداد المدرسه التجارٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  31582على على دمحم عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 شارع ممفٌس االبراهٌمٌه لسم 72الـتأشٌر:   ، 

تم  21191314وفً تارٌخ  48295عفٌفى للمماوالت المتكامله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ى شعبان دمحم عفٌفى عفٌف -  79

 لسم  -الزواٌده خلؾ صٌدلٌه الكروان  12تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314تارٌخ  وفً 48311دمحم رضوان رفعت ابوعمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 لسم  -محل  -لوران  -ش الفرٌك سرهنن  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  3191سعٌد فؤاد محمود رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 لسم-مرؼم-، خلؾ سجاد مكه

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  45895الدلاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     خمٌس عوض دمحم خمٌس -  82

 امام شارع ابوٌوسؾ المدٌم بجوار حلوانى لوروا لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

وفً تارٌخ  48334  دمحم عوض مصرى عبد الحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -المصرى لتورٌد المواد الؽذائٌه -  83

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع امن الدوله خلؾ مكتبه هدٌر 21191315

تم  21191315وفً تارٌخ  48332ابراهٌم بؽٌض صالح هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -بؽٌض لتجاره المواشى -  84

 لسم-ام الموالؾتعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه التومٌر ام

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48346دمحم السٌد دمحم توفٌك المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

  -محل  -الـتأشٌر:   ، بهٌج العمومى بجوار محطه المزلمان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315تارٌخ وفً  48325اشرؾ عطاى بهٌج على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 لسم  - 1محل  -االرضى  -ؼبلاير  -الـتأشٌر:   ، عزبه لولو شارع طارق بن زٌاد مع ش الجهاد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48326مصطفى دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 لسم-امام مستشفى العامرٌه-محل-مع شارع الشرلاوى 21الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  21884احمد شفٌك اسماعٌل موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 لسم-جناكلٌس-شمه الدور السادس-شارع المراسلٌن االمرٌكان 39الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/خلؾ 

تم  21191315وفً تارٌخ  48331سعد حسن عٌسى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -للمماوالت العمومٌه سعد -  89

 لسم-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المسم بجوار امن الدوله

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191315وفً تارٌخ  48317سماح على على على فرعاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 لسم-شمه-االرضى-المعموره البلد لبلى السكه الحدٌد-مسجد السالم 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48319منى طه احمد ابراهٌم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 لسم-1الـتأشٌر:   ، الهوارٌه بجوار الوحده الصحٌه محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48333الرمن عبد الشكور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لسم-الهانوفٌل-شارع الحاج عطا هللا العوامى 18الـتأشٌر:   ، 

تم  21191315وفً تارٌخ  48329صبحى عبد الجٌد عبد الؽنى لاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -لاس لتجاره المواشى -  93

 لسم-ٌه الهجانهتعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مخزن الزٌت امام صٌدل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  42761محمود طه دمحم دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 لسم-فلمنج-شارع فتٌحه بهٌج 4الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  48327دمحم سعٌد عبد العظٌم دمحم االسونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 لسم-محل-من شارع النصر امام جرٌن بالزا 6وصؾ الـتأشٌر:   ، ناصٌه شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48338اسالم حمدى عبدالحمٌد محارم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 لسم  -محل  -باشى العٌسوى مٌامى من ش البك 56ش  46الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  48349سامح ابراهٌم ابراهٌم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، الشرلاوى خلؾ نادى العامرٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48318احمد ٌعموب حامد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 شمه-العامرٌه ثان-الدفاع الجوى 905الـتأشٌر:   ، الهوارٌه ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48341احمد مجدى احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 لسم-14الـتأشٌر:   ، عزبه سكٌنه شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  42761مود طه دمحم دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مح -  111

 لسم-فلمنج-شارع فتٌحه بهٌج  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48336بشٌر رزق حنا لرٌالس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم-ر:   ، الناصرٌه المدٌمه خلؾ مكتب التموٌنالـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48345جمعه السٌد دمحم لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم-مكتب-المستشارٌن 25الـتأشٌر:   ، برج المهندسٌن شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  48343سبك لٌده برلم    عمرو السٌد بدٌر حسن شعبان ، تاجر فرد ،   -  113

 لسم  -شمه  -ش جابر مبارن  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  48322عبده منصور عبدالعزٌز خٌرهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم  -جوار الكوبرى العلوى وصؾ الـتأشٌر:   ، اول ش الكٌنج مرٌوط ب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48321سهٌر دمحم ابوطالب البابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  - 2الـتأشٌر:   ، الهوارٌه بجوار الوحده الصحٌه محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48323   عبدالعزٌز انور سلطان بٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  116

  -محل  -الـتأشٌر:   ، بهٌج بجوار مسجد عون بجوار ارض خمٌس مجاور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48335دمحم دمحم لطفى عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 لسم-وار صٌدلٌه الشفاءالـتأشٌر:   ، شارع المستشفى بج

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48337عمر عاطؾ عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 لسم  -ش المكس المبارى  76الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191315ٌخ وفً تار 48351سحر عبدهللا دمحم حسنٌن السالمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، نجع رحٌم الهوارٌه برج العرب المدٌم بحرى عزبه الصعاٌده بجوار مزرعه حازم النجار محل 

وفً تارٌخ  48324السٌد فرج ٌوسؾ محمود مزٌود )الفرج لتجاره االعالؾ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

االول -بحرى الطرٌك خلؾ مبره العصافره 21ٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ط اسكندرٌه مطروح ن تم تعد 21191315

 لسم-مكتب-علوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48341احمد كمال احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم-محل-طوسون 25الـتأشٌر:   ، المعموره شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  48351حسام السٌد السٌد دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -شمه  -االول  -ش عبدالحكٌم الجراح  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  37256فاطمه احمد حنفى دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لسم-البٌطاش-( 6(عمار )  511الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح/مجمع الصناعات الصؽٌره وحده )

وفً تارٌخ  48328احمد حجازى احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -حجازى للمماوالت العمومٌه -  114

 لسم-وان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المسم امام مسجد عالء الدٌنتم تعدٌل العن 21191315

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48342طلعت حمٌد احمد ابو حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم-حرؾ هـ 17محل  2/1الـتأشٌر:   ، شارع اللٌمون سوق الجمله 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  48344دمحم ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رمضان عبدهللا دمحم  -  116

 لسم -عزبه سكٌنه ؼبلاير العواٌد محل  9ش  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48331فرج احمد سالم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع الجٌش بجوار سنترال الجوكر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48347احمد فؤاد عبد المجٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 لسم-شارع الصحافه من شارع الكلوشى 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48321سبك لٌده برلم    رحاب خلٌل ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،   -  119

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع الهوارٌه المدٌمه بجوار عائله العمده بجوار مسجد العمده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  48339شٌماء جابر حسن حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم-14مكتب -الرابع علوى-شارع نجٌب الرٌحانى ناصٌه شارع جالٌس 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315تارٌخ وفً  48348ماهر سعٌد حنفى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم-باكوس-شارع خماروٌه 61وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48353دمحم فتح هللا ضٌؾ هللا جاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم-21الـتأشٌر:   ، ارض دمحم اسماعٌل متفرع من شارع 

وفً تارٌخ  48364حجازى شحاته حجازى )حجازى لالستٌراد و التصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبده  -  123

 لسم  - 1محل رلم  -الدور االرضى  -خلؾ الوكاله  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، امام سور الثالجه  21191316

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48381ه برلم    زٌنب حسٌن مدكور اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  124

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -ارض الرز  -من ش نور الهدى  7ش  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48368هانى متولى عبدالعزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم - 3محل  -ش المشٌر احمد بدوى  9 الـتأشٌر:   ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21191316وفً تارٌخ  48371بسام دمحم عبد الواحد رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -رسالن للمماوالت العمومٌه -  126

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه بجوار سوبر ماركت العمده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  33375راهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابانوب مجدى عوض اب -  127

 -السٌوؾ-شارع ارض زٌنب عزب 28الـتأشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى الى/

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191316وفً تارٌخ  33375ابانوب مجدى عوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 لسم -كٌروسٌز   Aعماره  D11الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  29543دمحم ابراهٌم بخٌت احمد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 لسم  -ٌفانوا سان است -ش دمحم احمد العفٌفى  11الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  12691دمحم حنفى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لبلى لسم  26الـتأشٌر:   ،  الذراع البحرى الكٌلو 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21191316وفً تارٌخ  12691دمحم حنفى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم-2114/2/16وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ مماوالت عامة-الطرٌك الصحراوى 25الـتأشٌر:   ، المستعمره ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48361مروه فرج احمد فرج الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم 7محل رلم  7رلم  13الجمهورٌه المدٌمه بلون  مساكن 13الـتأشٌر:   ، 

تم  21191316وفً تارٌخ  48382على عبد الرحمن عاشور دمحم نصر )مكتبه عاشور( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 لسم-محل-شارع سلٌمان الفارسى 11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  42647جار العمال التكٌٌؾ و التبرٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب دمحم فوزى النجار )الن -  134

اسكوت العمومى من شارع مصطفى  116شارع  32تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى /  21191316

 لسم -كامل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  48356   رحاب محمود على على حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  135

 لسم  - 514شمه  -الخامس  -ش النصر  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48361كٌرلس صفوت فاٌك حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم  -محل  -ٌدى بشر لبلى س -برج السراٌا  -ارض الفضالى  24الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48363شهٌره اسماعٌل حامد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 لسم  -محل  -طرٌك اسكندرٌه مطروح  22051ش الصفا ن  157الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  12461ه برلم    احمد رشدي احمد حجاج ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  138

 لسم  -السٌوؾ شماعه  -تماطع ش عبدالفتاح الصعٌدى  -برج الدولٌه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ش بشر فارس 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191316وفً تارٌخ  12691دمحم حنفى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 2111لبلى لسم العامرٌه ونشاطه تشؽٌل اخشاب وراس ماله  26الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر كائن الذراع البحرى الكٌلو 

 12691وممٌد برلم تابع  2119/ 3/ 6فى  2635جنٌه مودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48357سلوىدمحم عبدالعزٌز رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 محل لسم-بجوار مسجد الصعاٌده خلؾ صحه المندره الدور االرضى -شارع دمحم عطٌه  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191316وفً تارٌخ  48362كامٌلٌا للبماله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -كامٌلٌا دمحم ابراهٌم الجرٌتلى  -  141

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع االبٌض المعموره البلد بحرى الدور االرضى محل لسم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48371بٌشوى ٌوسؾ لطفى واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم -مصطفى كامل  -الـتأشٌر:   ، شارع بولٌفار الجانب الشرلى نادى شاطىء الموات المسلحه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48377صالح دمحم دمحم عرجاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

  -منزل  -بجوار المسجد  -لشباب الخرٌجٌن  -سٌدنا صالح التابعه لمشروع مبارن المومى  22لرٌه  218الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48366لطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد عاطؾ ٌونس س -  144

  -ارضى  -مجتمع محلى خامس  -الحى الثالث المجاوره الثانٌه  197الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191316وفً تارٌخ  48383محمود دمحم محمود رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم-الصحراوى 38ن -الـتأشٌر:   ، لرٌه احمد عرابى امام الجمعٌه الزراعٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  48373عبدالعزٌز على حسن العٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، كوبرى حبون دلٌمه مدخل مسجد فاروق حموده محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  48381وائل عبدالكرٌم عبدهللا هٌبه سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 لسم  -برج طابا  -محل  -طرٌك الجٌش سٌدى بشر بحرى  561وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316فً تارٌخ و 33375ابانوب مجدى عوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 لسم -كٌروسٌز   Aعماره  D11الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  48376حسام عبدالمطلب عزب مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 لسم  -مكتب  -االرضى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس الثانٌه ش المستشفى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48378دمحم شكرى مخلوؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 -63باكٌه -الـتأشٌر:   ، المجاوره التاسعه الحى السكنى االول برج العرب الجدٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48355دنٌا احمد دمحم عبد هللا عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 لسم-محل-خورشٌد-خلؾ المنتزه ثالث 11الـتأشٌر:   ، عزبه كرمله حوض 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  48374جرجس ٌسرى رمسٌس بارح فالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم  -الطرٌك الصحراوى   23وصؾ الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  48372اسالم محمود دمحم عطٌه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مخزن الزٌت امام لهوه ابو المعارؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48352نادٌه دمحم السٌد الحاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 برج العرب الجدٌده-شرق المنطمه الصناعٌه الثانٌه 17رلم  11الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  48365منى احمد المطب دمحم زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -محل  -كتورٌا لبلى فٌ -ش خالد باشا  21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48367احمد دمحم عٌد على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم  -شمه  -االرضى  -الطابٌه خط خورشٌد  -ش عزبه الحاج دمحم السلطان  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48358ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على دمحم الخانكى ، تاج -  157

 لسم-الوطنٌه بالزا مول -ج 51محل -لوران-شارع شعراوى 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  48359جمال عبدالموجود السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -العصافره لبلى  -تماطع ش المعهد الدٌنى مع ش ملن حفنى  377الـتأشٌر:   ،  وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  48375عبده محمود ابو عرب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 لسم -محل  -العراق خلؾ لرٌه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الصافى الحبونى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  48379حسام احمد محمود محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم  -شمه  -ش عمر المختار لوران  11الـتأشٌر:   ، خلؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48388نادٌه حسن دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع المسم بجوار اتٌلٌه اموره

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48393سنٌه فتحى عبدالحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم -محل  -ارض صالح عٌدالسٌوؾ  1ش 23الـتأشٌر:   ، 

 21191317وفً تارٌخ  48398دمحم ابراهٌم عسران ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تورٌد مواد البناءالعسران ل -  163

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبد المادر المستعمره خلؾ مصنع المهدى

تم تعدٌل العنوان ,  21191317فً تارٌخ و 48418عبدالحلٌم حسن عبدالرازق داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 طوسون عماره الفردوس المعموره البلد لبلى  محل لسم- 25شارع  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 21191317وفً تارٌخ  19716عشرى عبد الرحمن عبد العلٌم دمحم ) مؤسسه العشرى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

ٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع السالم من الفردوس نهاٌه شارع الحدٌد والصلب ابو ٌوسؾ تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأش

 لسم-بحرى

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48411دمحم ابو المعاطى مصطفى بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 لسم-صٌدلٌه البٌلىلبلى خلؾ  1805وصؾ الـتأشٌر:   ، العجمى ابو ٌوسؾ ن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  27931مصطفى دمحم ابراهٌم السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 لسم-سان استٌفانو-الدور الثانى بالمركز التجارى  212وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  48413صام نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سهٌله دمحم ع-مؤسسه سهٌله لتورٌد المواد الؽذائٌه -  168

 لسم-االبراهٌمٌه-عمر لطفى 67تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191317

تم  21191317وفً تارٌخ  48389هٌثم احمد دمحم هدهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -هدهود لتورٌد المواد الؽذائٌه -  169

 لسم-وان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الطرٌك الصحراوى امام المنطمه الشمالٌهتعدٌل العن

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48386عبد المادر دمحم عبد المادر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الهجانه بجوار شمه التهامى

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48394ان مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌه جمال رزق سلٌم -  171

 لسم- 311شمه -شارع كلٌه الطب 8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48395باسم عصام الدٌن دهشور احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 لسم-محل-عصافره بحرى 45شارع دمحم عوض هللا خلؾ مطعم جاد مٌامى  8،  وصؾ الـتأشٌر:  

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  48413ابراهٌم عبد الحمٌد عبد الرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 لسم-شارع الناصرٌه كوم الشمافه 9العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48392احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عباس  -  174

 لسم-شارع السٌد دمحم كرٌم 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48416خالد عبدالمنعم زكى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 لسم  -محل  -كامب شٌزار  -ش بورسعٌد  118:   ، الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191317وفً تارٌخ  48412دمحم سعٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 لسم -محل  -لوران  -ش دمحم درى  4

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  19521م    امل دمحم عبد المنعم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  177

 لسم-بالدور االول 8شمه رلم -الـتأشٌر:   ، شارع الرصافه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48414احمد دمحم احمد الرشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 لسم-العصافره-شارع جمال عبد الناصر 373الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21191317وفً تارٌخ  17747سهام وحٌد عبدالمادر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 لسم-الوردٌان-شارع سٌؾ الٌزل 112الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  27931مصطفى دمحم ابراهٌم السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 لسم-سان استٌفانو-بالمركز التجارىالدور الثانى  212وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48387عبد الحمٌد فاروق هاشم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 لسم-المندره-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع تماطع سعد زؼلول مع شارع الجبل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48391بك لٌده برلم    محمود حفنى محمود عطٌه ، تاجر فرد ،  س -  182

 لسم  -مكتب  -بجوار صٌدلٌه مٌنا مرلص  -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، ش جابر حافظ 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   21191317وفً تارٌخ  7926عمر اسامه عمر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 لسم-شارع بطل السالم-المدخل االول-، تعدٌل العنوان الى/الرابعه الناصرٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  15161اشرؾ حسٌن مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 لسم  -سٌكالم  16الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ش الكابتن متفرع من ش 

اشرؾ حسٌن مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -تم تعدٌل االسم التجارى الى/ الحسٌن للتجاره و التورٌدات  -  185

 16تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ش الكابتن متفرع من ش  21191317وفً تارٌخ  15161

 لسم  -سٌكالم 

وفً تارٌخ  48397احمد حمدى ابراهٌم الحدٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -لطع ؼٌار السٌاراتالحدٌدى لتورٌد  -  186

 لسم-الساحلى 22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، سٌدى كرٌر خلؾ فٌال الهوارى ن  21191317

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317ٌخ وفً تار 48411هٌام عبدالرازق دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 لسم  -محل  -المستعمره  -زاوٌه عبدالمادر بحرى السكه  11الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48416محمود السٌد حسن دمحم عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 لسم-3محل -جوار مسجد نصٌر 706دٌده مساكن المفروزه الج 3الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  17747سهام وحٌد عبدالمادر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 لسم-الوردٌان-شارع سٌؾ الٌزل114-الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الرئٌسى لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  17747فرد ،  سبك لٌده برلم    سهام وحٌد عبدالمادر حسٌن ، تاجر  -  191

 لسم-الوردٌان-شارع سٌؾ الٌزل 112الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح/

, تم تعدٌل العنوان  21191317وفً تارٌخ  48396االمٌر عبد المسٌح فاٌز عبد المسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه المؽاربه خلؾ الصرؾ الصحى

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48384عابدٌن ابراهٌم محمود عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، الكابالت شارع خالد بن الولٌد امام فرن شحاته



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48411اهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خمٌس دمحم سلٌمان ابر -  193

 لسم-طرٌك اسكندرٌه مطروح لبلى ابو ٌوسؾ 18الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  48415سعٌده حسن السٌد دمحم ابراهٌم ابو الحاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 لسم-خورشٌد-وان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مسجد الحى المٌوم المراؼى المدٌمهالعن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48385احمد السٌد سالمه مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 لسم-الهانوفٌل-فضل اول 6بجوار التبػ نمره  بجهه العجمى البحرٌه لالرض الؽربٌه 617بالعمار رلم  2الـتأشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  48415دمحم عبدالؽنى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 شارع دمحم نجٌب تماطع شارع جمال عبدالناصر بعد محطه المجارى االدور االرضى محل لسم 56، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48419مصطفى محمود احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 لسم  -محل  -منتزه اول  -ش لمعى من ش سٌؾ سٌدى بشر لبلى  34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191317فً تارٌخ و 48391اسما مٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -اسماء ابراهٌم بسٌونى محمود  -  198

 لسم  -شمه  -االرضى  -ش صالح هٌبه  جوار مسجد الصالحٌن  2مدخل اكتوبر  21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48399دمحم الدسولى عبد العزٌز بدر سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 لسم-خلؾ محالت رنٌن ثالث عماره شمه 19، ابو ٌوسؾ بحرى ن    وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48417خالد عبدالحمٌد عبدهللا ساطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم  -محل  -عزبه سكٌنه  1الـتأشٌر:   ، ش السلن من ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  19521، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امل دمحم عبد المنعم حسن  -  211

 لسم-بالدور االول 8شمه رلم -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع الرصافه

ٌخ وفً تار 48414البرعى لالدوات المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد عزت عبدالرحمن البرعى  -  212

 لسم  -محل  - 481تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد ناجى خلؾ المسم المدٌم ش 21191317

وفً تارٌخ  48411عاشورتن لخدمه سٌارتن مكانن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -خالد دمحم صابر مرسى عاشور  -  213

 لسم  -محل  -مصطفى كامل  -فؤاد دمحم عوٌس ش  18تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191317

وفً تارٌخ  48412احمد عبد الناصر احمد ابراهٌم الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الحداد لتجاره السٌارات -  214

 لسم-طرٌك اسكندرٌه مطروح الساحل الشمالى ابو تالت 26تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ن  21191317

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  19716عشرى عبد الرحمن عبد العلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع السالم من الفردوس نهاٌه شارع الحدٌد والصلب ابو ٌوسؾ بحرى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  48434دمحم حسن كامل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لسم  -محل  -امام سور المنٌا  361، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  48422سمر محمود احمد محمود العجٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 سٌدى مسعود محل لسم 7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48431دمحم اسماعٌل عوض برٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 لسم  -مكرر  8محل رلم  -االرضى  -مول الٌكس سٌتى وان  -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، طرٌمك اسكندرٌه مطروح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48425بك لٌده برلم    ٌسرا احمد عٌسى دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  س -  219

 لسم -سٌدى بشر  -ش جمال عبدالناصر  22الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48417دمحم سامى السٌد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم  - 21شمه  -الرابع  -سٌدى جابر  -ر ش على ذو الفما 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48429دمحم سعد عبدالمجٌد الكرٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم  - 3محل  -العصافره بحرى عماره مصٌلحى  -ش وهران  37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48428ر فرد ،  سبك لٌده برلم    سوزان دمحم دمحم مصطفى ، تاج -  212

 العجمى الدور االرضى شمه لسم-شارع المدس من شارع الحى  13الـتأشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  16861خالد جمال عبد هللا ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 فٌكتورٌا محل لسم-شارع الدمحمٌه الرمل المٌرى  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48421البٌر نجٌب ارمانٌوس ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 لسم -مرٌوط  22الـتأشٌر:   ، مزرعه شروان حوشه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  29766ٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل عبد المادر دمحم ابراه -  215

وممٌد برلم تابع  2119/ 3/ 11فى  2749شارع لرٌه الزهور لسم الرمل مودع برلم  15ابٌس -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن 

29766 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48427لم    عزه عبدالرازق امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  216

 لسم  -محل  -ش عبدالكرٌم الخطابى  72الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48419دمحم احمد دمحم ابراهٌم ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 لسم -حراوى الص 34الـتأشٌر:   ، خلؾ مجمع المدارس ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48426دمحم الصؽٌر توفٌك ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 لسم -الـتأشٌر:   ، لرٌه عبدالسالم عامر ابومسعود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311خ وفً تارٌ 29766وائل عبد المادر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 شارع لرٌه الزهور لسم 15الـتأشٌر:   ، 

 21191311وفً تارٌخ  48424تم تصحٌح االسم التجارى الى / ٌحٌى السٌد ٌحٌى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ملس -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه عبدالسالم عامر ابو مسعود 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48424ٌحٌى السٌد ٌحٌى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 لسم -الـتأشٌر:   ، عزبه عبدالسالم عامر ابو مسعود 

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  14161رٌمون عبد المسٌح سلٌمان عبد المسٌح خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 لسم  -عصافره لبلى  -بجوار مستشفى النٌل  45من ش  31العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48431اشرؾ مكرم حناوى حناهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 لسم 1محل  2105مطروح شارع اورٌكا وشارع عمرابن العاص امام شارع التأمٌن ابو ٌوسؾ الكٌلو الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  16861خالد جمال عبد هللا ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 2119/ 3/ 11فى  2791فٌكتورٌا محل لسم المنتزه مودع برلم -لمٌرى شارع الدمحمٌه الرمل ا 15الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن 

 16861وممٌد برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  33398كرٌم احمد فتحى دمحم شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 Food Expertsالـتأشٌر:   ، تم اضافه سمه تجارٌة للرئٌسً االخر/ فود اكسبرتس 



 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  21191311وفً تارٌخ  48433كرٌم عبدالسالم مرسى عبدالسالم ابوشعره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 العصافره شمه بالدور الثانى لسم-شارع بلهارس  26العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  48418ه برلم    خمٌس السٌد عبدالعال عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  227

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش اسكندرٌه مطروح امام عباس حلمى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  48432عصام عبدالحمٌد المهدى الجمٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 لسم  -محل  -طرٌك الحرٌه  231:   ، وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48421توفٌك عبدالمجٌد ابراهٌم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 لسم -الـتأشٌر:   ، عزبه عبدالسالم عامر ابو مسعود

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48437    دمحم حسن اسماعٌل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  231

 لسم-الطرٌك الصحراوى خلؾ مزرعه سعد علوانى 45الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48471على محمود على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الخضراء سٌدى بشر لبلى الدور السابع شمه لسم  الجزٌره-من كستانٌا 2الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48477دمحم رفٌك زكى دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 لسم -شمه بالدور االول علوى  -حجر النواتٌه  -ش الفنار من ش الجمهورٌه  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  48484اسماعٌل حسٌن عبد هللا بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نور الهدى -  233

 لسم -ش البحرٌه مكتب  26العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

أشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـت 21191311وفً تارٌخ  48447دمحم سعٌد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 لسم- 512وحده رلم - 5-الهانوفٌل-، عمر بن الخطاب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  48448هبه على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 لسم-ورشه-شارع المدٌنه المنوره عزبه الشامى 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48467دمحم عادل فتحى عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 لسم- 1محل رلم -تعاونٌات سموحه 115الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  48455رلم    تم تعدٌل االسم التجارى الى / الفاروق للمالبس الجاهزه و المفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  237

-شمه-االرضى-العصافره لبلى ناصٌه صٌدلٌه الصاوى-شارع ملن حفنى 413تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191311

 لسم

وفً  48455فاروق صالح دمحم ابراهٌم ٌونس )الصالح للمالبس الجاهزه والمفروشات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

-العصافره لبلى ناصٌه صٌدلٌه الصاوى-شارع ملن حفنى 413تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191311تارٌخ 

 لسم-شمه-االرضى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48456السٌد زكرٌا اسماعٌل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 لسم-المسجد الكبٌر توفٌمى بجوار 12الـتأشٌر:   ، حوض 

 21191311وفً تارٌخ  48495ثروت احمد عزالدٌن السٌد احمد )مطحن بن عزالدٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 البدروم محل لسم-شارع عزمى من شارع االسحالى  13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  21191311وفً تارٌخ  48476الدكتور ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صٌدلٌه -دمحم ناجى عبدالمادر الشباسى  -  241

 لسم -خلؾ مطابع محرم مطار النزهه محل  31تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 



 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 21191311وفً تارٌخ  48478حنان صبحى عبداللطٌؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 لسم -محل  -امام مدرسه دمحم نجٌب التجرٌبٌه  -الهانوفٌل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الخطٌب متفرع من ش الكومى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48486اسالم سعٌد السٌد دمحم فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 لسم -شمه -شارع الكعكى  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  39535سٌد فكرى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

وممٌد  2119/ 3/ 14فى  2559الزٌتون مودع برلم -الدور الثانى  9برج االمل مكتب رلم -جسر السوٌس  114، افتتاح فرع كائن 

 426818برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48441حمد خطاب ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خطاب ا -  245

 المعموره البلد شمه بالدور االرضى لسم-شارع السنترال  4الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  48449اسماعٌل دمحم محمود عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 لسم-محل-الفلكى 16من شارع  4الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  48465حسام على حسن ٌوسؾ مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع االلفى عزبه عادل المصرى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48492،  سبك لٌده برلم    هانى اٌوب زكى بشاره ، تاجر فرد  -  248

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، متفرع من ش ارع المدارس خلؾ كمباوند العروبه العماروه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48445احمد عوض مرجى هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 لسم-5محل رلم -تأشٌر:   ، لصر الموٌرى امام مسجد الضحىالـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  19245ؼاده فتحى دمحم سالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 لسم-العصافره بحرى-برج مٌناس-الدور الثانى 3شمه رلم -شارع جمال عبد الناصر  365الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  39683جرجس ثابت خله جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 لسم -شدس  -ش مرتضى باشا 19الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191311وفً تارٌخ  48438دمحم فضل هللا عون مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 لسم-الزراع البحرى خلؾ محالت الدٌب 27الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  48459رانٌا سٌد احمد حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المسم امام لهوه الفرسان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48462د الاله خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرم كرم هللا عب -  254

 لسم-45الـتأشٌر:   ، طرٌك الصحراوى لرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48482سعٌد برهام عبد هللا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 لسم-، العامرٌه عزبه الهجانه شارع الصفا اعلى سوبر ماركت الصفا   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  31175احمد حسن محمود احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 باكوس لسم-شارع عثمان محرم -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  46691، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عثمان لالٌشارب-عاشور سماح عثمان دمحم -  257

 عمارات الوطنٌه شارع شعراوى لوران لسم 4عمار  11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191311وفً تارٌخ  48452طلعت فهمى دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 لسم-الـتأشٌر:   ، الطرٌك الصحراوى امام ماكدونالز



 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  21191311وفً تارٌخ  48457دمحم ممدوح خلٌل مصطفى الدناصورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 لسم-, وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المستشفى بجوار مسجد الشرلاوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  48472دمحم فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مدحت دمحم  -  261

 لسم-محل-طوسون-مزلمان 25، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48481امٌن عطٌه امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 لسم-الصبحٌه البر المبلى خلؾ مطعم ابو مهدى الـتأشٌر:   ، عزبه

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  48469صبرى شهٌد عبد الشهٌد جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 لسم-هشم-تنظٌم من خرٌطه تمسٌم كامل عبد اللطٌؾ السائع 24وصؾ الـتأشٌر:   ، اخر شارع الملن حفنى بحرى السكه الحدٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48481مٌشٌل ابراهٌم خلٌل سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 لسم-الـتأشٌر:   ، العامرٌه الناصرٌه المدٌمه خلؾ مركز البحوث

تم تعدٌل العنوان ,  21191311ارٌخ وفً ت 48485ٌاسر السٌد سعدالدٌن عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 لسم -امام صٌدلٌه جراند فامٌلى  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الكومى الهانوفٌل 

وفً  2988الرشاد للمماوالت العمومٌه واالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مؤمن رشاد خلٌفه مهران -  265

 لسم-شارع الذهبى 3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ 21191311تارٌخ 

تم  21191311وفً تارٌخ  2988، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تعدٌل االسم التجارى الى/مؤمن رشاد خلٌفه مهران  -  266

 لسم-شارع الذهبى 3تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  42946دمحم فرحات عوض عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 اول طرٌك شارع صابر عرفه عزبه ابوسلطان عزبه البكتوشى لسم-وان الىالـتأشٌر:   ، تعدل العن

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  43371دمحم حسام الدٌن دمحم عبدالعزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 لسم-1محل رلم -شارع الدكتور دمحم رأفت 12وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  12834صبحى ابراهٌم دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 لسم-ابو ٌوسؾ لبلى امام بنزٌنه السالم 1905الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/طرٌك اسكندرٌه مطروح ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  47215سبك لٌده برلم     منى مصطفى ابراهٌم دمحم البنا ، تاجر فرد ،  -  271

 لسم-لوران-شارع عبد السالم عارؾ 215الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  19245ؼاده فتحى دمحم سالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 لسم-العصافره بحرى-برج مٌناس-الدور الثانى 3شمه رلم -شارع جمال عبد الناصر  365، افتتاح فرع بالعنوان/ الـتأشٌر:  

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  46691سماح عثمان دمحم عاشور )عثمان لالٌشارب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

/ 3/ 11فى  2811شارع مصطفى كامل سموحه لسم سٌدى جابر مودع برلم  45العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتاح فرع كائن 

 46691وممٌد برلم تابع  2119

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  46691سماح عثمان دمحم عاشور )عثمان لالٌشارب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

عمارات الوطنٌه شارع شعراوى لوران لسم الرمل مودع  4مار ع 11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن محل رلم 

 46691وممٌد برلم تابع  2119/ 3/ 11فى  2812برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  48451صفوت عبد الكرٌم كٌالنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 لسم-ابو علىوصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه التومٌر خلؾ سوبر ماركت 



 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 ,  21191311وفً تارٌخ  48468دمحم عبد العال عبد الستار عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 لسم-محل-ؼبلاير-متفرع من ابن مؤنس 757وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311فً تارٌخ و 48494عالء على رجب دمحم السخاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 لسم -مكتب  -االرضى  -فلمنج  -ش عبدالمجدي متفرع من ش مصطفى كامل  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48444شٌماء دمحم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 لسم-محل-عماره السالملن مٌزانٌن علوى وارضى-طرٌك الحرٌه 176,  174,  172,  171الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48451ٌوسؾ اشرؾ دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 الـتأشٌر:   ، شارع السوق امام معهد الفرسان لسم

وفً  48453دمحم عبدالمادرهاشم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الت العمومٌهالهاشم لتجاره مواد البناء والمماو -  279

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المسم امام سوبر ماركت العمده لسم 21191311تارٌخ 

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  48489طارق فواز صدٌك عبدهللا)بٌوتى سنتر فواز( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 -محل شمال العمار  -سٌدى بشر بحرى  -دمحم جالل حماد ارض الوحش  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش حماده مبارن من ش 

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  29413ماٌكل جمٌل مٌخائٌل لالده مكرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 لسم -شارع ادونٌس االبراهٌمٌه شمه بالدور االرضى 17ؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / وص

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  46691، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عثمان لالٌشارب-سماح عثمان دمحم عاشور -  282

 سموحه لسم-شارع مصطفى كامل  45العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  21191311وفً تارٌخ  48464مهند احمد محمود الشبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تابلوه للتشطٌبات والدٌكور -  283

 لسم-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، العامرٌه شارع المزلمان امام عصٌر مكه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311ً تارٌخ وف 48473هانى سعد دمحم توتو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 ، شارع السالم بجوار البوسته من احمد ابو سلٌمان محل لسم

وفً  48442اسالم عاطؾ راضى مصطفى راضى )راضى لبٌع المواد الؽذائٌه بالجمله( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

-محل-ارضى-البٌطاش جوار صٌدلٌه الجزٌره 1شارع السمالٌهى  31الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311تارٌخ 

 لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  48466نبٌل منٌر خله لالده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 -محل-البرج المدٌم-بهٌج-شارع عتاب امام مصطفى الحلوانى-، برج العرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  48471دمحم صبرى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 لسم-شمه-الدور االرضى-محسن الكبرى-أكتوبر 6، نجع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311خ وفً تارٌ 48487اٌمن دمحم عبدهللا زٌتون)زٌتون ستار( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 لسم - 11وصؾ الـتأشٌر:   ، محاذه شرٌط السكه الحدٌد فٌكتورٌا محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48446جهاد فوزى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 لسم-محل-االرضى-ر لهوه العمبجوا-ابو سلٌمان ارض الخواجه ابراهٌم 21الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  48461جمال عبد الناصر رشٌد سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سلطان للمماوالت العمومٌه -  291

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع االندلس بجوار نادى سندر سبورت 21191311
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 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  21191311وفً تارٌخ  48461والت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    للمما -احمد ٌسن كامل عبد السالم -  291

 لسم-امام لهوه خٌر هللا-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مخزن الزٌت واالنابٌب

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191311وفً تارٌخ  48483عبد العزٌز ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 لسم-العجمى-الـتأشٌر:   ، شارع البٌطاش امام شارع عٌن شمس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48441حسن مصطفى حسن دمحم فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 لسم-لوران-شارع احمد فرٌد باشا تماطع شارع عبد اللطٌؾ النشار 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  48454منه هللا حسٌن على اسماعٌل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 لسم-شارع وهران 37وصؾ الـتأشٌر:   ، المندره بحرى 

تعدٌل العنوان ,  تم 21191311وفً تارٌخ  48474مروه دمحم ابراهٌم السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 لسم-3بالدور -شمه-3-العصافره لبلى 45عبد المنعم رٌاض متفرع من  26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48491حسن احمد حسن سالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 لسم -محل  -المٌاه ش البٌطاش الرئٌسى امام شركه  47الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  46112رٌهام نادى احمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 الحضره الجدٌده لسم-شارع الٌاسمٌن الموازى للفتح من شارع الزهور شمه ارضى -الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  17422 حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حماده ابراهٌم دمحم -  298

 امام فٌال لسم 3شارع الزهور بعماره دبى  1905الكٌلو  12عمار -الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  48439وحٌد حسٌن عوض رزق بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، نجع العراجى خلؾ لصر الشحات

 21191311وفً تارٌخ  48458منجى ممدوح السٌد حسٌن )منجى للمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، العامرٌه طرٌك خلؾ شركه كراش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  48463صالح احمد عطٌه جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع مخزن الزٌت بجوار فرن كٌداهم

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21191311وفً تارٌخ  48491هشام فرج عطٌه دمحم ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى 62ابراج البساتٌن مدٌنه الشباب شارع  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191312وفً تارٌخ  48511خالد دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 لسم  -محل  -الرابعه الناصرٌه  -من ش بطل السالم  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  33375ابانوب مجدى عوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 لسم -ش ارض زٌنب عزت  28الـتأشٌر:   ، تم  تصحٌح عنوان المركز الرئٌسى الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312فً تارٌخ و 43991مٌنا سمٌر رٌاض بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 لسم-6محل رلم -كلٌوباترا-الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع اسماعٌل عٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191312وفً تارٌخ  48514تٌسٌر جوده دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 لسم  -محل  -من ش دنا العمومى ، ش مسجد عرفات متفرع 

تم تعدٌل العنوان  21191312وفً تارٌخ  48511تامر احمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 لسم  -محل  -من ش الماهره سٌدى بشر لبلى  31, وصؾ الـتأشٌر:   ، برج الخلٌل بشارع 
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 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  21191312وفً تارٌخ  48518بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسمٌن رضا ابراهٌم دمحم  -  318

 لسم  -محل  -العجمى  -البٌطاش  -الـتأشٌر:   ، نهاٌه ش فضه بجوار مساكن الحدٌد و الصلب 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191312وفً تارٌخ  48515ابراهٌم عمر مندور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 لسم  -محل  -عصافره لبلى  45من ش  17ش  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  48521عبداللطٌؾ دمحم عبداللطٌؾ موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم  -ه شم -االرضى  - 27اكتوبر اخر ش  6شاطئ النخٌل   114/ 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  31918دمحم دمحم مرسى الخراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم-الوردٌان-شارع المفال 4الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312تارٌخ وفً  48517عبدهللا حمدى دمحم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 لسم  -شمه  -ثانى علوى  -طرٌك اسكندرٌه مطروح بجوار مستشفى االمل البٌطاش  65الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191312وفً تارٌخ  48513ٌاسٌن عبد الجواد عبد المحسن حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 لسم-البٌطاش-شارع خٌر هللا 2:   ، , وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  31918دمحم دمحم مرسى الخراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 لسم-الوردٌان-شارع المفال 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  48516 نور الدٌن دمحم السٌد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 لسم  -ؼرفه بالدور الثانى  -مٌدان التحرٌر  8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  16799اسالم منصور صادق منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 لسم-باكوس-مصطفى كامل شارع 193وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  48512دمحم حنفى محمود احمدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 لسم  -محل  -منتزه ثان  -العصافره لبلى عزبه عرامه  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191312وفً تارٌخ  48512د ،  سبك لٌده برلم    وفاء صابر انور على العمراوى )كوافٌر وفاء( ، تاجر فر -  318

 لسم  -محل  -المعموره البلد  -خلؾ دوار االصالح الزراعى  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191312وفً تارٌخ  48519صفاء رضا عبداللطٌؾ ابراهٌم المعناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 لسم  -محل  -امبروزو  -ش عٌسى حمدى 11, وصؾ الـتأشٌر:   ،  العنوان

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  48499احمد عبدالؽفار حامد عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 لسم  - 15 - 14محل  -مٌزانٌن  -كمباوند حدائك السراٌا ش مدرسه الرٌاده سموحه  13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  29665بٌتر عادل جرجس متٌاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 لسم-بهٌج-امام محل الطاحونه للكهرباء-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع عتاب

وفً تارٌخ  48511فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن سٌد حسن احمد دهب )دهب للمالبس و المفروشات ( ، تاجر  -  322

 -الملن حفنى جوار مساكن عثمان احمد عثمان منتزه ثان  671تنظٌم ش  5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191312

 لسم  -محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  48497دمحم رمضان السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، الرابعه الناصرٌه المدخل الثانى 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191312وفً تارٌخ  48511مذكور حامد مذكور خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 لسم  -شمه  -االرضى  -العامرٌه  -الكٌنج مرٌوط  405الـتأشٌر:   ، ن 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  48515دمحم عبد العزٌز دمحم الكاروؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 لسم-محل-لهالـتأشٌر:   ، عزبه الهجانه مخزن الزٌت امتداد مكتب امن الدو

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  21278دمحم مصطفى حسنٌن عمر حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 لسم  -الهانوفٌل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / مول الهانوفٌل طرٌك اسكندرٌه مطروح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  48519رد ،  سبك لٌده برلم    ماٌكل عادل عبدالمسٌح تادرس ، تاجر ف -  327

 لسم  -محل ٌمٌن مدخل العمار  -الراس السوداء  -فرعون جدٌده متفرع من البحرٌه  9وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191312وفً تارٌخ  48514عمر احمد حامد دمحم العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 لسم -( 3 - 2 - 1و المٌزان رلم ) 3محل  -االرضى  -العصافره بحرى  -تنظٌم طرٌك الحرٌه  394الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  34165عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 لسم-العصافره بحرى بجوار مستشفى االهرام 521تماطع شارع  516ٌح العنوان الى/شارع وصؾ الـتأشٌر:   ، تصح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  48513مصطفى شعبان دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 لسم -حل م -العجمى  -البٌطاش  -ش شهر العسل امام كافٌترٌا سهراٌه  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  48518دمحم احمد عاشور حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 لسم -محل  -ش الهدى البٌطاش بجوار احذٌه اللؤلؤه  عٌن شمس  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  48496اسماعٌل فراج توفٌك احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 لسم  -محل  -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، ش الخلفاء الراشدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  43991مٌنا سمٌر رٌاض بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 لسم-6محل رلم -كلٌوباترا-الـتأشٌر:   ، شارع اسماعٌل عٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  48517احمد مجدى سٌد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 لسم  -شمه  -الثانى  -الـتأشٌر:   ، مدخل الجونه الرباعه الناصرٌه متفرع من مٌدان الؽبٌط 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  34165سبك لٌده برلم      عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ، -  335

-العصافره بحرى بجوار مستشفى االهرام 521تماطع شارع  516وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح عنوان الرئٌسى االخر الى/شارع 

 لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  35775شٌماء دمحم حسنٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 لسم-االبراهٌمٌه-سانت نٌموال 5الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  38291دمحم خمٌس خمٌس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 لسم-الهانوفٌل-ح امام المدرسه النموذجٌهالـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/طرٌك اسكندرٌه مطرو

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  48523طارق ٌحٌى عبد اللطٌؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، الدخٌله الجبل شارع دمحم الصعٌدى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48529برلم    احمد دمحم دمحم سلٌم كبٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  339

 لسم-محل-شارع الخلٌل من شارع الزهور الحضره الجدٌده 8الـتأشٌر:   ، 

تم  21191313وفً تارٌخ  48543لؤى محسن حسٌن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -محسن للشحن والتصدٌر -  341

 لسم-فلمنج-شارع حسن هاشم 3شٌر:   ، تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48544ابراهٌم محمود دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 لسم - 22شمه  -الخامس  - 1مدخل  21الـتأشٌر:   ، مساكن الناصرٌه الجدٌده بلون 



 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  21191313وفً تارٌخ  48534ر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى زكى ارمٌس سفٌن ، تاج -  342

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، عبدالمادر بحرى السكه بجوار الشاطبى لالمعاء 

وان تم تعدٌل العن 21191313وفً تارٌخ  48547خالد عبدالحمٌد عبدالجٌد على السنٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 لسم-5شمه رلم  -سٌدى بشر  -مدٌنه الضباط الجدٌده  15, وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48548رضا السٌد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 لسم-(6محل )-الـتأشٌر:   ، مساكن الرهاوى بلون أ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  9551احمد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم سٌد سالم -  345

/ 3/ 13فى  3121سموحه لسم سٌدى جابر مودع برلم -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن برج العلمٌن شارع كمال الدٌن صالح 

 9551وممٌد برلم تابع  2119

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48537اهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو ابراهٌم ٌوسؾ ابر -  346

 لسم  -محل  -زٌزٌنٌا  -ش الرٌاض ابراج الفجر  21الـتأشٌر:   ، 

,  تم تعدٌل العنوان 21191313وفً تارٌخ  48539حسام ابراهٌم عبد الكرٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌه االولى بجوار مخزن االنابٌب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  48551دمحم فاروق احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 لسم-شمه-البٌطاش-شارع الماعده 5، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  48542ل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم الفوا -  349

 لسم  -ش الؽنٌمى ابٌس الثانٌه رمل ثان  41وصؾ الـتأشٌر:   ، حٌازه 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48522دمحم عبد هللا عثمان سٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 لسم-محل-منشٌه النزهه 4شارع رلم  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  48531محب فرج متولى لطب الحلوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 لسم  -محل   -أ من لنال المحمودٌه خلؾ مخزن االنابٌب  5وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن طوسون بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48551حمدى احمد على ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 لسم  -شمه بالدور الثانى  -ش زمزم  1الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  48526حسن دمحم مصطفى فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الدولٌه لتورٌد الخردوات وادوات التجمٌل -  353

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه رسالن خلؾ الشهر العمارى 21191313

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48527اسامه دمحم حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 لسم  -محل  -لكرٌم الـتأشٌر:   ، الطرٌك المؤدى الى سالومٌل محل بجوار مسجد ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  41897طاهر احمد ٌونس موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

جنٌه مودع  51111الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر كائن لرٌه مرالٌا الشمالٌه لسم برج العرب بنشاط كافٌترٌا ورأس ماله 

  41897وممٌد برلم تابع  2119/ 3/ 13فى  2975برلم 

وفً تارٌخ  48538عزت عبد السالم دمحم العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -العٌسوى لالدوات الصحٌه -  356

 لسم-ثانى محل ٌسار 8تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه محسن الكبرى شارع  21191313

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48541تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم احمد السٌد عثمان ، -  357

 لسم-محل ٌسار مدخل العمار-مصطفى كامل-شارع فٌكتور عمانوٌل 1الـتأشٌر:   ، 



 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

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191313وفً تارٌخ  9551دمحم سٌد سالم احمد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 سموحه لسم-الـتأشٌر:   ، برج العلمٌن شارع كمال الدٌن صالح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48532على عثمان سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، لرٌه ابو مسعود ش خالد بن الولٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  41829د حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ابراهٌم احم -  361

 لسم -عصافره لبلى  - 45شمال من ش  12ش  3رلم  1الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  41829محمود ابراهٌم احمد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 لسم -عصافره لبلى  - 45من ش  12ش  4الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان الرئٌسى الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48521دمحم جالل حسن عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 لسم-لرٌه فلسطٌن-الطرٌك الصحراوى العمارٌه 28الـتأشٌر:   ، ن 

تم  21191313وفً تارٌخ  48525دمحم على حسن ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سٌال للنمل بالسٌارات  -  363

 لسم-امام البوسته-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع السوق خورشٌد البحرٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  41897برلم    طاهر احمد ٌونس موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  364

 الـتأشٌر:   ، لرٌه مرالٌا الشمالٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  41897طاهر احمد ٌونس موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

محل لسم العامرٌه ونشاطه بٌع -الجون ملن/ابراهٌم عبدالكرٌم بحرى طرٌك اسكندٌه مطروح منتجع كرٌر  39الـتأشٌر:   ، الكٌلو

 41897وممٌد برلم  2118/ 5/ 6فى  5443جنٌه مودع برلم  21111فرٌسكا وتفاح بانواعها وراس ماله 

ان , تم تعدٌل العنو 21191313وفً تارٌخ  48546دمحم على عبد الحلٌم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 لسم  -شمه  -االول  -مستشارٌن طوسون  25ش مسجد الرحمن متفرع من ش  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48528سحر نبٌل رجب حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

 لسم-شمه-الثالث علوى-شارع سعد هللا حالبو 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  48531جالل ابراهٌم سٌد احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 لسم  -شمه  -االول  -من ش الحنفٌه  5تماطع ش  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  48541شٌماء ممدوح عبدهللا عبدالناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

 لسم  -محل -ش حفص االبراهٌمٌه  13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48545سامح ابراهٌم السٌد فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 لسم-شارع مصطفى النجار خلؾ بهاء الدٌن ؼتورى 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48536اهر عوض مٌنا سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجد م -  371

 لسم-(1محل )-ؼبلاير-الـتأشٌر:   ، شارع ترعه المنتزه مع عبد المنعم رٌاض

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  13231اسالم عبده صابر ابرهٌم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 لسم  -من ش جمال عبدالناصر سٌدى بشر  -ش الفخرانى  58وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  29667احمد السٌد عبدالمنعم السٌد الؽنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 لسم  -الدور االول  -ٌل العنوان الى / ش خفاجه عماره النور الرابعه الناصرٌه وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  48524والء محمود فؤاد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه الملعى ارض جانوتى البر المبلى خلؾ ممهى الصعٌدى



 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  21191313وفً تارٌخ  48533عمرو رشاد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

 لسم  -محل  -االرضى  -الـتأشٌر:   ، العامرٌه الناصرٌه المدٌمه بعد مسجد البنا ٌمٌن الترعه بجوار مسجد الرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48552سبك لٌده برلم    صفاء احمد عبداللطٌؾ احمد ، تاجر فرد ،   -  376

 مٌامى لسم-شارع االرمن  57الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48557فادى رفعت احمد الجبٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  377

 لسم-مستشفى طلعت مصطفى الـتأشٌر:   ، عزبه الصبحٌه البر المبلى خلؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48579عصام دمحم خمٌس بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  378

 لسم  -محل  -ش المطار طرٌك السرٌع طلعت مصطفى  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  19211صابر احمد دمحم حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  379

 لسم -سٌدى بشر  -شارع العٌسوى من ش الصرفى  91الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48567منٌر داود البدرى جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 لسم  -محل  -من ش عبدالفتاح الشعشاعى  الـتأشٌر:   ، ش الجوهره

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48576جرجس نصٌح ؼالى جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 لسم -( شمال المدخل 2,3محل) -الجمرن  -ش راس التٌن 51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  48571فادى سعٌد عدلى بطٌخ لرٌالوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

 لسم -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش صالح الدٌن فٌظى متفرع من ش احمد ابوسلٌمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314فً تارٌخ و 48563صباح ٌونس عبد الجلٌل رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 لسم-مطروح شارع نور االسالم Aط  1805وصؾ الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسؾ لبلى ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  13939احمد شولى دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  384

 -ى باب باكٌه باالرضى والدور االول علوى والسطحالمعموره الشاط-شارع المالهى14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  13939احمد شولى دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  385

-2114/4/23وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ بٌع سٌارات لحساب الؽٌر-سٌدى بشر -أ  ش البكباشى العٌسوى3الـتأشٌر:   ،  

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  15571احمد اسماعٌل عبد الصمد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

فى  1469التجمع الخامس شارع التسعٌن فندق تٌولٌب النرجس مودع برلم -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن الماهره الجدٌده 

 325386د برلم وممٌ 2119/ 3/ 18

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48529احمد دمحم دمحم سلٌم كبٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  387

 الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌه العاشره لسم

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191314وفً تارٌخ  48577احمد دمحم فرحات محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  388

 لسم  -محل  -ش عثمان جالل  52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  48575شادى السٌد عبدالفتاح على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل الرئٌسى امام ش زمزم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48556 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌنه السٌد حلمى دمحم -  391

 الدور االرضى واالول علوى شمه لسم 24الـتأشٌر:   ، شارع جابر عطٌه امام الشركه االوربٌه طرٌك اسكندرٌه الصحراوى الكٌلو 



 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  21191314وفً تارٌخ  48562برلم    جمٌل دمحم عبد الكرٌم عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  391

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه هلش البر المبلى خلؾ المحجر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48561ابراهٌم دمحم عبد الكرٌم عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 لسم-لمبلى خلؾ المدرسه الصناعٌهالـتأشٌر:   ، كوبرى الناموس البر ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48512دمحم حنفى محمود احمدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  393

 لسم-العصافره لبلى-شارع مسجد الصحابه بجوار مدرسه عطٌه الزعٌرى 18الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48565توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌسرى على حسن  -  394

 لسم  -محل  -خلؾ عماره حلٌمو  -الهانوفٌل  -ش ابو بكر الصدٌك عماره حسن بسٌونى العطار  43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  48578احمد دمحم احمد مدنى احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الكومى من نعمه البواب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48568مٌنا منٌر داود البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، ش عمبه بن نافع من ابو سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  9517احمد شحاته عز العرب الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  397

 لسم-شارع احمد ابو خطوه المصعى 7الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191314وفً تارٌخ  48554امٌل دانٌال باسلٌوس حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  398

 لسم  -شمه   -العصافره لبلى  -ارضى  - 45شمال من ش  17من ش مسجد الحاجه فتحٌه من ش  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48555دمحم عبدالمنعم شحاته دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

 لسم  -مكتب  -العامرٌه  -ام مكتب التامٌنات الـتأشٌر:   ، ش السوق ام

وفً تارٌخ  48558كرٌم دمحم حسن خلٌل عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -حسن للمماوالت والتورٌدات -  411

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع سٌؾ امام االمن المركزى فوق سوبر ماركت كازٌون 21191314

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  9517احمد شحاته عز العرب الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 لسم-شارع احمد ابو خطوه المصعى 7الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

وفً تارٌخ  48561لٌده برلم    حسن عبدالحمٌد ابراهٌم سعد )مكتب حسن عبدالحمٌد للتشطٌبات( ، تاجر فرد ،  سبك  -  412

 لسم  -محل  -ش البكوات  -البٌطاش  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ناصٌه ش الفردوس بٌانكى  21191314

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48569هانى منصور شنوده داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 لسم  -محل  -ش الرمل المٌرى  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191314وفً تارٌخ  48572احمد حسن دمحم الصٌاد)اسمان الصٌاد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 محل -بجوار لرٌه ماٌوركا طرٌك اسكندرٌه مطروح  39, وصؾ الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان  21191314وفً تارٌخ  48572ٌاد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حسن دمحم الصٌاد)اسمان الص -  415

 فندق تٌولٌب النرجس -التجمع الخامس شارع التسعٌن -الماهره الجدٌده -, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314رٌخ وفً تا 48573عبداللطٌؾ دمحم السٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 لسم  -محل  -دور المٌزان و حل  ملحك بالمٌزان  -مٌامى   -ش سامى رؤوؾ  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  38185خالد فهٌم فرؼلى على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 -الدور الثالث علوى  12شمه رلم  -ش تمى الدٌن متفرع من ش احمد عبدالوهاب  36العنوان الى /  وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل

 لسم 



 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

 21191314وفً تارٌخ  48581رباح لتجاره المواد الؽذائٌه بالجمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم رباح دمحم حسن -  418

 لسم-محل-ارضى-الوردٌان-عثمان ابن عفانشارع  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48553حنا مكرم ؼالى برهوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 لسم  -شمه  -ارضى  -عزبه الوردانى الطابٌه  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48529احمد دمحم دمحم سلٌم كبٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 48529وممٌد برلم تابع  2119/ 3/ 14فى  3151الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن ابٌس المرٌه العاشره لسم محرم بن مودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48566اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مروه احمد مصطفى معاذ ، ت -  411

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع الفٌزون شارع المحاسبه متفرع من شارع وٌنجت عماره برج كاندى

عدٌل العنوان , تم ت 21191314وفً تارٌخ  48559سعد ابراهٌم سعد عبد الجلٌل خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 لسم-مطروح العجمى لبلى Aط  1805وصؾ الـتأشٌر:   ، العجمى ابو ٌوسؾ ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  48564شادٌه ابراهٌم فرؼلى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 لسم-شارع ابو بكر الصدٌك 18الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسؾ لبلى ن 

تم تعدٌل العنوان  21191314وفً تارٌخ  13939احمد شولى دمحم عالم ) عالم موتورز( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

المعموره الشاطى باب باكٌه باالرضى والدور االول -شارع المالهى14, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

والسمه -)عشره االؾ جنٌها( 11111برأسمال -وتحضٌر المشروبات الساخنه والباردهعلوى والسطح ونشاطه/كافٌترٌا بٌع 

 التجارٌه/كافٌترٌا اوتار

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48616نٌرمٌن جمال الدٌن حسن فتحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 لسم  -شمه بالدور الثالث  -رات شركه االندلس لالستثمار و التنمٌه لرٌه اسٌد عما -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد دمحم موسى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48613ساره رزق عبدالمنعم احمد المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 لسم  -محل   -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مصرؾ ؼرب النوبارٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48621ادر محارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم عبدالم -  417

 الـتأشٌر:   ، شارع االندلس بجوار لهوه حموده لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48584عاصم عبدالاله عبدالاله احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

  -خلؾ فرحات  -شٌر:   ، بهٌج نجع المطعان الشرلى الـتأ

تم تعدٌل العنوان  21191317وفً تارٌخ  48586عبدالعزٌز عبدالمنعم عبدالعزٌز ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 لسم  - 7محل رلم  -شاطئ النخٌل  6ش ناصٌه  7/  27رلم  4, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48592السٌد على)فضٌات ٌاسر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر دمحم  -  421

 متفرع من شارع جمال عبدالناصر مٌامى محل لسم 56شارع  24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48624منى كمال الدٌن محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 لسم -طرٌك الجٌش  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48367احمد دمحم عٌد على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 لسم -ثان المنتزه  -خط رشٌد  -الطابٌه  -عزبه الحاج دمحم 4الـتأشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى /  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  47468الزناتى خلٌفه محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

نجع ابو  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / العامرٌه بٌن لرٌه فلسطٌن و لرٌه العراق بعد كوبره فلسطٌن بجوار مزرعه الدواجن 

  لسم -الفتوح 



 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 الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  9849محمود على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 الدور الثالث لسم -شارع البهواشى  34-، توضٌح العنوان الى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  41829مروه على دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 طرٌك اسكندرٌه مطروح لسم 21الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48611نظٌر مورٌس مجلى مكارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 لسم -من الشمه ؼرفه  -االول  -سٌدى بشر  -الـتأشٌر:   ، ش دمحم العجمى متفرع من ش خلٌل حماده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  25953مصطفى لطفى محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

 لسم -محل  -كوم الشمافه  -ش دؼش  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48597امٌر صالح ابراهٌم مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

 لسم  -محل  -الناصرٌه المدٌمه ش الجمعٌه االستهالكٌه  177الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  48613فاطمه عبدالسالم منصور المرسى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -السالم لالستثمارالعمارى -  429

 المسم امام كافٌه الفرسان لسم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 21191317

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48625محمود دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 لسم -الـتأشٌر:   ، لرٌه مصطفى كامل بجوار مدشه ؼباشى مرٌوط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48187رلم    على عبد العزٌز دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  431

 فلمنج لسم-شارع احمد باشا ترن -الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48598وجٌه سمٌر عطٌه مٌسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 ام ممله ابواحمد لسممن الدوله ام 1الـتأشٌر:   ، شارع 

وفً تارٌخ  48617دمحم جمعه لناوى على عبدهللا )ورشه المناوى العمال النجاره( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 لسم -خورشٌد منتزه ثالث محل  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المراؼى الجدٌده امام ش  21191317

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48618، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ساره على دمحم ٌونس -  434

 لسم -كوم الشمافه  -ش االعتدال  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48594رضا السٌد احمد عارؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 لسم  -محل  -الهانوفٌل  -تبارن ابو ٌوسؾ امام مسجد الصابرٌن  ش مسجد 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48611فادى سامى ابراهٌم ٌوسؾ اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، مدخل رٌدمبكس بجوار فطاطرى جدو محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48628بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رانا نبٌل وهٌب سلٌمان -  437

 لسم  -شمه  -ارضى  -ش البحر بجوار مدرسه بالل  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  29614سامى على على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  438

 شارع مسجد عباد الرحمن من شارع الحكمه  33كفر الدوار عمار -شٌر:   ، افتتاح فرع كائنالـتأ

وفً تارٌخ  29614منصور للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سامى على على منصور -تعدل االسم التجارى الى -  439

شارع مسجد عباد الرحمن من شارع  33كفر الدوار عمار -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن 21191317

 الحكمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  25953ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى لطفى محمود عل -  441

 لسم مٌنا البصل -محل  -كوم الشمافه  -ش دؼش   18الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بعنوان  / 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48589رشا عبدالوهاب عبدالعال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 لسم  -محل  -الوردٌان  -ش الرهاوى  93وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48614مصطفى عبدالرسول سلٌمان هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، العامرٌه عزبه عادل المصرى امام لهوه االلفى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48626دمحم عبدالصبور دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 شارع رٌتش هوم محل لسم 16الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191317وفً تارٌخ  48615احمد دمحم جابر دمحم مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 لسم  -محل  -ش دمحم نجٌب سٌدى بشر بحرى  29الـتأشٌر:   ، 

تم  21191317وفً تارٌخ  48616صٌدلٌه / اٌمن الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -اٌمن دمحم محمود الخطٌب  -  445

 لسم  - 2محل رلم  -ٌمٌن العصافره لبلى  45ش  29تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  48615مصطفى ٌوسؾ مصطفى احمد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 لسم -ش عبدالمادر بحرى السكه الحدٌد  4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191317وفً تارٌخ  48581احمد السٌد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  447

 المعموره البلد الدور االرضى شمه لسم-شارع ابوهرٌره  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48588هدى عز الدٌن طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  448

 لسم  -حل م -ش الرئٌسى المعموره البلد ثان المنتزه  25ش  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  48596دٌاب للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد دٌاب حامد مصٌلحى -  449

 لسم  -ش ابو بكر الصدٌك الحدٌد و الصلب بالدور الثالث ابوٌوسؾ  26العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48618بك لٌده برلم    دمحم عبدالرازق على حافظ ، تاجر فرد ،  س -  451

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش السوق امام مول عمر المختار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48593شرٌؾ دمحم احمد همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 لناصر محل لسمجمال عبدا-دمحم نجٌب  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  48599واعر سوبر ماركت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم واعر عثمان حسن -  452

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شاع المسم بجوار صٌدلٌه ٌحٌى لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317ارٌخ وفً ت 48619احمد دمحم خمٌس دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 لسم  -المعموره  -ش النحٌله  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  21653دمحم شحاته احمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 المعموره البلد لسم-ر االرضى الدو 1خلؾ مدرسه المادسٌه شمه رلم  8-الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48595وداد دمحم فتحى محمود ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 لسم  -محل  -ش الشهٌد على صالح الحضره المبلٌه  19وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48619لٌده برلم     العرالى سعد على العرالى ، تاجر فرد ،  سبك -  456

 لسم  - 2شمه  -االول  -ش بورسعٌد  231الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48612شادى عبدالمنعم ابراهٌم دمحم الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  457

 لسم -شمه  -عزبه الماكٌنه امام مسجد المعموره  16 شارع 27وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48591احمد سعٌد بركات دمحم جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  458

 تنظٌم شارع الماهره محل لسم 41الـتأشٌر:   ، 

وفً  48611عبدالرسول عمٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عصام جمعه-معرض عمٌله لتجاره السٌارات الحدٌثه -  459

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع امن الدوله بجوار حى العامرٌه لسم 21191317تارٌخ 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191317وفً تارٌخ  48629دمحم احمد اسماعٌل الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 لسم  -محل  -زاوٌه عبدالمادر ارض البد  -الـتأشٌر:   ، ش متفرع من ش مسجد النور 

تم  21191317وفً تارٌخ  4759احمد الضبع احمد عبد الاله ) الضبع لعموم االستٌراد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 لسم  -ش سٌزوسترٌس  9تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم  21191317وفً تارٌخ  4759تم تعدٌل االسم التجارى الى / الضبع لالثاث المكتبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 لسم  -ش سٌزوسترٌس  9تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  48583،  سبك لٌده برلم     احمد مصطفى احمد مصطفى كشن ، تاجر فرد -  463

 لسم  -شمه  -الدور الثالث  -وصؾ الـتأشٌر:   ، جمعه مفتاح من الحدٌد و الصلب ابو ٌوسؾ بحرى 

ل العنوان , تم تعدٌ 21191317وفً تارٌخ  48585عمرو عادل عبداللطٌؾ سلٌم البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 امام مسجد عبادالرحمن مباشره بحرى الطرٌك محل لسم 2505وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ابوتالت الرئٌسى الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان  21191317وفً تارٌخ  48614ٌحٌى عبدالحمٌد السٌد عبدالحمٌد السلخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 لسم  - 3مكتب  -االرضى  -سعٌد مؤمن  من ش 553, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48621اشرؾ السٌد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 لسم  -الـتأشٌر:   ، العامرٌه ش السفن امام سوبر ماركت الدلى  

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ  48591اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد ابراهٌم دمحم عمل )عمل للمماوالت( ، ت -  467

 لسم  -شمه  -االول -المرٌه الثانٌه خلؾ الجامع الكبٌر رمل ثان  2ابٌس  16العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون 

تم  21191317وفً تارٌخ  48611حمٌد عبد صاوى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الصاوى للمماوالت العامه -  468

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه التومٌر خلؾ المولؾ لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48622اٌمان سعد اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  469

 لسم -الـتأشٌر:   ، ش مخزن الزٌت امام صٌدلٌه الهجانه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  41829مروه على دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

وممٌد برلم  2119/ 3/ 17فى  3136دع برلم طرٌك اسكندرٌه مطروح لسم العامرٌه مو 21الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع كائن الكٌلو 

 41829تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48582منى حسن محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

 شارع الخلفاء الراشدٌن امام صٌدلٌه خلٌل الهانوفٌل محل لسم 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48587، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نرجس صالح السٌد مصلحى  -  472

 لسم  -شمه  -االول  - 1905ش االحمدى امام الجمعٌه ابو ٌوسؾ لبلى ن  16الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191317وفً تارٌخ  48612دمحم السٌد فهمى موسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  473

 شارع المبو المالح خلؾ شارع ابن خلدون لسم 32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  48623اسالم السٌد السٌد احمد حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  474

 لسم - 1الـتأشٌر:   ، ش الوكاٌل امام باب 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  48642مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى مٌخائٌل بطرس  -  475

 لسم  -مكتب  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عمار بن ٌاسر من السٌده عائشه 

ٌخ وفً تار 48651احمد رجب مبرون عبد اللطٌؾ فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -فوده لتورٌد الخضار والفاكهه -  476

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبد المادر خلؾ شركه ال حشٌش 21191318

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  48639منال ٌوسؾ السٌد السٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  477

 لسم-خل ) ب (محل مد-زاوٌه عبد المادر مساكن الحرٌه 147وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  48647على عبد الفتاح دمحم الؽرابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الؽرابلى لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  478

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه العراوه خلؾ مطعم الوادى 21191318

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  48646ك لٌده برلم    مٌنا عاطؾ خمٌس تاوضروس ، تاجر فرد ،  سب -  479

 لسم  -الحضره المبلٌه  -ش الجواهر  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  45364احمد حامد شرؾ الؽرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

 لسم-عماره الرٌتش هوم-(الدور الثانى علوى 212شمه رلم )-لهانوفٌل الرئٌسى الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  48643دمحم مهران دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

 عزبه الشامى محل لسم-شارع الواحد االحد  51، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  48651رى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الصافى حمدى بك -  482

 لسم  -محل  -الدور االرضى  - 1النهضه طٌبه  -الـتأشٌر:   ، ش على ابولٌله بجوار مسجد محفوظ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  48634دمحم خلٌفه عبدالمحسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  483

 لسم  -لوران  -ش شعراوى  37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  48635جورج رافت عجٌب شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  484

 لسم  -مكتب  -سٌدى بشر لبلى  614ش  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  48631، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفى حسٌن دمحم حسن -  485

 سوق العامرٌه الجدٌده سوق الثالثاء لسم 4باكٌه  9الـتأشٌر:   ، محل 

شٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأ 21191318وفً تارٌخ  21135دمحم دمحم سعد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  486

 لسم-السراٌا-ج برج المحروسه 3، شارع احمد حمدى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  48641امل محمود شعراوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  487

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -امام كلٌه الفنون الجمٌله  -الـتأشٌر:   ، ش عبدالسالم عارؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  48648مد عٌد برٌن خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اح -  488

 لسم-، طرٌك مطروح اسكندرٌه ابو ٌوسؾ بجوار مدرسه االورمان

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191318وفً تارٌخ  48649اسالم منٌر صالح الدٌن مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  489

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه الهجانه امام لرٌه ابو السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  48644سعد دمحم زٌدان عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  491

 لسم  -محل  -محرم بن  -الـتأشٌر:   ، ابٌس باب العبٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  44914ق الالفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد عبدالراز -  491

 لسم - D8Aوصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / مول العجمى ستار ش اسكندرٌه مطروح محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  48641صالح رمضان حسٌن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  492

 لسم  - 3محل  -االرضى  -السكه الحدٌد رشٌد المعموره البلد  16الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  48633عماد حلٌم لبٌب مكارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  493

 لسم  - 3محل نموذج  -االرضى  -سٌدى بشر لبلى  -لى ارض الفضا 18بلون  1145ش  143الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  37466السٌد ابراهٌم عبدالرحٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  494

 لسم  -كفر عشرى  -محل الدور االرضى  -ش شبرا  11وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  21135 دمحم سعد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  495

 لسم-السراٌا-ج برج المحروسه 3، افتتاح فرع بالعنوان/شارع احمد حمدى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318خ وفً تارٌ 48636اسماء ابوبكر اسماعٌل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  496

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -العواٌد  -الملعه  -الـتأشٌر:   ، ش الخلفاء الراشدٌن من ش العزٌز البدٌع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  47219سهٌر دمحم عطا الوهٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  497

 لسم-شارع اسحاق شدس 6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191318وفً تارٌخ  48637ولٌد رفاعى سٌد محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  498

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -اعلى عالفه االسٌوطى  -الزواٌده  -الـتأشٌر:   ، ش السوق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  48638مدحت فاٌز دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  499

 م لس -شمه  -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، ش طلعت مصطفى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  48631طارق عبد الحمٌد مصطفى حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 لسم  -جناكلٌس  -طرٌك الحرٌه  623وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  48632ابراهٌم عبدالوهاب دمحم احمد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 باكوس لسم-شارع الفتح  123وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  48645صفوت مهدى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 لسم  -محل  -االرضى  -لوران  -ش محمود صدلى  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  48681احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد المؤمن محمود -  513

 لسم-محل-مٌدان التحرٌر على تماطع نوبار شارع الجزائر 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21191319وفً تارٌخ  48678ماجد فروٌز عطاهللا حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -بجوار صٌدلٌه د / عمرو على  -البٌطاش  -ش صٌدلٌه فضه  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  48652دمحم عبد الرحمن دمحم حسن الصمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

محل -سٌدى بشر لبلى-ارض الفضالى 31متفرع من شارع  24ل شارع ٌمٌن من شارع او  5, 3وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

 لسم-3رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  48658احمد حمدى دمحم المصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع عزبه تورٌل اول شارع شمال بعد شارع مصطفى كامل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  48666دمحم عبده مخلوؾ بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  517

 لسم  - 2محل  - 1الـتأشٌر:   ، مساكن الحرمٌن بلون رلم 

نوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل الع 21191319وفً تارٌخ  48676دمحم دمحم احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  518

 لسم  -مكتب  -االول  -ش طه حمادى كلٌوباترا  29، 



 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 ,  21191319وفً تارٌخ  48661دٌنا نصر دمحم عطٌه جاد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  519

 لسم  -شركه  -مزلمان البحرٌه طوسون  25وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  48661هاشم دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد فتحى  -  511

 لسم  - 4محل رلم  -ش الجمعٌه الهانوفٌل  4الـتأشٌر:   ، عمار 

دٌل العنوان , تم تع 21191319وفً تارٌخ  48667احمد عبد العظٌم البابلى عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 لسم-شمه-21وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مسجد لباء خلؾ المسجد مباشره ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  48659احمد خمٌس دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 لسم-سٌدى بشر-مساكن الموات المسلحه 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  48675لسٌد عزب بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمار مجدى ا -  513

 لسم-شمه-الدور االول علوى-بجوار ورشه بالط ملن حفنى العصافره لبلى 9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319خ وفً تارٌ 48665سعٌد عبد الستار ابو زٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 لسم-(5محل )-االرضى-وصؾ الـتأشٌر:   ، مجموعه ابو بكر الصدٌك السوق التجارى بابى العباس المرسى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  48679اسامه جوده فاضل ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 لسم-محل-باكوس-الفتاح من شارع اسماعٌل مخلوؾالـتأشٌر:   ، حسن عبد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  48682دمحم امٌن عباس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 لسم -الـتأشٌر:   ، ش النصر الدرٌسه عزبه الصبحٌه محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  48657ه برلم    عمرو محمود عبد الحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  517

 لسم-شمه-تنظٌم عبد الخالك ثروت 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191319وفً تارٌخ  48672احمد رشاد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  518

 لسم-محل-باكوس-شارع الزمخشرى 56، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  8685احمد دمحم حسن دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  519

 لسم-الـتأشٌر:   ، زواٌه عبد المادر بحرى الترعه امام مصنع لدوره للبالستٌن امام مساكن مبارن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  8685م    احمد دمحم حسن دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  521

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/مكتب رحالت-الدور االول علوى -الـتأشٌر:   ، عزبه ابراهٌم صالح بجوار فرن عطا هللا 

 لسم 2113/4/28

وفً تارٌخ  48653برلم    اٌمن ٌحٌى حسن االنصارى )االنصارى لخدمات المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  521

 لسم-محل-5شارع الصفوه متفرع من طرٌك  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191319

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  48677عزٌزه دمحم جبرٌل حمد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 لسم -رع من ش خلٌل حماده محل ش دمحم جالل حماد متف 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  48681صالح احمد حسٌن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 لسم  -محل -سموحه  -ش االدٌب دمحم زٌتون  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  48662عادل دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 لسم-امتداد شارع النادى 12ابٌس المرٌه الثانٌه  47الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  48663اسالم السٌد ابراهٌم السٌد الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 لسم-ورٌه مٌدان الجمهورٌه بجوار مولؾ االتوبٌسوصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجمه



 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 ,  21191319وفً تارٌخ  48674اسالم على ابراهٌم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 لسم-االرضى-المندره-ابراج الشٌرتون-ابراج الشٌرتون مول المنتزه 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  19245ؼاده فتحى دمحم سالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  527

 لسم-العصافره بحرى-برج مٌناس-الدور الثانى 3شمه رلم -شارع جمال عبد الناصر  365الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الرئٌسى الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  19245، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ؼاده فتحى دمحم سالم على  -  528

 الـتأشٌر:   ، ) الؽاء الفرع (

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  48669دمحم رفعت عبد المعز عبد الستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  529

 لسم-54نجر السكر ن وصؾ الـتأشٌر:   ، لرٌه ابو مسعود ب

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  48654هدى احمد الدسولى احمد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 لسم  -محل  -ش نبٌل الولاد الرصافه  19وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  48656 محمود رجب عبدالهادى على الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 لسم  -محل  -فودافون  2جوار كافٌترٌا الفرسان و محل  - 2ش جمال عبدالناصر برج هاى  331وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  48671ناجى شعبان شعٌب ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 لسم-الناصرٌه-لـتأشٌر:   ، نجع حبون مرٌوط الزراعٌها

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  8685احمد دمحم حسن دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  533

-ٌن امام مساكن مبارنالـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/زواٌه عبد المادر بحرى الترعه امام مصنع لدوره للبالست

 لسم-)عشره االؾ جنٌها( 11111برأسمال لدره -ونشاطه/تصنٌع وتدوٌر مخلفات بالستٌن مسترجعه معاد تدوٌرها

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  48668امال مصطفى على ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

 لسم-3محل رلم -مزلمان المعموره البلد 25من شارع  11الـتأشٌر:   ، ثالث نمره من شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  16714احمد عصام الدٌن عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 لسم  - 1محل رلم  -ش دمحم فرٌد  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  48664نٌس شملوؾ عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سلطان عبد الو -  536

 لسم-محل-وصؾ الـتأشٌر:   ، لرٌه العزه امام الدكتور عبد المرضى بجوار مسجد أل مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  48655وائل دمحم زكى احمد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  537

 لسم-محل-الـتأشٌر:   ، شارع الشهٌد البرلولى مٌامى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  48671نصر شكرى نصر الملط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  538

 لسم-الـتأشٌر:   ، نجع عسكر امام صٌدلٌه الشفاء شمه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  2863ادر خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رشاد جمعه عبدالم -  539

 )خمسون الؾ جنٌها( 51111الـتأشٌر:   ، تعدٌل رأس مال المحل الرئٌسى االخر الى/

عدٌل العنوان , تم ت 21191319وفً تارٌخ  48673دمحم حسن محمود حسٌن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 لسم -طرٌك الجٌش سابا باشا  313وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191319وفً تارٌخ  1792جالل دمحم دمحم الشلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 لسم  -خورشٌد  -، تم تعدٌل العنوان الى / ثانى شارع بعد شركه البالستٌن 

وفً تارٌخ  1792تم تعدٌل االسم التجارى الى / جالل دمحم دمحم الشلمانى لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

 لسم  -خورشٌد  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ثانى شارع بعد شركه البالستٌن  21191319
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تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  22516مصطفى عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى ابراهٌم  -  543

 لسم-مٌامى 45شارع ابن سعد متفرع من شارع  13وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21191321وفً تارٌخ  11646ولٌد رمضان دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 لسم  -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / خلؾ مجمع عبدالمنعم جابر 

وفً تارٌخ  48684عبد الرحمن حسن عبد الحمٌد ندا )صٌدلٌه دكتور/عبد الرحمن حسن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  545

 لسم-محل-شارع محفوظ 59تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191321

 21191321وفً تارٌخ  48714السلٌمانى للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد هٌبه عطٌه سلٌمان  -  546

 لسم -طرٌك مطروح ابوتالت الرئٌسى  25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ن 

وفً تارٌخ  48715حمد حسٌن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هدٌر ا-الهدٌر لتورٌد المالبس الجاهزه -  547

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عبد المادر امام جرجس السمنت مرؼم 21191321

عدٌل تم ت 21191321وفً تارٌخ  48689احمد فتحى عكاشه شباره )اسمان عكاشه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  548

 لسم-محل-الهانوفٌل-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الخلفاء الراشدٌن جوار مخبز عفٌفى امام بنن مصر

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  48715مجدى محروس جوده منمرٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  549

 فسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، كٌنج مرٌوط امام دٌزرت هوم

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  48712رانٌا احمد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -رانٌا للمالبس الجاهزه -  551

 لسم-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عزبه تورٌل اول شارع بعد شارع مصطفى كامل

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  48697اشرؾ حسن دمحم حسن ابوحبسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 لسم 2المندره لبلى محل رلم -مساكن الحرمٌن  1بلون  2وصؾ الـتأشٌر:   ، عماه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  48716دمحم سٌد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 لسم-مام معهد الجزار بالعامرٌه، شارع الجمهورٌه ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48711ٌحٌى دمحم حسٌن صالح فخرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 لسم-المنطمه د. جهاز تعمٌر سموحه 5الـتأشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  48691برلم    عمرو عبد المنعم كامل مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  554

 لسم-شمه-وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه عالم خلؾ مسجد الموٌرى الهانوفٌل

تم  21191321وفً تارٌخ  48722هانى مرلس سلٌم حنا )مؤسسه سلٌم للتورٌدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 لسم -شمه بالدور الثالث علوى  -شارع عبد المحسن الحسٌنى سٌدى بشر  7تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  2127تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مصطفى جمال الدٌن احمد عبد الوهاب ،  -  556

 لسم-سابا باشا-شارع عبد السالم عارؾ 26العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48688دسولى محمود دسولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  557

 لسم  -محل  -لـتأشٌر:   ، ش احمد عبدالعزٌز من ش عشرٌن ابوسلٌمان ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48717انطون بخٌت بشاى الالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  558

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، ش السوق العمومى خورشٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48717، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن زكرٌا سلٌمان الحداد  -  559

 لسم  -محل  -الحضره الجدٌده  -ش محسن من التوحٌد  21الـتأشٌر:   ، 
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 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان  21191321وفً تارٌخ  48693اسراء رمضان دمحم عبدالعاطى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 لسم  -محل  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الموظفٌن الرئٌسى ابٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  15746دمحم محمود مصطفى احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 -طوسون-16شارع الرحاب من شارع  3وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  15746ى احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود مصطف -  562

 -االصالح  16وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان/مسجد الرزاق ) سنتر المناهرى ( متفرع من ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  15746ه برلم    دمحم محمود مصطفى احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  563

 االصالح لسم 16و ش  11من ش  16وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان/ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48683اسالم علٌوه دمحم وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  564

الدور -شارع االخالص متفرع من شارع البحرٌه )عزبه فرعون(الرأس السوداء 9لـتأشٌر:   ، ثانى شارع شمال من شارع ا

 لسم-محل-االرضى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48691الزؼبى محسن احمد طلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  565

 -محل  -الدور االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -دالمحسن الحسٌنى متفرع من ش جمال عبدالناصر ش الدكتور عب 66الـتأشٌر:   ، 

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48721ٌاسر حمٌده مرضى جوٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 لسم  -ارضى  -الـتأشٌر:   ، اخر ش ابوصابر بجوار مسجد بشره خٌر 

وفً تارٌخ  48695دٌفٌد جوزٌؾ فكرى توفٌك)مؤسسه جوزٌؾ لمستحضرات التجمٌل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  567

 لسم  - 1محل رلم  -نزله عبدهللا  16تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191321

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  48698ٌاسمٌن على شبل مصطفى عباده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  568

 لسم  -شمه  -ارضى  -عزبه محسن  -العمومى  9متفرع من ش  7وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد عمرو بن العاص ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48718حنان عبدالحمٌد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  569

 لسم -ر:   ، امام مستشفى الشٌخ بدوى شمه اول علوى الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  48719دمحم وجٌه احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  571

 لسم  -شمه  -خورشٌد  -، ش اخر ش النخل امام مسجد نور الرحمن و البان االلصى 

وفً تارٌخ  48713معرض عاٌزٌنه لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     - عاٌزٌنه عبدالنبً رمضان دمحم -  571

 لسم -برج العرب   -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، نجع الصنالره  21191321

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48721اٌمن حسٌن خلؾ الدهراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  572

 لسم  -محل  -العواٌد  -عزبه سكٌنه  21الـتأشٌر:   ، امتداد ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  48686باهٌه جارح دربال عمر جارح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  573

 لسم  -محل ٌسار مدخل العمار  -االرضى  -حى البٌطاش وصؾ الـتأشٌر:   ، ش صالح العوض امام صٌدلٌه الزهراء اخر ش ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48712محمود دمحم احمد راؼب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  574

 لسم-باكوس-شارع الزمخشرى 114الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  48714برلم     مصطفى جابر شمندى دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  575

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، الحضره الجدٌده البر المبلى
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48696امٌره دمحم لطفى ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  576

 لسم  -مكتب  -ش محمود اسماعٌل  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48685نجاح محمود ابوسرٌع سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  577

 لسم  -شمه  -االول  -خلؾ المطافى  -الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌه الثانٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321خ وفً تارٌ 48699جمال احمد عبد الرحمن رزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  578

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع سٌدى دمحم العجمى بجوار محالت ابو ٌسرى للزجاج

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  48692دمحم عادل سلٌمان حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  579

 لسم  -ٌمٌن المدخل  2محل  -الهانوفٌل  -فٌل بالزا امام مدرسه الضوى مول الهانو 3عجمى وسط  2957وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48711صالح فتحى دمحم شوشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  581

 لسم  -محل  -ش السٌد دمحم كرٌم  115الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  48716النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رافت دمحم عبدالمنعم ابراهٌم -  581

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد ناجى بجوار لهوه حمزه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  4537احمد دمحم السعٌد عبد المادر نشأت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  582

 لسم  -السٌوؾ  -الفلكى  11ش جمال عبدالناصر متفرع من ش  12وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48687دمحم عبدالنبى على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  583

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌه مطروح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  48723محمود بكر دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  584

 لسم  -محل  -العواٌد  -، ش عبدهللا بن مسعود عزبه الملعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  48713رائد ربٌع عزب دمحم البكساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  585

 لسم-النهضه 31وصؾ الـتأشٌر:   ، لرٌه سند 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191321وفً تارٌخ  48694سعد ابوراجح سعد بداره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  586

 لسم  -محل  -ش االعتصام )ش الثالجه سابما( العصافره لبلى  33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48711اسماء دمحم السٌد عطا هللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  587

 لسم-محل-الـتأشٌر:   ، مساكن مٌناء ببرج لرنفله

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  48719اٌمن دمحم احمد محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -اوالتاالٌمن للمم -  588

 -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ابو بكر الصدٌك برج العرب المدٌم خلؾ الشهر العمارى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321ٌخ وفً تار 48711احمد زكرٌا دمحم الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  589

 لسم -سوق المؽاربه  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48685نجاح محمود ابوسرٌع سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  591

 برج العرب الجدٌده-بنجر السكر 18الـتأشٌر:   ، لرٌه رلم 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  48729هند مصطفى احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -د بٌوتى سنتر هن -  591

 لسم-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الصبحٌه البر المبلى اعلى سوبر ماركت نور االسالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48731هشام اشرؾ احمد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  592

 لسم-الهانوفٌل 38,  37الـتأشٌر:   ، شارع لصر الموٌرى مجمع نجوى فارس محل رلم 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48737دمحم ابراهٌم دمحم حسن عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  593

 لسم  -محل  -مٌامى خلؾ مؤسسه عبد الرازق  -ش طلحه بن عبدهللا  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25522نعمه سعٌد اسحاق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  594

 لسم  -ش فرٌد عطٌه  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عبدالمادر لبلى السكه الحدٌد 

وفً تارٌخ  48724ا حبشى )معرض نبٌل للمفروشات واالدوات المنزلٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل سمعان حن -  595

-الدور االرضى-ؼبلاير-بجوار مسجد حسن ؼانم-شارع ترعه المنتزه 141تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191321

 لسم-محل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48685بك لٌده برلم    نجاح محمود ابوسرٌع سلٌم ، تاجر فرد ،  س -  596

 برج العرب الجدٌده-بنجر السكر 18الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/لرٌه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  48728دمحم دمحم عوض حسن عبد المعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  597

 لسم-شارع رضوان 5ـتأشٌر:   ، وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  38135ماٌكل نصٌؾ مسٌحه حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  598

 لسم-ممابل شارع المرور-مستشارٌن طوسون 25من شارع  8الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع 

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  48736ٌترٌا حموده( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حموده دمحم احمد حموده )كاف -  599

 لسم-محل-االبراهٌمٌه-شارع هلٌوبلٌس 84العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48741محسن فوزى عبٌد عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 لسم-محل-مسجد سٌدى بشر 38ـتأشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  48726سناء دمحم المهدى عبدالرحمن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 لسم  -محل  -ارضى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبدالمادر الحرابى بحرى ش على بن ابى طالب متفرع من ش النادى 

تم  21191321وفً تارٌخ  48732احمد دمحم دمحم جبر امٌن )االمٌن لالستٌراد والتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

-سٌدى بشر بحرى-تنظٌم شارع الشهٌد محمود رضا متماطع مع شارع خالد بن الولٌد 3,  1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 لسم-شمه-الثامن علوى

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  48739 على احمد النمر )النمر لالدوات الكهربائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  613

 لسم  - 2محل رلم  -ش الفنان دمحم عثمان السٌوؾ  171العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  48725  ٌسن دمحم ٌسن عبد الشكور المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  614

 لسم-محل-شارع سٌدى جابر 67وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48727ابراهٌم على احمد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 لسم-بالعامرٌهالـتأشٌر:   ، العامرٌه شارع السوق بجوار مدرسه التجارى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48734مٌالد زكى عبدالمالن بساده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 لسم  -محل  -ش االسكندرانى  47الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48735عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  617

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -المعموره البلد  -العمومى  16الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  45678ندى شحاته جابر شحاته السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  618

 لسم  -الشٌخ خفاجه كرموز  ش 42الـتأشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى / 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48731اسالم دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  619

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع اسماء بنت ابى بكر خلؾ البنن االهلى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48733جورج جورجى ولٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 لسم  -محل  -البر المبلى -ش لنال المحمودٌه  282الـتأشٌر:   ، 

تم  21191321وفً تارٌخ  3622السٌد عبدالرحمن شلبى العبد ) العبد لتجارة اللوؾ ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 لسم-الهانوفٌل-شارع متفرع من رضوان بجوار الفرن 3ٌل العنوان الى/العمار رلم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعد

هشام حمدٌن حامد دمحم ابراهٌم حجازى)مؤسسه المتحده لتجاره وبٌع االسمان الطازجه والمملحه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  612

 لسم  -محل  -، ش الهانوفٌل امام مسجد سعد    تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر: 21191321وفً تارٌخ  48738برلم    

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  18527هانى فرج عدلى عترٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 لسم  -العصافره لبلى  -عرامه  31ش مسجد النور ناصٌه ش  2الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  22915ابراهٌم سامى حلمه مجلع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

 لسم  -من تمسٌم الفضالى بالراس السوداء سٌدى بشر لبلى  773و  1133ش  3بلون رلم  49الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  48742تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شٌماء دمحم حسنٌن احمد ، -  615

 لسم  -مكتب  -ش سان نٌموال  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  48751احمد شعبان جمعه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 لسم  -حجر النواتٌه  -البر المبلى  -محل  -حمودٌه ش لنال الم 174الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  48753محمود صبره احمد صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  617

 لسم  - 1محل  -االرضى  -البٌطاش  -اول ش الفاروق من الماعده  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  48762 دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبده عبد هللا -  618

 لسم-محل-الـتأشٌر:   ، العواٌد المراؼى بجوار ابو هاشم خورشٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  48757مرتضى شولى عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  619

  - 62محل  -المجاوره السابعه الحى السكنى االول برج العرب الجدٌده  -ـتأشٌر:   ، سوق االمل ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  44952عصام خلٌفه حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 لسم-شارع مسجد ابو على  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  48767ماعٌل عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم بدر اس -  621

 لسم-طرٌك اسكندرٌه مطروح االسكندرٌه التعاونى من شارع التمسٌم 21وصؾ الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191324وفً تارٌخ  48765دمحم خلؾ دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 لسم  -محل  - 12ش العصافره لبلى ش  45، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  21244السٌد دمحم السٌد حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 لسم -محل  -سكٌنه  -عزبه العمال 2الـتأشٌر:   ، تؽٌٌر عنوان الفرع الى/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  21244السٌد دمحم السٌد حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 تطبٌمٌٌن هانو بملن/احمد دمحم بكٌر كفر الدوار 2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الرئٌسى الى/عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  48766ده برلم    مصطفى احمد شحاته ابو شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  625

 لسم  -شمه  -باكوس  2مصطفى محمود متفرع من الكرامه من ش  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  21244السٌد دمحم السٌد حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 لسم -محل  -سكٌنه  -عزبه العمال 2ٌر عنوان الفرع الى/ الـتأشٌر:   ، تؽٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  21244السٌد دمحم السٌد حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  627

 رتطبٌمٌٌن هانو بملن/احمد دمحم بكٌر كفر الدوا 2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الرئٌسى الى/عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  48746احمد عبدالفتاح سعد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  628

 لسم  -مدخل العمار  - 2محل  -االرضى  - 2بجوار ؼرفه الكهرباء ابٌس  35الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  48748    دمحم حسن عبدالعظٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  629

 لسم  -محل  -امام مدرسه االورمان  -ابو ٌوسؾ لبلى  18051الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  48758حمدى نجاح دمحم الحو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 لسم-محل-ٌده شارع جواد حسنىالـتأشٌر:   ، المحروسه الجد

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  48759حسن ابراهٌم دمحم بخٌت ابو عون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 لسم-محل-شارع الكواكب 49وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  48749السٌد طاهر السٌد عبدالفتاح المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 لسم  -محل  -فلمنج  -ش السمان من ش الكامل  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  44952عصام خلٌفه حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 لسم-د ابو علىشارع مسج 28الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  48752عزٌزه فاروق عبدالحمٌد حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

 لسم  -محل  -الفلكى الراس السوداء  - 16وصؾ الـتأشٌر:   ، ش التموى متفرع من ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  48744برلم     بسام عبدالحافظ منصور صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  635

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبدالمادر بحرى السكه الحدٌد بجوار مصنع صناعات كٌماوٌه اخرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  48745محمود السٌد دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 لسم  -شمه  - 1 -مٌدان الساعه  -مصطفى كامل  111أشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  48761اسماعٌل عبدهللا اسماعٌل سامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  637

 لسم  - 25محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره ب عمارات راؼبكو تماطع ش مصطفى كامل نبٌل منصور 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  48741اسامه رمضان عبده على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  638

 لسم  -مكتب  -محرم بن  - 8/ 3لرٌه  8وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191324وفً تارٌخ  24254مجدى للته تنجرى للته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  639

 لسم-سٌدى بشر-الـتأشٌر:   ، شارع العاشر من رمضان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  48764دمحم عبداللطٌؾ مطاوع سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

 لسم  -شمه  -الرابع علوى  -الـتأشٌر:   ، ش نمطه الساحل عماره المالكى البٌطاش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  48374جرجس ٌسرى رمسٌس بارح فالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

 لسم -الطرٌك الصحراوى مرؼم بحرى الصناعٌه امام مصنع النٌل للزٌوت 23وصؾ الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان الى/ن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  48754حسام ٌوسؾ دمحم محمود الموجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 لسم  -شمه  -االول علوى  -ش الراوندى  51وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  48755دمحم السٌد مصطفى احمد الكرٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  643

 لسم  - 46،  45محل  -امام جرٌن بالزا سموحه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ابراج دار السالم ش النصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  48763سمٌر نادى شولى بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  644

 لسم  -دكان  -الوردٌان  -عارؾ بن  29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  48761عمرو دمحم مصطفى حسٌن الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 لسم  -محل -امام جزاره الماسه  -ش امٌر البحر  42وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  39614م    ابراهٌم عبد المادر دمحم دمحم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  646

 لسم  -من خالد بن الولٌد سٌدى بشر بحرى  8وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ش محمود رضا رلم 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  48743احمد عبدالنبى احمد بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  647

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبدالمادر لبلى السكه الحدٌد ش مسجد الصحابه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  48756عماد دمحم موسى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  648

 لسم-2توفٌك العمومٌه رلم  11الـتأشٌر:   ، حوض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  24254للته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى للته تنجرى  -  649

 لسم-سٌدى بشر-الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع العاشر من رمضان

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  48777احسان احمد جمعه فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 لسم-محل-شارع المشٌر احمد اسماعٌل برج واٌت بالزا 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191325وفً تارٌخ  48788دمحم محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 لسم  -مكتب  -ش بالل بن رباح  21طرٌك مطروح ن  5، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  48769لى الركاٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌن دمحم ع -  652

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، ش الجمعٌه الزراعٌه امام الجمعٌه المعموره البلد لبلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  48783دمحم حمزه على دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  653

 لسم  -محل  -ش االمام على اللبان  87الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  48768دمحم محمود بخٌت احمد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  654

 لسم-شارع االبٌارى 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  48784رحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌره دمحم سعٌد حامد عبدال -  655

 لسم  -مكتب  -ش عبدالمنعم ابن مٌسر ناصٌه خورشٌد  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـ 21191325وفً تارٌخ  2485اٌمن ودٌع ممار عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  656

ونشاطه/بٌع مراتب وفردانٌات -سموحه-اتحاد مالن ابراج السراٌا-ماٌو 14طرٌك  3، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/محل رلم 

 لسم-)خمسون الؾ جنٌها( 51111برأسمال -وتورٌد اثاث ومفروشات وادوات منزلٌه واجهزه كهربائٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191325وفً تارٌخ  2485ده برلم    اٌمن ودٌع ممار عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  657

ملن/حسٌن مسعد حسٌن -الضبعه طرٌك اسكندرٌه مطروح الساحل لرٌه اوالد مسعود-، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/مطروح

)مائه الؾ  111111برأسمال -ائٌهونشاطه/بٌع مراتب وفردانٌات وتورٌد اثاث ومفروشات وادوات منزلٌه واجهزه كهرب-ٌوسؾ

 جنٌها(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191325وفً تارٌخ  48772زٌنب فؤاد دمحم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  658

 لسم  -محل  -السٌوؾ  -عزبه زلزوق  -، ش متفرع من ش السالم 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  48781سبك لٌده برلم      دمحم حسن محمود حسن الحضرى ، تاجر فرد ، -  659

 لسم -ش ذو الفمار جناكلٌس  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  48773اٌناس السعٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 لسم-مندره لبلى-2من النبوى المهندس محل رلم  7الـتأشٌر:   ، مدٌنه الزهور عماره رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  48779ماهر دمحم حسان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 لسم  -شمه  -من شهر العسل البٌطاش امم مولؾ المٌنى باص  26ش رلم  165الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  48787رحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماء شولى زكى عبدال -  662

 لسم  -محل  -ش المالزم بسٌونى متفرع من جمال عبدالناصر  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191325وفً تارٌخ  48785ابراهٌم دمحم حسن عنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

 لسم-27شمه رلم -االول-الدخٌله الجبل-شارع الجٌش 114الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  48771مسعد دمحم دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  664

 سمل-محل-سٌدى بشر لبلى-مع اسامه بن زٌاد خلؾ ادفٌنا 66الـتأشٌر:   ، تماطع شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  48782كرٌستٌنا نبٌل امٌن مٌنا حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

 لسم  -محل  -ش مسجد الفتح من ش مسجد سٌدى بشر  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325 وفً تارٌخ 48775تامر فرؼلى ابراهٌم فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 لسم-مصطفى كامل 11وحده رلم -محل-الـتأشٌر:   ، سٌتى سكوٌر مول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  48778اٌه جمال دمحم عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  667

 لسم  -شمه  -عمار عٌن شمس  -السٌوؾ  -الـتأشٌر:   ، ش ادٌب معمد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  48771سلمى احمد ادمحم الؽمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  668

 لسم  - 2محل  -حى محرم باشا  3الـتأشٌر:   ، عماره 

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم  21191325وفً تارٌخ  2485اٌمن ودٌع ممار عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  669

 لسم-سموحه-اتحاد مالن ابراج السراٌا-ماٌو 14طرٌك  3، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191325وفً تارٌخ  2485اٌمن ودٌع ممار عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  671

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/بٌع مراتب بالعموله ) هابٌتات (-محل -سموحه  -عماره سموحه جولد  -شارع النصر  1ش 1،  

 لسم- 2111/11/5

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191325وفً تارٌخ  48786دمحم احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  671

 لسم  -محل  -االرضى  -الهانوفٌل  8، ش منشٌه العلماء خلؾ ورشه عبدالمطلب بوابه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  47732برلم     ماٌكل ابراهٌم عٌسى ٌوسؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  672

 لسم-مٌامى-شارع خالد بن الولٌد 225وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  48774نجالء فتحى دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  673

 لسم  -محل  -ٌمٌن من ش الماهره  31ش سٌدى بشر لبلى من  66الـتأشٌر:   ، نهاٌه ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  48781صابر احمد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  674

 شمال مدخل العمار لسم 2ؼٌط العنب محل -شارع لنال المحمودٌه  73الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191325وفً تارٌخ  11388د ،  سبك لٌده برلم    احمد على دمحم احمد ، تاجر فر -  675

 الدور االول لسم 5شمه  2مدخل  16بلون  21الكٌلو  -، تعدل العنوان الى
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  47859احمد ٌوسؾ احمد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  676

 لسم-شارع النصر من ناصٌه العواٌد المحمودٌه 25لـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ا

وفً  47859اضافه االسم التجارى /احمد ٌوسؾ احمد عبٌد )مكتب ٌوسؾ للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  677

 لسم-شارع النصر من ناصٌه العواٌد المحمودٌه 25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ 21191325تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  48799جابر معوض عامر عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  678

 ملس-محل-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الترعه المدٌمه عزبه العراوه بجوار مصنع الكرتون شارع الزعٌم دمحم حسنى مبارن

 48812، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -مكتب الخٌر لتجاره االسمده الزراعٌه واالعالؾ-جبرٌل خٌر رجب اسماعٌل -  679

 محل لسم 8/ 11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس  21191326وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326تارٌخ وفً  48798فاتن فرٌد لرنى صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  681

 لسم-5محل رلم -الـتأشٌر:   ، شارع وهران من جمال عبد الناصر العصافره بحرى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48816دمحم سالم سٌد احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  681

 لسم - 2لؽتورى سموحه لطعه رلمش بهاء الدٌن ا 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48791احمد عبد المحسن دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 لسم-محل-الـتأشٌر:   ، شارع الزبٌر بن العوام خلؾ المدرسه النموذجٌه العجمى الهانوفٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48824تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم فاٌز حتٌته حمدان ،  -  683

 لسم-محل-الـتأشٌر:   ، الهوارٌه بجوار المزلمان المدٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  48794عمرو سمٌر دمحم حسنى الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  684

 لسم-7فٌال -االول علوى-، طرٌك اسكندرٌه مطروح شارع ابو تالت الرئٌسى امام صٌدلٌه مارلٌنوصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48812وفاء فرج رضوان عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  685

 لسم-طرٌك الحرٌه 587,  585,  583الـتأشٌر:   ، مدخل الممر عمارات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48811حسن عباس ضاحى عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  686

 لسم-محل-مشروع ناصر من شارع فاروس بجوار عزوز الؽرباوى 9الـتأشٌر:   ، اول شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48821هانى نصرى عٌسى ابوسٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  687

 -محل -الـتأشٌر:   ، الهوارٌه لبلى السكه الحدٌد ٌمٌن المزلمان والمحطه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191326وفً تارٌخ  48823دمحم على حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  688

 لسم -محل  -ش الرند ؼٌط العنب  95 - 93، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48814سعٌد احمد عبد هللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  689

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع الجهٌنى ثانى نمره الرابعه الناصرٌه رمل ثان شرق سموحه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48821جرجس صلٌب لولا حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  691

 لسم - 2شمه  -االرضى  -سٌدى بشر  -من ملن حفنى  8ش ٌوسؾ السباعى رلم  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191326وفً تارٌخ  48792دمحم عمر دهب بكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  691

 لسم-مكتب-االرضى-7رع ابو تالت الرئٌسى امام صٌدلٌه مارلٌن فٌال شا 7، عمار 

وفً تارٌخ  48793دمحم شحاته للمصوؼات الذهبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم شحاته عبدالسمٌع شحاته -  692

 مادر لسمتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مسجد الشرلاوى محل امام مولؾ عبد ال 21191326
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تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  48815جمعه عبدالرحمن محمود عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  693

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه مجدى ثابت لرٌه العراق مرٌوط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191326وفً تارٌخ  48817دمحم فتحى على مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  694

 لسم-، منشٌه الروضه كوبرى الركازى خلؾ فلسطٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48814رزق ابراهٌم عبدالرؤؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  695

 لسم -عامرٌه ثان  -الـتأشٌر:   ، لرٌه العراق امام الملعب الخماسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48813دمحم ٌس ابو الٌزٌد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  696

 لسم-محل-الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌه العاشره

عدٌل العنوان , تم ت 21191326وفً تارٌخ  48811احمد عبد الحمٌد صالح عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  697

 لسم-3نموذج  2محل -شارع الوزٌرى برج البركه-تنظٌم سعٌد نصر برج البركه 6وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 

تم  21191326وفً تارٌخ  48817ماركو منسى نجٌب ٌسى )صٌدلٌه د/ماركو منسى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  698

 لسم-محل-الدور االرضى-ؼربال الشاطبى )ارشمٌدس سابما(-دمحم شفٌك شارع 7تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  48816جمعه عبد المادر عبد النبى نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  699

 لسم-حظٌره-وصؾ الـتأشٌر:   ، لرٌه العراق شارع ماكٌنه الطحٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48811جمال عبد هللا راضى الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 لسم-شمه-شارع بالل بن رباح عصافره لبلى 47الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48791وحٌد السٌد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 لسم-مكتب-فٌكتورٌا-شارع جمال عبد الناصر 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48811دمحم محمود شعراوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  712

 لسم-محل-الـتأشٌر:   ، شارع ارض صالح عٌد السٌوؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48818لى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هوٌده دمحم متو -  713

 لسم-محل-الرأس السوداء-ناصٌه شارع البصل 14الـتأشٌر:   ، شارع 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191326وفً تارٌخ  48731هشام اشرؾ احمد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  714

 لسم-الهانوفٌل 38الـتأشٌر:   ، شارع لصر الموٌرى مجمع نجوى فارس محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48731هشام اشرؾ احمد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  715

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/محمصه-لالهانوفٌ 37الـتأشٌر:   ، شارع لصر الموٌرى مجمع نجوى فارس محل رلم 

 لسم-2119/3/21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48815دمحم على خضٌرى عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  716

 لسم -محل  -ش انور السادات  5الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  48819لعمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المصطفى للتورٌدات ا -هٌام مصطفى محمود دمحم  -  717

محل  -االرضى  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجمعٌه مساكن االسكندرٌه امام سوبر ماركت فهمى  21191326

 لسم -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48731هشام اشرؾ احمد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  718

 لسم-الهانوفٌل 37الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى/شارع لصر الموٌرى مجمع نجوى فارس محل رلم 
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 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 العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48731هشام اشرؾ احمد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  719

برأسمال لدره -الهانوفٌل 38ئٌسى اخر بالعنوان/شارع لصر الموٌرى مجمع نجوى فارس محل رلم الـتأشٌر:   ، افتتاح محل ر

 لسم-)عشره االؾ جنٌها(ونشاطه/مطعم 11111

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48795سمر دٌاب مصطفى الزرله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 لسم-رع على فهمى وٌصاتماطع شا 26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48797ربٌع عٌسى عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبد المادر لبلى السكه الحدٌد شارع بٌت الرحمه لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48819دمحم سعٌد حنفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  712

 لسم-محل-العصافره بحرى-اكتوبر متفرع من جمال عبد الناصر 6شارع  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48822والء دمحم احمد دمحم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  713

 لسم-مكتب-الدور الثالث-ارع الدكتور ابراهٌم شولى االبراهٌمٌهش 35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48825دمحم شعبان احمد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  714

 لسم-امام مرور الدخٌله S 151عجمى ستار مول بالدور االول محل رلم  8الـتأشٌر:   ، بوابه 

تم  21191326وفً تارٌخ  48789جورجى لبٌب ولعان المعلم )جورجى لالكسسوار( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  715

 لسم-محل-الدور االرضى-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل الرئٌسى بجوار كبده الحرش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48796دمحم ابراهٌم محمود امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  716

 لسم-محل-مستشارٌن طوسون 25متفرع من شارع  11الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  48813ماجد جرجس جوهر شكر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  717

 لسم-محل-م بنمحل-شارع االسكندرانى 85الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  48838على مصطفى ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  718

 لسم  -محل  -بولكلى من ش المصحه  -ش اسماعٌل ذكى  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  39346هاله امام عبدالكرٌم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  719

 لسم  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى/ ش تو ام من ش الحنفٌه شمه بالدور الخامس البٌطاش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  48831حامد دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  721

 لسم  - 2محل  -االرضى  -د الشرلاوى امام المسجد عماره هانى المنشاوى ، ش مسج

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  33217نادٌه فؤاد حبٌب ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  721

 حل لسمشاع مدرسه لباء العماروه الكبرى من شارع الكنٌسه م 14-الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  48832مصطفى حسن السٌد احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  722

 لسم  -شمه  -االرضى  -ش بالل بن رباح لرٌه المهاجرٌن خورشٌد  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  48829  حسنه السٌد للٌد شرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  723

 لسم  - 3محل  -لوران  -ش اسماعٌل باشا  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  48833كٌرلس عادل جورج حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  724

 لسم  -محل  -به الـتأشٌر:   ، سٌدى بشر ش دمحم نجٌب برج الصحا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  48837اسالم اشرؾ دمحم حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  725

 لسم-شارع النصر 26الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تعدٌل العنوان ,  تم 21191327وفً تارٌخ  48841دمحم جمال على الدٌن مصطفى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  726

 لسم  -محل  -العواٌد  -عزبه سكٌنه المدٌم  9ش  68/  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  48842رمضان دمحمٌن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  727

 لسم  - محل -العماروه الكبرى  -الـتأشٌر:   ، ش فرن جاد خلؾ مدرسه لباء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  48827حمدى عثمان محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  728

 لسم-شمه-الـتأشٌر:   ، شارع بالل بن رباح من شارع دمحم عطٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  41672احمد دمحم على عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  729

 لسم  -داخل الممر  7طرٌك الحرٌه محل  2الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191327 وفً تارٌخ 48826عمر دمحم على سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  731

 لسم-محل-عزبه الرحمانٌه بجوار لهوه البدرى-، محطه االصالح المعموره ثالث المنتزه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  48828دمحم رمزى زكرٌا دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  731

 لسم-مكتب-ع شاكر خٌاط جلٌمشار 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  48834احمد فتحى زكى دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  732

 لسم  -محل - 9الـتأشٌر:   ، ش بطل السالم و محسن الكبرى رلم 

تم تعدٌل العنوان  21191327وفً تارٌخ  48836برلم    محمود احمد اسماعٌل على عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  733

 لسم-شمه-الصاعد-االول ٌمٌن-المدٌم مٌدان مكه المكرمه العصافره لبلى 31شارع  9, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191327وفً تارٌخ  48839محمود رمضان محمود على عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  734

 لسم  -محل  -الوردٌان  - 9خلؾ ش  3, وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن الصدرٌه نجع العرب بلون العنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  48841محمود حسانٌن عبدهللا احمد عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  735

 لسم  -مى بجوار المولؾ ( المراؼى العمو3،  2محل رلم ) 15وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  48831محمود عبدهللا محمود مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  736

 لسم  - 11شمه  -الرابع  -طرٌك الحرٌه جلٌم  539الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  48835  دمحم عثمان على عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  737

 لسم  -محل  -لبلى مطروح ش مسجد نور االسالم  22الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  48844بٌشوى كمال ٌوسؾ صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  738

 لسم-مخازن الضحى الـتأشٌر:   ، مدخل ابٌس الثانٌه بجوار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191328وفً تارٌخ  18512اٌمن سعد دمحم زرٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  739

 لسم-المنطمه الصناعٌه-، تعدٌل العنوان الى/طرٌك المبارى الشرٌع المنشٌه الجدٌده

تم  21191328وفً تارٌخ  18512رزٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمن سعد دمحم-تصحٌح االسم التجارى الى -  741

 لسم-المنطمه الصناعٌه-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/طرٌك المبارى الشرٌع المنشٌه الجدٌده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  48849محمود سعٌد عبدالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  741

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌه امام كشرى الزعٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  48857دمحم سعٌد عبدالسمٌع صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  742

 لسم  -محل  -دٌمه العامرٌه ثان الـتأشٌر:   ، نجع حفٌظ ش على ناصٌه جزاره الطٌب الناصرٌه الم
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تم تعدٌل العنوان  21191328وفً تارٌخ  48843احمد عبدالنبى مراجع معتوق الزؼٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  743

 لسم  - 2محل  -ش االمناء جوار عبده المكوجى المندره لبلى  4, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191328وفً تارٌخ  48847لرحمن السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال عبد الرحمن دمحم عبد ا -  744

 لسم- 1شارع العاشر من رمضان العصافره لبلى محل  52العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191328وفً تارٌخ  48851دمحم حسن مرسى عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  745

 لسم  -محل  -ش كرموز  56الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  48115ولٌد دمحم سالمه دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  746

 لسم-الهانوفٌل-الـتأشٌر:   ، شارع المروه خلؾ شارع مسجد دمحم موسى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  48115تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ولٌد دمحم سالمه دمحم ٌوسؾ ، -  747

-ونشاطه/مكتب رحالت- 1شمه  -بمساكن طلعت مصطفى  6الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل لبلى امام مدرسه العجمى النموذجٌه امام بلون 

 لسم- 2119/2/25وتارٌخ افتتاح المحل فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191328وفً تارٌخ  48856بشٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فتح هللا دمحم  -  748

 لسم  -محل  -، الناصرٌه لرٌه فلسطٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  48846عثمان احمد عثمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  749

 لسم  -محل -ش متفرع من طرٌك اسكندرٌه مطروح  19ن  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  48851دمحم احمد محمود دمحم برؼش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  751

 لسم  - 2الـتأشٌر:   ، ش ارض طالون السٌوؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  29437لٌده برلم    جمعه عبدالنبى سعد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك  -  751

 لسم  -الدور االرضى الى الدور الثالث  -ش الزهراء  19051وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى/ ابو ٌوسؾ ن 

عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل ال 21191328وفً تارٌخ  48855سها سعٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  752

 لسم  -محل  -ملن/ كرٌم سلٌمان جاد  -، الهوارٌه لرٌه جمال عبدالناصر عزبه الصعاٌده 

وفً تارٌخ  48848اشرؾ عالم لتوزٌع كٌماوٌات البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -اشرؾ دمحم حسٌن ابراهٌم عالم  -  753

  -محل  -طرٌك اسكندرٌه مطروح امام مستشفى الطوارئ  39051ـتأشٌر:   ، ن تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 21191328

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  48115ولٌد دمحم سالمه دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  754

برأسمال -ونشاطه/بماله جافه-الهانوفٌل-موسىالـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/شارع المروه خلؾ شارع مسجد دمحم 

 لسم-)خمسه االؾ جنٌها( 5111لدره 

تم تعدٌل العنوان  21191328وفً تارٌخ  48852عبدالحلٌم عبدالصبور عبدالعزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  755

  - محل -طرٌك برج العرب نجع الرملى ثان العامرٌه  11, وصؾ الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  48854حنان اسماعٌل احمد على ؼبٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  756

 لسم  -شمه  -ارضى  -المنتزه ثان  -ش السٌد حسٌن المندره لبلى  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  48845  احمد عبد العظٌم دمحم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  757

 لسم-السٌوؾ شماعه-ارض الضلعى المدٌمه 11شارع  33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  31526دمحم السٌد ٌوسؾ عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  758

 لسم  -ش العاشر من رمضان  58الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  42145زٌنب على خضٌرى عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  759

 لسم-الملعه-شارع لنال المحمودٌه امام مسجد عثمان بن عفان-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ محل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48421توفٌك عبدالمجٌد ابراهٌم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  761

 لسم-ابرٌل 25 3زراعه  15ٌح العنوان الى/عزبه عبد السالم عامر لرٌه مسعود بجوار مسجد الهدى حوشه الـتأشٌر:   ، تصح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48887دمحم كمال عبدالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  761

 لسم  -محل  -جد عثمان الـتأشٌر:   ، ش مسجد بالل متفرع من ش الكابالت امام مس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48894اٌمن حسٌن دمحم عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  762

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه امام كوافٌر عروس الشام

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48858لبنى دمحم دمحم على نور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  763

 لسم-شمه-االول-الـتأشٌر:   ، شارع الكرامه شارع محطه السوق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48873مروى دمحم رزق اللمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  764

 لسم  -شمه  -سٌدى بشر  ش محمود صدلى متفرع من ش العٌسوى 28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48874سوسن طه عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  765

 لسم  -شمه  -االرضى  -خلؾ شركه لها خط رشٌد  3145الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48859فتحى على ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  766

 لسم-شمه-الدور الثالث-الوردٌان-شارع الؽرناطى 37الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  48881مسعود ابراهٌم عبد العزٌز معتمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -مسعود لتجاره المواشى -  767

 لسم-، شارع المسم خلؾ سنترال الجوكر تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   21191331

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191331وفً تارٌخ  48893دمحم عادل دمحم الحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  768

 لسم  -محل  - 1مدخل  53، مساكن عبدالمادر بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  48896ه برلم    احمد دمحم مصطفى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  769

 لسم  -محل  -اسكوت الدولى  16مسجد الخلفاء الراشدٌن من ش  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  21191331وفً تارٌخ  4983دمحم السٌد حسن على الجمال ) الجمال لالستٌراد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  771

 لسم  -سٌدى بشر بحرى  -دمحم نجٌب  -ش جمال عبدالناصر  112, وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / تعدٌل العنوان 

وفً تارٌخ  48866هانى سمٌر عبدالمالن )صٌدلٌه الدكتور هانى سمٌر عبدالمالن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  771

 لسم  - 5محل رلم  -سابما متفرع من ش البحرٌه عزبه فرعون  19رحٌب تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191331

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48881احمد دمحم عبدالسالم عون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  772

 لسم  -بجوار منزل رجب علوى  2نمره  11الـتأشٌر:   ، حوض 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  24652ه ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عالءالدٌن عبد -  773

 لسم-الحضره المبلٌه-شارع الدلهلٌه 31وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل  21191331وفً تارٌخ  48871عبد الرحمن محمود مصطفى الباجورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  774

 لسم-سموحه-شارع زكى رجب 11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48871دمحم عاطؾ حمدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  775

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه الصبحٌه البر المبلى اعلى سوبر ماركت الفادى
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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 , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48875ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبدالنبى ٌحٌى -  776

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -سوق السمن ابو لٌر  -ش الجمهورٌه  11الـتأشٌر:   ، امام رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331رٌخ وفً تا 48889احمد محسن احمد احمد الكردى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  777

 لسم  -محل  -االرضى  -ش السلطان حسٌن مع عبدالفتاح ٌحى و عائشه التٌمورٌه  11،  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  42423دمحم رمضان فهمى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  778

 لسم-العصافره لبلى-45شارع االمام على من شارع  11العنوان الى/الـتأشٌر:   ، تعدٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48426دمحم الصؽٌر توفٌك ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  779

 -ابرٌل  25 - 3زراعه  15د الهدى حوش الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عزبه عبدالسالم عامر لرٌه ابو السعود بجوار مسج

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48868دمحم مصطفى عامر دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  781

 لسم-محل-الملن الفلكى 16شارع  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191331وفً تارٌخ  48878لٌده برلم     صبحى دمحم الؽلبان مصطفى ابو عاصى ، تاجر فرد ،  سبك -  781

 لسم-شارع االلفى 19العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48891ٌاسر مورٌس راؼب شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  782

 لسم  -صناعات البالستٌكٌه  مرؼم مجمع ال 13عنبر  213 - 195الـتأشٌر:   ، مجمع الصناعات 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  48867عٌشه حمدى دمحم محمود الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  783

 لسم  - 1شمه  -االرضى  - 3مساكن طلعت مصطفى مدخل  12وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان  21191331وفً تارٌخ  48885تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد المعطى صالح عبد المعطى احمد ، -  784

 لسم-, وصؾ الـتأشٌر:   ، الجبل شارع مكه خلؾ جزاره حمامه شمه ارضى

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  48895احمد دمحم صبحى حسن عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  785

 لسم-البٌطاش-، شارع سعد زؼلول متفرع من شارع السالم وصؾ الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  48869محمود سعٌد ابراهٌم دمحم الدوٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  786

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، برج الحدٌنى امتداد هدى االسالم بحرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  48879عبد العال جمال دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  787

 لسم-شمه-خلؾ طٌور االصدلاء 18وصؾ الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسؾ لبلى شارع رٌاض الصالحٌن ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48891ٌوسؾ دمحم حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  788

 لسم-شمه-االول علوى-الـتأشٌر:   ، بجوار كوبرى ابٌس العلوى شارع متولى الشعراوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48892فتحى كامل احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  789

 سبورتنج الدور االرضى محل لسم- شارع االعشى 48الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  48862مصطفى طارق عبداللطٌؾ جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  791

 لسم  -رمل ثانى -لطعه ارض  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش النخل ابٌس الثانٌه خلؾ ثالحه ابو ضٌؾ السٌوؾ 

وفً  48872دمحم اٌهاب لطفى حسٌن رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ٌر والموبلٌات والنجؾالرشوان لعموم التصد -  791

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ٌوسؾ مؽٌره شمه اول علوى 21191331تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48876دمحم مصطفى بسٌونى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  792

 لسم-الـتأشٌر:   ، عزبه علش البر المبلى خلؾ لرٌه ابو ادهم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خدمات النظافه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عبدالحافظ لتورٌد العماله المنزلٌه  -ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم السٌد عبدالحافظ  -  793

الرابع  -ش هارون الرشٌد البر المبلى كوبرى الناموس  7, وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان  21191331وفً تارٌخ  48861

 لسم  -شمه  -علوى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  48886مصطفى محمود دمحم حسن الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  794

 لسم-محل-اسكوت-16شارع  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48863ح سعٌد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مسعد صال -  795

 لسم-الـتأشٌر:   ، المعموره الشاطى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  48882مرٌم عبدالرازق عطٌه ابوهالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  796

 لسم  -محل  -محرم بن  8/ 8ابٌس وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  48861فاروق احمد فاروق احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  797

 لسم  -محل  -مصطفى كامل  -عمارات الضباط  91وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191331وفً تارٌخ  48883ر فرد ،  سبك لٌده برلم    فهد دمحم ٌوسؾ زٌدان ، تاج-فهد للمماوالت العمومٌه -  798

 لسم-شارع مرؼم بجوار شركه النصر 12العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191331وفً تارٌخ  48888اسماعٌل فتحى عبدالحفٌظ حفنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  799

 لسم  - 3شمه  -االول  -طوسون منتزه ثان  25ش متفرع من ش  6, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48864اسالم دمحم دمحم رشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع الملن متفرع من شارع امن الدوله

وفً تارٌخ  48884حفٌظ السنوسى دمحم السنوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد ال-السنوسى للمماوالت العامه -  811

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه العراوه امام فتحى للصابون 21191331

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 21191331وفً تارٌخ  21342احمد على حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  812

 لسم-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع بالل بن رباح ناصٌه شارع ملن حفنى المعموره البلد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48865محمود دمحم عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  813

 لسم  -محل  -سجد الكبٌر بجوار الم -الـتأشٌر:   ، لرٌه احمد عرابى امام المضٌفه 

تم تعدٌل  21191331وفً تارٌخ  48877عبد الرحمن مصطفى محروس ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  814

 لسم-شمه-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه خورشٌد الزواٌده بجوار بماله ابو سعٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  48423لٌده برلم     دمحم عبدالسالم ٌحٌى عامر ، تاجر فرد ،  سبك -  815

أ لرٌه خرٌجى ابو  382الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى/عزبه عبد السالم عامر لرٌه ابو مسعود بجوار مسجد الهدى لطعه 

 لسم-مسعود

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دٌل االسم التجارى الى/محمود عمر دمحم سوٌلم سالم ) محمود سوٌلم للمماوالت والتورٌدات العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك تع -  1

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مماوالت عمومٌه وتورٌدات 21191313وفً تارٌخ  21576لٌده برلم   

 عمومٌه فى مجال النشاط

وفً تارٌخ  21576دمحم سوٌلم سالم ) محمود سوٌلم للنمل و تاجٌر المعدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عمر -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مماوالت عمومٌه وتورٌدات عمومٌه فى مجال النشاط21191313

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  48233ده برلم   دمحم خلٌفه دمحم خلٌفه مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  3

 تعدٌل النشاط الى/ممهى عمومى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  42981احمد حسٌن عبدالحلٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  45895الدلاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خمٌس عوض دمحم خمٌس  -  5

 بٌع مصوؼات ذهبٌه-التأشٌر:  تعدل النشاط الى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  46574ٌاسر كمال دمحم البرادعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 ات بترولٌه )ما عدا اعمال البحث والتنمٌب(اضافه نشاط/خدم

تم تعدٌل 21191314وفً تارٌخ  45991احمد السٌد دمحم السٌد محمود )جزاره السٌد كفته( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مماوالت

تم 21191314وفً تارٌخ  45991تم تعدٌل االسم التجارى الى/ احمد السٌد دمحم السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مماوالت

 19161ٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد جالل دمحم احمد المن-تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/المنٌاوى للحوم المجمده  -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تورٌد اللحوم المجمده21191314وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  19161المنٌاوى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -خالد جالل دمحم احمد المنٌاوى -  11

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تورٌد اللحوم المجمدهتم تعدٌل 21191314

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  37256فاطمه احمد حنفى دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل ؼرض النشاط لٌصبح/مصنع مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  47679رمضان عبد الحمٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هبه  -  12

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تجاره االجهزه الكهربائٌه

تأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ ال21191315وفً تارٌخ  17762دمحم احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 6من المجموعه  36لٌصبح النشاط/عموم االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره -حذؾ نشاط/ تجمٌع وتصنٌع ادوات صحٌه

 (19والمجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  21884احمد شفٌك اسماعٌل موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 لى/تورٌد ادوات مكتبٌهالتأشٌر:  تعدٌل النشاط ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191315وفً تارٌخ  42761محمود طه دمحم دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 اضافه نشاط/بٌع بن

تارٌخ وفً  21455الخالد لتجاره الحدٌد و المعادن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -خالد رجب ابراهٌم صٌام  -  16

والفمره  19تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط/ تشؽٌل معادن واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 21191316

 6من المجموعه  36



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 21191316وفً تارٌخ  21455الخالد لتجاره الحدٌد والمعادن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تعدل االسم التجارى الى -  17

من المجموعه  36والفمره  19النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط/ تشؽٌل معادن واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه  تعدٌل

6 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  12461احمد رشدي احمد حجاج ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 طع ؼٌار سٌاراتالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/ بٌع ل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  29543دمحم ابراهٌم بخٌت احمد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى /بوفٌه لتمدٌم المشروبات السرٌعه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191316فً تارٌخ و 41183احمد مجدى شعبان سعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع مأكوالت جاهزه ومٌاه ؼازٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  21992احمد ناصر كامل اسماعٌل خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / بٌع هداٌا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  41667 عبدالفتاح حراز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم -  22

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه(

سبك لٌده برلم    اشرؾ حسٌن مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  -تم تعدٌل االسم التجارى الى/ الحسٌن للتجاره و التورٌدات  -  23

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/ تجاره و تورٌد الفحم النباتى و المواد 21191317وفً تارٌخ  15161

 الؽذائٌه المعسالت و كافه مستلزمات الكافٌهات

م تعدٌل النشاط , وصؾ ت21191317وفً تارٌخ  15161اشرؾ حسٌن مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/ تجاره و تورٌد الفحم النباتى و المواد الؽذائٌه المعسالت و كافه مستلزمات الكافٌهات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  31172ٌعموب فاٌز صالح بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 /بٌع وصٌانه اجهزه طبٌهالتأشٌر:  اضافه نشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  47951فارس فتحى سالم عبد الحمٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / تورٌدات فى مجال نشاط الخدمات البٌئٌه المتكامله و تورٌد و تركٌب المهمات الكهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  48318موب حامد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ٌع -  27

 تعدٌل النشاط الى/مماوالت نمل برى وبحرى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  45417سماح عبدالمولى احمد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

تم اضافه نشاط / تورٌدات عمومٌه فى مجال نشاط االدوات الكهربائٌه و المٌكانٌكٌه و العدد الٌدوٌه و المواد الؽذائٌه و   التأشٌر:

 مستلزماتها

تم تعدٌل النشاط , 21191311وفً تارٌخ  32167اٌهاب فاروق عبد العزٌز عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 عدٌل النشاط الى/ عموم التورٌدات فى تجهٌز و فرش الحضاناتوصؾ التأشٌر:  تم ت

تم تعدٌل النشاط 21191311وفً تارٌخ  47858هند فاروق صداق برسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -بٌوتى سنتر هند -  31

 , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تورٌد مستلزمات طبٌه

 47858هند فاروق صداق برسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -هند لتورٌد المستلزمات الطبٌه تعدٌل االسم التجارى / ال -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تورٌد مستلزمات طبٌه21191311وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , 21191311وفً تارٌخ  25814رحاب عبد المنعم السٌد خٌر هللا الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 ماعدا المالبس العسكرٌه-وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد ٌونى فورم مالبس رسمٌه 



 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 النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  38457ابراهٌم عبدالؽنى انصارى جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 م عمومى لتمدٌم المشروبات الساخنه و الباردهالتأشٌر:  تم اضافه نشاط / مطع

تم تعدٌل النشاط , 21191311وفً تارٌخ  48189اٌمن دمحم عبدالعزٌز عبدالؽنى كمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 بوفٌه لتحضٌر وبٌع المشروبات الساخنه والبارده-وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191311وفً تارٌخ  12195ً صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌره دمحم مرس -  35

 حذؾ نشاط/االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191311وفً تارٌخ  17422حماده ابراهٌم دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 بٌع باب وشبان-تعدل النشاط الى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  37517مصطفى دمحم السٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر:  حذؾ نشاط/ تجهٌزات طبٌه وتورٌدات طبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191311وفً تارٌخ  12581ؼرٌب حسن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 حذؾ نشاط/االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311تارٌخ وفً  3944رمضان على حسٌن عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / عموم التصدٌر

تم تعدٌل 21191311وفً تارٌخ  2988تعدٌل االسم التجارى الى/مؤمن رشاد خلٌفه مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مكتب تورٌدات اخشاب

وفً تارٌخ  2988الرشاد للمماوالت العمومٌه واالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مؤمن رشاد خلٌفه مهران -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مكتب تورٌدات اخشاب21191311

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  12834صبحى ابراهٌم دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع باب وشبان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  42946دمحم فرحات عوض عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 االعالؾ ومستلزمات مزارع الدواجن-التأشٌر:  تعدل النشاط الى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  29413مٌل مٌخائٌل لالده مكرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماٌكل ج -  44

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/ تورٌد اجهزه كمبٌوتر وكامٌرات مرالبه فٌما عدا الكامٌرات الالسلكٌه وبدون استخدام االنترنت وفٌما 

 عدا خدمات االمن والحراسه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  34321ٌفون صبرى نسٌم عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  45

 التأشٌر:  اضافه نشاط/تصنٌع مشابن ؼسٌل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  41589دمحم دمحم عبدالرحٌم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 مماوالت عمومٌه-:  اضافه نشاط التأشٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  35189دمحم لاسم دمحم ابراهٌم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط / بٌع عصائر ومشروبات ساخنه وبارده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  38291   دمحم خمٌس خمٌس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  48

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع لطع ؼٌار ادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  38916هانم دمحم خلٌل احمد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع فول و فالفل



 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 النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  9551دمحم سٌد سالم احمد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تم حذؾ نشاط االستٌراد واضافه نشاط اداره الكافٌترٌات والمطاعم وتورٌد المواد الؽذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  11892برلم    دمحم احمد عبدالحكٌم سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  51

 حذؾ نشاط/االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  37416هشام احمد دمحم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

نٌه للمنشات و المصانع و المبانى العامه مع الجهات الملزمه التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / االعمال الكهرومٌكانٌكٌه و االلكترو

 بالخصم  و التورٌدات فى مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48338اسالم حمدى عبدالحمٌد محارم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 نع من العجٌن ماعدا البسكوٌتالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مخبز افرنجى و كافه ماٌص

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  42819اٌمان عبداللطٌؾ عوٌس عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجهٌز و بٌع الماكوالت و المشروبات الساخنه و البارده

تم تعدٌل النشاط , 21191313وفً تارٌخ  13231ال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم عبده صابر ابرهٌم عبدالع -  55

 وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/ عموم المماوالت و التورٌدات فى انشطه التكٌٌؾ

التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط , وصؾ21191314وفً تارٌخ  19211صابر احمد دمحم حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 تم تعدٌل النشاط الى / مماوالت نمل بسٌارات المنشاه والسٌارات الؽٌر والنمل الدولى)ماعدا نمل االشخاص(

تم تعدٌل النشاط , 21191314وفً تارٌخ  17881دمحم مصطفى دروٌش مصطفى ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 اد ؼذائٌهوصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/تعبئه وتؽلٌؾ مو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  46997السٌد مسعود على حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مماوالت عمومٌه

ط , وصؾ تم تعدٌل النشا21191314وفً تارٌخ  34462اسالم على عبدالمجٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / جزاره ومشوٌات وعموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  21653دمحم شحاته احمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 مماوالت مٌكانٌكٌه وكهربائٌه-تعدل النشاط الى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48167جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم منصور عٌسى سلٌمان ، تا -  61

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / التصدٌر و المماوالت العمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  7197مروه السٌد عبد التواب مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 شاط / بٌع تون تونالتأشٌر:  تم اضافه ن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  16799اسالم منصور صادق منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر:  اضافه نشاط تصنٌع مالبس جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل 21191317وفً تارٌخ  4759بك لٌده برلم   تم تعدٌل االسم التجارى الى / الضبع لالثاث المكتبى ، تاجر فرد ،  س -  64

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجاره و تورٌد اثاث مكتبى

تم 21191317وفً تارٌخ  4759احمد الضبع احمد عبد الاله ) الضبع لعموم االستٌراد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجاره و تورٌد اثاث مكتبى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  23176اٌمن احمد ابراهٌم عبدهللا سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط / مكتب تصدٌر



 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 النشاط 21191317وفً تارٌخ  33368اسالم عبد الجواد لطب عبد اللطٌؾ عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 ات فٌما عدا خدمات االنترنتخدمات كمبٌوتر وااللكترونٌ-, وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  31783كمال دمحم عبد العزٌز دمحم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 اعمال المماوالت الكهرومٌكانٌكٌه -التأشٌر:  تم اضافه نشاط / تركٌب و صٌانه جمٌع اعمال التكٌٌؾ و التبرٌد 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  22511صطفى دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد م -  69

 تم حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  3148رمضان ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 شاط بٌع الموباٌلاضافه ن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  33316عدلى خلؾ جرجس موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 مصنع بالستٌن-التأشٌر:  تعدل النشاط الى

, وصؾ  تم تعدٌل النشاط21191318وفً تارٌخ  21159احمد مصطفى على الدمرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر:  اضافه نشاط بالى استٌشن فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 21191318وفً تارٌخ  11737حنان احمد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 تعدٌل النشاط الى / تصدٌر و توكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  48294ادى على حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ش -  74

 تجهٌز وطهى وبٌع المأكوالت والمشروبات الساخنه والبارده-التأشٌر:  تعدل النشاط الى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  48511مذكور حامد مذكور خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / استثمار عمارى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  39879ماٌكل ادوار فهٌم عطٌه شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر:  حذؾ نشاط/التسوٌك العمارى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  16714اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عصام الدٌن عبدالرحمن دمحم ، ت -  77

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مكتب تشطٌبات متكامله )صٌانه و ترمٌم منشات خرسانه(

وفً تارٌخ  1792م   تم تعدٌل االسم التجارى الى / جالل دمحم دمحم الشلمانى لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  78

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/ معرض بٌع و شراء السٌارات21191319

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 21191319وفً تارٌخ  1792جالل دمحم دمحم الشلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 السٌارات تعدٌل النشاط الى/ معرض بٌع و شراء

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  21884احمد شفٌك اسماعٌل موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / مماوالت عامه و تورٌدات فى مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191319وفً تارٌخ  48676دمحم دمحم احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 عموم المماوالت و انتاج و تورٌد المصنعات الحدٌدٌه و الهٌاكل المعدنٌه الهندسٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191321وفً تارٌخ  27931مصطفى دمحم ابراهٌم السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 ٌز وطهى وبٌع المأكوالت والمشروبات الساخنه والباردهتجه-وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  4537احمد دمحم السعٌد عبد المادر نشأت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع مالبس داخلٌه



 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 النشاط , 21191321وفً تارٌخ  41516جر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم احمد محمود ابراهٌم الخطٌب ، تا -  84

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط

تم 21191321وفً تارٌخ  48248دمحم مصطفى السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -المصطفى لتورٌد المالبس -  85

 شاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تورٌد معدات كهربائٌهتعدٌل الن

دمحم مصطفى السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تعدٌل االسم التجارى الى/المصطفى لتورٌد المعدات الكهربائٌه -  86

 دات كهربائٌهتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تورٌد مع21191321وفً تارٌخ  48248

تم تعدٌل النشاط , 21191321وفً تارٌخ  27931مصطفى دمحم ابراهٌم السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 تجهٌز وطهى وبٌع المأكوالت والمشروبات الساخنه والبارده-وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  22516ك لٌده برلم   مصطفى ابراهٌم مصطفى عمٌره ، تاجر فرد ،  سب -  88

 التأشٌر:  اضافه نشاط/مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  15746دمحم محمود مصطفى احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع منظفات وتصنٌع منظفات

تم تعدٌل النشاط 21191321وفً تارٌخ  2127احمد مصطفى جمال الدٌن احمد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/تصنٌع الذهب والفضه

ط , وصؾ تم تعدٌل النشا21191321وفً تارٌخ  25522نعمه سعٌد اسحاق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/ مفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  3924عٌد عبد الملن عطٌه عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / عموم التورٌدات فى مجال المماوالت و رصؾ الطرق

تم تعدٌل النشاط , 21191321وفً تارٌخ  43928م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماهر اٌمن عبدالمحسن على لرٌط -  93

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/تموٌن سفن وتورٌدات بحرٌه ومكتبٌه وصناعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  36573احمد دمحم ابراهٌم ابوحادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 (19والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/عموم االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191324وفً تارٌخ  48326ٌده برلم   مصطفى دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  95

 تعدٌل النشاط الى/نمل وتورٌد مواد بناء

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191324وفً تارٌخ  7523نعمه فهمى دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 وحمامات السباحه ومحطات المعالجه ومكافحه الحشرات والموارضاضافه نشاط/اعمال التطهٌر لخزانات المٌاه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  39547ابراهٌم جمال ابراهٌم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / تجاره و بٌع و صٌانه و خدمات المحمول

تم تعدٌل النشاط , 21191324وفً تارٌخ  19922ب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى خمٌس امام احمد جا -  98

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/استٌراد وتورٌد لطع ؼٌار السٌارات

تم تعدٌل 21191324وفً تارٌخ  14161رٌمون عبد المسٌح سلٌمان عبد المسٌح خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 نشاط , وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط / بماله جافه و مٌاه ؼازٌه و بٌره داخل عبوات مؽلمهال

تم تعدٌل النشاط , 21191324وفً تارٌخ  48374جرجس ٌسرى رمسٌس بارح فالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 والحنفٌات)ادوات صحٌه بكافه أنواعها(وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/تصنٌع وتجمٌع خالطات المٌاه ووصالت النٌكل 



 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 21191324وفً تارٌخ  47728دمحم حسام الدٌن دمحم ساسى )ساسى لٌموزٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 مكتب رحالت-النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى 

وفً  47728ساسى)ساسى ترافٌل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم حسام الدٌن دمحم  -  112

 مكتب رحالت-تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى 21191324تارٌخ 

تم تعدٌل 21191324وفً تارٌخ  25835رامى دمحم عبدالمعٌن دمحم شهاب )سنتر شهاب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 ؾ التأشٌر:  تم حذؾ نشاط / االستٌرادالنشاط , وص

تم تعدٌل النشاط , 21191324وفً تارٌخ  48274صالح دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط / بٌع ادوات تجمٌل و ادوات تصفٌؾ الشعر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  4477فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن مصطفى دمحم دمحم حسانٌن ، تاجر  -  115

 التأشٌر:  تم حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  6145عبد المسٌح ونٌس شنودة جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر:  اضافه نشاط/التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  45311لحمٌد دمحم حمٌدو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر عبدا -  117

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , 21191325وفً تارٌخ  47327دمحم عبد الكرٌم عبد العال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 ورشه تجمٌع وتصنٌع حدٌد كرٌتال-تعدل النشاط الى وصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  6574جمال رٌاض عكاشه حنٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع الطوب االسمنتى واالحمر

تم تعدٌل النشاط , 21191326وفً تارٌخ  39942بك لٌده برلم   صالح الدٌن حسن حسٌن مرعى ، تاجر فرد ،  س -  111

 اعمال كهربائٌه)اعمال شبكات التٌار الخفٌؾ(-وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط 

تم 21191326وفً تارٌخ  25217وسام خالد ابراهٌم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الوسام للتجاره و المماوالت  -  111

وتعدٌل النشاط الى/تجاره المواد الؽذائٌه و الفحم و المالبس الجاهزه -صؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط/مماوالت عمومٌهتعدٌل النشاط , و

 )ما عدا المالبس العسكرٌه(واداره الكافٌهات والمطاعم ورحالت اللٌموزٌن

م تعدٌل النشاط , وصؾ ت21191326وفً تارٌخ  11924السٌد حسن عبدالعلى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر:  اضافه نشاط/بالى استٌشن )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  44229سلطان فرج سعد شاعت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 الماكوالت التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط / محل عام لبٌع وتمدٌم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191326وفً تارٌخ  36367جمال دمحم ابوزٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 تم تعدٌل النشاط الى / بماله عامه

دٌل النشاط , تم تع21191327وفً تارٌخ  39311خمٌس عبدالنبى ابراهٌم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تصنٌع وتورٌد مواد بالستٌن لدى الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  41672احمد دمحم على عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تحضٌر و تجهٌز الماكوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191327وفً تارٌخ  25786جابر حامد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  117

 تم اضافه نشاط/ التصدٌر لعموم المنتجات المصرٌه



 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 النشاط , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  27115احمد عبد المنعم حسن طٌلون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 لٌكون النشاط/ بٌع وتجهٌز االسمان-التأشٌر:  اضافه نشاط/ تجهٌز

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 21191327وفً تارٌخ  3178عاشور عٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 تعدٌل النشاط الى/ تجاره الزجاج و البلور

تم تعدٌل النشاط , 21191327وفً تارٌخ  45543تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد المادر دمحم عبد الرحمن ،  -  121

 وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط / عموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  19364رمضان محمود احمد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 تورٌدات مواد بناء ورصؾ الطرقالتأشٌر:  اضافه نشاط/مماوالت عمومٌه و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  31526دمحم السٌد ٌوسؾ عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/ تصنٌع و تعبئه الحلوٌات بجمٌع انواعها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  16276صالح الدٌن عبد المادر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط/ التدرٌب على مجال االداره )فٌما عدا االنترنت و بعد الحصول على التراخٌص الالزمه(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191328وفً تارٌخ  18512،  سبك لٌده برلم   اٌمن سعد دمحم زرٌمه ، تاجر فرد  -  124

 تعدٌل النشاط الى/تجاره وبٌع وتوزٌع مستحضرات التجمٌل ومستلزماتها والمنظفات ومعطرات الجو والتصدٌر

تم تعدٌل 21191328وفً تارٌخ  18512اٌمن سعد دمحم رزٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تصحٌح االسم التجارى الى -  125

النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تجاره وبٌع وتوزٌع مستحضرات التجمٌل ومستلزماتها والمنظفات ومعطرات الجو 

 والتصدٌر

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  31215دمحم مجدى دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 تم اضافه نشاط / مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  42613دمحم احمد جاد الكرٌم خلؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع وطهى وتجهٌز الماكوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191331وفً تارٌخ  1575لٌده برلم   ابراهٌم بكرى السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك  -  128

 تم اضافه نشاط / تخرٌد و تجاره المعادن المخرده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  42711حسام عبدالفتاح بدوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 م لتمدٌم المشروبات الساخنه والبارده والعصائر واالرز بالبنالتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/محل عا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  4118المنصور لتجارة مخلفات السفن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / تكسٌر و كبس الحدٌد الخرده

تم تعدٌل النشاط , 21191331وفً تارٌخ  24652م دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عالءالدٌن عبده ابراهٌ -  131

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191331وفً تارٌخ  47857اٌمن ولٌم برسوم اسحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 ؼذائٌهحذؾ نشاط/ تجاره مواد 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  45371دمحم احمد دمحم عوض هللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ بالى استٌشن )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه(

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    



 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

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48539حسام ابراهٌم عبد الكرٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و21191321وفً تارٌخ  48685نجاح محمود ابوسرٌع سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191313وفً تارٌخ  48551دمحم فاروق احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 خاص

تم 21191315وفً تارٌخ  48329صبحى عبد الجٌد عبد الؽنى لاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -لاس لتجاره المواشى -  4

 لشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتعدٌل نوع ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  48355دنٌا احمد دمحم عبد هللا عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و21191331وفً تارٌخ  48891ٌاسر مورٌس راؼب شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  48659احمد خمٌس دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  48675عمار مجدى السٌد عزب بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48374جرجس ٌسرى رمسٌس بارح فالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48372اسالم محمود دمحم عطٌه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  48413ابراهٌم عبد الحمٌد عبد الرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  48741اسامه رمضان عبده على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48465حسام على حسن ٌوسؾ مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48271ابراهٌم رضا ابوعرب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48492هانى اٌوب زكى بشاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48255كرٌم سٌد عٌسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  48497دمحم رمضان السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  48511مذكور حامد مذكور خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48319ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سالم -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48315منجه دمحم مصطفى ابو الحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48597مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌر صالح ابراهٌم  -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48625محمود دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48613بدالسالم منصور المرسى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمه ع-السالم لالستثمارالعمارى -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191317

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  48811جمال عبد هللا راضى الفٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191328وفً تارٌخ  48855سعٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سها  -  25

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  48515دمحم عبد العزٌز دمحم الكاروؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  48816ر عبد النبى نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمعه عبد الماد -  27

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48724نبٌل سمعان حنا حبشى )معرض نبٌل للمفروشات واالدوات المنزلٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48441خطاب احمد خطاب ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48699جمال احمد عبد الرحمن رزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48449اسماعٌل دمحم محمود عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  48829حسنه السٌد للٌد شرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  48868مصطفى عامر دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  33

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 21191311وفً تارٌخ  48424تم تصحٌح االسم التجارى الى / ٌحٌى السٌد ٌحٌى عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 ر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌ

تم تعدٌل نوع 21191331وفً تارٌخ  48878صبحى دمحم الؽلبان مصطفى ابو عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  48336بشٌر رزق حنا لرٌالس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48343عمرو السٌد بدٌر حسن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  48345جمعه السٌد دمحم لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48526حسن دمحم مصطفى فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -دولٌه لتورٌد الخردوات وادوات التجمٌلال -  39

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191313

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و21191319وفً تارٌخ  48662عادل دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  48663اسالم السٌد ابراهٌم السٌد الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

ؾ تم تعدٌل نوع الشركة , وص21191317وفً تارٌخ  48391محمود حفنى محمود عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  48377صالح دمحم دمحم عرجاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48387عبد الحمٌد فاروق هاشم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191321وفً تارٌخ  48719دمحم وجٌه احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48469صبرى شهٌد عبد الشهٌد جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48481مٌشٌل ابراهٌم خلٌل سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48485سٌد سعدالدٌن عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر ال -  48

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48615احمد دمحم جابر دمحم مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص

تم 21191317وفً تارٌخ  48616صٌدلٌه / اٌمن الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -محمود الخطٌب  اٌمن دمحم -  51

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  48615مصطفى ٌوسؾ مصطفى احمد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 اصالشركة , وصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191326وفً تارٌخ  48792دمحم عمر دهب بكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 خاص

وفً تارٌخ  48793دمحم شحاته للمصوؼات الذهبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -دمحم شحاته عبدالسمٌع شحاته -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع الشركة ,21191326

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  48842رمضان دمحمٌن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  48856دمحم فتح هللا دمحم بشٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  48512دمحم حنفى محمود احمدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48527اسامه دمحم حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191326وفً تارٌخ  48815ه عبدالرحمن محمود عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمع -  58

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  48817دمحم فتحى على مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48695فكرى توفٌك)مؤسسه جوزٌؾ لمستحضرات التجمٌل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دٌفٌد جوزٌؾ -  61

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191321

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48698ٌاسمٌن على شبل مصطفى عباده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48718حنان عبدالحمٌد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191327وفً تارٌخ  48841دمحم جمال على الدٌن مصطفى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 خاص, وصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  48892فتحى كامل احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  48891ٌوسؾ دمحم حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48556لسٌد حلمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌنه ا -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48562جمٌل دمحم عبد الكرٌم عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  48561الكرٌم عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم عبد -  68

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48428سوزان دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48297، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم على ابو حسٌن -  71

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48684عبد الرحمن حسن عبد الحمٌد ندا )صٌدلٌه دكتور/عبد الرحمن حسن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191321

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  48331فرج احمد سالم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48347احمد فؤاد عبد المجٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48524والء محمود فؤاد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  48673دمحم حسن محمود حسٌن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191316وفً تارٌخ  48371بسام دمحم عبد الواحد رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -ن للمماوالت العمومٌهرسال -  76

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  48742شٌماء دمحم حسنٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48463صالح احمد عطٌه جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48491هشام فرج عطٌه دمحم ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48254محمود دمحم محمود طعٌمه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191312وفً تارٌخ  48511خالد دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  48313محروس دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم جمال -  82

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48582منى حسن محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48587لحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نرجس صالح السٌد مص -  84

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  48781صابر احمد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  48774فرد ،  سبك لٌده برلم   نجالء فتحى دمحم حسانٌن ، تاجر  -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48623اسالم السٌد السٌد احمد حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48612،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد فهمى موسى دمحم ، تاجر فرد -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  48799جابر معوض عامر عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  48812، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سمده الزراعٌه واالعالؾمكتب الخٌر لتجاره اال-جبرٌل خٌر رجب اسماعٌل -  91

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191326تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  48844بٌشوى كمال ٌوسؾ صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48533مد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو رشاد اح -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48439وحٌد حسٌن عوض رزق بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191311وفً تارٌخ  48458للمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منجى ممدوح السٌد حسٌن )منجى -  94

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191321وفً تارٌخ  48714السلٌمانى للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد هٌبه عطٌه سلٌمان  -  95

 أشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وصؾ الت

وفً تارٌخ  48715هدٌر احمد حسٌن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -الهدٌر لتورٌد المالبس الجاهزه -  96

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191321

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل21191327وفً تارٌخ  48835دمحم عثمان على عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  48865محمود دمحم عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر: خاص

نوع  تم تعدٌل21191331وفً تارٌخ  48877عبد الرحمن مصطفى محروس ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48289لوزه احمد راضى دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

ارٌخ وفً ت 48414البرعى لالدوات المنزلٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد عزت عبدالرحمن البرعى  -  111

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191317



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  48552صفاء احمد عبداللطٌؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48278دمحم كمال السٌد دؼش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48411عاشورتن لخدمه سٌارتن مكانن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -خالد دمحم صابر مرسى عاشور  -  114

 , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة 21191317

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48557فادى رفعت احمد الجبٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48541دمحم احمد السٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  48335دمحم دمحم لطفى عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48356رحاب محمود على على حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  48361كٌرلس صفوت فاٌك حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48363شهٌره اسماعٌل حامد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  9551 سٌد سالم احمد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  48669دمحم رفعت عبد المعز عبد الستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  48396المٌر عبد المسٌح فاٌز عبد المسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  113

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48727ابراهٌم على احمد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48734مٌالد زكى عبدالمالن بساده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48735عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48276ٌسرى خٌرى محمود الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191311وفً تارٌخ  48489طارق فواز صدٌك عبدهللا)بٌوتى سنتر فواز( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 اصنوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خ
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48272عواطؾ شعبان خمٌس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48277معتصم احمد حافظ عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  48321سهٌر دمحم ابوطالب البابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48323عبدالعزٌز انور سلطان بٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48593شرٌؾ دمحم احمد همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  48599واعر سوبر ماركت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -دمحم واعر عثمان حسن -  124

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  48828دمحم رمزى زكرٌا دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  48115ولٌد دمحم سالمه دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191312وفً تارٌخ  48513سٌن عبد الجواد عبد المحسن حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌا -  127

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  48517عبدهللا حمدى دمحم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  48826عمر دمحم على سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48429دمحم سعد عبدالمجٌد الكرٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48444شٌماء دمحم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  48693اسراء رمضان دمحم عبدالعاطى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  48821هانى نصرى عٌسى ابوسٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191326وفً تارٌخ  48823دمحم على حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48451 ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسؾ اشرؾ دمحم -  135

 التأشٌر: خاص
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وفً  48453دمحم عبدالمادرهاشم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -الهاشم لتجاره مواد البناء والمماوالت العمومٌه -  136

 , وصؾ التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع الشركة21191311تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  48725ٌسن دمحم ٌسن عبد الشكور المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 , وصؾ التأشٌر: خاص

فرد ،  سبك لٌده برلم    خدمات النظافه ، تاجر -عبدالحافظ لتورٌد العماله المنزلٌه  -ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم السٌد عبدالحافظ  -  138

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191331وفً تارٌخ  48861

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  48886مصطفى محمود دمحم حسن الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  48631سبك لٌده برلم   مصطفى حسٌن دمحم حسن ، تاجر فرد ،   -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  48339شٌماء جابر حسن حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48348رلم   ماهر سعٌد حنفى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48353دمحم فتح هللا ضٌؾ هللا جاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48536 ماجد ماهر عوض مٌنا سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  48671نصر شكرى نصر الملط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48364بك لٌده برلم   عبده حجازى شحاته حجازى )حجازى لالستٌراد و التصدٌر( ، تاجر فرد ،  س -  146

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191316

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48381زٌنب حسٌن مدكور اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48412اهٌم الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد الناصر احمد ابر-الحداد لتجاره السٌارات -  148

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191317

هشام حمدٌن حامد دمحم ابراهٌم حجازى)مؤسسه المتحده لتجاره وبٌع االسمان الطازجه والمملحه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  149

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم 21191321وفً تارٌخ  48738برلم   

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48474مروه دمحم ابراهٌم السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع21191313وفً تارٌخ  48281دمحم سامح ابراهٌم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48491حسن احمد حسن سالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم 21191313ارٌخ وفً ت 48258دمحم فرج سوٌكر جوٌدى )سوٌكر للمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  48514تٌسٌر جوده دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  48321رحاب خلٌل ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  48864اسالم دمحم دمحم رشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 21191325وفً تارٌخ  48771سلمى احمد ادمحم الؽمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  48591السٌد ابراهٌم دمحم عمل )عمل للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191325ٌوفً تارٌخ  2485اٌمن ودٌع ممار عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191317وفً تارٌخ  48611حمٌد عبد صاوى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -الصاوى للمماوالت العامه -  161

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191325وفً تارٌخ  48786دمحم احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48622اٌمان سعد اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  48798رٌد لرنى صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاتن ف -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  48816دمحم سالم سٌد احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  48849دالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود سعٌد عب -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48434دمحم حسن كامل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48441، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن مصطفى حسن دمحم فاٌد  -  167

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  48689احمد فتحى عكاشه شباره )اسمان عكاشه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191311وفً تارٌخ  48454ماعٌل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منه هللا حسٌن على اس -  169

 , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  48831محمود عبدهللا محمود مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48715ٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى محروس جوده منمر -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  48712رانٌا احمد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -رانٌا للمالبس الجاهزه -  172

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  19716الرحمن عبد العلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عشرى عبد  -  173

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48884عبد الحفٌظ السنوسى دمحم السنوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -السنوسى للمماوالت العامه -  174

 وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , 21191331

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48567منٌر داود البدرى جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  21244السٌد دمحم السٌد حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  21244السٌد دمحم السٌد حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48683اسالم علٌوه دمحم وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48357سلوىدمحم عبدالعزٌز رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48538عزت عبد السالم دمحم العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -العٌسوى لالدوات الصحٌه -  181

 صؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , و21191313

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  48674اسالم على ابراهٌم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع تم 21191316وفً تارٌخ  48362كامٌلٌا للبماله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -كامٌلٌا دمحم ابراهٌم الجرٌتلى  -  182

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48721ٌاسر حمٌده مرضى جوٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة تم تع21191321وفً تارٌخ  48726سناء دمحم المهدى عبدالرحمن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191321وفً تارٌخ  48739دمحم على احمد النمر )النمر لالدوات الكهربائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312 وفً تارٌخ 31918دمحم دمحم مرسى الخراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 21191321وفً تارٌخ  48732احمد دمحم دمحم جبر امٌن )االمٌن لالستٌراد والتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48494برلم   عالء على رجب دمحم السخاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  188

 وصؾ التأشٌر: خاص

 48261مصطفى محمود على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -المصطفى لتصنٌع المعادن وتورٌد وتجاره المعادن -  189

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191313وفً تارٌخ 

وفً  48263احمد محمود على احمد كلسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -المحمود لتصنٌع وتورٌد وتجاره المعادن -  191

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191313تارٌخ 

وفً تارٌخ  48311حسام عادل على السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -الحسام للمستلزمات الطبٌه -  191

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191314

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48322عبده منصور عبدالعزٌز خٌرهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48581احمد السٌد دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  48773اٌناس السعٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48588هدى عز الدٌن طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  48779ماهر دمحم حسان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  48596دٌاب للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد دٌاب حامد مصٌلحى -  197

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  48814سعٌد احمد عبد هللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191327وفً تارٌخ  48827حمدى عثمان محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  48516نور الدٌن دمحم السٌد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191321وفً تارٌخ  48691الزؼبى محسن احمد طلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  48821جرجس صلٌب لولا حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش21191311وفً تارٌخ  48451صفوت عبد الكرٌم كٌالنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة 21191311وفً تارٌخ  48468دمحم عبد العال عبد الستار عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 , وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو21191331وفً تارٌخ  48862مصطفى طارق عبداللطٌؾ جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  48872دمحم اٌهاب لطفى حسٌن رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -الرشوان لعموم التصدٌر والموبلٌات والنجؾ -  216

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191331تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  48876دمحم مصطفى بسٌونى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48265فوزٌه وٌفى احمد وٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48397فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حمدى ابراهٌم الحدٌدى ، تاجر -الحدٌدى لتورٌد لطع ؼٌار السٌارات -  219

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191317

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48284احمد جمال حسنى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48542ر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم الفوال ، تاج -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  33375ابانوب مجدى عوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  48889،  سبك لٌده برلم    احمد محسن احمد احمد الكردى ، تاجر فرد -  213

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  48682دمحم امٌن عباس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  48665ك لٌده برلم   سعٌد عبد الستار ابو زٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سب -  215

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48554امٌل دانٌال باسلٌوس حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  48679برلم    اسامه جوده فاضل ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  217

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48376حسام عبدالمطلب عزب مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  48378دمحم شكرى مخلوؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48392ابراهٌم عباس احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48728 دمحم عوض حسن عبد المعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  48744بسام عبدالحافظ منصور صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48251ت عثمان ابراهٌم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ثاب -  223

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  19245ؼاده فتحى دمحم سالم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48273عبدالمادر دمحم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  48312اسالم نعٌم سالمه السعٌد المنجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  48311م رمضان ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسال -  227

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48327دمحم سعٌد عبد العظٌم دمحم االسونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48598ٌه سمٌر عطٌه مٌسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وج -  229

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48617دمحم جمعه لناوى على عبدهللا )ورشه المناوى العمال النجاره( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ21191317

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48618ساره على دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  48791وحٌد السٌد دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 صالتأشٌر: خا

وفً تارٌخ  48848اشرؾ عالم لتوزٌع كٌماوٌات البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -اشرؾ دمحم حسٌن ابراهٌم عالم  -  233

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191328

وفً تارٌخ  48511حسن سٌد حسن احمد دهب )دهب للمالبس و المفروشات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191312

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48427عزه عبدالرازق امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326 وفً تارٌخ 48811دمحم محمود شعراوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  48818هوٌده دمحم متولى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48696امٌره دمحم لطفى ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  48731هشام اشرؾ احمد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 21191311وفً تارٌخ  48445احمد عوض مرجى هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191331وفً تارٌخ  48871عبد الرحمن محمود مصطفى الباجورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191331وفً تارٌخ  48871دمحم عاطؾ حمدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  48875عبدالنبى ٌحٌى ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو21191314وفً تارٌخ  48555دمحم عبدالمنعم شحاته دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  48633عماد حلٌم لبٌب مكارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التأشٌر: خاص

الشركة تم تعدٌل نوع 21191315وفً تارٌخ  48351سحر عبدهللا دمحم حسنٌن السالمونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48337عمر عاطؾ عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  48671ناجى شعبان شعٌب ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 التأشٌر: خاص

تم 21191316وفً تارٌخ  48382على عبد الرحمن عاشور دمحم نصر )مكتبه عاشور( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 أشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48384عابدٌن ابراهٌم محمود عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48411خمٌس دمحم سلٌمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 : خاصالتأشٌر

تم 21191311وفً تارٌخ  48464مهند احمد محمود الشبكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تابلوه للتشطٌبات والدٌكور -  252

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال21191313وفً تارٌخ  48257ابراهٌم على ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  48863مسعد صالح سعٌد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  48595وداد دمحم فتحى محمود ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  48785ابراهٌم دمحم حسن عنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  48612شادى عبدالمنعم ابراهٌم دمحم الجداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 ة , وصؾ التأشٌر: خاصالشرك

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48619العرالى سعد على العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  48812وفاء فرج رضوان عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 التأشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  48811حسن عباس ضاحى عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191328وفً تارٌخ  48847جمال عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصؾ التأشٌر: خاص الشركة ,

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  48851دمحم حسن مرسى عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  48515ابراهٌم عمر مندور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  48521عبداللطٌؾ دمحم عبداللطٌؾ موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48532على عثمان سعد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48688دسولى محمود دسولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191311وفً تارٌخ  46691، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عثمان لالٌشارب-سماح عثمان دمحم عاشور -  267

 أشٌر: خاصالشركة , وصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48717انطون بخٌت بشاى الالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48717حسن زكرٌا سلٌمان الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  48834احمد فتحى زكى دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48473هانى سعد دمحم توتو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  48882بدالرازق عطٌه ابوهالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مرٌم ع -  272

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48291محمود احمد دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  48415سٌد دمحم ابراهٌم ابو الحاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌده حسن ال -  274

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48529احمد دمحم دمحم سلٌم كبٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191314وفً تارٌخ  48292عمرو عبدالستار موسى عبدالحمٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48425ٌسرا احمد عٌسى دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48577احمد دمحم فرحات محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  48767ابراهٌم بدر اسماعٌل عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191314وفً تارٌخ  48313ٌحٌى على دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48338اسالم حمدى عبدالحمٌد محارم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48349مح ابراهٌم ابراهٌم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سا -  282

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48522دمحم عبد هللا عثمان سٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  48677عزٌزه دمحم جبرٌل حمد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48551حمدى احمد على ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  48681مد حسٌن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح اح -  286

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48381وائل عبدالكرٌم عبدهللا هٌبه سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  287

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48721لؾ الدهراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن حسٌن خ -  288

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  48499احمد عبدالؽفار حامد عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  289

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48741عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محسن فوزى عبٌد  -  291

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48459رانٌا سٌد احمد حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48462اله خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرم كرم هللا عبد ال -  292

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48252محمود سلٌمان محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48482ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد برهام عبد هللا  -  294

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191313وفً تارٌخ  48281الشٌماء ابراهٌم احمد مرسى البٌضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  48781حسن الحضرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن محمود  -  296

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48589رشا عبدالوهاب عبدالعال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  297

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191325وفً تارٌخ  48772ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب فؤاد دمحم -  298

 خاص

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  48614مصطفى عبدالرسول سلٌمان هارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  299

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48626مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالصبور دمحم اح -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  48813دمحم ٌس ابو الٌزٌد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  48837تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم اشرؾ دمحم حافظ دمحم ،  -  312

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  48846عثمان احمد عثمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48531فرد ،  سبك لٌده برلم    محب فرج متولى لطب الحلوانى ، تاجر -  314

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  48814رزق ابراهٌم عبدالرؤؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48438دمحم فضل هللا عون مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48713معرض عاٌزٌنه لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -رمضان دمحم عاٌزٌنه عبدالنبً  -  317

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع21191321

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191317وفً تارٌخ  48412دمحم سعٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر21191331وفً تارٌخ  48869محمود سعٌد ابراهٌم دمحم الدوٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  48879عبد العال جمال دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال21191317وفً تارٌخ  48416خالد عبدالمنعم زكى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191313وفً تارٌخ  48285حنان على عبدالسالم المؤذن )المؤذن ماركت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو21191314وفً تارٌخ  48565ٌسرى على حسن توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  48644سعد دمحم زٌدان عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48318عبله عنتر فارس خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48545سامح ابراهٌم السٌد فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48328احمد حجازى احمد حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -حجازى للمماوالت العمومٌه -  317

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع 21191315

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48344رمضان عبدهللا دمحم دمحم ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 وصؾ التأشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال21191316وفً تارٌخ  12691دمحم حنفى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48342طلعت حمٌد احمد ابو حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191331وفً تارٌخ  48888اسماعٌل فتحى عبدالحفٌظ حفنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 لشركة , وصؾ التأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48528سحر نبٌل رجب حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48541شٌماء ممدوح عبدهللا عبدالناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191319وفً تارٌخ  48664سلطان عبد الونٌس شملوؾ عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع تم تعد21191317ٌوفً تارٌخ  48391اسما مٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -اسماء ابراهٌم بسٌونى محمود  -  325

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48733جورج جورجى ولٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 التأشٌر: خاص

خ وفً تارٌ 48461جمال عبد الناصر رشٌد سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -سلطان للمماوالت العمومٌه -  327

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191311

تم تعدٌل 21191311وفً تارٌخ  48461للمماوالت العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد ٌسن كامل عبد السالم -  328

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48483م   عبد العزٌز ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  329

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48274صالح دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  48583برلم   احمد مصطفى احمد مصطفى كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  331

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  48585عمرو عادل عبداللطٌؾ سلٌم البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  48775برلم    تامر فرؼلى ابراهٌم فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  333

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  48778اٌه جمال دمحم عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  48614ٌحٌى عبدالحمٌد السٌد عبدالحمٌد السلخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  48791احمد عبد المحسن دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  48857دمحم سعٌد عبدالسمٌع صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  337

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191312وفً تارٌخ  48511تامر احمد عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  338

 شٌر: خاصالشركة , وصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48531جالل ابراهٌم سٌد احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  339

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  48824ابراهٌم فاٌز حتٌته حمدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48697اشرؾ حسن دمحم حسن ابوحبسه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48446جهاد فوزى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48716دمحم سٌد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48711ٌحٌى دمحم حسٌن صالح فخرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191327وفً تارٌخ  48839مضان محمود على عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ر -  345

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191327وفً تارٌخ  48841محمود حسانٌن عبدهللا احمد عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48267دمحم اٌمن دمحم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  347

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48417خالد عبدالحمٌد عبدهللا ساطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  348

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48399سولى عبد العزٌز بدر سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم الد -  349

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48283امٌن محمود احمد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  48341احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد كمال -  351

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48351حسام السٌد السٌد دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48521عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جالل حسن -  353

 التأشٌر: خاص

تم 21191313وفً تارٌخ  48525دمحم على حسن ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -سٌال للنمل بالسٌارات  -  354

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  48668امال مصطفى على ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48546دمحم على عبد الحلٌم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48361مروه فرج احمد فرج الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  357

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48415دمحم عبدالؽنى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  358

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48385لسٌد سالمه مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ا -  359

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48731اسالم دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48466ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نبٌل منٌر خله لالد -  361

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48471دمحم صبرى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191311وفً تارٌخ  48487اٌمن دمحم عبدهللا زٌتون)زٌتون ستار( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  363

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191313وفً تارٌخ  48261تامر ممدوح دمحم المرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -المرم لالستثمار العمارى -  364

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصنوع 

وفً تارٌخ  48324السٌد فرج ٌوسؾ محمود مزٌود )الفرج لتجاره االعالؾ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191315

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  48771مسعد دمحم دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48591احمد سعٌد بركات دمحم جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  367

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  48782كرٌستٌنا نبٌل امٌن مٌنا حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  368

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48611عصام جمعه عبدالرسول عمٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -معرض عمٌله لتجاره السٌارات الحدٌثه -  369

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191317

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  48794لٌده برلم   عمرو سمٌر دمحم حسنى الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك  -  371

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48629دمحم احمد اسماعٌل الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  371

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191327وفً تارٌخ  48836بك لٌده برلم   محمود احمد اسماعٌل على عبد المولى ، تاجر فرد ،  س -  372

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191328وفً تارٌخ  48843احمد عبدالنبى مراجع معتوق الزؼٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  373

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  48518د ،  سبك لٌده برلم   ٌاسمٌن رضا ابراهٌم دمحم بدر ، تاجر فر -  374

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  41897طاهر احمد ٌونس موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  375

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48431برلم   دمحم اسماعٌل عوض برٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  376

 التأشٌر: خاص

وفً  48442اسالم عاطؾ راضى مصطفى راضى )راضى لبٌع المواد الؽذائٌه بالجمله( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  377

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191311تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48691كامل مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو عبد المنعم  -  378

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191321وفً تارٌخ  48722هانى مرلس سلٌم حنا )مؤسسه سلٌم للتورٌدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  379

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  48861روق احمد فاروق احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فا -  381

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191331وفً تارٌخ  48883فهد دمحم ٌوسؾ زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -فهد للمماوالت العمومٌه -  381

 خاص نوع الشركة , وصؾ التأشٌر:

وفً تارٌخ  48266سمٌر ظرٌؾ كمال ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مؤسسه ٌعموب لتورٌد المالبس الجاهزه -  382

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191313

ع الشركة , تم تعدٌل نو21191313وفً تارٌخ  48286عمر عبدالوهاب احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  383

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48419مصطفى محمود احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  384

 التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21191314وفً تارٌخ  48563صباح ٌونس عبد الجلٌل رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  385

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191315وفً تارٌخ  48331سعد حسن عٌسى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -سعد للمماوالت العمومٌه -  386

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع21191331وفً تارٌخ  48893دمحم عادل دمحم الحفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  387

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  48896احمد دمحم مصطفى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  388

 وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد21191319ٌوفً تارٌخ  48661دٌنا نصر دمحم عطٌه جاد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  389

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  48661احمد فتحى هاشم دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  391

 وصؾ التأشٌر: خاص
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عدٌل نوع الشركة تم ت21191319وفً تارٌخ  48667احمد عبد العظٌم البابلى عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  391

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191317وفً تارٌخ  48389هٌثم احمد دمحم هدهود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -هدهود لتورٌد المواد الؽذائٌه -  392

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48386عبد المادر دمحم عبد المادر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  393

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48394اٌه جمال رزق سلٌمان مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  394

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48395باسم عصام الدٌن دهشور احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  395

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191311وفً تارٌخ  48476صٌدلٌه الدكتور ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم ناجى عبدالمادر الشباسى  -  396

 كة , وصؾ التأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48478حنان صبحى عبداللطٌؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  397

 وصؾ التأشٌر: خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك21191311وفً تارٌخ  48486اسالم سعٌد السٌد دمحم فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  398

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48271اسالم خمٌس على عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  399

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  48788دمحم محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  48859فتحى على ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  41829مروه على دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48611نظٌر مورٌس مجلى مكارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  48795سمر دٌاب مصطفى الزرله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  48797ى عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ربٌع عٌس -  415

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191328وفً تارٌخ  48852عبدالحلٌم عبدالصبور عبدالعزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  48854عٌل احمد على ؼبٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان اسما -  417

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  48519ماٌكل عادل عبدالمسٌح تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  418

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  48514مد دمحم العفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر احمد حا -  419

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48537عمرو ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48692ان حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عادل سلٌم -  411

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48711صالح فتحى دمحم شوشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  48716براهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رافت دمحم عبدالمنعم ا -  413

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191327وفً تارٌخ  48831حامد دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 خاص

وفً تارٌخ  48881عود ابراهٌم عبد العزٌز معتمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مس-مسعود لتجاره المواشى -  415

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191331

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  25953مصطفى لطفى محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48569نصور شنوده داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى م -  417

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48293احمد ابراهٌم احمد مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  418

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191314وفً تارٌخ  48572صٌاد)اسمان الصٌاد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حسن دمحم ال -  419

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48296مجدى دمحم عبدالعزٌز ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48548رضا السٌد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48333الرمن عبد الشكور دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  48352ٌه دمحم السٌد الحاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناد -  423

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48455تم تعدٌل االسم التجارى الى / الفاروق للمالبس الجاهزه و المفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  424

 ركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الش21191311
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تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  48547خالد عبدالحمٌد عبدالجٌد على السنٌتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

ركة , وصؾ تم تعدٌل نوع الش21191319وفً تارٌخ  48676دمحم دمحم احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48365منى احمد المطب دمحم زٌن الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  427

 وصؾ التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال21191316وفً تارٌخ  48367احمد دمحم عٌد على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  428

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48723محمود بكر دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  429

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48737دمحم ابراهٌم دمحم حسن عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 التأشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48731هشام اشرؾ احمد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191311وفً تارٌخ  48495ثروت احمد عزالدٌن السٌد احمد )مطحن بن عزالدٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص تعدٌل

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48269ابراهٌم اسماعٌل احمد ابوحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21191313وفً تارٌخ  48264مدحت البٌومى دمحم ابراهٌم البابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  434

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48279دمحم الحسٌن احمد النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  435

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191312وفً تارٌخ  48513مصطفى شعبان دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48317مصطفى دمحم بخٌت دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  437

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48317سماح على على على فرعاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  438

 التأشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48319منى طه احمد ابراهٌم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  439

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  48769امٌن دمحم على الركاٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  48592ٌاسر دمحم السٌد على)فضٌات ٌاسر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  48783دمحم حمزه على دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48624منى كمال الدٌن محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  443

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  48815دمحم على خضٌرى عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  48518دمحم احمد عاشور حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  445

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48534سامى زكى ارمٌس سفٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48687عبدالنبى على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  447

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48819المصطفى للتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -هٌام مصطفى محمود دمحم  -  448

 شٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأ21191326

وفً  48455فاروق صالح دمحم ابراهٌم ٌونس )الصالح للمالبس الجاهزه والمفروشات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  449

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191311تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48456السٌد زكرٌا اسماعٌل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  48832مصطفى حسن السٌد احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48713رائد ربٌع عزب دمحم البكساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48413سهٌله دمحم عصام نجٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مؤسسه سهٌله لتورٌد المواد الؽذائٌه -  453

 لشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع ا21191317

وفً تارٌخ  48866هانى سمٌر عبدالمالن )صٌدلٌه الدكتور هانى سمٌر عبدالمالن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191331

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331ٌخ وفً تار 48881احمد دمحم عبدالسالم عون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 التأشٌر: خاص

تم 21191313وفً تارٌخ  48543لؤى محسن حسٌن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -محسن للشحن والتصدٌر -  456

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  48358دمحم على دمحم الخانكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  457

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48359جمال عبدالموجود السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  458

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48544ابراهٌم محمود دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  459

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48553حنا مكرم ؼالى برهوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  48678ماجد فروٌز عطاهللا حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  48681عبد المؤمن محمود احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48375عبده محمود ابو عرب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48418عبدالحلٌم حسن عبدالرازق داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48685نجاح محمود ابوسرٌع سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191321وفً تارٌخ  48729هند مصطفى احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -بٌوتى سنتر هند  -  466

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311ٌخ وفً تار 48467دمحم عادل فتحى عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  467

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191314وفً تارٌخ  48314احمد نور الدٌن دمحم نور الدٌن متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  468

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  37161عبد الحمٌد السعٌد دمحم حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  469

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  48496اسماعٌل فراج توفٌك احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  471

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313تارٌخ  وفً 48275شٌماء دمحم انور عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  471

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48262لبنى منصور سٌد دمحم زعبوط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -منصور لالستثمار العمارى -  472

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191313

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  31582برلم    على على دمحم عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  473

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  48858لبنى دمحم دمحم على نور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  474

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  48325اشرؾ عطاى بهٌج على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  475

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  48326مصطفى دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  476

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48584عاصم عبدالاله عبدالاله احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  477

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  48586عبدالعزٌز عبدالمنعم عبدالعزٌز ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  478

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  48777احسان احمد جمعه فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  479

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  48819دمحم سعٌد حنفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  481

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  43991مٌر رٌاض بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌنا س -  481

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  48822والء دمحم احمد دمحم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  482

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  48825ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم شعبان احمد  -  483

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48447دمحم سعٌد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  484

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191311وفً تارٌخ  48448سبك لٌده برلم    هبه على دمحم على ، تاجر فرد ،  -  485

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  48873مروى دمحم رزق اللمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  486

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  48874رلم   سوسن طه عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  487

 التأشٌر: خاص

تم 21191317وفً تارٌخ  48398دمحم ابراهٌم عسران ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -العسران لتورٌد مواد البناء -  488

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  48632لٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبدالوهاب دمحم احمد خ -  489

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48282عاشور احمد احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  491

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48686، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   باهٌه جارح دربال عمر جارح  -  491

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  48341احمد مجدى احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  492

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  42761،  سبك لٌده برلم    محمود طه دمحم دمحم عطا ، تاجر فرد -  493

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  48657عمرو محمود عبد الحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  494

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  48672ه برلم   احمد رشاد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  495

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  8685احمد دمحم حسن دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  496

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  48366ولٌد عاطؾ ٌونس سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  497

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48383محمود دمحم محمود رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  498

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317ارٌخ وفً ت 19521امل دمحم عبد المنعم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  499

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  48736حموده دمحم احمد حموده )كافٌترٌا حموده( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311ً تارٌخ وف 48472مدحت دمحم دمحم فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48481امٌن عطٌه امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313ٌخ وفً تار 48256دعاء احمد شحاته محمود ابوكلٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48268اسالم عمر صالح السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191312وفً تارٌخ  48512وفاء صابر انور على العمراوى )كوافٌر وفاء( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  48318احمد ٌعموب حامد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325خ وفً تارٌ 48768دمحم محمود بخٌت احمد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  517

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48594رضا السٌد احمد عارؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  48784امٌره دمحم سعٌد حامد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  519

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48611فادى سامى ابراهٌم ٌوسؾ اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48628رانا نبٌل وهٌب سلٌمان بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191326وفً تارٌخ  48811احمد عبد الحمٌد صالح عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 : خاص, وصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  48851دمحم احمد محمود دمحم برؼش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191312وفً تارٌخ  48519صفاء رضا عبداللطٌؾ ابراهٌم المعناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 لتأشٌر: خاصالشركة , وصؾ ا

تم 21191326وفً تارٌخ  48817ماركو منسى نجٌب ٌسى )صٌدلٌه د/ماركو منسى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع تم 21191311وفً تارٌخ  46691، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عثمان لالٌشارب-سماح عثمان دمحم عاشور -  516

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48452طلعت فهمى دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  517

 التأشٌر: خاص

, وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة21191321وفً تارٌخ  48712محمود دمحم احمد راؼب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191311وفً تارٌخ  48457دمحم ممدوح خلٌل مصطفى الدناصورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  519

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  48833كٌرلس عادل جورج حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  48714مصطفى جابر شمندى دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48414احمد دمحم احمد الرشٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  48867عٌشه حمدى دمحم محمود الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  523

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191331وفً تارٌخ  48885عبد المعطى صالح عبد المعطى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  524

 صؾ التأشٌر: خاصالشركة , و

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  48895احمد دمحم صبحى حسن عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  525

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48334دمحم عوض مصرى عبد الحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -المصرى لتورٌد المواد الؽذائٌه -  526

 م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصت21191315
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تم 21191315وفً تارٌخ  48332ابراهٌم بؽٌض صالح هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -بؽٌض لتجاره المواشى -  527

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315تارٌخ  وفً 48346دمحم السٌد دمحم توفٌك المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  528

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  48887دمحم كمال عبدالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  529

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313 وفً تارٌخ 48523طارق ٌحٌى عبد اللطٌؾ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48529احمد دمحم دمحم سلٌم كبٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  48658احمد حمدى دمحم المصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  532

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  48666دمحم عبده مخلوؾ بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  533

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو21191317وفً تارٌخ  48393سنٌه فتحى عبدالحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  534

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  48379حسام احمد محمود محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  535

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ21191317وفً تارٌخ  48388نادٌه حسن دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  536

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  48743احمد عبدالنبى احمد بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  537

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48477دمحم رفٌك زكى دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  538

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48253السٌد مسعود عبد اللطٌؾ خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  539

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191311وفً تارٌخ  48484نور الهدى اسماعٌل حسٌن عبد هللا بالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  541

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  48259احمد دمحم ابو الوفا صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -الوفا للتورٌدات -  541

 وصؾ التأشٌر: خاص الشركة ,

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48616نٌرمٌن جمال الدٌن حسن فتحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  542

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  48613ساره رزق عبدالمنعم احمد المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  543

 , وصؾ التأشٌر: خاص الشركة
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تم 21191326وفً تارٌخ  48789جورجى لبٌب ولعان المعلم )جورجى لالكسسوار( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  544

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21191317وفً تارٌخ  48621ابراهٌم دمحم عبدالمادر محارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  545

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  48796دمحم ابراهٌم محمود امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  546

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن21191328وفً تارٌخ  48845احمد عبد العظٌم دمحم جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  547

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  48517احمد مجدى سٌد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  548

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 21191311وفً تارٌخ  48432عصام عبدالحمٌد المهدى الجمٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  549

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  48813ماجد جرجس جوهر شكر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 وصؾ التأشٌر: خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك21191311وفً تارٌخ  48437دمحم حسن اسماعٌل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48694سعد ابوراجح سعد بداره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  552

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  48711اسماء دمحم السٌد عطا هللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  553

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48711احمد زكرٌا دمحم الطباخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  554

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48471على محمود على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  555

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل 21191321وفً تارٌخ  48719اٌمن دمحم احمد محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -االٌمن للمماوالت -  556

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  48838على مصطفى ابراهٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  557

 التأشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  48894اٌمن حسٌن دمحم عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  558

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  48287هبه راشد ابو المعاطى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  559

 تأشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48566مروه احمد مصطفى معاذ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  561

 التأشٌر: خاص
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وفً تارٌخ  48561حسن عبدالحمٌد ابراهٌم سعد )مكتب حسن عبدالحمٌد للتشطٌبات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  561

 ٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعد21191314

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  29766وائل عبد المادر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو21191314وفً تارٌخ  48294شادى على حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  563

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48424ٌحٌى السٌد ٌحٌى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  564

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  48764دمحم عبداللطٌؾ مطاوع سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  565

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  48636اسماء ابوبكر اسماعٌل عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  566

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  24254مجدى للته تنجرى للته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  567

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48298نبٌل كمال فرؼلى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  568

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  16861ل عبد هللا ابو العنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد جما -  569

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  48648احمد عٌد برٌن خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  571

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  48649الدٌن مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم منٌر صالح -  571

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  48746احمد عبدالفتاح سعد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  572

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  48748لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن عبدالعظٌم ع -  573

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  48758حمدى نجاح دمحم الحو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  574

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  48759اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن ابراهٌم دمحم بخٌت ابو عون ، ت -  575

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48411دمحم ابو المعاطى مصطفى بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  576

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  27931عٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم ابراهٌم السٌد اسما -  577

 , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21191311وفً تارٌخ  48433كرٌم عبدالسالم مرسى عبدالسالم ابوشعره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  578

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  48637محمود سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد رفاعى سٌد -  579

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  48638مدحت فاٌز دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  581

 التأشٌر: خاص

تم 21191314وفً تارٌخ  48581لتجاره المواد الؽذائٌه بالجمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رباح-دمحم رباح دمحم حسن -  581

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48621اشرؾ السٌد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  582

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191311وفً تارٌخ  48422سمر محمود احمد محمود العجٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  583

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  15183احمد محمود بسطاوى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  584

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  48571ى سعٌد عدلى بطٌخ لرٌالوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاد -  585

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  48646مٌنا عاطؾ خمٌس تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  586

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48647على عبد الفتاح دمحم الؽرابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -لعموم االستٌراد والتصدٌر  الؽرابلى -  587

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191318

وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة ,21191324وفً تارٌخ  48762مصطفى عبده عبد هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  588

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  48288لٌلى دمحم حسن حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  589

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  48639منال ٌوسؾ السٌد السٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  591

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48576جرجس نصٌح ؼالى جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  591

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48316عبد اللطٌؾ حسن عبد اللطٌؾ حسن سٌؾ )سٌؾ لالنتاج الحٌوانى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  592

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص تم تعدٌل21191314

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  48655وائل دمحم زكى احمد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  593

 التأشٌر: خاص

, وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 21191324وفً تارٌخ  48753محمود صبره احمد صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  594

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48417دمحم سامى السٌد الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  595

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48619احمد دمحم خمٌس دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  596

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  48575شادى السٌد عبدالفتاح على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  597

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  48765دمحم خلؾ دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  598

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  48634دمحم خلٌفه عبدالمحسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  599

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  48635رافت عجٌب شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جورج  -  611

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  48787اسماء شولى زكى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48579بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام دمحم خمٌس  -  612

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  48642هانى مٌخائٌل بطرس مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  48651احمد رجب مبرون عبد اللطٌؾ فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -اكههفوده لتورٌد الخضار والف -  614

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191318

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  48751احمد شعبان جمعه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  615

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48368هانى متولى عبدالعزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  48631طارق عبد الحمٌد مصطفى حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  617

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  48761و دمحم مصطفى حسٌن الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر -  618

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  48645صفوت مهدى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  619

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48418عبدالعال عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خمٌس السٌد  -  611

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  48299عمر محى الدٌن عمر المراسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 وصؾ التأشٌر: خاص
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وفً تارٌخ  48558كرٌم دمحم حسن خلٌل عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -ت والتورٌداتحسن للمماوال -  612

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191314

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48419دمحم احمد دمحم ابراهٌم ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48426دمحم الصؽٌر توفٌك ابوالفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  48745محمود السٌد دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  615

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  48761اسماعٌل عبدهللا اسماعٌل سامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48431اشرؾ مكرم حناوى حناهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  617

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  48573عبداللطٌؾ دمحم السٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  618

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  48763سمٌر نادى شولى بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  619

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191314وفً تارٌخ  48312د دمحم السٌد السٌد مسلم )مسلم ماركت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌ -  621

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  48754حسام ٌوسؾ دمحم محمود الموجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  621

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  48755دمحم السٌد مصطفى احمد الكرٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48311العارؾ السٌد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  623

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  48643دمحم مهران دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  624

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  48651الصافى حمدى بكرى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  625

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  13939ولى دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ش -  626

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  48757مرتضى شولى عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  627

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48421ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   البٌر نجٌب ارمانٌوس  -  628

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  48653اٌمن ٌحٌى حسن االنصارى )االنصارى لخدمات المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  629

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191319

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  48578حمد دمحم احمد مدنى احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  631

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191324وفً تارٌخ  48749السٌد طاهر السٌد عبدالفتاح المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  631

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48373عبدالعزٌز على حسن العٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  632

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48411هٌام عبدالرازق دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  633

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  48416محمود السٌد حسن دمحم عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  634

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  48618دمحم عبدالرازق على حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  635

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191318وفً تارٌخ  21135دمحم سعد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  636

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  48766مصطفى احمد شحاته ابو شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  637

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  48641احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امل محمود شعراوى -  638

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  48371بٌشوى ٌوسؾ لطفى واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  639

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48315رد ،  سبك لٌده برلم   السٌد فوزى جمعه احمد ، تاجر ف -  641

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191319وفً تارٌخ  48654هدى احمد الدسولى احمد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  641

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191319وفً تارٌخ  48656تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود رجب عبدالهادى على الفمى ،  -  642

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  44952عصام خلٌفه حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  643

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48568ك لٌده برلم   مٌنا منٌر داود البدرى ، تاجر فرد ،  سب -  644

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  48641صالح رمضان حسٌن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  645

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21191314وفً تارٌخ  48314م   مصطفى محمود حسن احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  646

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  9517احمد شحاته عز العرب الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  647

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  48752  عزٌزه فاروق عبدالحمٌد حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  648

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191314وفً تارٌخ  48559سعد ابراهٌم سعد عبد الجلٌل خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  649

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191314وفً تارٌخ  48295تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عفٌفى للمماوالت المتكامله ، -عفٌفى شعبان دمحم عفٌفى  -  651

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  48311دمحم رضوان رفعت ابوعمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  651

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  48564فرد ،  سبك لٌده برلم    شادٌه ابراهٌم فرؼلى ابراهٌم ، تاجر -  652

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48421توفٌك عبدالمجٌد ابراهٌم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  653

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  48652دمحم عبد الرحمن دمحم حسن الصمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  654

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  48756عماد دمحم موسى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  655

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191324وفً تارٌخ  21244السٌد دمحم السٌد حالوه ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/محمود عمر  21576تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  1

 دمحم سوٌلم سالم ) محمود سوٌلم للمماوالت والتورٌدات العمومٌه(  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اضافه السمه التجارٌه/ الفٌكتور انتجراتد  47993برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة21191313،  فى تارٌخ :   -  2

   AL VICTORS INTEGRATED SOLUTIONSسولٌوشن 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى/ احمد السٌد  45991تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  3

 دمحم السٌد محمود  

الى: تم اضافه السمه التجارٌه الى / السما  47414تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314: ،  فى تارٌخ   -  4

 للرحالت  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم فكرى  47414تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  5

 عبد اللطٌؾ  

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/المنٌاوى  19161تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314رٌخ : ،  فى تا  -  6

 خالد جالل دمحم احمد المنٌاوى  -للحوم المجمده 

   VISIONالى: تم اضافه سمه تجارٌه / فٌجن  36366تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  7

ماربل ستار -الى: اضافه السمه التجارٌه 42719تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  8

 للرخام  

 الى: تم اضافه سمه تجارٌه / دولفٌن   48127تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  9

الشرٌؾ -الى: تعدل االسم التجارى الى  41611تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314تارٌخ : ،  فى   -  11

 كرٌم دمحم شرٌؾ جابر على جبر  -للمماوالت العامه

اؾ اس  F & Sالى: اضافه السمه التجارٌه /  37256تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191315،  فى تارٌخ :   -  11

 فاشون للمالبس الجاهزه  

الى: اضافه السمه التجارٌه/كراون لبٌع  47451تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191315،  فى تارٌخ :   -  12

 المنتجات الجلدٌه  

السمه التجارٌه الى/ ٌانى الى: تم تعدٌل  29543تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  13

yanni   

 الى: اضافه السمه التجارٌه/برافو مٌدٌكال   31172تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  14

الى/ الحسٌن  الى: تم تعدٌل االسم التجارى 15161تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  15

 اشرؾ حسٌن مصطفى حسن   -للتجاره و التورٌدات 

 الى: تم اضافه سمه تجارٌه / الجنا   47128تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  16

 سافانى   Saviniالسمه التجارٌه/  الى: اضافه 27931تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  17

الى: تعدٌل السمه التجارٌه/فلورانس للنمل  48318تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  18

   Floreence Marine-And Land Transportالبحرى والبرى 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / حمدى  38685تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  19

 معرض العطٌه للمالبس الجاهزه   -محمود عطٌه 

لتجارٌه الى / اٌجى الى: تم تعدٌل السمه ا 3321تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  21

 تمبرلالستٌراد وتجاره السٌارات  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: تم اضافه سمه تجارٌه / دربكه   38457تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  21

 تجارٌه / المدس االسالمٌه   الى: تم اضافه سمه 1622تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  22

ارام -الى: تعدلت السمه التجارٌه الى 47469تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  23

   A R A Mللمماوالت واالستشارات الهندسٌه 

ارام -الى: تعدلت السمه التجارٌه الى 47469تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  24

   A R A Mللمماوالت واالستشارات الهندسٌه 

الى: تم اضافه السمه التجارٌة فوود  33398تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  25

   Foog Expertsاكسبرتس 

الى: تم اضافه السمه التجارٌه / فود  33398ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد21191311،  فى تارٌخ :   -  26

   Food Expertsاكسبرتس 

الى: تعدٌل االسم التجارى / الهند لتورٌد  47858تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  27

 هند فاروق صداق برسوم   -المستلزمات الطبٌه 

انظمه التحكم -الى: اضافه السمه التجارٌه 44444تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  28

   smart control systems--الذكٌه

 الى: تم حذؾ السمه التجارٌه   28169تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  29

الى: تدون السمه التجارٌه/شاسا للمالبس  12581تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  31

 الجاهزه  

 دٌن البرابر  -الى: تعدلت السمه التجارٌه الى 42946تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  31

الندى للتخلٌص -الى: اضافه السمه التجارٌه 46112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311خ : ،  فى تارٌ  -  32

 الجمركى  

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/مؤمن رشاد  2988تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  33

 خلٌفه مهران  

 الى: )الؽاء السمه التجارٌه(   38291تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312خ : ،  فى تارٌ  -  34

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/احمد  47965تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  35

 (   A I Aاٌه اى اٌه -ت العمومٌه ورصؾ الطرقاسماعٌل احمد عبدالمادر عبدالمولى )احمد اسماعٌل للمماوال

 الى: اضافة السمه التجارٌه / كلٌن ستار   35775تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  36

تجارٌه/سفارى كٌدز الى: اضافه السمه ال 47111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  37

 الترفٌهٌه  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه الى / الفرعونٌه  21179تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  38

 للمماوالت  

جارٌه / مكتب الحمد الى: تم اضافه سمه ت 48356تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  39

 للتخلٌص الجمركى  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / فاروس تن  13231تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  41

 للمماوالت و التورٌدات  

تم اضافه سمه تجارٌه / ام اس ستور الى:  41686تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  41

M . S store   

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / الفاروق  48455تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  42

 للمالبس الجاهزه و المفروشات  

 الى: اضافه السمه التجارٌه/ المختار جولد   48143ممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ال21191313،  فى تارٌخ :   -  43

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/المصرٌه  46997تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  44

 للمماوالت العمومٌه  

الى: اضافه السمه التجارٌه /مركز تكنولوجى  4841مٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم21191314،  فى تارٌخ :   -  45

 لالكترونٌات  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/مكه لعموم  34462تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  46

 التصدٌر  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/هٌلث كٌر  48194تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  47

   Health Care Planingبالنٌنج 

ن الى: تم اضافه سمه تجارٌه / مطحن ب 34529تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  48

 وادى النٌل  

 الى: تم اضافه سمه تجارٌه / هامون   6647تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  49

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى /ارٌام   17881تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  51

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / المصرٌه لبٌع  7197تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317ارٌخ : ،  فى ت  -  51

 التون تون  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / الدمحمٌه  23673تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  52

 موتوسٌكالت و التروسٌكل  لتجاره التون تون و ال

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / الضبع  4759تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  53

 لالثاث المكتبى  

سامى على -رى الىالى: تعدل االسم التجا 29614تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  54

 منصور للرحالت  -على منصور 

الى: تم اضافه سمه تجارٌه الى / سكٌز  31158تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  55

SEKIZ   

لسمه التجارٌه الى / اوفر الى: تم تعدٌل ا 23176تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  56

   OVER SEASسٌز للتصدٌر 

   B 65 65الى: تم اضافه سمه تجارٌه / بى  48371تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  57

 Zسمه تجارٌه / زٌد ام زٌد  الى: تم اضافه 46181تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  58

M Z   للمماوالت العامه 



 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

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / الرٌاده  48511تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191318،  فى تارٌخ :   -  59

 لالستثمار العمارى  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / ام اى  44914تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191318،  فى تارٌخ :   -  61

ME   

 الى: دمحم دمحم احمد صالح   48676تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191319،  فى تارٌخ :   -  61

 ٌه  الى: اجاده للصناعات الهندس 48676تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191319،  فى تارٌخ :   -  62

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / جالل دمحم  1792تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191319،  فى تارٌخ :   -  63

 دمحم الشلمانى لتجاره السٌارات  

تجارٌه الى/الشرق الى: تم تعدٌل السمه ال 16714تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191319،  فى تارٌخ :   -  64

 االوسط للمماوالت  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/بترومان  41516تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  65

 للمماوالت العامه  

عدٌل االسم التجارى الى /احمد كرٌم الى: تم ت 47654تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  66

 سامح احمد دمحم اللبان ) كرٌم لتصنٌع اكسسوارات االحذٌه و المالبس(  

 تكس  -الى: تم اضافه السمه التجارٌة / برٌدو  47654تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  67

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/المصطفى  48248تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ال21191321،  فى تارٌخ :   -  68

 دمحم مصطفى السٌد مصطفى  -لتورٌد المعدات الكهربائٌه

 الى: تم اضافه سمه تجارٌه / المنى للرحالت   11646تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  69

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / المحبه  25522تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  71

 للمفروشات  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / العالمٌه  45678تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  71

 لتفصٌل الشنط  

الى: اضافه السمه التجارٌه/الدولٌه لنمل  48326تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324فى تارٌخ : ،    -  72

 وتورٌد مواد البناء  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / الفتح لبٌع  39547تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  73

 ت الكهربائٌه و المنزلٌه و خدمات المحمول  االدوا

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم حسام  47728تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  74

 الدٌن دمحم ساسى)ساسى ترافٌل(  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / العربٌه  22516ٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21191325،  فى تارٌخ :   -  75

 لالستٌراد و المماوالت  

الى: اضافه االسم التجارى /احمد ٌوسؾ  47859تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191325،  فى تارٌخ :   -  76

 احمد عبٌد )مكتب ٌوسؾ للرحالت(  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / سكاى  32264تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191326،  فى تارٌخ :   -  77

 الٌكس  



 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

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/عبدالفتاح  12913تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191326،  فى تارٌخ :   -  78

 لسٌد شاهٌن )شاهٌن الٌكس باص(  على عبدالفتاح ا

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / مكتب  25786تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191327،  فى تارٌخ :   -  79

   AL AREEGاالرٌج 

 سمه تجارٌه / سان كارلوا   الى: تم اضافه 41672تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191327،  فى تارٌخ :   -  81

الى: اضافه السمه التجارٌه/فرست هوم  41551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191328،  فى تارٌخ :   -  81

   First homeللتسوٌك العمارى 

 السمه التجارٌه(   الى: )الؽاء 42711تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191331،  فى تارٌخ :   -  82

 الى: الخٌاله العربٌه   24652تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191331،  فى تارٌخ :   -  83

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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 محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    6914، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  عمروصبرى عبد العزٌز وشرٌكته    - 1

بمحكمه شرق االسكندرٌه ومشهر  2119/2/25فى  238ملخصه مسجل برلم 2118/11/15السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى 

 عنه تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    6914عمروصبرى عبد العزٌز وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21191316، وفى تارٌخ    21949عادل ابراهٌم احمد دمحم و شرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

توثٌك المنتزه ثان تم  2119أ لسنه  2851مصدق على تولٌعاته بمحضر تصدٌك رلم  2119السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ لسنه 

 فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

شطب تم محو/   21191316، وفى تارٌخ    21949عادل ابراهٌم احمد دمحم و شرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191311، وفى تارٌخ    29349)تراستٌد بروكر محمود علم الدٌن وشرٌكه(  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

تمام تصفٌتها تم فسخ الشركه وا 2119لسنه  432محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ شركه تضامن مصدق على تولٌعاته برلم 

 نهائٌا

تم    21191311، وفى تارٌخ    29349)تراستٌد بروكر محمود علم الدٌن وشرٌكه(  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 بسبب فسخ الشركه واتمام تصفٌتها نهائٌا 2119/ 3/ 11فى  3398محو/شطب السجل  شطـــــب بأمر محو رلم 

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    39231كاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : مروان مدحت عبدالحمٌد وشر   - 7

 بسبب فسخ الشركه واتمام تصفٌتها نهائٌا 2119/ 3/ 13فى  3411السجل  شطـــــب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    42966حسام الدٌن صالح وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

 بسبب فسخ الشركه واتمام تصفٌتها نهائٌا 2119/ 3/ 17فى  3422شطـــــب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    21191328، وفى تارٌخ    36185عائشه عبدهللا سامى وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 بسبب فسخ الشركه واتمام تصفٌتها نهائٌا 2119/ 3/  28فى  3463السجل  شطـــــــب بأمر محو رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,  21191313وفً تارٌخ   ، 24271محمود عبدالعزٌز و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   211110111رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

وفً تارٌخ    22673شركه ابو الخٌر للرحالت توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-اسامه جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر وشركاه -  2

 جنٌه   2111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191315،

ابو الخٌر للرحالت توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها -ركه التجارى الى/محمود دمحم جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر وشرٌكتهٌعدل اسم الش -  3

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191315وفً تارٌخ   ، 22673برلم ،

 جنٌه   2111110111،

وفً تارٌخ    22673شركه ابو الخٌر للرحالت شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-ر وشركاهاسامه جمعه عبدالفتاح ابوالخٌ -  4

 جنٌه   2111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191315،



 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

الخٌر للرحالت شركة تضامن  ، سبك لٌدها  ابو-ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/محمود دمحم جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر وشرٌكته -  5

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191315وفً تارٌخ   ، 22673برلم ،

 جنٌه   2111110111،

المال , وصؾ  تم تعدٌل رأس 21191315وفً تارٌخ   ، 33819شركة احمد ادم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   191110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191311وفً تارٌخ   ، 31214احمد مصطفى دمحم لندٌل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   211110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191311وفً تارٌخ   ، 44866اوشام ابراهٌم جابر البٌاض وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   2511110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191311وفً تارٌخ   ، 44866اوشام ابراهٌم جابر البٌاض وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   2511110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191312وفً تارٌخ   ، 39196دمحم جابر على احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   1211110111صبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

وفً تارٌخ    39196تعدٌل اسم الشركه التجارى الى/دمحم جابر على احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   1211110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191312،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191312وفً تارٌخ   ، 25948دمحم رضوان شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، اوالد فراج -  12

 جنٌه   161110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

المال , تم تعدٌل رأس  21191312وفً تارٌخ   ، 25948اوالد فراج دمحم رضوان توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   161110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191313وفً تارٌخ   ، 14642هناء عزت عبد الممصود و شرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   81111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191314وفً تارٌخ   ، 44866اوشام ابراهٌم جابر البٌاض وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191314وفً تارٌخ   ، 44866،اوشام ابراهٌم جابر البٌاض وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  16

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    32111ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/عمر دمحم احمد و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   511110111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ ا 21191319،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191319وفً تارٌخ   ، 32111عمر دمحم احمد و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    32111تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / عماد دمحم احمد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191319،

وفً تارٌخ    32111و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/عمر دمحم احمد  -  21

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191319،



 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

ال , تم تعدٌل رأس الم 21191319وفً تارٌخ   ، 32111عمر دمحم احمد و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    32111تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / عماد دمحم احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   511110111الها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م 21191319،

وفً تارٌخ    32111ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/عمر دمحم احمد و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191319،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191319وفً تارٌخ   ، 32111ة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،عمر دمحم احمد و شرٌكه توصٌ -  24

 جنٌه   511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    32111تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / عماد دمحم احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191319،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191319وفً تارٌخ   ، 32391حسن احمد دمحم حسن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191319وفً تارٌخ   ، 32391حسن احمد دمحم حسن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191319وفً تارٌخ   ، 17584، احمد دمحم عسران ٌوسؾ طه وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم -  28

 جنٌه   511110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ   ، 18474دمحم حسن عبد الحمٌد رضوان و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   2511110111رأس المال لٌصبح رأس مالها ، رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191321وفً تارٌخ   ، 12615سمٌر احمد و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   15111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21191321وفً تارٌخ   ، 12615احمد و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،تم تعدٌل االسم التجارى الى / سمٌر  -  31

 جنٌه   15111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    12615تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / سمٌر احمد و شرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   15111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191321،

 21191324وفً تارٌخ   ، 8449ٌعدل االسم التجارى للشركه الى/على الجمل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   2111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:  

تم  21191324وفً تارٌخ   ، 8449على عبد اللطٌؾ دمحم ابو العنٌن الجمل وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   2111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191324وفً تارٌخ   ، 32147ٌد السٌد عوض دمحم مصطفى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،الس -  35

 جنٌه   211110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191324تارٌخ   ،وفً  32147السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   211110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191324وفً تارٌخ   ، 43265عمرو ورٌتشارد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  37

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  21191325وفً تارٌخ   ، 18351شركة عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد النعٌم و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   21111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    18351ابراهٌم وشركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، احمد 1تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى /س  -  39

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191325،

تم  21191325خ   ،وفً تارٌ 18351شركة عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد النعٌم و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  41

 جنٌه   21111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    18351احمد ابراهٌم وشركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، 1تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى /س  -  41

 جنٌه   21111110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأ 21191325،

تم  21191325وفً تارٌخ   ، 18351شركة عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد النعٌم و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  42

 جنٌه   21111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    18351احمد ابراهٌم وشركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، 1تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى /س  -  43

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191325،

تم تعدٌل رأس  21191327وفً تارٌخ   ، 1535ة  ، سبك لٌدها برلم ،مفتاح سعٌد كرٌم الماسى و شركاه توصٌة بسٌط -  44

 جنٌه   111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  1535تعدٌل اسم الشركه الى/عادل فتحى عبد الداٌم وشرٌكه رجب فتحى عبد الداٌم توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191327، تارٌخ  

تم تعدٌل رأس المال  21191327وفً تارٌخ   ، 1535مفتاح سعٌد كرٌم الماسى و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   111110111ها ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

وفً  1535تعدٌل اسم الشركه الى/عادل فتحى عبد الداٌم وشرٌكه رجب فتحى عبد الداٌم شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  47

 جنٌه   111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191327تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    15968اٌهاب اسماعٌل دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-العال للتنمٌه واداره المشروعات  -  48

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191328،

تم تعدٌل رأس  21191331وفً تارٌخ   ، 22587، سبك لٌدها برلم ، عبدهللا ؼنٌم بهجت ؼنٌم وشرٌكه شركة تضامن  -  49

 جنٌه   21111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  24271ا برلم    محمود عبدالعزٌز و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌده -  1

 االزارٌطه لسم-شارع على الخشخانى 7-الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  24213مصطفى دمحم رضوان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 لسم-ابو ٌوسؾ بحرى طرٌك اسكندرٌه مطروح 1905فرع للشركه كائن بالعنوان/ن  وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  33819شركة احمد ادم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 اول -شارع جمال عبن الناصر 117الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم  21191317وفً تارٌخ  12413الستار رفاعً السٌد شاهٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    فادٌه عبد  -  4

-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع البٌطاش الجدٌد عماره المهندس نصر بالدور االول ٌمٌن السلم

 لسم-العجمى

وفً تارٌخ  12413مٌد دمحم الباز وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عزت عبد الح-تعدل اسم الشركه الى -  5

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع البٌطاش الجدٌد عماره المهندس نصر بالدور االول  21191317

 لسم-العجمى-ٌمٌن السلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  26469دها برلم    مصطفى جابر و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌ -  6

 لسم-االزارٌطه-شارع الدكتور/عبد الحمٌد بدوى 33الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  31241امانى احمد محمود احمد زؼلول وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

شارع امٌن اسحاق من شارع الهانوفٌل الرئٌسى امام لصر الموٌرى  947-, وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى العنوان

 الهانوفٌل لسم-العجمى 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  31241امانى احمد محمود احمد زؼلول وشركائها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

شارع امٌن اسحاق من شارع الهانوفٌل الرئٌسى امام لصر الموٌرى  947-ر:   ، تصحٌح العنوان الىالعنوان , وصؾ الـتأشٌ

 الهانوفٌل لسم-العجمى 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  47148احمد على سالمه ودمحم مجدى دمحم احمد على ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

وممٌد برلم  2119/ 3/ 13فى  3114ٌولٌو لسم الجمرن مودع برلم  26طرٌك  19ح فرع كائن العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتا

 47148تابع 

شركة اسكندرٌه للصناعات الخشبٌه ) دمحم حسن و ٌاسر محجوب و شرٌكهما ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

(توب هاوس عمار  7، تعدٌل عنوان الفرع الى/محل رلم )    تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر: 21191318وفً تارٌخ  22978

 لسم-ومدٌر الفرع/دمحم حسن مصطفى-وٌمارس نفس النشاط-(شارع النصر 5رلم ) 

)اتٌن وود  Alexandria Timber industries coتعدٌل االسم التجارى للشركه الى/شركة اسكندرٌه للصناعات الخشبٌه  -  11

Atic Wood تم  21191318وفً تارٌخ  22978سر محجوب وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    (دمحم حسن وٌا

وٌمارس -(شارع النصر 5(توب هاوس عمار رلم )  7تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى/محل رلم ) 

 لسم-ومدٌر الفرع/دمحم حسن مصطفى-نفس النشاط

ناعات الخشبٌه ) دمحم حسن و ٌاسر محجوب و شرٌكهما ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شركة اسكندرٌه للص -  12

(توب هاوس عمار  7تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى/محل رلم )  21191318وفً تارٌخ  22978

 لسم-صطفىومدٌر الفرع/دمحم حسن م-وٌمارس نفس النشاط-(شارع النصر 5رلم ) 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191318وفً تارٌخ  22978موبٌكا ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

ومدٌر الفرع/دمحم حسن -وٌمارس نفس النشاط-(شارع النصر 5(توب هاوس عمار رلم )  7تعدٌل عنوان الفرع الى/محل رلم ) 

 لسم-مصطفى

وفً تارٌخ  32111كه التجارى الى/عمر دمحم احمد و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ٌعدل اسم الشر -  14

 لسم-الطرٌك الساحلى 26ن -شارع الشاطى الفضى 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ 21191319

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  32111 عمر دمحم احمد و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 لسم-الطرٌك الساحلى 26ن -شارع الشاطى الفضى 6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/
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وفً تارٌخ  32111تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / عماد دمحم احمد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 لسم-الطرٌك الساحلى 26ن -شارع الشاطى الفضى 6العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ تم تعدٌل 21191319

وفً تارٌخ  32111ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/عمر دمحم احمد و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 لسم-الطرٌك الساحلى 26ن -شارع الشاطى الفضى 6ن الى/تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوا 21191319

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  32111عمر دمحم احمد و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  18

 لسم-الطرٌك الساحلى 26ن -شارع الشاطى الفضى 6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

وفً تارٌخ  32111م التجارى للشركة الى / عماد دمحم احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تم تعدٌل االس -  19

 لسم-الطرٌك الساحلى 26ن -شارع الشاطى الفضى 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ 21191319

وفً تارٌخ  32111ٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/عمر دمحم احمد و شر -  21

 لسم-الطرٌك الساحلى 26ن -شارع الشاطى الفضى 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ 21191319

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21191319وفً تارٌخ  32111عمر دمحم احمد و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 لسم-الطرٌك الساحلى 26ن -شارع الشاطى الفضى 6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

وفً تارٌخ  32111تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / عماد دمحم احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 لسم-الطرٌك الساحلى 26ن -شارع الشاطى الفضى 6عدٌل العنوان الى/تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ت 21191319

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  32391حسن احمد دمحم حسن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 لسم-ونشاطه/ورشه تصنٌع احذٌه وشنط-شارع كنٌسه الدبانه 5وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  32391بك لٌدها برلم    حسن احمد دمحم حسن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  س -  24

 لسم-ونشاطه/ورشه تصنٌع احذٌه وشنط-شارع كنٌسه الدبانه 5وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/

 21191324تارٌخ  وفً 8449ٌعدل االسم التجارى للشركه الى/على الجمل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 2الكائن بالدور الخامس بالمبنى االدارى رلم  521تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تؽٌر ممر الشركه الى/المكتب رلم 

 لسم-بأبى العباس المرسى

تم  21191324 وفً تارٌخ 8449على عبد اللطٌؾ دمحم ابو العنٌن الجمل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

بأبى  2الكائن بالدور الخامس بالمبنى االدارى رلم  521تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تؽٌر ممر الشركه الى/المكتب رلم 

 لسم-العباس المرسى

تم  21191325وفً تارٌخ  18351شركة عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد النعٌم و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  27

بجهه  3تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/تمسٌم الفى والكائن فى حوض برنجى وكنجى مرٌوط رلم 

 لسم-العامرٌه

وفً تارٌخ  18351احمد ابراهٌم وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     1تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى /س  -  28

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/تمسٌم الفى والكائن فى حوض برنجى وكنجى  21191325

 لسم-بجهه العامرٌه 3مرٌوط رلم 

تم  21191325وفً تارٌخ  18351شركة عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد النعٌم و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  29

بجهه  3ان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/تمسٌم الفى والكائن فى حوض برنجى وكنجى مرٌوط رلم تعدٌل العنو

 لسم-العامرٌه

وفً تارٌخ  18351احمد ابراهٌم وشركاها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     1تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى /س  -  31

وان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/تمسٌم الفى والكائن فى حوض برنجى وكنجى تم تعدٌل العن 21191325

 لسم-بجهه العامرٌه 3مرٌوط رلم 
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تم  21191325وفً تارٌخ  18351شركة عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد النعٌم و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

بجهه  3ٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/تمسٌم الفى والكائن فى حوض برنجى وكنجى مرٌوط رلم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأش

 لسم-العامرٌه

وفً  18351احمد ابراهٌم وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     1تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى /س  -  32

أشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/تمسٌم الفى والكائن فى حوض برنجى تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـت 21191325تارٌخ 

 لسم-بجهه العامرٌه 3وكنجى مرٌوط رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  24213مصطفى دمحم رضوان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

 2119/3/28فى  17419ولٌد برلم -مدٌنه العلمٌن-بالعنوان/شارع العلمٌن الرئٌسىوصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه كائن 

 -سجل تجارى مرسى مطروح

وفً تارٌخ  15968اٌهاب اسماعٌل دمحم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -العال للتنمٌه واداره المشروعات  -  34

بالدور  312شمه رلم -شارع عبد الخالك ثروت 28عدٌل عنوان الشركه الى/تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ت 21191328

 لسم-الثالث

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

مصطفى دمحم رضوان و شركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/تورٌد وتركٌب جمٌع لطاعات االلومٌتال وال )بى فى سى(  -  1

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21191314وفً تارٌخ  24213انظمه الواجهات الحدٌثه ،  سبك لٌدها برلم   وحلول 

 بسٌطة

مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط -احمد عادل صدلى حسٌن لطفى وشركاه ، شركة تضامن  تعدل النشاط الى  -  2

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21191316وفً تارٌخ  46751ٌدها برلم   واستؽالل وتأجٌر واستثمارعمارى ،  سبك ل

 تضامن

مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط -احمد عادل صدلى حسٌن لطفى وشركاه ، شركة تضامن  تعدل النشاط الى  -  3

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21191316وفً تارٌخ  46751واستؽالل وتأجٌر واستثمارعمارى ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

شركة احمد السٌد السٌد ودمحم على ضبٌع ، شركة تضامن  اضافه نشاط/اعمال النظافه للمنشاءات بجمٌع أنواعها ،  سبك لٌدها  -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191317وفً تارٌخ  41782برلم   

ى احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى/مماوالت عامه وتجاره مواد البناء وكٌماوٌات البناء الحدٌث دمحم جابر عل -  5

 39196والتورٌدات الصناعٌه والكهربائٌه والمٌكانٌكٌه واالمن الصناعى وذلن للجهات الملزمه بالخصم فمط ،  سبك لٌدها برلم   

 صؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , و21191312وفً تارٌخ 

تعدٌل اسم الشركه التجارى الى/دمحم جابر على احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى/مماوالت عامه وتجاره مواد  -  6

خصم فمط البناء وكٌماوٌات البناء الحدٌث والتورٌدات الصناعٌه والكهربائٌه والمٌكانٌكٌه واالمن الصناعى وذلن للجهات الملزمه بال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191312وفً تارٌخ  39196،  سبك لٌدها برلم   

احمد دمحم عسران ٌوسؾ طه وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  ٌعدل ؼرض الشركه الى/تجاره االجهزه والمعدات الطبٌه ،  سبك لٌدها  -  7

 , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة تم تعدٌل النشاط21191319وفً تارٌخ  17584برلم   
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وفً تارٌخ  12615سمٌر احمد و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى/تخلٌص جمركى ،  سبك لٌدها برلم    -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191321

نشاط الى/تخلٌص جمركى ،  سبك لٌدها برلم   تم تعدٌل االسم التجارى الى / سمٌر احمد و شرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ال -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191321وفً تارٌخ  12615

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / سمٌر احمد و شرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى/تخلٌص جمركى ،  سبك  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191321وفً تارٌخ  12615لٌدها برلم   

عمرو ورٌتشارد ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/بالى ستٌشن )فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص  -  11

شركة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191324وفً تارٌخ  43265الالزمه(وبٌع مستلزمات موباٌل ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

ٌعدل االسم التجارى للشركه الى/على الجمل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل نشاط الشركه واصبح/التصدٌر والتوكٌالت  -  12

التجارٌه والتخلٌص الجمركى وتجاره وتوزٌع المواد الؽذائٌه والمشروبات واالجهزه الكهربائٌه والهواتؾ المحموله ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191324تارٌخ وفً  8449برلم   

على عبد اللطٌؾ دمحم ابو العنٌن الجمل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل نشاط الشركه واصبح/التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  -  13

هواتؾ المحموله ،  سبك لٌدها برلم   والتخلٌص الجمركى وتجاره وتوزٌع المواد الؽذائٌه والمشروبات واالجهزه الكهربائٌه وال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191324وفً تارٌخ  8449

تجاره وتورٌد وصٌانه جمٌع اجهزه التكٌٌؾ ،  -ابراهٌم حسٌن سعد الطنطاوى وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدل النشاط الى -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191324وفً تارٌخ  32511سبك لٌدها برلم   

ٌضاؾ الى نشاط الشركه/المٌام بأعمال الشحن والتفرٌػ  شركة عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد النعٌم و شركاه ، شركة تضامن  -  15

وفً تارٌخ  18351( ،  سبك لٌدها برلم   19والمجموعه  6من المجموعه  36والتخزٌن واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191325

احمد ابراهٌم وشركاها ، شركة تضامن  ٌضاؾ الى نشاط الشركه/المٌام بأعمال  1س تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / -  16

( ،  سبك لٌدها برلم   19والمجموعه  6من المجموعه  36الشحن والتفرٌػ والتخزٌن واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191325وفً تارٌخ  18351

شركة عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد النعٌم و شركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ الى نشاط الشركه/المٌام بأعمال الشحن والتفرٌػ  -  17

وفً تارٌخ  18351( ،  سبك لٌدها برلم   19والمجموعه  6من المجموعه  36والتخزٌن واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 أشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ الت21191325

احمد ابراهٌم وشركاها ، توصٌة بسٌطة  ٌضاؾ الى نشاط الشركه/المٌام بأعمال  1تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى /س  -  18

( ،  سبك لٌدها برلم   19والمجموعه  6من المجموعه  36الشحن والتفرٌػ والتخزٌن واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191325تارٌخ  وفً 18351

شركة عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد النعٌم و شركاه ، شركة تضامن  ٌضاؾ الى نشاط الشركه/المٌام بأعمال الشحن والتفرٌػ  -  19

وفً تارٌخ  18351ٌدها برلم   ( ،  سبك ل19والمجموعه  6من المجموعه  36والتخزٌن واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191325

احمد ابراهٌم وشركاها ، شركة تضامن  ٌضاؾ الى نشاط الشركه/المٌام بأعمال  1تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى /س  -  21

( ،  سبك لٌدها برلم   19والمجموعه  6من المجموعه  36الشحن والتفرٌػ والتخزٌن واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191325وفً تارٌخ  18351

وفً تارٌخ  28714شركة كرٌم دمحم عبدالودود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 لتأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ ا21191328



 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

وفً تارٌخ  28714شركة كرٌم دمحم عبدالودود وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191328

اضافه نشاط/تصنٌع وتجاره وتوزٌع المواد  اٌهاب اسماعٌل دمحم وشركاه ، شركة تضامن -العال للتنمٌه واداره المشروعات  -  23

البالستٌكٌه والؽذائٌه والتوكٌالت التجارٌه والتصدٌر وتجاره المستلزمات الطبٌه )ما عدا االدوٌه ومكوناتها(واداره واستؽالل 

تم 21191328وفً تارٌخ  15968المطاعم والكافتٌرٌات واستصالح واستزراع االراضى وتمسٌم االراضى ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم 21191315وفً تارٌخ  22673رحالت ، سبك لٌدها برلم   شركه ابو الخٌر لل-اسامه جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر وشركاه -  1

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

 22673ابو الخٌر للرحالت ، سبك لٌدها برلم   -ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/محمود دمحم جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر وشرٌكته -  2

 مانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامنتم تعدٌل الكٌان ال21191315وفً تارٌخ 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191316وفً تارٌخ  46751احمد عادل صدلى حسٌن لطفى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

الكٌان المانونى  , وصؾ  تم تعدٌل21191311وفً تارٌخ  44866اوشام ابراهٌم جابر البٌاض وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  4

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191311وفً تارٌخ  44812بسنت لناوى وشركاها ، سبك لٌدها برلم    -  5

 توصٌة بسٌطة

تعدٌل الكٌان المانونى  ,  تم21191311وفً تارٌخ  44812تعدٌل اسم الشركه الى/بسنت لناوى وشرٌكتها ، سبك لٌدها برلم    -  6

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191312وفً تارٌخ  25948اوالد فراج دمحم رضوان ، سبك لٌدها برلم    -  7

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191313وفً تارٌخ  31241امانى احمد محمود احمد زؼلول وشركائها ، سبك لٌدها برلم    -  8

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 21191319وفً تارٌخ  32111ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/عمر دمحم احمد و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  9

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191319وفً تارٌخ  32111عمر دمحم احمد و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 توصٌة بسٌطة



 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 21191319وفً تارٌخ  32111تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / عماد دمحم احمد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  32391حسن احمد دمحم حسن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  12

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191324وفً تارٌخ  32147السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  13

 بسٌطةوصؾ التأشٌر: توصٌة 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  1535مفتاح سعٌد كرٌم الماسى و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  14

 التأشٌر: شركة تضامن

وفً تارٌخ  1535تعدٌل اسم الشركه الى/عادل فتحى عبد الداٌم وشرٌكه رجب فتحى عبد الداٌم ، سبك لٌدها برلم    -  15

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن تم21191327

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: ٌعدل اسم الشركه  22673توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191315،  فى تارٌخ :   -  1

 ابو الخٌر للرحالت- جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر وشرٌكتهالتجارى الى/محمود دمحم

الى: ٌعدل اسم الشركه  22673شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191315،  فى تارٌخ :   -  2

 ابو الخٌر للرحالت-التجارى الى/محمود دمحم جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر وشرٌكته

الى: تعدٌل اسم الشركه  39196توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191312،  فى تارٌخ :   -  3

 التجارى الى/دمحم جابر على احمد وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  22978توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191318،  فى تارٌخ :   -  4

(دمحم حسن  Atic Wood)اتٌن وود  Alexandria Timber industries coى/شركة اسكندرٌه للصناعات الخشبٌه للشركه ال

 وٌاسر محجوب وشرٌكهما

الى: ٌعدل اسم الشركه  32111شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191319،  فى تارٌخ :   -  5

 رٌكهالتجارى الى/عمر دمحم احمد و ش

الى: ٌعدل اسم الشركه  32111توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191319،  فى تارٌخ :   -  6

 التجارى الى/عمر دمحم احمد و شرٌكه

الشركه الى: ٌعدل اسم  32111توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191319،  فى تارٌخ :   -  7

 التجارى الى/عمر دمحم احمد و شرٌكه

الى: تصحٌح االسم التجارى  1227توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191319،  فى تارٌخ :   -  8

 عنهم/اٌهاب على عبد السالم وشركاه -للشركه الى/شركه ماضى للعطاره

الى: ٌعدل االسم التجارى  8449سٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة ب  21191324،  فى تارٌخ :   -  9

 للشركه الى/على الجمل وشركاه



 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

الى: تعدٌل اسم الشركه  1535شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191327،  فى تارٌخ :   -  11

 ى عبد الداٌمالى/عادل فتحى عبد الداٌم وشرٌكه رجب فتح

الى: تعدٌل اسم الشركه  1535توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191327،  فى تارٌخ :   -  11

 الى/عادل فتحى عبد الداٌم وشرٌكه رجب فتحى عبد الداٌم

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 29299برلم       21191314عبدالحمٌد عبدالحمٌد جابر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : دمحم  -  1

    21191314عبد الباسط عبد الحمٌد عبد الموى بعروره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  2

 29299برلم   

 29299برلم       21191314شركة تضامن  شرٌن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : اٌهاب السٌد دمحم السٌد   -  3

 29299برلم       21191314دمحم عبدالحمٌد عبدالحمٌد جابر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  4

برلم       21191314شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : عبد الباسط عبد الحمٌد عبد الموى بعروره  شركة تضامن  مدٌر و  -  5

29299 

 29299برلم       21191314اٌهاب السٌد دمحم السٌد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  6

بكون للشرٌكٌن المتضامنٌن /دمحم -دمحم عبدالحمٌد عبدالحمٌد جابر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع -  7

عبدالحمٌد عبدالحمٌد جابر / و عبد الباسط عبد الحمٌد عبد الموى بعروره مجتمعٌن أو منفردٌن حك اداره الشركه والتولٌع باسمها 

والمعامالت وااللتراض من البنون والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك واجراء كافه العمود 

الحسابات باسم ولصالح الشركه وشراء وبٌع االصول الثابته ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 29299برلم       21191314

بكون للشرٌكٌن -ٌد عبد الموى بعروره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌععبد الباسط عبد الحم -  8

المتضامنٌن /دمحم عبدالحمٌد عبدالحمٌد جابر / و عبد الباسط عبد الحمٌد عبد الموى بعروره مجتمعٌن أو منفردٌن حك اداره الشركه 

لتراض من البنون والتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات والتولٌع باسمها واجراء كافه العمود والمعامالت واال

وفتح وؼلك الحسابات باسم ولصالح الشركه وشراء وبٌع االصول الثابته ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 29299برلم       21191314تارٌخ : 

بكون للشرٌكٌن المتضامنٌن /دمحم عبدالحمٌد -شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع  اٌهاب السٌد دمحم السٌد  شركة تضامن -  9

عبدالحمٌد جابر / و عبد الباسط عبد الحمٌد عبد الموى بعروره مجتمعٌن أو منفردٌن حك اداره الشركه والتولٌع باسمها واجراء كافه 

نون بالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات باسم العمود والمعامالت وااللتراض من البنون والتعامل مع الب

برلم       21191314ولصالح الشركه وشراء وبٌع االصول الثابته ولهما الحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

29299 

تولٌع موكوله للطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو سناء عرفان دمحم البدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره وحك ال -  11

منفردٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما او اٌا منهما بعنوان 

الحك  الشركه وضمن اؼراضها ولهما الحك فى التعامل باسم الشركه مع كافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه كذلن لهما

مجتمعٌن أو منفردٌن فى التعامل مع البنون باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات وحك السحب واالٌداع امام الرهن وااللتراض 

 22673برلم       21191315فللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن. ، تارٌخ : 
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 169 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لٌع موكوله للطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو سناء عرفان دمحم البدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره وحك التو -  11

منفردٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما او اٌا منهما بعنوان 

لحك الشركه وضمن اؼراضها ولهما الحك فى التعامل باسم الشركه مع كافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه كذلن لهما ا

مجتمعٌن أو منفردٌن فى التعامل مع البنون باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات وحك السحب واالٌداع امام الرهن وااللتراض 

 22673برلم       21191315فللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن. ، تارٌخ : 

موكوله للطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو  سناء عرفان دمحم البدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره وحك التولٌع -  12

منفردٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما او اٌا منهما بعنوان 

 الشركه وضمن اؼراضها ولهما الحك فى التعامل باسم الشركه مع كافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه كذلن لهما الحك

مجتمعٌن أو منفردٌن فى التعامل مع البنون باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات وحك السحب واالٌداع امام الرهن وااللتراض 

 22673برلم       21191315فللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن. ، تارٌخ : 

كوله للطرفٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو سناء عرفان دمحم البدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره وحك التولٌع مو -  13

منفردٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما او اٌا منهما بعنوان 

الشركه وضمن اؼراضها ولهما الحك فى التعامل باسم الشركه مع كافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه كذلن لهما الحك 

تمعٌن أو منفردٌن فى التعامل مع البنون باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات وحك السحب واالٌداع امام الرهن وااللتراض مج

 22673برلم       21191315فللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن. ، تارٌخ : 

التولٌع موكوله للطرفٌن المتضامنٌن محمود دمحم جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره وحك  -  14

مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما او اٌا منهما 

ما الحك بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ولهما الحك فى التعامل باسم الشركه مع كافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه كذلن له

مجتمعٌن أو منفردٌن فى التعامل مع البنون باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات وحك السحب واالٌداع امام الرهن وااللتراض 

 22673برلم       21191315فللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن. ، تارٌخ : 

داره وحك التولٌع موكوله للطرفٌن المتضامنٌن محمود دمحم جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اال -  15

مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما او اٌا منهما 

ٌه كذلن لهما الحك بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ولهما الحك فى التعامل باسم الشركه مع كافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكوم

مجتمعٌن أو منفردٌن فى التعامل مع البنون باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات وحك السحب واالٌداع امام الرهن وااللتراض 

 22673برلم       21191315فللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن. ، تارٌخ : 

شرٌن  االداره وحك التولٌع موكوله للطرفٌن المتضامنٌن  محمود دمحم جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر  شركة تضامن  مدٌر و -  16

مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما او اٌا منهما 

ٌر الحكومٌه كذلن لهما الحك بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ولهما الحك فى التعامل باسم الشركه مع كافه المصالح الحكومٌه وؼ

مجتمعٌن أو منفردٌن فى التعامل مع البنون باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات وحك السحب واالٌداع امام الرهن وااللتراض 

 22673برلم       21191315فللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن. ، تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن  االداره وحك التولٌع موكوله للطرفٌن المتضامنٌن محمود دمحم جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر  شركة تضام -  17

مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما او اٌا منهما 

حكومٌه وؼٌر الحكومٌه كذلن لهما الحك بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ولهما الحك فى التعامل باسم الشركه مع كافه المصالح ال

مجتمعٌن أو منفردٌن فى التعامل مع البنون باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات وحك السحب واالٌداع امام الرهن وااللتراض 

 22673برلم       21191315فللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن. ، تارٌخ : 

بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  االداره وحك التولٌع موكوله للطرفٌن المتضامنٌن  اسامه جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر  توصٌة -  18

مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما او اٌا منهما 

ه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه كذلن لهما الحك بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ولهما الحك فى التعامل باسم الشركه مع كاف

مجتمعٌن أو منفردٌن فى التعامل مع البنون باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات وحك السحب واالٌداع امام الرهن وااللتراض 

 22673برلم       21191315فللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن. ، تارٌخ : 
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 170 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الخٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  االداره وحك التولٌع موكوله للطرفٌن المتضامنٌن اسامه جمعه عبدالفتاح ابو -  19

مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما او اٌا منهما 

لشركه مع كافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه كذلن لهما الحك بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ولهما الحك فى التعامل باسم ا

مجتمعٌن أو منفردٌن فى التعامل مع البنون باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات وحك السحب واالٌداع امام الرهن وااللتراض 

 22673برلم       21191315فللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن. ، تارٌخ : 

بدالفتاح ابوالخٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االداره وحك التولٌع موكوله للطرفٌن المتضامنٌن اسامه جمعه ع -  21

مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما او اٌا منهما 

عامل باسم الشركه مع كافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه كذلن لهما الحك بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ولهما الحك فى الت

مجتمعٌن أو منفردٌن فى التعامل مع البنون باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات وحك السحب واالٌداع امام الرهن وااللتراض 

 22673برلم       21191315فللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن. ، تارٌخ : 

سامه جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االداره وحك التولٌع موكوله للطرفٌن المتضامنٌن ا -  21

مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما فى ذلن كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه بشرط ان تكون االعمال التى تصدر عنهما او اٌا منهما 

الحك فى التعامل باسم الشركه مع كافه المصالح الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه كذلن لهما الحك بعنوان الشركه وضمن اؼراضها ولهما 

مجتمعٌن أو منفردٌن فى التعامل مع البنون باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات وحك السحب واالٌداع امام الرهن وااللتراض 

 22673برلم       21191315فللشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن. ، تارٌخ : 

 22673برلم       21191315سناء عرفان دمحم البدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  22

 22673برلم       21191315سناء عرفان دمحم البدوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  23

 22673برلم       21191315تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  سناء عرفان دمحم البدوى  شركة -  24

 22673برلم       21191315سناء عرفان دمحم البدوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  25

برلم       21191315من الشركه( ، تارٌخ :  محمود دمحم جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج -  26

22673 

برلم       21191315محمود دمحم جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  27

22673 

برلم       21191315ارٌخ : محمود دمحم جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، ت -  28

22673 

برلم       21191315محمود دمحم جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  29

22673 

    21191315اسامه جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  31

 22673برلم   

    21191315اسامه جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  31

 22673برلم   

    21191315اسامه جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  32

 22673  برلم 

    21191315اسامه جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  33

 22673برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح حك التولٌع للشركه  -  34

ء المتضامنٌن كما ٌكون لهم حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن اما حك االداره عن الشركه للشرٌكان احمد لجمٌع الشركا

عادل صدلى حسٌن لطفى وابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله فمط ولهم حك التعامل امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه 

ب على المبٌعات والشهر العمارى والسجل التجارى وامام هٌئه التشٌٌد والبناء ولهم الحك واالحٌاء وامام الضرائب العامه والضرائ

 46751برلم       21191316فى االداره والتولٌع امام كافه البنون وٌحك لهم فتح حساب ، تارٌخ : 

تولٌع لٌصبح حك التولٌع للشركه ابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره وال -  35

لجمٌع الشركاء المتضامنٌن كما ٌكون لهم حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن اما حك االداره عن الشركه للشرٌكان احمد 

ومٌه عادل صدلى حسٌن لطفى وابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله فمط ولهم حك التعامل امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حك

واالحٌاء وامام الضرائب العامه والضرائب على المبٌعات والشهر العمارى والسجل التجارى وامام هٌئه التشٌٌد والبناء ولهم الحك 

 46751برلم       21191316فى االداره والتولٌع امام كافه البنون وٌحك لهم فتح حساب ، تارٌخ : 

احمد عادل صدلى حسٌن لطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح حك التولٌع للشركه لجمٌع  -  36

الشركاء المتضامنٌن كما ٌكون لهم حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن اما حك االداره عن الشركه للشرٌكان احمد عادل 

احمد حسٌن ابو ماٌله فمط ولهم حك التعامل امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه واالحٌاء  صدلى حسٌن لطفى وابراهٌم احمد

وامام الضرائب العامه والضرائب على المبٌعات والشهر العمارى والسجل التجارى وامام هٌئه التشٌٌد والبناء ولهم الحك فى االداره 

 46751برلم       21191316تارٌخ :  والتولٌع امام كافه البنون وٌحك لهم فتح حساب ،

احمد عادل صدلى حسٌن لطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح حك التولٌع للشركه لجمٌع  -  37

عادل  الشركاء المتضامنٌن كما ٌكون لهم حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن اما حك االداره عن الشركه للشرٌكان احمد

صدلى حسٌن لطفى وابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله فمط ولهم حك التعامل امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه واالحٌاء 

وامام الضرائب العامه والضرائب على المبٌعات والشهر العمارى والسجل التجارى وامام هٌئه التشٌٌد والبناء ولهم الحك فى االداره 

 46751برلم       21191316ام كافه البنون وٌحك لهم فتح حساب ، تارٌخ : والتولٌع ام

دمحم احمد عبده جبر حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح حك التولٌع للشركه لجمٌع  -  38

االداره عن الشركه للشرٌكان احمد عادل  الشركاء المتضامنٌن كما ٌكون لهم حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن اما حك

صدلى حسٌن لطفى وابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله فمط ولهم حك التعامل امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه واالحٌاء 

ولهم الحك فى االداره وامام الضرائب العامه والضرائب على المبٌعات والشهر العمارى والسجل التجارى وامام هٌئه التشٌٌد والبناء 

 46751برلم       21191316والتولٌع امام كافه البنون وٌحك لهم فتح حساب ، تارٌخ : 

دمحم احمد عبده جبر حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح حك التولٌع للشركه لجمٌع  -  39

الشركه مجتمعٌن او منفردٌن اما حك االداره عن الشركه للشرٌكان احمد عادل الشركاء المتضامنٌن كما ٌكون لهم حك التولٌع عن 

صدلى حسٌن لطفى وابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله فمط ولهم حك التعامل امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه واالحٌاء 

جارى وامام هٌئه التشٌٌد والبناء ولهم الحك فى االداره وامام الضرائب العامه والضرائب على المبٌعات والشهر العمارى والسجل الت

 46751برلم       21191316والتولٌع امام كافه البنون وٌحك لهم فتح حساب ، تارٌخ : 

ابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  باسم الشركه كما ٌكون لهم الصرؾ واالٌداع وسحب  -  41

 46751برلم       21191316نون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : الشٌكات من الب

ابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  باسم الشركه كما ٌكون لهم الصرؾ واالٌداع وسحب  -  41

 46751برلم       21191316هم لتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : الشٌكات من البنون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر من

احمد عادل صدلى حسٌن لطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  باسم الشركه كما ٌكون لهم الصرؾ واالٌداع وسحب  -  42

 46751برلم       21191316الشٌكات من البنون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : 

احمد عادل صدلى حسٌن لطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  باسم الشركه كما ٌكون لهم الصرؾ واالٌداع وسحب  -  43

 46751برلم       21191316الشٌكات من البنون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  باسم الشركه كما ٌكون لهم الصرؾ واالٌداع وسحب الشٌكات من دمحم احمد عبده جبر حسن  شر -  44

 46751برلم       21191316البنون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : 

الصرؾ واالٌداع وسحب الشٌكات من  دمحم احمد عبده جبر حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  باسم الشركه كما ٌكون لهم -  45

 46751برلم       21191316البنون بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك اؼراض الشركه ، تارٌخ : 

ولٌد توفٌك عبد العزٌز ابو الفضل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع باالضافه الى حك التولٌع  -  46

    21191316للطرؾ االول اتفما الطرفان على ان ٌكون للطرؾ االول حك االلتراض والرهن فمط دون ؼٌره ، تارٌخ :  واالداره

 47259برلم   

اثنان شركاء موصٌٌن مذورٌن بالعمد( ////  2عزت عبد الحمٌد دمحم الباز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج عدد  -  47

 12413برلم       21191317موصٌٌن مذورٌن بالعمد( ، تارٌخ : اثنان شركاء  2)وانضمام عدد 

اثنان شركاء موصٌٌن مذورٌن بالعمد( ////  2عزت عبد الحمٌد دمحم الباز  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج عدد  -  48

 12413برلم       21191317اثنان شركاء موصٌٌن مذورٌن بالعمد( ، تارٌخ :  2)وانضمام عدد 

حسن سامى دمحم عجمى مسعود  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل صفه الشرٌن الموصى الى شرٌن متضامن ، تارٌخ :  -  49

 31214برلم       21191311

صباح محمود دمحم عبد ربه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافه لحك االداره والتولٌع عن الشركه ان للشرٌكه حك توكٌل  -  51

 45212برلم       21191311مالت البنون ، تارٌخ : الؽٌر فى المعا

دمحم جابر على احمد حسونه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////)انضمام شرٌن موصى مذكور بعمد الشركه( ، تارٌخ :  -  51

 39196برلم       21191312

موصى مذكور بعمد الشركه( ، تارٌخ : دمحم جابر على احمد حسونه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////)انضمام شرٌن  -  52

 39196برلم       21191312

احمد دمحم ؼرٌب احمد عبدالحلٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل اداره لسم التخلٌص الجمركى بالشركه لتصبح موكله  -  53

والجهات والهٌئات الحكومٌه فى اعمال  الى السٌد/اسالم عبد الرازق دمحم منفردا وٌكون مسئوال عن كافه تعامالت الشركه مع الؽٌر

التخلٌص الجمركى بدال من السٌد/احمد دمحم ؼرٌب احمد )الطرؾ االول(والذى التصر دوره باداره الشركه على التولٌع عنها 

مجتمعٌن وتمثٌلها امام الؽٌر وكافه الجهات الحكومٌه والتعامل مع البنون واستالم وصرؾ الشٌكات مع جمٌع االطراؾ منفردٌن أو 

 44495برلم       21191312على ان تكون االعمال والتصرفات الصادره منه باسم الشركه وضمن أؼراضها ، تارٌخ : 

خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌن/اسماعٌل فراج دمحم رضوان  -  54

 25948برلم       21191312ٌٌن بالشركه ، تارٌخ : لوفاته(////وانضمام الورثه الشرعٌٌن كشركاء موص

خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌن/اسماعٌل فراج دمحم رضوان  -  55

 25948برلم       21191312لوفاته(////وانضمام الورثه الشرعٌٌن كشركاء موصٌٌن بالشركه ، تارٌخ : 

ٌد احمد حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )رفع اسم الشرٌن/اسماعٌل فراج دمحم رضوان لوفاته(////وانضمام حلٌمه الس -  56

 25948برلم       21191312الورثه الشرعٌٌن كشركاء موصٌٌن بالشركه ، تارٌخ : 

 رضوان لوفاته(////وانضمام حلٌمه السٌد احمد حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )رفع اسم الشرٌن/اسماعٌل فراج دمحم -  57

 25948برلم       21191312الورثه الشرعٌٌن كشركاء موصٌٌن بالشركه ، تارٌخ : 

اسماعٌل فراج دمحم رضوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )رفع اسم الشرٌن/اسماعٌل فراج دمحم رضوان  -  58

 25948برلم       21191312تارٌخ :  لوفاته(////وانضمام الورثه الشرعٌٌن كشركاء موصٌٌن بالشركه ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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اسماعٌل فراج دمحم رضوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )رفع اسم الشرٌن/اسماعٌل فراج دمحم رضوان  -  59

 25948برلم       21191312لوفاته(////وانضمام الورثه الشرعٌٌن كشركاء موصٌٌن بالشركه ، تارٌخ : 

ٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )رفع اسم الشرٌن/اسماعٌل فراج دمحم رضوان رشدٌه فراج دمحم رضوان ابراه -  61

 25948برلم       21191312لوفاته(////وانضمام الورثه الشرعٌٌن كشركاء موصٌٌن بالشركه ، تارٌخ : 

 رضوان رشدٌه فراج دمحم رضوان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )رفع اسم الشرٌن/اسماعٌل فراج دمحم -  61

 25948برلم       21191312لوفاته(////وانضمام الورثه الشرعٌٌن كشركاء موصٌٌن بالشركه ، تارٌخ : 

خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ :  -  62

 25948برلم       21191312

ضوان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ : خالد فراج دمحم ر -  63

 25948برلم       21191312

حلٌمه السٌد احمد حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ :  -  64

 25948برلم       21191312

حلٌمه السٌد احمد حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ :  -  65

 25948برلم       21191312

اسماعٌل فراج دمحم رضوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ :  -  66

 25948برلم       21191312

اسماعٌل فراج دمحم رضوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ :  -  67

 25948برلم       21191312

رشدٌه فراج دمحم رضوان ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ :  -  68

 25948م   برل    21191312

رشدٌه فراج دمحم رضوان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ :  -  69

 25948برلم       21191312

خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ :  -  71

 25948برلم       21191312

خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ :  -  71

 25948برلم       21191312

ٌخ : حلٌمه السٌد احمد حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تار -  72

 25948برلم       21191312

حلٌمه السٌد احمد حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ :  -  73

 25948برلم       21191312

رٌخ : اسماعٌل فراج دمحم رضوان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تا -  74

 25948برلم       21191312

اسماعٌل فراج دمحم رضوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ :  -  75

 25948برلم       21191312
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صٌه( ، تارٌخ : رشدٌه فراج دمحم رضوان ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه مو -  76

 25948برلم       21191312

رشدٌه فراج دمحم رضوان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ :  -  77

 25948برلم       21191312

تولٌع عنها موكوله الى الطرؾ االول خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه وحك ال -  78

الشرٌن المتضامن فمط منفردا السٌد/خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك فتح حسابات 

تها وال ٌجوز باسم الشركه فى كافه البنون المصرٌه والتولٌع على الشٌكات وله الحك بالتعهدات والمعامالت المالٌه مهما بلؽت لٌم

برلم       21191312البٌع لال بموافمه جمٌع االطراؾ وله تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

25948 

خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه وحك التولٌع عنها موكوله الى الطرؾ االول  -  79

ن فمط منفردا السٌد/خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك فتح حسابات الشرٌن المتضام

باسم الشركه فى كافه البنون المصرٌه والتولٌع على الشٌكات وله الحك بالتعهدات والمعامالت المالٌه مهما بلؽت لٌمتها وال ٌجوز 

برلم       21191312تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : البٌع لال بموافمه جمٌع االطراؾ وله 

25948 

حلٌمه السٌد احمد حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اداره الشركه وحك التولٌع عنها موكوله الى الطرؾ االول الشرٌن  -  81

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك فتح حسابات باسم  المتضامن فمط منفردا السٌد/خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم وله كافه

الشركه فى كافه البنون المصرٌه والتولٌع على الشٌكات وله الحك بالتعهدات والمعامالت المالٌه مهما بلؽت لٌمتها وال ٌجوز البٌع 

 25948برلم       21191312لال بموافمه جمٌع االطراؾ وله تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

حلٌمه السٌد احمد حسٌن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اداره الشركه وحك التولٌع عنها موكوله الى الطرؾ االول  -  81

الشرٌن المتضامن فمط منفردا السٌد/خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك فتح حسابات 

ه فى كافه البنون المصرٌه والتولٌع على الشٌكات وله الحك بالتعهدات والمعامالت المالٌه مهما بلؽت لٌمتها وال ٌجوز باسم الشرك

برلم       21191312البٌع لال بموافمه جمٌع االطراؾ وله تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

25948 

ركة تضامن  شرٌن متضامن  اداره الشركه وحك التولٌع عنها موكوله الى الطرؾ االول اسماعٌل فراج دمحم رضوان  ش -  82

الشرٌن المتضامن فمط منفردا السٌد/خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك فتح حسابات 

بالتعهدات والمعامالت المالٌه مهما بلؽت لٌمتها وال ٌجوز  باسم الشركه فى كافه البنون المصرٌه والتولٌع على الشٌكات وله الحك

برلم       21191312البٌع لال بموافمه جمٌع االطراؾ وله تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

25948 

موكوله الى الطرؾ االول  اسماعٌل فراج دمحم رضوان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اداره الشركه وحك التولٌع عنها -  83

الشرٌن المتضامن فمط منفردا السٌد/خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك فتح حسابات 

وز باسم الشركه فى كافه البنون المصرٌه والتولٌع على الشٌكات وله الحك بالتعهدات والمعامالت المالٌه مهما بلؽت لٌمتها وال ٌج

برلم       21191312البٌع لال بموافمه جمٌع االطراؾ وله تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

25948 

رشدٌه فراج دمحم رضوان ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اداره الشركه وحك التولٌع عنها موكوله الى الطرؾ  -  84

دا السٌد/خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك فتح االول الشرٌن المتضامن فمط منفر

حسابات باسم الشركه فى كافه البنون المصرٌه والتولٌع على الشٌكات وله الحك بالتعهدات والمعامالت المالٌه مهما بلؽت لٌمتها وال 

برلم       21191312وكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : ٌجوز البٌع لال بموافمه جمٌع االطراؾ وله تفوٌض او ت

25948 

رشدٌه فراج دمحم رضوان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اداره الشركه وحك التولٌع عنها موكوله الى الطرؾ  -  85

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله حك فتح االول الشرٌن المتضامن فمط منفردا السٌد/خالد فراج دمحم رضوان ابراهٌم وله كافه 
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حسابات باسم الشركه فى كافه البنون المصرٌه والتولٌع على الشٌكات وله الحك بالتعهدات والمعامالت المالٌه مهما بلؽت لٌمتها وال 

برلم       21191312ٌجوز البٌع لال بموافمه جمٌع االطراؾ وله تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

25948 

احمد حسٌن عبدالحكٌم ابوخلٌفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان ٌكون حك االداره والتولٌع للشرٌن  -  86

االول والثانى مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما كافه السلطات فى اداره الشركه والمٌام بكل اعمال الشركه وصرؾ كافه المستحمات لدى 

خاصه احمٌتهما فى تحصٌل حموق الشركة والمحرره باسمها لدى كافه البنون بما فى ذلن صرؾ واصدار الشٌكات وكذا فتح  الؽٌر

م االعتمادات وفتح التسدٌدات االئتمانٌه وكافه التعامالت المالٌه والتجارٌه وتولٌع العمود النهائٌه الخاصه بالشركه امام جمٌع المحاك

 33495برلم       21191313ذ ماٌرى اتخاذه باسم ، تارٌخ : ودرجاتها ولهما حك اتخا

احمد حسٌن عبدالحكٌم ابوخلٌفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان ٌكون حك االداره والتولٌع للشرٌن  -  87

ركه وصرؾ كافه المستحمات لدى االول والثانى مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما كافه السلطات فى اداره الشركه والمٌام بكل اعمال الش

الؽٌر خاصه احمٌتهما فى تحصٌل حموق الشركة والمحرره باسمها لدى كافه البنون بما فى ذلن صرؾ واصدار الشٌكات وكذا فتح 

ٌع المحاكم االعتمادات وفتح التسدٌدات االئتمانٌه وكافه التعامالت المالٌه والتجارٌه وتولٌع العمود النهائٌه الخاصه بالشركه امام جم

 33495برلم       21191313ودرجاتها ولهما حك اتخاذ ماٌرى اتخاذه باسم ، تارٌخ : 

اسالم حسن حسن على الزهٌرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان ٌكون حك االداره والتولٌع للشرٌن  -  88

ه الشركه والمٌام بكل اعمال الشركه وصرؾ كافه المستحمات لدى االول والثانى مجتمعٌن اومنفردٌن ولهما كافه السلطات فى ادار

الؽٌر خاصه احمٌتهما فى تحصٌل حموق الشركة والمحرره باسمها لدى كافه البنون بما فى ذلن صرؾ واصدار الشٌكات وكذا فتح 

لنهائٌه الخاصه بالشركه امام جمٌع المحاكم االعتمادات وفتح التسدٌدات االئتمانٌه وكافه التعامالت المالٌه والتجارٌه وتولٌع العمود ا

 33495برلم       21191313ودرجاتها ولهما حك اتخاذ ماٌرى اتخاذه باسم ، تارٌخ : 

اسالم حسن حسن على الزهٌرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان ٌكون حك االداره والتولٌع للشرٌن  -  89

دٌن ولهما كافه السلطات فى اداره الشركه والمٌام بكل اعمال الشركه وصرؾ كافه المستحمات لدى االول والثانى مجتمعٌن اومنفر

الؽٌر خاصه احمٌتهما فى تحصٌل حموق الشركة والمحرره باسمها لدى كافه البنون بما فى ذلن صرؾ واصدار الشٌكات وكذا فتح 

الٌه والتجارٌه وتولٌع العمود النهائٌه الخاصه بالشركه امام جمٌع المحاكم االعتمادات وفتح التسدٌدات االئتمانٌه وكافه التعامالت الم

 33495برلم       21191313ودرجاتها ولهما حك اتخاذ ماٌرى اتخاذه باسم ، تارٌخ : 

خل احمد حسٌن عبدالحكٌم ابوخلٌفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركه ولحسابها من اعمال االداره على ان تكون دا -  91

نطاق االداره بالشركه و تحمٌما لؽرضها االساسى كما ان لهما الحك فى استخراج كافة االوراق الالزمه من الشهر العمارى والسجل 

التجارى وكافه المصالح الحكومٌه والتمثٌل امام مصلحه الضرائب ولجان الطعن الخاصه بها .وللسٌد/ اسالم حسن حسن على 

ردا حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من الصالحٌات وتوكٌل الساده المحاسبٌن والمحامٌٌن فى الزهٌرى )الطرؾ الثانى( منف

 33495برلم       21191313انهاء كافه االجراءات المتعلمه بالشركه ، تارٌخ : 

على ان تكون داخل  احمد حسٌن عبدالحكٌم ابوخلٌفه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركه ولحسابها من اعمال االداره -  91

نطاق االداره بالشركه و تحمٌما لؽرضها االساسى كما ان لهما الحك فى استخراج كافة االوراق الالزمه من الشهر العمارى والسجل 

التجارى وكافه المصالح الحكومٌه والتمثٌل امام مصلحه الضرائب ولجان الطعن الخاصه بها .وللسٌد/ اسالم حسن حسن على 

طرؾ الثانى( منفردا حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من الصالحٌات وتوكٌل الساده المحاسبٌن والمحامٌٌن فى الزهٌرى )ال

 33495برلم       21191313انهاء كافه االجراءات المتعلمه بالشركه ، تارٌخ : 

عمال االداره على ان تكون داخل اسالم حسن حسن على الزهٌرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركه ولحسابها من ا -  92

نطاق االداره بالشركه و تحمٌما لؽرضها االساسى كما ان لهما الحك فى استخراج كافة االوراق الالزمه من الشهر العمارى والسجل 

 التجارى وكافه المصالح الحكومٌه والتمثٌل امام مصلحه الضرائب ولجان الطعن الخاصه بها .وللسٌد/ اسالم حسن حسن على

الزهٌرى )الطرؾ الثانى( منفردا حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من الصالحٌات وتوكٌل الساده المحاسبٌن والمحامٌٌن فى 

 33495برلم       21191313انهاء كافه االجراءات المتعلمه بالشركه ، تارٌخ : 

لحسابها من اعمال االداره على ان تكون داخل اسالم حسن حسن على الزهٌرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  الشركه و -  93

نطاق االداره بالشركه و تحمٌما لؽرضها االساسى كما ان لهما الحك فى استخراج كافة االوراق الالزمه من الشهر العمارى والسجل 

حسن حسن على  التجارى وكافه المصالح الحكومٌه والتمثٌل امام مصلحه الضرائب ولجان الطعن الخاصه بها .وللسٌد/ اسالم
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الزهٌرى )الطرؾ الثانى( منفردا حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر من الصالحٌات وتوكٌل الساده المحاسبٌن والمحامٌٌن فى 

 33495برلم       21191313انهاء كافه االجراءات المتعلمه بالشركه ، تارٌخ : 

عمر دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد  -  94

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

عمد عمر دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور ب -  95

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

عمر دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد  -  96

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

خارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد عمر دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )ت -  97

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

عمر دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد  -  98

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

 احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد عمر دمحم -  99

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

عماد دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد  -  111

 32111برلم       21191319، تارٌخ : الشركه 

عماد دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد  -  111

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد  عماد دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  )تخارج من -  112

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

عماد دمحم احمد دمحم عالم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد  -  113

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

مد دمحم عالم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد عماد دمحم اح -  114

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

عماد دمحم احمد دمحم عالم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد  -  115

 32111برلم       21191319خ : الشركه ، تارٌ

عمر دمحم احمد دمحم عالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد  -  116

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد عمر دمحم احمد دمحم عالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( / -  117

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

عمر دمحم احمد دمحم عالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد  -  118

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

م  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد عماد دمحم احمد دمحم عال -  119

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 
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عماد دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد  -  111

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

عماد دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  )تخارج من الشركه( /////وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد  -  111

 32111برلم       21191319الشركه ، تارٌخ : 

داره الشركه والتولٌع عنها للشرٌن عمر دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكان على ان حك ا -  112

المتضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا 

االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 32111برلم       21191319راضها ، تارٌخ : اؼ

عمر دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عنها للشرٌن  -  113

الحسابات و كذا  المتضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من

االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

ركه والتولٌع عنها للشرٌن عمر دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الش -  114

المتضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا 

االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 32111برلم       21191319تارٌخ : اؼراضها ، 

عمر دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عنها للشرٌن  -  115

ت و كذا المتضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابا

االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

ولٌع عنها للشرٌن عمر دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والت -  116

المتضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا 

االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

عمر دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عنها للشرٌن  -  117

المتضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا 

االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

ها للشرٌن عماد دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عن -  118

المتضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا 

االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

عماد دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عنها للشرٌن  -  119

المتضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا 

اض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن االلتر

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

رٌن عماد دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عنها للش -  121

المتضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا 
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االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 32111رلم   ب    21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

عماد دمحم احمد دمحم عالم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عنها للشرٌن  -  121

المتضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا 

هن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن االلتراض والر

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

عماد دمحم احمد دمحم عالم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عنها للشرٌن  -  122

ضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا المت

االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

عماد دمحم احمد دمحم عالم  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عنها للشرٌن  -  123

المتضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا 

صرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن االلتراض والرهن واستالم و

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

عمر دمحم احمد دمحم عالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عنها للشرٌن  -  124

كذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا المتضامن منفردا و

االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

ر دمحم احمد دمحم عالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عنها للشرٌن عم -  125

المتضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا 

ت والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكا

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

عمر دمحم احمد دمحم عالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عنها للشرٌن  -  126

فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا المتضامن منفردا وكذلن الحك 

االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

مد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عنها للشرٌن عماد دمحم اح -  127

المتضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا 

ٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتول

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

عماد دمحم احمد دمحم عالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عنها للشرٌن  -  128

عامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا المتضامن منفردا وكذلن الحك فى الت

االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 

 عالم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  اتفك الشرٌكان على ان حك اداره الشركه والتولٌع عنها للشرٌن عماد دمحم احمد دمحم -  129

المتضامن منفردا وكذلن الحك فى التعامل مع البنون فى كافة المعامالت المصرفٌه من اٌداع وسحب االموال من الحسابات و كذا 

ها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن االلتراض والرهن واستالم وصرؾ الشٌكات والتولٌع علٌ

 32111برلم       21191319اؼراضها ، تارٌخ : 
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 179 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم احمد دمحم حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ لحك االداره والتولٌع للشركه ان ٌكون للشرٌكٌن  -  131

 32391برلم       21191319مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ :  المتضامنٌن حك االلتراض والرهن من كافه البنون وذلن

دمحم احمد دمحم حسن احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ لحك االداره والتولٌع للشركه ان ٌكون للشرٌكٌن  -  131

 32391م   برل    21191319المتضامنٌن حك االلتراض والرهن من كافه البنون وذلن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

حسن احمد دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ لحك االداره والتولٌع للشركه ان ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  132

 32391برلم       21191319حك االلتراض والرهن من كافه البنون وذلن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  ٌضاؾ لحك االداره والتولٌع للشركه ان ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن حسن احمد دمحم حسن  شركة تضامن  مدٌ -  133

 32391برلم       21191319حك االلتراض والرهن من كافه البنون وذلن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

لشركه( ، تارٌخ : دمحم حسن عبد الحمٌد رضوان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج شرٌكه موصٌه مذكوره بعمد ا -  134

 18474برلم       21191321

على عبد اللطٌؾ دمحم ابو العنٌن الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضمام شرٌكه موصٌه مذكوره بعمد تعدٌل  -  135

 8449برلم       21191324الشركه( ، تارٌخ : 

و شرٌن  )انضمام شرٌكه موصٌه مذكوره بعمد تعدٌل على عبد اللطٌؾ دمحم ابو العنٌن الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  136

 8449برلم       21191324الشركه( ، تارٌخ : 

على السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  )تخارج الشرٌن من الشركه(//// وانضمام شرٌن  -  137

 32147برلم       21191324موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

على السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى  شركة تضامن  شرٌن موصى  )تخارج الشرٌن من الشركه(//// وانضمام شرٌن  -  138

 32147برلم       21191324موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

/// وانضمام شرٌن كرٌم احمد خلٌل حسن جاد الرب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  )تخارج الشرٌن من الشركه(/ -  139

 32147برلم       21191324موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

كرٌم احمد خلٌل حسن جاد الرب  شركة تضامن  شرٌن متخارج  )تخارج الشرٌن من الشركه(//// وانضمام شرٌن  -  141

 32147برلم       21191324موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

لسٌد السٌد عوض دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن من الشركه(//// وانضمام شرٌن موصى ا -  141

 32147برلم       21191324مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

شرٌن موصى السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن من الشركه(//// وانضمام  -  142

 32147برلم       21191324مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

على السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌصبح  -  143

عمال المتعلمه بمزواله نشاط الشركه موكوال للشرٌن المتضامن/السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى منفردا وذلن بالنسبه لجمٌع اال

وتحمٌك اؼراضها وتمثٌلها امام كافه الجهات االدارٌه والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات والهٌئات وتعٌٌن الموظفٌن والعمال وكل 

نها والمعامالت البنكٌه ما تتطلبه االداره وحسن سٌر العمل وكذلن التولٌع على كل ما ٌتعلك بالمعالمالت المالٌه والتعهدات الناشئه ع

 32147برلم       21191324من تسهٌالت ولروض وفتح الحسابات البنكٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

على السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى  شركة تضامن  شرٌن موصى  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌصبح  -  144

مصطفى منفردا وذلن بالنسبه لجمٌع االعمال المتعلمه بمزواله نشاط الشركه  موكوال للشرٌن المتضامن/السٌد السٌد عوض دمحم

وتحمٌك اؼراضها وتمثٌلها امام كافه الجهات االدارٌه والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات والهٌئات وتعٌٌن الموظفٌن والعمال وكل 

معالمالت المالٌه والتعهدات الناشئه عنها والمعامالت البنكٌه ما تتطلبه االداره وحسن سٌر العمل وكذلن التولٌع على كل ما ٌتعلك بال

 32147برلم       21191324من تسهٌالت ولروض وفتح الحسابات البنكٌه والتولٌع ، تارٌخ : 
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 180 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كرٌم احمد خلٌل حسن جاد الرب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌصبح  -  145

للشرٌن المتضامن/السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى منفردا وذلن بالنسبه لجمٌع االعمال المتعلمه بمزواله نشاط الشركه موكوال 

وتحمٌك اؼراضها وتمثٌلها امام كافه الجهات االدارٌه والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات والهٌئات وتعٌٌن الموظفٌن والعمال وكل 

مل وكذلن التولٌع على كل ما ٌتعلك بالمعالمالت المالٌه والتعهدات الناشئه عنها والمعامالت البنكٌه ما تتطلبه االداره وحسن سٌر الع

 32147برلم       21191324من تسهٌالت ولروض وفتح الحسابات البنكٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

ره والتولٌع عن الشركه لٌصبح كرٌم احمد خلٌل حسن جاد الرب  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم تعدٌل حك االدا -  146

موكوال للشرٌن المتضامن/السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى منفردا وذلن بالنسبه لجمٌع االعمال المتعلمه بمزواله نشاط الشركه 

وكل  وتحمٌك اؼراضها وتمثٌلها امام كافه الجهات االدارٌه والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات والهٌئات وتعٌٌن الموظفٌن والعمال

ما تتطلبه االداره وحسن سٌر العمل وكذلن التولٌع على كل ما ٌتعلك بالمعالمالت المالٌه والتعهدات الناشئه عنها والمعامالت البنكٌه 

 32147برلم       21191324من تسهٌالت ولروض وفتح الحسابات البنكٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

ٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌصبح موكوال السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى  توصٌة بس -  147

للشرٌن المتضامن/السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى منفردا وذلن بالنسبه لجمٌع االعمال المتعلمه بمزواله نشاط الشركه وتحمٌك 

ات والهٌئات وتعٌٌن الموظفٌن والعمال وكل ما اؼراضها وتمثٌلها امام كافه الجهات االدارٌه والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشرك

تتطلبه االداره وحسن سٌر العمل وكذلن التولٌع على كل ما ٌتعلك بالمعالمالت المالٌه والتعهدات الناشئه عنها والمعامالت البنكٌه 

 32147برلم       21191324من تسهٌالت ولروض وفتح الحسابات البنكٌه والتولٌع ، تارٌخ : 

لسٌد السٌد عوض دمحم مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌصبح موكوال ا -  148

للشرٌن المتضامن/السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى منفردا وذلن بالنسبه لجمٌع االعمال المتعلمه بمزواله نشاط الشركه وتحمٌك 

رٌه والحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات والهٌئات وتعٌٌن الموظفٌن والعمال وكل ما اؼراضها وتمثٌلها امام كافه الجهات االدا

تتطلبه االداره وحسن سٌر العمل وكذلن التولٌع على كل ما ٌتعلك بالمعالمالت المالٌه والتعهدات الناشئه عنها والمعامالت البنكٌه 

 32147برلم       21191324 من تسهٌالت ولروض وفتح الحسابات البنكٌه والتولٌع ، تارٌخ :

على السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  على الشٌكات الصادره واستالم مستحمات الشركه  -  149

لبل الؽٌر وكل ما سبك بشرط ان تكون بعنوان الشركه ومن ضمن اؼراضها وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 32147برلم       21191324ذكر ، تارٌخ : 

على السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى  شركة تضامن  شرٌن موصى  على الشٌكات الصادره واستالم مستحمات الشركه  -  151

لبل الؽٌر وكل ما سبك بشرط ان تكون بعنوان الشركه ومن ضمن اؼراضها وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما 

 32147برلم       21191324ذكر ، تارٌخ : 

كرٌم احمد خلٌل حسن جاد الرب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متخارج  على الشٌكات الصادره واستالم مستحمات الشركه لبل  -  151

الؽٌر وكل ما سبك بشرط ان تكون بعنوان الشركه ومن ضمن اؼراضها وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 32147برلم       21191324تارٌخ : 

كرٌم احمد خلٌل حسن جاد الرب  شركة تضامن  شرٌن متخارج  على الشٌكات الصادره واستالم مستحمات الشركه لبل  -  152

الؽٌر وكل ما سبك بشرط ان تكون بعنوان الشركه ومن ضمن اؼراضها وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 32147برلم       21191324تارٌخ : 

السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  على الشٌكات الصادره واستالم مستحمات الشركه لبل  -  153

الؽٌر وكل ما سبك بشرط ان تكون بعنوان الشركه ومن ضمن اؼراضها وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 32147برلم       21191324تارٌخ : 

ٌد السٌد عوض دمحم مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على الشٌكات الصادره واستالم مستحمات الشركه لبل الس -  154

الؽٌر وكل ما سبك بشرط ان تكون بعنوان الشركه ومن ضمن اؼراضها وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، 

 32147برلم       21191324تارٌخ : 



 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

علوى عبدالؽنى محمود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  جعل اداره الشركه للسٌد/عمرو دمحم علوى عبدالؽنى  عمرو دمحم -  155

 43265برلم       21191324محمود ، تارٌخ : 

احمد فاروق احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك اطراؾ هذا العمد ان ٌكون حك االداره والتولٌع للطرؾ االول  -  156

المتضامن منفردا طوال مده الشركه وٌمثلها لانونا فى عاللتها مع الؽٌر وله حك التولٌع وابرام العمود باسم الشركه وتمثٌلها  الشرٌن

امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ومأمورٌات الضرائب والتأمٌنات والبنون والشركات واالشراؾ الكامل على اعمال 

امن الحك فى استالم وتسلٌم المستندات بمعرفته او عن طرٌك من ٌوكله بشرط ان تكون جمٌع هذه االداره ولهذا الشرٌن المتض

 2679برلم       21191324التصرفات لخدمه الشركه وضمن أؼراضها كما ٌكون ، تارٌخ : 

ه والتولٌع للطرؾ االول احمد فاروق احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك اطراؾ هذا العمد ان ٌكون حك االدار -  157

الشرٌن المتضامن منفردا طوال مده الشركه وٌمثلها لانونا فى عاللتها مع الؽٌر وله حك التولٌع وابرام العمود باسم الشركه وتمثٌلها 

ال امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ومأمورٌات الضرائب والتأمٌنات والبنون والشركات واالشراؾ الكامل على اعم

االداره ولهذا الشرٌن المتضامن الحك فى استالم وتسلٌم المستندات بمعرفته او عن طرٌك من ٌوكله بشرط ان تكون جمٌع هذه 

 2679برلم       21191324التصرفات لخدمه الشركه وضمن أؼراضها كما ٌكون ، تارٌخ : 

ؾ هذا العمد ان ٌكون حك االداره والتولٌع للطرؾ االول احمد فاروق احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك اطرا -  158

الشرٌن المتضامن منفردا طوال مده الشركه وٌمثلها لانونا فى عاللتها مع الؽٌر وله حك التولٌع وابرام العمود باسم الشركه وتمثٌلها 

شركات واالشراؾ الكامل على اعمال امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ومأمورٌات الضرائب والتأمٌنات والبنون وال

االداره ولهذا الشرٌن المتضامن الحك فى استالم وتسلٌم المستندات بمعرفته او عن طرٌك من ٌوكله بشرط ان تكون جمٌع هذه 

 2679برلم       21191324التصرفات لخدمه الشركه وضمن أؼراضها كما ٌكون ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك اطراؾ هذا العمد ان ٌكون حك االداره والتولٌع للطرؾ االول احمد فاروق احمد على  توصٌة  -  159

الشرٌن المتضامن منفردا طوال مده الشركه وٌمثلها لانونا فى عاللتها مع الؽٌر وله حك التولٌع وابرام العمود باسم الشركه وتمثٌلها 

لضرائب والتأمٌنات والبنون والشركات واالشراؾ الكامل على اعمال امام جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه ومأمورٌات ا

االداره ولهذا الشرٌن المتضامن الحك فى استالم وتسلٌم المستندات بمعرفته او عن طرٌك من ٌوكله بشرط ان تكون جمٌع هذه 

 2679برلم       21191324التصرفات لخدمه الشركه وضمن أؼراضها كما ٌكون ، تارٌخ : 

احمد فاروق احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االستدانه وااللتراض والرهن بضمان اموال الشركه من  -  161

البنون وكافه الجهات والتولٌع على كافه العمود واالوراق الالزمه لذلن كما له الحك بٌع وشراء جمٌع انواع السٌارات والمنموالت 

 2679برلم       21191324الخاصه بالشركه ، تارٌخ : 

احمد فاروق احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االستدانه وااللتراض والرهن بضمان اموال الشركه من  -  161

البنون وكافه الجهات والتولٌع على كافه العمود واالوراق الالزمه لذلن كما له الحك بٌع وشراء جمٌع انواع السٌارات والمنموالت 

 2679برلم       21191324شركه ، تارٌخ : الخاصه بال

احمد فاروق احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االستدانه وااللتراض والرهن بضمان اموال الشركه من  -  162

والمنموالت  البنون وكافه الجهات والتولٌع على كافه العمود واالوراق الالزمه لذلن كما له الحك بٌع وشراء جمٌع انواع السٌارات

 2679برلم       21191324الخاصه بالشركه ، تارٌخ : 

احمد فاروق احمد على  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االستدانه وااللتراض والرهن بضمان اموال الشركه من  -  163

اء جمٌع انواع السٌارات والمنموالت البنون وكافه الجهات والتولٌع على كافه العمود واالوراق الالزمه لذلن كما له الحك بٌع وشر

 2679برلم       21191324الخاصه بالشركه ، تارٌخ : 

ٌعدل عمد الشركة بتعٌٌن السٌد /عطٌه ابراهٌم حسٌن  -عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد النعٌم  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن   -  164

عن الشركه منفردا امام جمٌع الجهات واالتفاق وابرام العمود واتمامها عبد النعٌم مدٌر والمائم بأعمال الشركه وله حك التولٌع نٌابه 

وتعدٌلها وفسخها وفتح وؼلك الحسابات امام البنون وله حك السحب والرهن وااللتراض والتولٌع على الشٌكات والبٌع والشراء نٌابه 

 18351برلم       21191325 عن الشركه لجمٌع االصول والمٌام بجمٌع اعمال الشركه سالفه الذكر ، تارٌخ :



 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

ٌعدل عمد الشركة بتعٌٌن السٌد /عطٌه ابراهٌم حسٌن  -عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد النعٌم  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن   -  165

واتمامها عبد النعٌم مدٌر والمائم بأعمال الشركه وله حك التولٌع نٌابه عن الشركه منفردا امام جمٌع الجهات واالتفاق وابرام العمود 

وتعدٌلها وفسخها وفتح وؼلك الحسابات امام البنون وله حك السحب والرهن وااللتراض والتولٌع على الشٌكات والبٌع والشراء نٌابه 

 18351برلم       21191325عن الشركه لجمٌع االصول والمٌام بجمٌع اعمال الشركه سالفه الذكر ، تارٌخ : 

ٌعدل عمد الشركة بتعٌٌن السٌد /عطٌه ابراهٌم حسٌن  -نعٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن  عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد ال -  166

عبد النعٌم مدٌر والمائم بأعمال الشركه وله حك التولٌع نٌابه عن الشركه منفردا امام جمٌع الجهات واالتفاق وابرام العمود واتمامها 

وله حك السحب والرهن وااللتراض والتولٌع على الشٌكات والبٌع والشراء نٌابه وتعدٌلها وفسخها وفتح وؼلك الحسابات امام البنون 

 18351برلم       21191325عن الشركه لجمٌع االصول والمٌام بجمٌع اعمال الشركه سالفه الذكر ، تارٌخ : 

ٌن السٌد /عطٌه ابراهٌم حسٌن ٌعدل عمد الشركة بتعٌ -عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد النعٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر ؼٌر شرٌن   -  167

عبد النعٌم مدٌر والمائم بأعمال الشركه وله حك التولٌع نٌابه عن الشركه منفردا امام جمٌع الجهات واالتفاق وابرام العمود واتمامها 

ع والشراء نٌابه وتعدٌلها وفسخها وفتح وؼلك الحسابات امام البنون وله حك السحب والرهن وااللتراض والتولٌع على الشٌكات والبٌ

 18351برلم       21191325عن الشركه لجمٌع االصول والمٌام بجمٌع اعمال الشركه سالفه الذكر ، تارٌخ : 

ٌعدل عمد الشركة بتعٌٌن السٌد /عطٌه ابراهٌم حسٌن  -عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد النعٌم  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن   -  168

ل الشركه وله حك التولٌع نٌابه عن الشركه منفردا امام جمٌع الجهات واالتفاق وابرام العمود واتمامها عبد النعٌم مدٌر والمائم بأعما

وتعدٌلها وفسخها وفتح وؼلك الحسابات امام البنون وله حك السحب والرهن وااللتراض والتولٌع على الشٌكات والبٌع والشراء نٌابه 

 18351برلم       21191325ل الشركه سالفه الذكر ، تارٌخ : عن الشركه لجمٌع االصول والمٌام بجمٌع اعما

ٌعدل عمد الشركة بتعٌٌن السٌد /عطٌه ابراهٌم حسٌن  -عطٌه ابراهٌم حسٌن عبد النعٌم  شركة تضامن  مدٌر ؼٌر شرٌن   -  169

الجهات واالتفاق وابرام العمود واتمامها عبد النعٌم مدٌر والمائم بأعمال الشركه وله حك التولٌع نٌابه عن الشركه منفردا امام جمٌع 

وتعدٌلها وفسخها وفتح وؼلك الحسابات امام البنون وله حك السحب والرهن وااللتراض والتولٌع على الشٌكات والبٌع والشراء نٌابه 

 18351برلم       21191325عن الشركه لجمٌع االصول والمٌام بجمٌع اعمال الشركه سالفه الذكر ، تارٌخ : 

برلم       21191325حسٌن عبدالمنعم زاٌد زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  171

44333 

برلم       21191325احمد مجدى لبارى محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  171

44333 

برلم       21191325بكار على  شركة تضامن  شرٌن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : عبدالحلٌم احمد عبدالحلٌم  -  172

44333 

 44333برلم       21191325حسٌن عبدالمنعم زاٌد زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  173

برلم       21191325من  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : احمد مجدى لبارى محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضا -  174

44333 

برلم       21191325عبدالحلٌم احمد عبدالحلٌم بكار على  شركة تضامن  شرٌن متخارج  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  175

44333 

ٌل بند االداره وحك التولٌع عن الشركه حسٌن عبدالمنعم زاٌد زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك االطراؾ على تعد -  176

فى التعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وفتح الحسابات وااللتراض والتولٌع على كافة العمود للطرؾ 

 44333برلم       21191325االول/حسٌن عبدالمنعم زاٌد زٌدان وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

ى لبارى محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اتفك االطراؾ على تعدٌل بند االداره وحك التولٌع عن احمد مجد -  177

الشركه فى التعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وفتح الحسابات وااللتراض والتولٌع على كافة العمود 

 44333برلم       21191325حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : للطرؾ االول/حسٌن عبدالمنعم زاٌد زٌدان وله 
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 183 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عبدالحلٌم احمد عبدالحلٌم بكار على  شركة تضامن  شرٌن متخارج  اتفك االطراؾ على تعدٌل بند االداره وحك التولٌع  -  178

تراض والتولٌع على كافة عن الشركه فى التعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وفتح الحسابات واالل

 44333برلم       21191325العمود للطرؾ االول/حسٌن عبدالمنعم زاٌد زٌدان وله حك توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

برلم       21191327مفتاح سعٌد كرٌم الماسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  179

1535 

برلم       21191327كرٌم الماسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : مفتاح سعٌد  -  181

1535 

برلم       21191327مفتاح سعٌد كرٌم الماسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  181

1535 

برلم       21191327مفتاح سعٌد كرٌم الماسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  182

1535 

 1535برلم       21191327عادل فتحى عبدالداٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  183

 1535برلم       21191327سٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : عادل فتحى عبدالداٌم  توصٌة ب -  184

 1535برلم       21191327عادل فتحى عبدالداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  185

 1535برلم       21191327 عادل فتحى عبدالداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : -  186

مفتاح سعٌد كرٌم الماسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول بالشركه وهو/عادل  -  187

 1535برلم       21191327فتحى عبدالداٌم ، تارٌخ : 

الداره والتولٌع للشرٌن االول بالشركه وهو/عادل مفتاح سعٌد كرٌم الماسى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك ا -  188

 1535برلم       21191327فتحى عبدالداٌم ، تارٌخ : 

مفتاح سعٌد كرٌم الماسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول بالشركه وهو/عادل  -  189

 1535برلم       21191327فتحى عبدالداٌم ، تارٌخ : 

مفتاح سعٌد كرٌم الماسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول بالشركه وهو/عادل  -  191

 1535برلم       21191327فتحى عبدالداٌم ، تارٌخ : 

ه وهو/عادل فتحى عادل فتحى عبدالداٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول بالشرك -  191

 1535برلم       21191327عبدالداٌم ، تارٌخ : 

عادل فتحى عبدالداٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول بالشركه وهو/عادل فتحى  -  192

 1535برلم       21191327عبدالداٌم ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول بالشركه وهو/عادل فتحى عادل فتحى عبدالداٌم  شركة تضامن  مدٌ -  193

 1535برلم       21191327عبدالداٌم ، تارٌخ : 

عادل فتحى عبدالداٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول بالشركه وهو/عادل فتحى  -  194

 1535برلم       21191327عبدالداٌم ، تارٌخ : 

رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان ٌكون للشرٌكه  -  195

برلم       21191328المتضامنه/رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد عبد هللا لها حك التعامل مع البنون وااللتراض واالستدانه ، تارٌخ : 

41248 
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 184 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

شركه ابو الخٌر للرحالت  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ -اسامه جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر وشركاه -  1

 22673برلم       21191315: 

ابو الخٌر للرحالت  توصٌة بسٌطة  مصدق على -شرٌكتهٌعدل اسم الشركه التجارى الى/محمود دمحم جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر و -  2

 22673برلم       21191315تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

شركه ابو الخٌر للرحالت  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ -اسامه جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر وشركاه -  3

 22673برلم       21191315: 

ابو الخٌر للرحالت  شركة تضامن  مصدق على -شركه التجارى الى/محمود دمحم جمعه عبدالفتاح ابوالخٌر وشرٌكتهٌعدل اسم ال -  4

 22673برلم       21191315تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ : 

 برلم      21191316احمد عادل صدلى حسٌن لطفى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

46751 

برلم       21191316احمد عادل صدلى حسٌن لطفى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

46751 

 25948برلم       21191312اوالد فراج دمحم رضوان  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  7

 25948برلم       21191312طة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : اوالد فراج دمحم رضوان  توصٌة بسٌ -  8

ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/عمر دمحم احمد و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  9

 32111برلم       21191319

 32111برلم       21191319صٌة بسٌطة ، تارٌخ : عمر دمحم احمد و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع تو -  11

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / عماد دمحم احمد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

 32111برلم       21191319

ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/عمر دمحم احمد و شرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

 32111برلم       21191319

 32111برلم       21191319عمر دمحم احمد و شرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

جارى للشركة الى / عماد دمحم احمد وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ : تم تعدٌل االسم الت -  14

 32111برلم       21191319

ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/عمر دمحم احمد و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

 32111برلم       21191319

 32111برلم       21191319دمحم احمد و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : عمر  -  16
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 185 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / عماد دمحم احمد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  17

 32111برلم       21191319

 32391برلم       21191319ن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : حسن احمد دمحم حس -  18

 32391برلم       21191319حسن احمد دمحم حسن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  19

برلم       21191324شركة تضامن ، تارٌخ : السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع  -  21

32147 

برلم       21191324السٌد السٌد عوض دمحم مصطفى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

32147 

برلم       21191327مفتاح سعٌد كرٌم الماسى و شركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

1535 

تعدٌل اسم الشركه الى/عادل فتحى عبد الداٌم وشرٌكه رجب فتحى عبد الداٌم  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة  -  23

 1535برلم       21191327بسٌطة ، تارٌخ : 

برلم       21191327مفتاح سعٌد كرٌم الماسى و شركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  24

1535 

تعدٌل اسم الشركه الى/عادل فتحى عبد الداٌم وشرٌكه رجب فتحى عبد الداٌم  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة  -  25

 1535برلم       21191327تضامن ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 11592برلم       21191313، تارٌخ :  2459  2118/12/11حلمى فوزى سعد عبد المنعم مرعى  تجدٌد اول  -  1

 12712برلم       21191313، تارٌخ :  2454  2119/2/15السٌده سالم عبدهللا دمحم  تجدٌد اول  -  2

 3221برلم       21191313، تارٌخ :  2497  2117/1/29داود سالمة سلٌمان  تجدٌد اول ٌسرى  -  3

برلم       21191313، تارٌخ :  2472  2119/3/18عبد الفتاح عبد الفتاح بسٌونى هٌلم )هٌلم لاللومٌتال(  تجدٌد اول  -  4

13312 

    21191313، تارٌخ :  2472  2119/3/18ٌونى هٌلم  تجدٌد اول تم تعدٌل االسم التجارى الى / عبد الفتاح عبد الفتاح بس -  5

 13312برلم   
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 186 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 9286برلم       21191313، تارٌخ :  2499  2118/6/4دمحم احمد دمحم احمد  تجدٌد اول  -  6

 12372برلم       21191313، تارٌخ :  2473  2119/1/28نجالء مصطفى دمحم حسن  تجدٌد اول  -  7

 12928برلم       21191313، تارٌخ :  2456  2119/2/26اسامه اسحاق ممار بدٌر  تجدٌد اول  -  8

 8214برلم       21191313، تارٌخ :  2498  2118/3/26حسن السٌد حسن توفٌك  تجدٌد اول  -  9

 9851برلم       21191313، تارٌخ :  2469  2118/7/27نصره عبد ربه دمحم عبد ربه  تجدٌد اول  -  11

 7714برلم       21191313، تارٌخ :  2512  2118/ 2/ 24-عبد هللا سٌد عبد الممصود على  ج -  11

 3297برلم       21191313، تارٌخ :  2466  2117/2/4مرٌم ممار حنا ممار  تجدٌد اول  -  12

 5446برلم       21191314، تارٌخ :  2547  2117/9/17عٌد سلٌمان صالح سلمان  تجدٌد اول  -  13

 12273برلم       21191314، تارٌخ :  2521  2119/ 1/ 22-عوض عوض عبدالرحمن دمحم  ج -  14

 11991برلم       21191314، تارٌخ :  2541  2119/1/4دمحم لطفى مختار ٌوسؾ  تجدٌد اول  -  15

 11747برلم       21191314تارٌخ : ،  2524  2118/ 12/ 22-عماد عبد هللا دمحم عبد هللا العش  ج -  16

 927برلم       21191314، تارٌخ :  2529  2116/ 1/ 5-اٌمن السٌد احمد علٌوه  ج -  17

 12714برلم       21191315، تارٌخ :  2594  2119/2/16محمود السٌد دمحم السٌد على  تجدٌد اول  -  18

 12685برلم       21191316، تارٌخ :  2659  2119/ 2/ 15 -ج احمد خلؾ جمعه ابراهٌم ) مخبز احمد خلؾ (   -  19

 12858برلم       21191316، تارٌخ :  2643  2119/2/23مبروكه عبدالرؤؾ مرسى عثمان  تجدٌد اول  -  21

 6132برلم       21191316، تارٌخ :  2638  2117/11/4فٌروز عبد الفتاح توفٌك عبد الهادى  تجدٌد اول  -  21

 12461برلم       21191316، تارٌخ :  2665  2119/ 2/ 2 -احمد رشدي احمد حجاج ٌوسؾ  ج  -  22

 12691برلم       21191316، تارٌخ :  2633  2119/ 2/ 15-دمحم حنفى محمود حسن  ج -  23

 5424برلم       21191316، تارٌخ :  2637  2117/9/16اكرامً انور دمحم سٌد  تجدٌد اول  -  24

 4117برلم       21191316، تارٌخ :  2652  2117/5/2رجب خمٌس على احمد  تجدٌد اول  -  25

 12423برلم       21191317، تارٌخ :  2681  2119/1/29وائل دمحم عبد اللطٌؾ فتح هللا لمٌحه  تجدٌد اول  -  26

 11641برلم       21191317 ، تارٌخ : 2681  2118/12/15دمحم خمٌس اسماعٌل ابراهٌم  تجدٌد اول  -  27

 11817برلم       21191317، تارٌخ :  2717  2118/ 12/ 24 -سامح السباعى طاهر الفخرانى  ج  -  28

 12515برلم       21191317، تارٌخ :  2724  2119/2/4اشرؾ سٌد حسانٌن بهنساوى  تجدٌد اول  -  29

 7926برلم       21191317، تارٌخ :  2682  2118/3/11عمر اسامه عمر دمحم  تجدٌد اول  -  31
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 4477برلم       21191325، تارٌخ :  3469  2117/ 6/ 6 -اٌمن مصطفى دمحم دمحم حسانٌن  ج  -  146

 1618برلم       21191326، تارٌخ :  3516  2116/5/23دمحم صابر فهمى احمد عوٌس  تجدٌد اول  -  147

    21191326، تارٌخ :  3516  2116/5/23تعدل االسم التجارى للمنشاة الى/ دمحم فهمى للمماوالت العمومٌه  تجدٌد اول  -  148

 1618برلم   

 9196  برلم     21191326، تارٌخ :  3518  2118/5/28سعٌده عبدهللا بدر السٌد علٌان  تجدٌد اول  -  149

 12913برلم       21191326، تارٌخ :  3514  2119/2/25عبدالفتاح على عبدالفتاح السٌد شاهٌن  تجدٌد اول  -  151

،  3514  2119/2/25تعدٌل االسم التجارى الى/عبدالفتاح على عبدالفتاح السٌد شاهٌن )شاهٌن الٌكس باص(  تجدٌد اول  -  151

 12913برلم       21191326تارٌخ : 

 9551برلم       21191326، تارٌخ :  3528  2118/ 6/ 22-مرٌم عادل ابراهٌم جاد هللا  ج -  152

 7369برلم       21191326، تارٌخ :  3572  2118/ 2/ 2-محمود ابراهٌم السٌد سعدهللا  ج -  153

 7887برلم       21191326، تارٌخ :  3553  2118/  3/  6 -عماد دمحم محمود حبوه  ج  -  154

 13897برلم       21191326، تارٌخ :  3517  2119/4/19فراج للمماوالت والتورٌدات  تجدٌد اول -دمحم سعد دمحم فراج -  155

 6574برلم       21191326رٌخ : ، تا 3564  2117/  12/  2 -جمال رٌاض عكاشه حنٌش  ج -  156

 11192برلم       21191327، تارٌخ :  3612  2118/8/24محمود على محمود الشاٌط  تجدٌد اول  -  157

 11918برلم       21191327، تارٌخ :  3579  2118/ 12/ 31-رجب احمد ابراهٌم احمد عبد الجلٌل  ج -  158

 3178برلم       21191327، تارٌخ :  3581  2117/ 1/ 22 -عاشور عٌد دمحم على  ج -  159

 9131برلم       21191327، تارٌخ :  3592  2118/5/21طارق عبدالحمٌد دمحم دمحم فارس  تجدٌد اول  -  161

 9581برلم       21191327، تارٌخ :  3591  2118/6/24حسن دمحم دمحم على  تجدٌد اول  -  161

 12468برلم       21191327، تارٌخ :  3584  2119/ 2/ 3-بد الكرٌم  جحسٌن ابو العال علً ع -  162



 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

    21191327، تارٌخ :  3588  2118/ 4/ 14 -دمحم احمد عبد الؽنى دمحم ؼراؾ ) ؼراؾ للهندسه و االنشاءات (  ج  -  163

 8511برلم   

 12286برلم       21191327، تارٌخ :  3571  2119/ 1/ 25-ابراهٌم دمحم لبٌب عمار  ج -  164

 12399برلم       21191328، تارٌخ :  3617  2119/1/28محسب مؽربً عباس سالم  تجدٌد اول  -  165

 13942برلم       21191328، تارٌخ :  3613  2119/4/22ٌاسر فرٌد احمد السٌد لندٌل  تجدٌد اول  -  166

، تارٌخ :  3613  2119/4/22نمل الموتى وحانوتى  تجدٌد اول تم تعدٌل االسم التجارى الى / مكتب ٌاسر فرٌد ل -  167

 13942برلم       21191328

 2449برلم       21191328، تارٌخ :  3635  2116/11/1فهد عبدالونٌس موسى هٌوب  تجدٌد اول  -  168

 13321برلم       21191328، تارٌخ :  3624  2119/3/18ابراهٌم عبد الؽفار عبد البالى ابراهٌم  تجدٌد اول  -  169

 1217برلم       21191328، تارٌخ :  3619  2116/3/13دمحم السٌد عٌد الؽنٌم  تجدٌد اول  -  171

 7683برلم       21191328، تارٌخ :  3434  2118/ 2/ 23-دمحم ٌوسؾ على الصٌاد  ج -  171

 5181برلم       21191328:  ، تارٌخ 3618  2117/8/28هناء على حامد على  تجدٌد اول  -  172

برلم       21191328، تارٌخ :  3623  2116/7/31منصور على حموده مسعود ) المنصور للمماوالت (  تجدٌد اول  -  173

2172 

 7426برلم       21191328، تارٌخ :  3612  2118/2/5دمحم حسن نعٌم الشافعى  تجدٌد اول  -  174

 1447برلم       21191328، تارٌخ :  3614  2116/4/26ٌن جبره  تجدٌد اول االمٌر السٌد منصور بر -  175

برلم       21191328، تارٌخ :  3638  2119/3/9محمود احمد محمود احمد عالم)العالم لتجاره االحذٌه(  تجدٌد اول  -  176

13199 

 12818برلم       21191331، تارٌخ :  3716  2119/ 2/ 22-ولٌد احمد جابر احمد  ج -  177

 13553برلم       21191331، تارٌخ :  3651  2119/3/31تامر سامى احمد احمد ٌوسؾ  تجدٌد اول  -  178

 199برلم       21191331، تارٌخ :  3713  2115/9/4حمدناهللا عبدالسالم بكر  تجدٌد اول  -  179

 12743برلم       21191331، تارٌخ :  3673  2119/2/16فوزٌه دمحم الجوهرى هواش  تجدٌد اول  -  181

 12893برلم       21191331، تارٌخ :  3692  2119/  2/  24 -صباح محمود على على  ج  -  181

 11537برلم       21191331، تارٌخ :  3648  2118/12/8باسم ابراهٌم السٌد مصطفى  تجدٌد اول  -  182

 12836برلم       21191331، تارٌخ :  3714  2119/2/22ابراهٌم دمحم عبد المطلب دمحم  تجدٌد اول  -  183

 11212برلم       21191331، تارٌخ :  3674  2118/9/2اسالم صبرى عطا عبد العزٌز طعٌمه  تجدٌد اول  -  184

 13845برلم       21191331تارٌخ :  ، 3713  2119/4/15زكى حسن زكى عبد الرحمن  تجدٌد اول  -  185

زكى حسن زكى عبد الرحمن  تجدٌد اول -تم تعدٌل االسم التجارى الى / عبدالرحمن لعموم االستٌراد والتصدٌر -  186

 13845برلم       21191331، تارٌخ :  3713  2119/4/15



 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

 7934برلم       21191331، تارٌخ :  3716  2118/3/11احمد مصطفى حسٌن سند  تجدٌد اول  -  187

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 8449برلم       21191313، تارٌخ :  2455  2118/4/9ٌعدل االسم التجارى للشركه الى/على الجمل وشركاه  تجدٌد اول  -  1

 8449برلم       21191313، تارٌخ :  2455  2118/4/9تجدٌد اول   على عبد اللطٌؾ دمحم ابو العنٌن الجمل وشرٌكه -  2

برلم       21191315، تارٌخ :  2611  2117/ 2/ 15 -مٌشٌل لزمان توماس وشرٌكه اٌهاب حلمى رزق ابراهٌم  ج  -  3

3389 

 6669برلم       21191317، تارٌخ :  2684  2117/12/8هنٌدى عبد الؽنى على عبده وشرٌكه  تجدٌد اول  -  4

 12323برلم       21191317، تارٌخ :  2693  2119/1/25مصطفى كمال و شرٌكه  تجدٌد اول  -  5

 12413برلم       21191317، تارٌخ :  2741  2119/1/28فادٌه عبد الستار رفاعً السٌد شاهٌن وشركاه  تجدٌد اول  -  6

برلم       21191317، تارٌخ :  2741  2119/1/28از وشركاه  تجدٌد اول عزت عبد الحمٌد دمحم الب-تعدل اسم الشركه الى -  7

12413 

 12415برلم       21191312، تارٌخ :  2928  2119/1/29اٌهاب زكى حنا جرجس و شرٌكه  تجدٌد اول  -  8

    21191313، تارٌخ :  2991  2119/3/17اشرؾ عبد المالن عمار احمد و شرٌكه اسعد عبد المالن عمار احمد  تجدٌد اول  -  9

 13291برلم   

، تارٌخ :  2991  2119/3/17اشرؾ عبد المالن عمار احمد و شرٌكه اسعد عبد المالن عمار احمد  تجدٌد اول  -  11

 13291برلم       21191313

 12257برلم       21191314، تارٌخ :  3136  2119/1/21عبد الجواد عبٌد عوض و شركاه  تجدٌد اول  -  11

    21191314، تارٌخ :  3136  2119/1/21تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / حسن كامل حسن و شرٌكه  تجدٌد اول  -  12

 12257برلم   

 13183برلم       21191317، تارٌخ :  3149  2119/ 3/ 11 -محمود عبد العظٌم سٌد و شركاه  ج  -  13

 13183برلم       21191317، تارٌخ :  3149  2119/ 3/ 11 -ه  ج محمود عبد العظٌم سٌد و شركا -  14

 14119برلم       21191318، تارٌخ :  3199  2119/4/27دمحم صابر مرسى وشركاه  تجدٌد اول  -  15

، تارٌخ :  3194  2118/12/29سمٌحه ٌحٌى محمود و شرٌكه  تجدٌد اول  -شركة الهنا لتجارة المواد الؽذائٌه  -  16

 11869برلم       21191318

عمرو دمحم عادل حامد محمود ابو دٌبه وشرٌكته  -شركه الهنا لتجاره واستٌراد المواد الؽذائٌه -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  17

 11869برلم       21191318، تارٌخ :  3194  2118/12/29تجدٌد اول 

، تارٌخ :  3194  2118/12/29ه ٌحٌى محمود و شرٌكه  تجدٌد اول سمٌح -شركة الهنا لتجارة المواد الؽذائٌه  -  18

 11869برلم       21191318



 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

عمرو دمحم عادل حامد محمود ابو دٌبه وشرٌكته  -شركه الهنا لتجاره واستٌراد المواد الؽذائٌه -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  19

 11869برلم       21191318، تارٌخ :  3194  2118/12/29تجدٌد اول 

 7669برلم       21191321، تارٌخ :  3364  2118/2/21هشام حلمى مرعى و شركاه  تجدٌد اول  -  21

 11752برلم       21191324، تارٌخ :  3422  2118/ 12/ 22 -دمحم زكى محفوظ و شرٌكه محمود زكى محفوظ  ج  -  21

 11752برلم       21191324، تارٌخ :  3422  2118/ 12/ 22 -دمحم زكى محفوظ و شرٌكه محمود زكى محفوظ  ج  -  22

 12839برلم       21191326، تارٌخ :  3554  2119/2/22تجدٌد اول   شركه دمحم محروس وشرٌكه -  23

    21191331، تارٌخ :  3689  2118/ 3/ 21 -ثروت السٌد ابراهٌم و شركاه  ج  -الطحان لعموم االستٌراد و التصدٌر  -  24

 8122برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 859برلم       21191318، تارٌخ :  2116/8/8امٌل شندى عبده شندى  شطب الرهن الصادر فى  -  1

 859برلم       21191318، تارٌخ :  2116/12/22امٌل شندى عبده شندى  شطب الرهن الصادر فى  -  2

 859برلم       21191318، تارٌخ :  2117/8/8امٌل شندى عبده شندى  شطب الرهن الصادر فى  -  3

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 



 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

 

 


