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 1977م التجمع الثالث الماهره الجدٌده  311المنطمه الصناعٌه الورش  541ستائر ، بجهة : لطعه 
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ه تجاره خضار وفاكهه وتارٌخ االفتتاح المجاوره الرابعه الحى االول ونوع التجار 57عماره  5منزلٌه ، بجهة : مدٌنه بدر محل رلم 
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 لطاع االندلس الدور االرضى 6مول هابى الند مارن لطعه  g4الخضار والفاكهه ، بجهة : الماهره الجدٌده 
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الطاله البدلٌه ومماوالت انظمه الطاله الشمسٌه والمماوالت العامه والكهرومٌكانٌكٌه وشبكات الصرؾ الصحى والتوكٌالت التجارٌه 
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لٌراط  6سوق العبور ونوع التجاره تجاره الفاكهه جمله  4عنبر  122وتجمٌد اسمان وفاكهه ولحوم ، بجهة : العبور محل  تبرٌد

 22162ولٌد برلم  2111/1/1وتارٌخ االفتتاح 

 عن ورشه 25419برلم  21191321، لٌد فى  111110111سعٌد متولى السٌد عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 خراطه ، بجهة : ش الصرؾ الصحى المرج الؽربٌه

عن تعبئه مواد  25271برلم  21191313، لٌد فى  111110111جمال بشرى جرجس لولا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 1559من الصفا والمروه من ش الخمسٌن عمار  13عماره  1ؼذائٌه ، بجهة : شمه بالدور االرضى رلم 

عن تورٌد منتجات  25319برلم  21191317، لٌد فى  121110111 محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نهى زكرٌا دمحم -  53

 ش عبد العزٌز جمعه تمسٌم مطابع السكه الحدٌد عزبه النخل 9العناٌه بالمراه وادوات النظافه وتصدٌرها ، بجهة : 

عن ورشه  25325برلم  21191311، لٌد فى  1111110111اٌمان ؼبلاير متهنى ؼبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 ش نبٌل البملى الدائرى م التوحٌد المرج الجدٌده 17مالبس جاهزه فى ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن سوبر ماركت ،  25328برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم حامد رمضان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 متر 111اسكان الشباب  4محل  138عماره بجهة : 

عن استثمار عمارى  25383برلم  21191318، لٌد فى  111110111عوده سلٌمان سالم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 ع ابو ثابت من مؤسسه الزكاه 11، بجهة : 

عن تصدٌر المشه  25462برلم  21191327، لٌد فى  5111110111دمحم مصطفى لبالبجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

ش  111، بجهة : عمار  2119لسنه  764العبور وموافمه امنٌه رلم  2118لسنه  68فٌما عدا المالبس العسكرٌه موافمه امنٌه رلم 

 18ابو بكر الصدٌك من ش 

عن تورٌدات عامه  25444برلم  21191325، لٌد فى  111110111باسم السٌد السٌد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 من ش االربعٌن الدور الرابع 118مكرر ش  11فى حدود المصرح به ، بجهة : 

برلم  21191331، لٌد فى  211110111عبد الناصر السٌد دمحم عبد الشافى عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 الدور االرضى 2شمه  2ح  4مج  44عماره عن االستثمار العمارى ، بجهة : الماهره الجدٌده  25485

عن تورٌدات  25312برلم  21191316، لٌد فى  5111110111ابراهٌم على دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لش سلٌمان ؼزا 17، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  19ومماوالت وتبرٌد وصٌانه التكٌٌفات واالستٌراد فٌما عدا المجموعه 

عن تورٌدات  25293برلم  21191315، لٌد فى  511110111عماد ٌسرى دمحم دمحم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ثالجات االدوٌه وتجهٌزات السوبر ماركت والفنادق والمطاعم ، بجهة : محل بالعنوان ش المحطه الؽربٌى ناصٌه منشٌه عامر

عن ورشه ضبط  25294برلم  21191315، لٌد فى  111110111رد ، رأس ماله ،  دمحم سمٌر نعمان مهدى  ، تاجر ف -  62

 ى مساكن النٌل ى 7بلون  1واصالح جمٌع انواع الطلمبات الدٌزل العادٌه والكهربائٌه ، بجهة : مدخل 



 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

ن تجاره خضار ع 25261برلم  21191313، لٌد فى  111110111مهاب دمحم ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 الحى االول 4مج  57عماره  5وفاكهه ، بجهة : بدر محل 

عن ورشه  25259برلم  21191313، لٌد فى  111110111محارب مصرى عزٌز جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 وتجاره شنط بالستٌن ، بجهة : ش ورشه النجار من فٌال المبٌصى

عن المماوالت  25329برلم  21191311، لٌد فى  511110111جر فرد ، رأس ماله ،  احمد عٌاد سوٌلم سلٌمان  ، تا -  65

 ش السلن من ش االربعٌن 14العمومٌه والتورٌد فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن تورٌدات عامه فى  25436برلم  21191324، لٌد فى  111110111على دمحم احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 ش االمام البخارى من ش جمال عبد الناصر 35المصرح به ، بجهة : حدود 

عن الامه  25284برلم  21191314، لٌد فى  3111110111خالد الؽرٌب رضوان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

فدان  811مه الصناعٌه المنط 11وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزه الكهرائٌه ومكانس وخالط كهربائى ، بجهة : بدر الوحدة 

 شرلى الروبٌكى

عن الامه  25284برلم  21191314، لٌد فى  3111110111خالد الؽرٌب رضوان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

اكتوبر ش الصباح لسم  6برج  16وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع االجهزه الكهرائٌه ومكانس وخالط كهربائى ، بجهة : المحل رلم 

 ؼرفه بورسعٌد 6178ولٌد برلم  2111/1/12تتاح العرب ونوع التجاره االستٌراد وتارٌخ االف

عن تورٌد  25331برلم  21191311، لٌد فى  211110111سارة ابراهٌم مؽربى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 التجمع االول 8بنفسج  46وتجارة مستحضرات تجمٌل ، بجهة : الماهره الجدٌده فٌال 

عن  25313برلم  21191316، لٌد فى  511110111و جرٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد الرحمن مصطفى اب -  71

دعاٌه واعالن وطباعه وتورٌدات عامه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه 

، بجهة : ش مسجد الهادى البشٌر من ش جمال  136موافمه العبور  2119لسنه  3/ 25والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ موافمه امنٌه رلم 

 عبد الناصر من السد العالى

عن  25313برلم  21191316، لٌد فى  511110111دمحم عبد الرحمن مصطفى ابو جرٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

صول على التراخٌص الالزمه دعاٌه واعالن وطباعه وتورٌدات عامه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الح

، بجهة : ش مسجد الهادى البشٌر من ش جمال  136موافمه العبور  2119لسنه  3/ 25والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ موافمه امنٌه رلم 

 عبد الناصر من السد العالى

عن تورٌد  25418برلم  21191321، لٌد فى  51110111ثروت احمد على حسٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

وتركٌب اجهزه االلاير والدش المركزى واالذاعه الداخلٌه واجهزه االنذار ضد الحرٌك والسرله وكامٌرات المرالبه والسنتراالت 

 الشروق 4م شمه  71شباب  177واالنتركم وشبكات المعلومات المركزٌه وبوابات الجراج االتوماتٌكٌه ، بجهة : 

عن بٌع  25274برلم  21191314، لٌد فى  51110111حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناصر عرٌان عبد الرحمن  -  73

 ادوات صحٌه ، بجهة : ش اوالد مبارن من بدر االسالم

عن مماوالت  25363برلم  21191314، لٌد فى  511110111عادل فكرى عبد السٌد رومان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 فى حدود المصرح به ، بجهة : ش التوفٌك ناصٌه ش الصحه عزبه النخل الشرلٌهعمومٌه وتورٌدات عمومٌه 

عن مماوالت عمارٌه  25437برلم  21191324، لٌد فى  111110111جوده سٌد جوده عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 11شمه  1مدخل  6بلون  481، بجهة : المحمودٌه 

عن االنشطه  25275برلم  21191314، لٌد فى  121110111فرد ، رأس ماله ،   دالٌا سمٌر سامى ٌونان  ، تاجر -  76

 الرٌاضٌه االٌروبكس والجمباز والبالٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده نهاٌه المنطمه التجارٌه بجوار نادى التطبٌمٌن المطامٌه



 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 تورٌد كتب  25316برلم  21191316لٌد فى ،  251110111احمد اسامه امام دمحم الزلله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 ش ابو بكر الصدٌك 16عملٌه وكتب اطفال ، بجهة : العبور 

عن التورٌدات  25413برلم  21191316، لٌد فى  111110111بٌشوى رافت نصرى فهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 فٌٌنالحر 5شمه  1مدخل  2العامه فى حدود المصرح به ، بجهة : بلون 

عن تورٌدات  25411برلم  21191319، لٌد فى  111110111اسالم محمود دمحم عبد العاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 عمارات الشروق 1م  4مج  54لطعه  7عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : شمه 

عن بٌع زٌوت  25317برلم  21191311لٌد فى ،  1111110111احمد سٌد كمال عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 وشحوم فٌما عدا البنزٌن والسوالر ، بجهة : ش حشاد من ش ترعه التوفٌمٌه ع النخل الؽربٌه

عن بٌع مالبس  25426برلم  21191321، لٌد فى  111110111رضا عزمى احمد مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 بجهة : ش بدوى من عبد الفتاح ابو رٌه جاهزه فٌما عدا الزى العسكرى ،

عن مكتب  25427برلم  21191321، لٌد فى  111110111عصام دمحم حسن على خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ش رشاد كشن مدٌنه الزهور 21ترجمه بدون ترجمه عن طرٌك الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

عن مكتب تورٌثد  25442برلم  21191325، لٌد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم حسن دمحم السٌد  ، ت -  83

ناصٌه ش زٌن البخارى من ش االمام مالن بناحٌه  57دور الثامن عمار  22لطع ؼٌار مستعمل ومواتٌر تصدٌر ، بجهة : شمه رلم 

 البركه الحرفٌٌن شمه امام السلم

عن تورٌدات  25441برلم  21191325، لٌد فى  251110111فرد ، رأس ماله ،  رمضان مصطفى دمحم عٌسى  ، تاجر  -  84

 عمومٌه  والعاب اطفال فى حدود المصرح به ، بجهة : العزبه البٌضاء من عوض الصؽٌر

عن مكتب  25464برلم  21191327، لٌد فى  1511110111احمد ماجد دمحم منٌر الممدم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ى ومماوالت عامه ، بجهة : الماهره الجدٌده مٌراج مول التجمع االول امام المدرسه االنجلٌزى طرٌك السوٌسهندس

عن  25471برلم  21191328، لٌد فى  1111110111محمود دمحم مجدى محمود عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

وموافمه الجهاز  2119لسنه  11ول على التراخٌص الالزمه موافمه رلم مكتبه ودورات حاسب الى فٌما عدا االنترنت وبعد الحص

 2مج  1ش الحرٌه الحى  59، بجهة : بدر عمار  2119لسنه  1199

عن  25417برلم  21191321، لٌد فى  311110111عادل عبد المنعم عبد الراضى رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 سعٌد تمسٌم االمل اسبٌكو السالم اول ش احمد 3بٌع مخبوزات ، بجهة : 

عن لطع ؼٌار سٌارات ،  25399برلم  21191319، لٌد فى  311110111رضا حماد دمحم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 الحرفٌٌن 3محل  6بجهة : بلون 

عن بٌع لطع ؼٌار  25428برلم  21191324، لٌد فى  51110111ٌاسر دمحم مجاهد الصباغ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 ش البدرى مدخل حى الزهور الحرفٌٌن 97السٌارات ، بجهة : 

عن ورشه نجارة ،  25323برلم  21191311، لٌد فى  311110111دمحم ثروت دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 ش الدٌاسطى مؤسسه الزكاه محل بالدور االرضى 1بجهة : 

عن خدمات  25362برلم  21191313، لٌد فى  111110111 جمال ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الحسٌنى دمحم -  91

 3م  89نظافه ، بجهة : مساكن الجمهورٌه بلون 

عن تجاره  25457برلم  21191326، لٌد فى  311110111عماد الدٌن عامر احمد عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 ش العشرٌن متفرع من ش الشركات الموازى لمحور الطوارئ امتداد ش جمال عبد الناصر الحرفٌٌن 3بجهة :  توابل وبن ،



 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 مماوالت  25486برلم  21191331، لٌد فى  2111110111ٌوسؾ مدحت احمد الملط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 تجمع الخامسال 2حى  6م  121واداره مشروعات ، بجهة : الماهره الجدٌده ؾ 

عن  25393برلم  21191318، لٌد فى  251110111ضٌاء رزق عبد السالم الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 1شمه رلم  3مدخل  94تورٌدات عامة فى حدود المصرح به ، بجهة : سبٌكو المدٌم بلون 

عن مماوالت  25367برلم  21191314، لٌد فى  511110111دمحم فاروق احمد ابو شارب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 ش دمحم سعٌد عبد العزٌز عزبه النخل 15عمومٌه ، بجهة : 

عن  25391برلم  21191318، لٌد فى  111110111دمحم اسماعٌل دمحم مرعى عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 من ش الخمسٌن 27ش ال  12منجد افرنجى ، بجهة : 

عن مماوالت  25296برلم  21191316، لٌد فى  111110111حمزه اسامه حمزه محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 ش حسن الخضرى 13عمومٌه وتورٌد وتركٌب االسمؾ المعلمه ، بجهة : 

عن مخبز  25347برلم  21191313، لٌد فى  51110111سامح عبد الممصود عواد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 بلدى ، بجهة : ش مسجد االٌمان من ش فاروق لمحاوى تمسٌم ابو العز خلؾ مساكن سبٌكو

عن استثمار  25416برلم  21191321، لٌد فى  251110111حامد عبد الؽنى حسن رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 كاهش دمحم صبرى ناحٌه البركه مؤسسه الز 3عمارى وتصدٌر ، بجهة : 

عن مكتبه ،  25477برلم  21191331، لٌد فى  1511110111نجالء صالح على عرفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش عالء الدٌن سٌجال 24بجهة : 

عن مكتبه ، بجهة :  25264برلم  21191313، لٌد فى  111110111هبه سمٌر مدنى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 باب دمحم مؤسسه الزكاه كفر الشرفاش مسجد س 3

عن تجاره الحداٌد  25256برلم  21191313، لٌد فى  211110111احمد محمود حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 والبوٌات ، بجهة : ش المركز االجتماعى من عبد هللا الرفاعى كفر الشرفا

عن  25254برلم  21191313، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،   صٌدلٌه د . دمحم اسماعٌل عبد هللا  ، تاجر -  113

 صٌدلٌه ، بجهة : ش مؤسسه الزكاه

عن كافٌه  25349برلم  21191313، لٌد فى  111110111ماهر صالح الدٌن دمحم دمحم السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 متر 111اسكان الشباب  4ولٌه ، بجهة : الشروق داخل فٌوتشر مول للمشروبات الساخنه والبارده فٌما عدا المشروبات الحك

عن التورٌدات  25376برلم  21191317، لٌد فى  251110111صادق عبد الحمٌد دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

ار ومستلزمات المصانع ، بجهة : العمومٌه فى حدود المصرح به واعمال الصٌانه صٌانه الماكٌنات بالمصانع والتركٌبات ولطع ؼٌ

 ش نبٌل البشبٌشى التجارٌن الدور الرابع 25

عن تورٌدات وتركٌب  25297برلم  21191316، لٌد فى  111110111سمٌر احمد دمحم طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 ش مؤسسه الزكاه 64االسمؾ المعلمه ، بجهة : 

عن تورٌد  25265برلم  21191313، لٌد فى  51110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   زٌنب عبد الموى عصران احمد  -  117

 ش جمال عبد الناصر الحرفٌٌن 13مالبس حرٌمى والنجٌرى ، بجهة : 

عن الومٌتال  25478برلم  21191331، لٌد فى  511110111السٌد عبد النبى ابو زٌد عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ش الجامع االزهر من ش جمال عبد الناصر 45هة : وزجاج ، بج

عن توزٌع  25368برلم  21191314، لٌد فى  111110111خالد دمحم عبد الفتاح دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 التجمع االول 4البنفسج  136المالبس الجاهزه فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده عمار 



 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 جٌم رٌاضى  25377برلم  21191317، لٌد فى  511110111صفاء حسان احمد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 6ش  75بلون  2ونادى صحى فٌما عدا العملٌات الجراحٌه ، بجهة : مساكن الدلتا 

عن  25414برلم  21191321، لٌد فى  511110111رامى عبد الصبور السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 ش امام سالم من ش دمحم نجٌب مدٌنه االحرار شمه بالدور الثالث 7مماوالت عامه وتورٌدات فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن سوبر  25446برلم  21191325، لٌد فى  511110111امٌر موسى تاوضروس خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 1مج  1ح  7بالدور االرضى عمار  2حل رلم ماركت ، بجهة : بدر م

عن  25267برلم  21191313، لٌد فى  111110111صبرى عباس عبد الؽنى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 مسجد الوطنٌه السد العالى شمه بالدور الثانى 149ش  11المماوالت والدٌكور ، بجهة : 

 25361برلم  21191313، لٌد فى  1111110111تاح زناتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء الدٌن عبد الظاهر عبد الف -  114

 4ش  1الحى االول مج  59بالدور االرضى عمار  2عن بٌع مستلزمات موبٌالت ، بجهة : بدر محل رلم 

عن مؽسله  25481م برل 21191331، لٌد فى  6111110111كرم مبرون مٌخائٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ابو رجٌله محل بالدور االرضى 27من ش  17سٌارات ، بجهة : 

عن دراى  25448برلم  21191326، لٌد فى  211110111اٌمان ؼرٌب عبد الحكٌم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 67كلٌن ، بجهة : الماهره الجدٌده السوق التجارى الرحاب محل 

عن المماوالت  25389برلم  21191318، لٌد فى  251110111علٌان ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حمدون دمحم  -  117

 مج الخامسه الحى االول 115عماره  13العامه ، بجهة : بدر شمه 

 عن ورشه نجارة 25411برلم  21191321، لٌد فى  511110111امجد صبحى اسعد نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ، بجهة : محل بالدور ارضى ش حسن عطٌه حى الفٌروز متفرع من ش الضؽط العالى

عن تورٌدات  25387برلم  21191318، لٌد فى  311110111احمد سعٌد ابو الحمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ش عبد المنعم رمضان ابو طالب 14خضروات وفاكهه ، بجهة : 

عن مماوالت  25415برلم  21191321، لٌد فى  511110111امد حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سٌؾ الدٌن حسن ح -  121

 ش دمحم نجٌب 5متكامله ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌه  25447برلم  21191325، لٌد فى  111110111احمد جمال سٌد عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 ابن النفٌس من ش جمال عبد الناصرش  37فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن تجاره  25483برلم  21191331، لٌد فى  51110111دٌنا دمحم بن ٌونس الجالصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 مساكن الزلزال المطامٌه 124بلون  5االلبان ومنتجاتها ، بجهة : الماهره الجدٌده محل رلم 

عن مماوالت  25269برلم  21191313، لٌد فى  511110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اكرم نبٌل بشرٌده تاوضروس   -  123

 ش اللواء دمحم عصمت من ش الشهٌد هانى من ش جمال عبد الناصر 2عامه وتورٌدات فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن ورشه  25311برلم  21191317، لٌد فى  211110111ناصر خالد الشحات على نجم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 الصالح وخدمات الدٌزل ، بجهة : ش الخلفاء الراشدٌن حوض المبخره المرج الجدٌده

عن تجاره  25352برلم  21191313، لٌد فى  2511110111معتز رضا دمحم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 نخلش الفرٌد مدٌنه الزهور عزبه ال 53مالبس رجالى ، بجهة : 

عن بٌع  25354برلم  21191313، لٌد فى  111110111عبد هللا عبد الراضى دمحم عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 محل-موبٌلٌا ، بجهة : ش ابو ؼنٌمه سوق السٌرامٌن مؤسسه الزكاه 



 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  25411برلم  21191321، لٌد فى  111110111ابراهٌم عبد السالم احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 ش على محمود الشرفا 7تجاره وتورٌدات زٌوت السٌارات ، بجهة : 

عن  25384لم بر 21191318، لٌد فى  51110111عصام صبرى دمحم ٌوسؾ المؽازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 مدٌنه النهضه 4بلون  1621سوبر ماركت ، بجهة : مساكن العبد 

عن  25481برلم  21191331، لٌد فى  121110111رمضان سلٌمان ابو هشٌمه ابو السعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 منشٌه السد العالى مسجد الوطنٌه 147ش  51تورٌد موبٌلٌا واالثاث ، بجهة : عمار 

عن مكتب  25266برلم  21191313، لٌد فى  1111110111احمد دروٌش سعد رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 7شمه  1م  6رحالت داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : ش تبارن الحرفٌٌن بلون 

عن بٌع  25327برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم عبد الرحمن احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 م 111الشباب  642عمارة  7خضار وفاكهه ، بجهة : العبور محل رلم 

عن  25341برلم  21191312، لٌد فى  111110111عبد المنعم سٌد عبد الرحٌم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 فاكهه سوق العبور 6عنبر  216مسلسل  5/5/  1لٌراط ، بجهة : ؾ  12تجاره فاكهه بالجمله بحصه 

عن سوبر ماركت ،  25451برلم  21191326، لٌد فى  51110111دمحم زكرٌا عارؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 ش الجامع االزهر من ش جمال عبد الناصر 2بجهة : عمار 

عن بٌع  25311برلم  21191317 ، لٌد فى 211110111رمضان صالح عباس عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 ش ابراهٌم حفنى من ش محطه المٌاه دمحم نجٌب 2وتجارة اكسسوارات حرٌمى ، بجهة : 

عن مخبز  25355برلم  21191313، لٌد فى  111110111عصام عبد المحسن احمد ثابت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 سكان االلتصادى صبحى حسٌنبلدى نصؾ الى ، بجهة : بدر شرق طرٌك الروبٌكى اال

عن بٌع اكسسوارات  25396برلم  21191319، لٌد فى  11110111طارق السوارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 النهضه 1ش  2م  17بلون  2222موتسٌكالت ، بجهة : اطلس 

عن  25456برلم  21191326، لٌد فى  21110111االء هللا مهٌب عبد الحلٌم ٌحٌى ٌحٌى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 5حى  5منطمه  113تجارة وسائل االمان وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : الماهره الجدٌده عمار 

عن تركٌب  25419برلم  21191321، لٌد فى  51110111دمحم السٌد عبد الجواد ضٌؾ هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 ش نبى هللا شعٌب 19د مصاعد والساللم ، بجهة : وصٌانه وتورٌ

عن  25476برلم  21191331، لٌد فى  511110111احمد دمحم عبد المنعم مهدى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

لسنه  144 التسوٌك العمارى فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه امنٌه رلم

 مدٌنتى 74مجموعه  75عماره  4رلم  71نموذج 4، بجهة : الماهره الجدٌده شمه  546وموافمه الجهاز رلم  2118

عن تورٌد  25263برلم  21191313، لٌد فى  511110111نورهان السٌد ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 ابو صٌرش مدرسه على مبارن كفر  13بالط ، بجهة : 

عن مماوالت عامه ،  25287برلم  21191315، لٌد فى  51110111دمحم محمود ٌوسؾ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 التجمع االول 8المجاوره  37بجهة : الماهره الجدٌده 

عن بٌع  25348برلم  21191313، لٌد فى  21110111مصطفى محمود رمضان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 دور ارضى مول بارداٌس الشروق 14اكسسوار محمول ، بجهة : محل 

عن ورشه موبٌلٌا ،  25392برلم  21191318، لٌد فى  111110111طه دمحم عرٌبى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 ش حامد محمود متفرع من ش الخمسٌن تمسٌم ولٌم جسر السوٌس ورشه بدروم 81بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  25253برلم  21191313، لٌد فى  511110111دمحم حمد هللا عٌد عبد الجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 التجمع الثالث م الهناجر 22عامه وتورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : الماهره الجدٌده 

عن تعبئه  25358برلم  21191313، لٌد فى  111110111مصطفى مدبولى دمحم الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 ش المنتصر باهلل من ش العدل 15وتؽلٌؾ وتجاره وتوزٌع مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  25369برلم  21191314، لٌد فى  111110111دمحم محمود احمد عطا ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

عمارات الشروق مدٌنه  9م  7مج  77ش عبد الحمٌد بدوى ق  77عمار  3لٌه ، بجهة : ؼرفه من شمه عامه وتشطٌبات واعمال تكمٌ

 الشروق

عن تورٌدات  25374برلم  21191317، لٌد فى  21110111دانا دمحم فرٌد مصطفى الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 د كالمٌرا الشروق الحجره االخٌره بالدور الثالثكمبون E 11/  1عامة فى حدود المصرح به ، بجهة : فٌال 

عن مماوالت  25417برلم  21191321، لٌد فى  511110111احمد السٌد حماده محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 ش ابراهٌم الخلٌل م لباء الدور الرابع 7عامه وتورٌدات فى حدود المصرح به ، بجهة : 

عن تورٌد  25276برلم  21191314، لٌد فى  251110111شافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خلٌل حسنى كمال ال -  149

 مستلزمات الكرتون ، بجهة : ش المحبه والسالم من ش فرج الهوارى

عن مالبس  25258برلم  21191313، لٌد فى  2511110111مرلس صبرى حبٌب عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ش ثابت توفٌك عزبه النخل 8 جاهزة ، بجهة :

عن بٌع زٌت  25429برلم  21191324، لٌد فى  51110111دمحم السٌد ابو السعود ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ش ابن النفٌس من ش جمال عبد الناصر 14سٌارات ، بجهة : 

عن  25255برلم  21191313، لٌد فى  51111.111امٌره عنتر محروس عبد المجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 4شمه  1مدخل  1ب  1211تورٌدات عمومٌة فى حدود المصرح به ، بجهة : العبد 

عن استثمار عمارى  25391برلم  21191318، لٌد فى  251110111عامر على عامر امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 الحى االول المجاوره االولى 21مه رلم ش 6ومماوالت عمومٌه ، بجهة : بدر عمارة رلم 

عن ورشه  25412برلم  21191319، لٌد فى  1111110111اٌمن حنا الدٌب عجاٌبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 اكتوبر من الصرؾ الصحى 6موبٌلٌا ، بجهة : ش 

عن ورشه  25453برلم  21191326، لٌد فى  121110111سحر الحسٌنى على متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 محل -ش انٌس ؼانم  8مالبس جاهزه وتورٌد ٌونٌفورم فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : 

عن تمطٌع  25278برلم  21191314فى  ، لٌد 511110111دمحم حسن احمد حسن حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 ش الشٌخ مصطفى التروللى 6وتركٌب وتشؽٌل رخام ، بجهة : 

عن  25321برلم  21191311، لٌد فى  511110111شعبان عبد العظٌم دمحم هنداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 2م  5اكسسوار محمول ، بجهة : مساكن المحمودٌه المدٌمه بلون

عن  25351برلم  21191313، لٌد فى  111110111مد عالء عبد ربه عبد هللا عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اح -  158

 المنطمه الثالثه التجمع الخامس 5الحى  21ش  51تورٌد وتجاره االسمنت ، بجهة : الماهره الجدٌده حجره بالعمار 

عن مماوالت عامه ،  25416برلم  21191321، لٌد فى  511110111احمد حسن دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 الدور الخامس النهضه 15شمه  1مدخل  19بلون  1511بجهة : الماهره 

عن كافٌترٌا ،  25466برلم  21191327، لٌد فى  111110111احمد محمود احمد الزهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 3ج  1لتجارى مج بالسوق ا 4بجهة : بدر محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع تشكٌل  25459برلم  21191327، لٌد فى  211110111خالد مصلح احمد ٌمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 13141المعادن وصناعات الهندسٌه والفٌبر والتورٌدات فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : المنطمه الصناعٌه أ بلون 

 العبور 9لطعه 

عن مصنع تشكٌل  25459برلم  21191327، لٌد فى  211110111خالد مصلح احمد ٌمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

ش حسٌن طه اللٌثى متفرع من  5المعادن وصناعات الهندسٌه والفٌبر والتورٌدات فٌما عدا مجاالت الدعاٌه واالعالن ، بجهة : 

ده ونوع التجاره تورٌدات عمومٌه دون االعالن والدعاٌه وتارٌخ االفتتاح النزهه الجدٌ 1جوزٌؾ تٌتو الدور االرضى شمه 

 421116ولٌد برلم  2118/4/15

عن مكتب  25433برلم  21191324، لٌد فى  511110111جرجس خلؾ هللا خلٌفه حلمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 ل عبد الناصرش ابراهٌم الدسولى ناصٌه ش جما 78مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن تجارة الخردة  25421برلم  21191321، لٌد فى  111110111عطٌه دٌاب ؼانم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 ش مدرسه البٌان من ش جمال عبد الناصر 1والمستعمل فى حدود المصرح به ، بجهة : محل بالعمار رلم 

عن تجاره  25438برلم  21191324، لٌد فى  1111110111، رأس ماله ،   عبد هللا احمد ابو زٌد على  ، تاجر فرد -  165

 موز سوق العبور 5عنبر  92لٌراط ، بجهة : العبور محل رلم  8موز بحصه 

عن تجارة  25321برلم  21191311، لٌد فى  111110111عبد هللا سلٌمان عبد هللا جوهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 محل -من ش العشرٌن  135ش  15والمعدات الكهربائٌه ، بجهة : وصٌانه االجهزه 

عن  25332برلم  21191311، لٌد فى  1111110111امل اسماعٌل ابراهٌم سلٌم النورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 الشباب الشمالى التجمع االول 32بٌع اكسسوار كمبٌوتر ، بجهة : الماهره الجدٌده محل عمار 

عن تجاره  25458برلم  21191326، لٌد فى  111110111ٌوسؾ الحسٌنى عبده على ؼالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 ش خالد بن الولٌد من جمال عبد الناصر 6تمسٌم الجمعٌه  46لطع ؼٌار سٌارات مستعمله ، بجهة : ق 

عن تورٌد مواد  25455برلم  21191326، لٌد فى  111110111منه هللا احمد توفٌك بندارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 بالدور االول 2النزهه 1223تعبئه وتؽلٌؾ ونظافه ، بجهة : ش الحجاز من التروللى ق 

عن تورٌدات  25318برلم  21191311، لٌد فى  511110111دمحم عباس محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 رح به ، بجهة : بالعنوان ش مصطفى الشرٌؾ عزبه النخل شمهومماوالت عامه فى حدود المص

عن مكتب  25361برلم  21191313، لٌد فى  511110111انطون وجٌه فهمى اسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 ش ابن سٌنا من ش جمال عبد الناصر 83مماوالت ، بجهة : 

عن تجاره بودره  25482برلم  21191331، لٌد فى  1111110111،   اٌهاب فرج عٌاد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  172

 ش اوالد عامر تمسٌم اوالد عامر محل بالدور االرضى 8ودهان االلكتروستات ، بجهة : 

عن مماوالت  25412برلم  21191321، لٌد فى  111110111دمحم حسن محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 ش دمحم المللى من ش دمحم نجٌب 5فى حدود المصرح به ، بجهة :  عمومٌه وتورٌدات 

عن مكتب  25292برلم  21191315، لٌد فى  111110111احمد عادل احمد كٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 ش مسجد الحك الدور االرضى 32مماوالت متكامله ، بجهة : 

عن تعبئه  25484برلم  21191331، لٌد فى  511110111د ، رأس ماله ،  دمحم كمال عبد الحكٌم سٌد  ، تاجر فر -  175

 محل -ش بهجت شعالن من ش سوق البلح المرج الؽربٌه  1وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن منفذ بٌع  25285برلم  21191314، لٌد فى  111110111عمرو احمد احمد عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 2شمه  1مدخل  21وعات جمعٌتى ، بجهة : مساكن الجمهورٌه بلون تموٌن مشر



 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  25271برلم  21191313، لٌد فى  2511110111عبد الحمٌد شعبان عبد المنعم زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 معرض بٌع اجهزه كهربائٌه ، بجهة : ش المهندس اشرؾ حوض داود محل بالعمار

عن تجارة  25388برلم  21191318، لٌد فى  511110111ٌن دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم جمال الد -  178

 6محل  28االدوات الصحٌه ومستلزمات المصانع ولوازم المعمار والتورٌدات العمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : عماره رلم 

 المجاوره االولى الحى االول

عن تورٌدات  25449برلم  21191326، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    عالء دمحم ممدوح صالح -  179

 ب التجمع االول لسم ثان 39عمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : الماهره الجدٌده عمار 

م ، بجهة : عن مطع 25425برلم  21191321، لٌد فى  511110111هانم احمد ٌوسؾ مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 محل -ش على بن ابى طالب من ش ابراهٌم خلٌل لباء  12

عن  25316برلم  21191317، لٌد فى  2111110111ؼاده عبد المطلب حسن دمحم الشبكشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 عشار 3ج ش  1ب  521تورٌدات عمومٌه وخدمات هندسٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : مساكن الصعٌد 

عن بٌع عصائر ،  25261برلم  21191311، لٌد فى  111110111مهاب دمحم ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 المجاوره الرابعه الحى االول 57عماره رلم  1بجهة : بدر محل رلم  

عن بٌع عصائر ،  25261برلم  21191311، لٌد فى  111110111مهاب دمحم ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

المجاوره الرابعه الحى االول ونوع التجاره تجاره خضار وفاكهه وتارٌخ االفتتاح  57عماره  5بجهة : مدٌنه بدر محل رلم 

 2526125261ولٌد برلم  2119/2/17

عن تجاره فاكهه  25342برلم  21191312، لٌد فى  111110111دمحم سٌد عبد الرحٌم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 سوق العبور 6عنبر فاكهه عنبر  216مسلسل  5/  5/  1لٌراط ، بجهة : ؾ  12بالجمله بحصه 

عن دعاٌه  25353برلم  21191313، لٌد فى  511110111اسامه دمحم نصرى عبد الاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

واعالن وتورٌدات عمومٌه فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : ش محور المرج مؤسسه الزكاه ارض المصنع 

 شمه بالدور الخامس 2لطعه 

عن تجاره  25394برلم  21191319ى ، لٌد ف 511110111احمد سعٌد احمد السٌد دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 سعٌد عوض حوض جالل 11لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن تصدٌر  25461برلم  21191327، لٌد فى  5111110111عادل احمد بوسطه جى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

ش  21، بجهة :  2119لسنه  755منٌه رلم العبور وموافمه ا 2118لسنه  97مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه موافمه امنٌه رلم 

 بالدور االول 2عزت النجار من ش العمده تمسٌم ابو العز شمه 

عن التصدٌر  25461برلم  21191327، لٌد فى  111110111شادى جمال بدوى منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 شمه 4ب  1والتوكٌالت التجارٌة ، بجهة : مساكن الصعٌدي 

عن بٌع عطور ،  25281برلم  21191314، لٌد فى  51110111محمود دمحم معوض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 ش بسٌونى جمعه من ش الشٌخ عبٌد عزبه النخل الشرلٌه 61بجهة : محل بالعمار رلم 

عن اعمال  25397برلم  21191319، لٌد فى  511110111طارق محمود شعبان محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 ش حسن عطٌه متفرع من العبد الطبى 6وتورٌد االخشاب والموبٌلٌا ، بجهة : 

عن تعبئه  25322برلم  21191311، لٌد فى  111110111جورج ثروت فهمى عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 ابراهٌم من عماره االسٌوطى المهاجرٌن ش دمحم 4وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه )سكر ارز ومكرونه( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  25337برلم  21191312، لٌد فى  111110111علٌان لتورٌدات المواد الؽذائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 1شمه  2مدخل  132بلون  3تورٌدات المواد الؽذائٌه ، بجهة : مساكن اطلس 

عن تجاره زٌوت  25365برلم  21191314، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،   هدى دمحمى ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد -  193

 ش حسٌن عبد المادر من ترعه التوفٌمٌه ع النخل 14السٌارات ، بجهة : 

عن تورٌد الحدٌد  25371برلم  21191317، لٌد فى  511110111خلٌل جابر رجب لابٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

البناء ومستلزمات الدٌكور ولوازم المعمار واالدوات الكهربائٌه واالدوات الصحٌه والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات والبوٌات ومواد 

 بالدور االرضى 1المجاوره الثانٌه الحى االول شمه  25العمومٌه فى حدود المصرح به ، بجهة : بدر لطعه 

عن االستٌراد  25319برلم  21191311، لٌد فى  5111110111سامح رضا دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه والمستلزمات الطبٌه وصٌانه جمٌع االجهزه العلمٌه والمعملٌه والطبٌه وتجاره االجهزه الطبٌه 

،  6من المجموعه  36فمره وال 19ومستلزمات المعامل والمستشفٌات والفنادق وتجاره ومستلزمات الدٌكور فٌما عدا المجموعه 

 ش عز الدٌن احمد فرٌد طرٌك االكادٌمٌه التجمع االول 92بجهة : الماهره الجدٌده شمه بالعمار 

عن بٌع  25345برلم  21191312، لٌد فى  511110111عبد الرحمن دمحم جمعه لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 الحى االول 3محل رلم  1مجاوره  116مار اكسسوارات وصٌانه المحمول ، بجهة : بدر ع

عن ورشه تورٌد  25467برلم  21191327، لٌد فى  111110111اٌهاب دمحم دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 4شمه  4ش  1م  18بلون  528وتركٌب حداده ، بجهة : الدلتا الجدٌده عملٌه 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت  1111110111اشرؾ السٌد رمضان وشركاه   شركة  ،  مماوالت عامه وتجاره واستصالح االراضى   ،رأس مالها    -  1

ش الثوره من ش مؤسسه الزكاه شمه  1، عن مماوالت عامه وتجاره واستصالح االراضى ، بجهة :  25257برلم  21191313فى 

 نى بعد االرضىبالدور الثا

تٌون تن طارق زؼلول اسماعٌل وشركاه   شركة  ،   خدمه وصٌانه وتجدٌد السٌارات والمعدات واالستٌراد فٌما عدا  -  2

،لٌدت فى  21111110111والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها    6من المجموعه  36والفمره  19المجموعه 

من  36والفمره  19انه وتجدٌد السٌارات والمعدات واالستٌراد فٌما عدا المجموعه ، عن خدمه وصٌ 25372برلم  21191317

الماهره  2لطاع خدمه وصٌانه السٌارات مدٌنه الرحاب   E9 - 10 - 11والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة :  6المجموعه 

 الجدٌده

المواد الؽذائٌه واالستهالكٌه بكافه انواعها وتعبئتها وتصدٌرها  وائل عبد النبى حافظ دمحم وشركاه   شركة  ،   تورٌد وتجارة -  3

والمماوالت العمومٌه والتشطٌبات الداخلٌه وتورٌد مواد البناء والعدد الٌدٌه والكهربائٌه وتورٌد وتركٌب وصٌانه كامٌرات المرافبه 

،  25318برلم  21191317،لٌدت فى  1111110111وتورٌد المالبس الجاهزه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   

عن تورٌد وتجارة المواد الؽذائٌه واالستهالكٌه بكافه انواعها وتعبئتها وتصدٌرها والمماوالت العمومٌه والتشطٌبات الداخلٌه وتورٌد 

هزه والتصدٌر والتوكٌالت مواد البناء والعدد الٌدٌه والكهربائٌه وتورٌد وتركٌب وصٌانه كامٌرات المرافبه وتورٌد المالبس الجا

 المستثمرٌن الجنوبى التجمع الخامس 65التجارٌه ، بجهة : الماهره الجدٌده لطعه 

،  25311برلم  21191316،لٌدت فى  4111110111شرٌؾ عامر عامر وشركاه   شركة  ،  المماوالت   ،رأس مالها    -  4

 مركز خدمات التجمع خلؾ المحمكه التجمع الخامس 19لعمار رلم عن المماوالت ، بجهة : الشمه الكائنه بالدور الثالث با



 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

احمد عبد الحسٌب ٌس دمحم وشركاه   شركة  ،  النمل والتورٌدات واالستثمارالعمارى والخدمات البترولٌه واداره المشروعات    -  5

ستثمارالعمارى والخدمات البترولٌه ، عن النمل والتورٌدات واال 25312برلم  21191317،لٌدت فى  1511110111،رأس مالها   

 8التجمع الثالث شمه  5محلٌه  164واداره المشروعات ، بجهة : الماهره الجدٌده 

،لٌدت فى  811110111مصطفى حسن دمحم التهامى وشركاه   شركة  ،  مطعم تجهٌز وتمدٌم الماكوالت   ،رأس مالها    -  6

 ش االربعٌن منشٌه السد العالى السالم اول 38م الماكوالت ، بجهة : ، عن مطعم تجهٌز وتمدٌ 25435برلم  21191324

عبٌر السٌد احمد سوٌلم وشرٌكتها   شركة  ،  الامه وادارة وتشؽٌل المطاعم والامه واداره وتشؽٌل المماهى   ،رأس مالها    -  7

الامه واداره وتشؽٌل المماهى ، بجهة : ، عن الامه وادارة وتشؽٌل المطاعم و 25454برلم  21191326،لٌدت فى  511110111

 التجمع االول الماهره الجدٌده 7حى البنفسج  211بالدور االرضى فٌال  1شمه 

 511110111احمد عبد العال وشرٌكته   شركة  ،  تجاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل وتصنٌعها لدى الؽٌر   ،رأس مالها    -  8

ش الشٌخ عبد  17جاره وتوزٌع مستحضرات التجمٌل وتصنٌعها لدى الؽٌر ، بجهة : ، عن ت 25385برلم  21191318،لٌدت فى 

 العال المرج الشرله شمه بالدور االرضى

،لٌدت فى  181110111احمد السٌد احمد دمحم مورو وشرٌكه   شركة  ،  تعبئه وتؽلٌؾ وتبرٌد االسمان   ،رأس مالها    -  9

 امتداد سوق العبور المنطمه الصناعٌه 17ؾ وتبرٌد االسمان ، بجهة : ق ، عن تعبئه وتؽلٌ 25373برلم  21191317

سامح ابراهٌم ابراهٌم عٌسى وشرٌكه   شركة  ،   تجارة وتوزٌع وتسجٌل االؼذٌه والمكمالت الؽذائٌه واالعشاب الطبٌه  -  11

ومستلزمات االسنان وحلو السكاكر  والمستلزمات و المستحضرات الطبٌه والمعدات واالجهزه والسماعات الطبٌه وملحماتهم

والباستلٌا والحلوى الجافه والبان االطفال والبودرات وادوات ومستحضرات التجمٌل والمطهرات والتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   

ٌه ، عن تجارة وتوزٌع وتسجٌل االؼذٌه والمكمالت الؽذائٌه واالعشاب الطب 25474برلم  21191328،لٌدت فى  181110111

والمستلزمات و المستحضرات الطبٌه والمعدات واالجهزه والسماعات الطبٌه وملحماتهم ومستلزمات االسنان وحلو السكاكر 

 11والباستلٌا والحلوى الجافه والبان االطفال والبودرات وادوات ومستحضرات التجمٌل والمطهرات والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة : 

 بالدور االرضى 1الى شمه رلم مسجد الوطنٌه السد الع 149ش 

 511110111اشرؾ فٌلٌب جاب هللا جرجس وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد عماله داخلٌه ومماوالت عامه   ،رأس مالها    -  11

اكتوبر جمال  6ش الؽزاوى من ش  3، عن تورٌد عماله داخلٌه ومماوالت عامه ، بجهة :  25375برلم  21191317،لٌدت فى 

 رفٌٌنعبد الناصر الح

 25395برلم  21191319،لٌدت فى  181110111حسن السً دمحم السٌد وشركاه   شركة  ،  مخبز طبالى   ،رأس مالها    -  12

 ش عبد الؽنى عبد العال العزبه البٌضاء 24، عن مخبز طبالى ، بجهة : 

،لٌدت  1111110111عالء ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  تجاره المعدات الثمٌله ولطع ؼٌارها والتورٌدات   ،رأس مالها    -  13

، عن تجاره المعدات الثمٌله ولطع ؼٌارها والتورٌدات ، بجهة : تمسٌم المانونٌن امام الطرٌك الدائرى  25346برلم  21191313فى 

 ه السٌاراتبجوار مركز تكنوبوش لصٌان

اسامه عبد الؽفار ابو المعاطى وشركاه   شركة  ،  مماوالت وتورٌدات عامة وتشطٌبات االرضٌات فى حدود المصرح به    -  14

، عن مماوالت وتورٌدات عامة وتشطٌبات االرضٌات فى حدود  25281برلم  21191314،لٌدت فى  991110111،رأس مالها   

 التجمع الخامس 6حى النرجس المنطمه  144الجدٌده فٌال المصرح به ، بجهة : الماهره 

دمحم عزت دمحم ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  استٌراد وتوزٌع وتورٌد االدوٌه البٌطرٌه والمواد البٌطرٌه   ،رأس مالها    -  15

مواد البٌطرٌه ، بجهة : ، عن استٌراد وتوزٌع وتورٌد االدوٌه البٌطرٌه وال 25324برلم  21191311،لٌدت فى  21111110111

 الحى االول مساكن البحر االحمر م الشروق 1مجاوره  21مربع 4شمه  127عماره 

،  25473برلم  21191328،لٌدت فى  111110111دمحم جبر وشرٌكه   شركة  ،  تجاره وتمسٌم االراضى   ،رأس مالها    -  16

 بد المدٌم السالمش الع 23عمار  3عن تجاره وتمسٌم االراضى ، بجهة : شمه 



 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

 51110111حسٌن زهٌر وشرٌكه   شركة  ،  تجاره المالبس واالكسسوارات فٌما عدا المالبس العسكرٌه   ،رأس مالها    -  17

مول  e 11، عن تجاره المالبس واالكسسوارات فٌما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : محل  25357برلم  21191313،لٌدت فى 

 رضى مدٌنه الشروقسكاى بالزا الدور اال

،لٌدت فى  511110111دمحم عبد الرحمن صدٌك عامر وشرٌكه   شركة  ،  تجاره جلود نٌئه بالعموله   ،رأس مالها    -  18

مدٌنه الجلود بالروبٌكى م   k 4/  69 - 71 - 73، عن تجاره جلود نٌئه بالعموله ، بجهة : بدر عنابر  25413برلم  21191321

 بدر

 21191317،لٌدت فى  211110111متولى دمحم ورامى دمحم جوده   شركة  ،  تمدٌم عصائر طازجه  ،رأس مالها   وائل  -  19

 11، عن تمدٌم عصائر طازجه ، بجهة : الماهره الجدٌده مول الدٌار الكائن بمنتجع الدٌار التجمع الخامس محل  25313برلم 

شركة  ،  كافٌه لتمدٌم وبٌع الماكوالت والمشروبات بانواعها   ،رأس مالها   احمد صالح الدٌن احمد عطا هللا وشرٌكته    -  21

 1، عن كافٌه لتمدٌم وبٌع الماكوالت والمشروبات بانواعها ، بجهة : محل رلم  25314برلم  21191317،لٌدت فى  111110111

 الكائن بالدور االرضى الخارجى مول الدٌار التجمع الخامس

،لٌدت فى  511110111حٌم لطب وشركائها   شركة  ،  بٌع فالتر المٌاه وتوكٌالت تجارٌة   ،رأس مالها   جمٌله عبد الر -  21

 ش مسجد المصطفى من التروللى 5، عن بٌع فالتر المٌاه وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة :  25452برلم  21191326

واالجهزه الكهربائٌه بالعموله   ،رأس مالها   حسام الدٌن صبحى دمحم على وشرٌكه   شركة  ،  توزٌع التكٌٌفات  -  22

ش المحطه  9، عن توزٌع التكٌٌفات واالجهزه الكهربائٌه بالعموله ، بجهة :  25279برلم  21191314،لٌدت فى  511110111

 الشرلى

عن  ، 25343برلم  21191312،لٌدت فى  611110111شرؾ وبكرى وشركاهما   شركة  ،  تصدٌر  ،رأس مالها    -  23

 التجمع االول 7البنفسج  23تصدٌر ، بجهة : الماهره الجدٌده كائن برلم 

برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111محمود مصطفى دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تجاره السٌارات   ،رأس مالها    -  24

 راكتوب 6مشروع منتجع النخٌل جمعٌه  11ق  21، عن تجاره السٌارات ، بجهة : بلون  25331

 21191316،لٌدت فى  1111110111عالء الدٌن دمحم السٌد الزكى وشركاه   شركة  ،  استثمار عمارى   ،رأس مالها    -  25

المطاع  132، عن استثمار عمارى ، بجهة : الماهره الجدٌده ش التسعٌن الجنوبى مبنى توب ناٌنتى الدور االول مكتب  25315برلم 

 الثالث مركز المدٌنه

،لٌدت فى  211110111بد العال حسن احمد حموده وشرٌكه   شركة  ،  تجاره عصائر ومشروبات   ،رأس مالها   ع -  26

السوق التجارى بمدٌنه الرحاب لسم  17، عن تجاره عصائر ومشروبات ، بجهة : الماهره الجدٌده محل  25411برلم  21191319

 التجمع االول

 1111110111 كرٌم عادل وشرٌكته   شركة  ،  تورٌد وتوزٌع مواد البناء   ،رأس مالها   شركة الفا لتجاره مواد البناء دمحم -  27

 مدٌنه الحرفٌٌن 3عماره  6، عن تورٌد وتوزٌع مواد البناء ، بجهة : شمه رلم  25431برلم  21191324،لٌدت فى 

برلم  21191317،لٌدت فى  111110111  دمحم مصطفى ٌوسؾ سعودى وشرٌكه   شركة  ،  بٌع الهداٌا   ،رأس مالها  -  28

 ، عن بٌع الهداٌا ، بجهة : مول الدٌار منتجع الدٌار التجمع الخامس الماهره الجدٌده 25315

برلم  21191328،لٌدت فى  5111110111دمحم منٌر على وشركاه   شركة  ،  ادارة المشروعات العمارٌة   ،رأس مالها    -  29

 التمسٌم الجدٌد ؼرب اربٌال التجمع الخامس الدور الثانى 17عات العمارٌة ، بجهة : الماهره الجدٌده ، عن ادارة المشرو 25471

 151110111عمرو سمٌح وشرٌكه   شركة  ،  ورشه مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه واكسسواراتها   ،رأس مالها    -  31

من ش  111ش  11المالبس العسكرٌه واكسسواراتها ، بجهة :  ، عن ورشه مالبس فٌما عدا 25359برلم  21191313،لٌدت فى 

 محل -العشرٌن خلؾ سجال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن  25334برلم  21191311،لٌدت فى  5111110111احمد على وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت   ،رأس مالها    -  31

 5شمه  2النزهه  27ش سعٌد االلرع من ش  65المماوالت ، بجهة : 

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 تم محو/شطب السجل  امر محو   21191314، وفى تارٌخ    15837على سٌد دمحم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    17897وفائى ابراهٌم فهمى ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 امر محو لترن التجاره

تم    21191315، وفى تارٌخ    19725احمد طلعت عبد الموى السٌد عبد اللطٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  امر محو لترن النشاط

 تم محو/شطب السجل  امر   21191315، وفى تارٌخ    19673سٌد محمود مرسى عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 محو لترن التجاره

   21191317، وفى تارٌخ    19686الشرٌؾ للبالستٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -شرٌؾ جابر عبد الموجود دمحم    - 5

 تم محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره ومحو الفرع

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    22812كرٌم اٌهاب حسان عبد الحفٌظ على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191317، وفى تارٌخ    22611حنان فوزى احمد عٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    4831لم : احمد مهدى عبد الهادى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 8

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191311، وفى تارٌخ    4211مصطفى دمحم دمحم شحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 محو لترن النشاط

تم محو/شطب    21191311، وفى تارٌخ    12456لٌده برلم : صفٌه عطٌه عبد الوهاب فرؼلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 11

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    11132مروه فاروق عبده ؼزالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 امر محو لترن التجاره



 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

تم    21191311، وفى تارٌخ    12455اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : شٌماء سعد على عبد الهادى حواس  ،  ت   - 12

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191312، وفى تارٌخ    18691علً السٌد علً دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191313، وفى تارٌخ    8923،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  السٌد دمحم السٌد مازن    - 14

 محو لترن التجاره للوفاه

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    11423حفظى عبد الرحمن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 امر محو لترن النشاط

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    24791احمد السٌد دسولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد سعٌد    - 16

 السجل  امر محو لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     21191319، وفى تارٌخ    22199عبد الرحمن على دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191319، وفى تارٌخ    4876سحر محمود دمحم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    18825رجب هجرس دمحم عبد الخبٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 شاطالسجل  امر محو لترن الن

تم    21191321، وفى تارٌخ    23297عادل هاشم عبد اللطٌؾ عبد المجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  امر محو لترن النشاط

تم محو/شطب السجل     21191325، وفى تارٌخ    9259صالح الدٌن مرسى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو لوفاه التاجر امر

تم محو/شطب السجل  امر    21191325، وفى تارٌخ    8487دمحم محمود على سمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو لترن التجاره

مر تم محو/شطب السجل  ا   21191325، وفى تارٌخ    11417عماد مهاود نافع على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر    21191326، وفى تارٌخ    17277دمحم مدبولى دمحم عنبر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 محو لترن النشاط

و/شطب تم مح   21191327، وفى تارٌخ    15818امجد طارق دمحم سعٌد العشماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  امر محو لترن    21191327، وفى تارٌخ    15818العشماوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 التجاره

جل  تم محو/شطب الس   21191328، وفى تارٌخ    6115مخلص بطرس سعد بطرس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 امر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191331، وفى تارٌخ    21564مسعد دمحم كمال دمحم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 امر محو لترن التجاره



 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

و/شطب السجل  تم مح   21191331، وفى تارٌخ    22581هانم احمد ٌوسؾ مسلم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 امر محو لترن التجاره

تم    21191331، وفى تارٌخ    23564رشا عبد الرحمن عبد العزٌز محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  امر محو لترن النشاط

تم محو/شطب    21191331، وفى تارٌخ    24911كرم مبرون مٌخائٌل ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  امر محو لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   15317برلم رامى دمحم على زهٌر بناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  1

 جنٌه   61111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   25118اٌمان خلٌفة فهمى حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   5111110111لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191314وفً تارٌخ ،   3888محمود عمل على دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   151110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   16657عاطؾ سٌد خالؾ خالؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   611110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191315وفً تارٌخ ،   23486سامح محسن اسماعٌل ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   23371باسم فهمى بطرس روفائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   21111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317فً تارٌخ ، و  23921حمدى شكرى دمحم حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   18517دمحم على نصر رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   24481سعٌد سمٌر عبد السٌد جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   351110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311خ ، وفً تارٌ  11565هانى السٌد رضوان دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   24992سومه دمحم عبد هللا ابو عٌانه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511110111، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   18151فردوس عبد النبى دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   22591عماد عطٌة هللا سدران جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   25142حسام الدٌن ٌحٌى مصطفى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   1111110111رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   15943هٌثم على خلٌفة على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191312وفً تارٌخ ،   22545برلم  كمال عبد الجواد كمال ابراهٌم زاٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  16

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191312وفً تارٌخ ،   13339اٌمان عبد هللا دمحم نصر الدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   5111110111أس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191312وفً تارٌخ ،   25147دمحم عبد الفتاح دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191312وفً تارٌخ ،   22973، سبك لٌده برلم عمران عزمى حسن اسماعٌل  تاجر فرد ، -  19

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191312وفً تارٌخ ،   9261كرٌم صبحى جرجس اسعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111110111المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   25318دمحم عباس محمود حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191314وفً تارٌخ ،   19615،، سبك لٌده برلم ٌوسؾ عبد المجٌد عبد الوهاب عمر  تاجر فرد  -  22

 جنٌه   511110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   21312دمحم رمضان احمد عبد الممصود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   23295مرٌم ابراهٌم لمعى جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   1211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191317وفً تارٌخ ،   23295مرٌم للطباعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   1211110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل رأس   21191318وفً تارٌخ ،   25335دمحم سٌد دمحم متولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191318وفً تارٌخ ،   24474دمحم عبد العزٌز دمحم العلٌمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   61111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191318وفً تارٌخ ،   19339احمد عبد الظاهر دمحم عبد الوهاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191318وفً تارٌخ ،   15751جورج ذكرٌا شولى زخارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

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



 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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   17487مصطفى دمحم احمد محمود سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   24969خالد مصلح صالح موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   15114هانى حسن احمد الشاذلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   25274ناصر عرٌان عبد الرحمن حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 ٌه جن  211110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   24991دمحم نجٌب زكى بٌومى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   13931عبد هللا حسٌن عبد الؽنى محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   22183بالل اٌمن محمود مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 نٌه ج  211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   22931دمحم عبد الحك خطاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ  تم  21191321وفً تارٌخ ،   22931خطاب للسمكره والدهان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191324وفً تارٌخ ،   16759رافت افراٌم ٌعموب خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191325وفً تارٌخ ،   21617مٌخائٌل فام للتورٌدات العمومٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   4511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191325وفً تارٌخ ،   21617فام برنت للدعاٌه واالعالن والتورٌدات العمومٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   4511110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191325وفً تارٌخ ،   17374دمحم عادل ابراهٌم منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   511110111بح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191325وفً تارٌخ ،   2879صابر دمحم دمحم المشالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191326وفً تارٌخ ،   23119 ابراهٌم جوده محمود عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  44

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191326وفً تارٌخ ،   15291على حسن خلؾ محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   5111110111ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191326وفً تارٌخ ،   17156احمد عٌد عثمان ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191328وفً تارٌخ ،   13761وافى حسٌن ابو الوفا دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191331وفً تارٌخ ،   24328سحر دمحم امام دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   611110111ماله ، تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   21191331وفً تارٌخ ،   14583محمود دمحم محمود دمحم نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191331وفً تارٌخ ،   21733محمود على دمحم على عفٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   211110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25268بشرى لوٌز طوبٌا عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 ش ابراهٌم الخلٌل م لباء  28حالٌا سابما  47شمال المدخل بالدور االرضى بالعمار رلم  3الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25265د ،  سبك لٌده برلم    زٌنب عبد الموى عصران احمد ، تاجر فر -  2

 ش جمال عبد الناصر الحرفٌٌن  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25258مرلس صبرى حبٌب عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 خل ش ثابت توفٌك عزبه الن 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25267صبرى عباس عبد الؽنى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 مسجد الوطنٌه السد العالى شمه بالدور الثانى  149ش  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  25261مهاب دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الحى االول  4مج  57عماره  5، بدر محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  24616مرسى دمحم حسن دمحم الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 المطرٌه ش نبٌل صبرى عزبه النخل   14الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25271جمال بشرى جرجس لولا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 1559من الصفا والمروه من ش الخمسٌن عمار  13عماره  1الـتأشٌر:   ، شمه بالدور االرضى رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  25261احمد احمد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 مبانى شركة الجٌزه المطامٌه ثالث الماهره الجدٌده  116عمارة  1بالدور االرضى شمه رلم  2، الماهره الجدٌده محل رلم 

دٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تع 21191313وفً تارٌخ  25256احمد محمود حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 ، ش المركز االجتماعى من عبد هللا الرفاعى كفر الشرفا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  25271عبد الحمٌد شعبان عبد المنعم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المهندس اشرؾ حوض داود محل بالعمار 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25262دمحم رضا سٌد احمد برعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 ش عبد الرحٌم شحاته طلمبات الخزان سابما  131الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  25254صٌدلٌه د . دمحم اسماعٌل عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مؤسسه الزكاه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25253دمحم حمد هللا عٌد عبد الجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 التجمع الثالث م الهناجر  22الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  25255د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌره عنتر محروس عبد المجٌ -  14

 4شمه  1مدخل  1ب  1211وصؾ الـتأشٌر:   ، العبد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  25264هبه سمٌر مدنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

  مؤسسه الزكاه كفر الشرفا ش مسجد سباب دمحم 3، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25269اكرم نبٌل بشرٌده تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 ش اللواء دمحم عصمت من ش الشهٌد هانى من ش جمال عبد الناصر  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25266ٌده برلم    احمد دروٌش سعد رزق ، تاجر فرد ،  سبك ل -  17

 7شمه  1م  6الـتأشٌر:   ، ش تبارن الحرفٌٌن بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25263نورهان السٌد ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 فر ابو صٌر ش مدرسه على مبارن ك 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25259محارب مصرى عزٌز جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 الـتأشٌر:   ، ش ورشه النجار من فٌال المبٌصى

دٌل العنوان , تم تع 21191314وفً تارٌخ  25274ناصر عرٌان عبد الرحمن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش اوالد مبارن من بدر االسالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25285عمرو احمد احمد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 2شمه  1مدخل  21الـتأشٌر:   ، مساكن الجمهورٌه بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25281،  سبك لٌده برلم     محمود دمحم معوض دمحم ، تاجر فرد -  22

 ش بسٌونى جمعه من ش الشٌخ عبٌد عزبه النخل الشرلٌه  61الـتأشٌر:   ، محل بالعمار رلم 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 21191314وفً تارٌخ  25282سٌد احمد عبد ربه سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

  3الدور  4ش البرماوى شمه  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25272ٌونس ابراهٌم ٌونس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 ب المنطمه االولى الحى الثالث  113الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25278فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسن احمد حسن حسٌن ، تاجر  -  25

 ش الشٌخ مصطفى التروللى  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25284خالد الؽرٌب رضوان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 فدان شرلى الروبٌكى  811لصناعٌه المنطمه ا 11الـتأشٌر:   ، بدر الوحدة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25284خالد الؽرٌب رضوان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 ولٌد برلم 2111/1/12اكتوبر ش الصباح لسم العرب ونوع التجاره االستٌراد وتارٌخ االفتتاح  6برج  16الـتأشٌر:   ، المحل رلم 
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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

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  25283محمود ولٌد عبد العزٌز الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 التجمع الثالث  7محلٌه  49عمار  3وصؾ الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25275دالٌا سمٌر سامى ٌونان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده نهاٌه المنطمه التجارٌه بجوار نادى التطبٌمٌن المطامٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25277 صٌدلٌه د / احمد المختار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 امام السنترال  2شمه  1م  55بلون  2الـتأشٌر:   ، مساكن اطلس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25286ٌاسر دمحم ابراهٌم فرٌد الكاتب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 شمه بالدور السادس  م عثمان ع النخل 85الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25276خلٌل حسنى كمال الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 الـتأشٌر:   ، ش المحبه والسالم من ش فرج الهوارى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  25289احمد مجدى عبد الرحمن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 ش ابراهٌم ادرٌس متفرع من حنفى ناصؾ بركه الحاج شمه بالدور االول فوق االرضى  11الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  21214رامى عماد الدٌن دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 التمسٌم الجدٌد ؼرب ارابٌال التجمع الخامس الماهره الجدٌده  17عدٌل العنوان لٌصبح عمارة الـتأشٌر:   ، ت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  22211دمحم زٌاد عبد الرحمن خضرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 تمسٌم عمر بن الخطاب  313الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  25292كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد عادل احمد -  36

 ش مسجد الحك الدور االرضى  32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  25288التنجى لتصدٌر المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ش المرشى تمسٌم عمر بن الخطاب  46،  وصؾ الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  25293عماد ٌسرى دمحم دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 الـتأشٌر:   ، محل بالعنوان ش المحطه الؽربٌى ناصٌه منشٌه عامر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  25291برلم     دمحم فتحى فاوى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  39

 ش عثمان بن عفان المرج الؽربٌه  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  25294دمحم سمٌر نعمان مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 ى مساكن النٌل ى  7بلون  1الـتأشٌر:   ، مدخل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  14167محمود دمحم عبد الواحد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 خضار سوق العبور  8عنبر  153الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315 وفً تارٌخ 22211دمحم زٌاد عبد الرحمن خضرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

بنشاط تصدٌر المشه  2119/2/1تمسٌم عمر بن الخطاب جسر السوٌس السالم اعتبار من  313الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 2119/3/5وبتارٌخ  1254اٌداع برلم 

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  25287دمحم محمود ٌوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 التجمع االول  8المجاوره  37الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  25314هانئ دمحم شكرى دمحم حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لشروق مج الرابعه المنطمه الثالثه م ا 28عماره  2الـتأشٌر:   ، وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  25296حمزه اسامه حمزه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 ش حسن الخضرى 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  25311ابراهٌم كرلس بسطوروس بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لـتأشٌر:   ، ش عمرو بن العاص من عبد الصبور السٌد مدٌنه الصفا وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  25316احمد اسامه امام دمحم الزلله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 ش ابو بكر الصدٌك  16الـتأشٌر:   ، العبور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191316وفً تارٌخ  25297سبك لٌده برلم     سمٌر احمد دمحم طلبه ، تاجر فرد ،  -  48

 ش مؤسسه الزكاه  64، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  25295محمود دمحم ثروت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 العمده الـتأشٌر:   ، ش عبد الرحٌم صمر من ش حرم الدائرى حوض

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  25313دمحم عبد الرحمن مصطفى ابو جرٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد الهادى البشٌر من ش جمال عبد الناصر من السد العالى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  25311   ناصر خالد الشحات على نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  51

 الـتأشٌر:   ، ش الخلفاء الراشدٌن حوض المبخره المرج الجدٌده

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  25316ؼاده عبد المطلب حسن دمحم الشبكشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 شارع 3ج ش  1ب  521وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن الصعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  25319نهى زكرٌا دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 ش عبد العزٌز جمعه تمسٌم مطابع السكه الحدٌد عزبه النخل  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  25311   رمضان صالح عباس عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  54

 ش ابراهٌم حفنى من ش محطه المٌاه دمحم نجٌب  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  17891معتز عبد اللطٌؾ عبد هللا اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

  امتداد  ش فرٌد االطرش عزبه النخلش فهٌم فضل هللا 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  18587سٌد حسن سٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 ، تعدٌل العنوان لٌصبح الدور االرضى المركز التجارى جولؾ سٌتى مول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25328سبك لٌده برلم      دمحم حامد رمضان احمد ، تاجر فرد ، -  57

 متر  111اسكان الشباب  4محل  138الـتأشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25261مهاب دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 المجاوره الرابعه الحى االول  57عماره رلم  1الـتأشٌر:   ، بدر محل رلم  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25261مهاب دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

المجاوره الرابعه الحى االول ونوع التجاره تجاره خضار وفاكهه وتارٌخ االفتتاح  57عماره  5الـتأشٌر:   ، مدٌنه بدر محل رلم 

 2526125261ولٌد برلم  2119/2/17

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311تارٌخ  وفً 25321عبد هللا سلٌمان عبد هللا جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 محل  -من ش العشرٌن  135ش  15الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  22167عطٌه مراد صموئٌل عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 1977الماهره الجدٌده م التجمع الثالث  311المنطمه الصناعٌه الورش  541الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  22167عطٌه مراد صموئٌل عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

م نصر ونوع التجاره تجاره  8منطمه  83ب  2ش الدكتور حسن الشرٌؾ لطعه  51الـتأشٌر:   ، محل بالدور االرضى عمار 

  2116/1/1خ االفتتاح ستائـر ومفروشات وتارٌ

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25322جورج ثروت فهمى عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 ش دمحم ابراهٌم من عماره االسٌوطى المهاجرٌن  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25317احمد سٌد كمال عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الـتأشٌر:   ، ش حشاد من ش ترعه التوفٌمٌه ع النخل الؽربٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25261مهاب دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 جاوره الثانٌه الحى االول السوق التجارى الم 5الـتأشٌر:   ، بدر محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25261مهاب دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

المجاوره الرابعه الحى االول ونوع التجاره تجاره خضار وفاكهه وتارٌخ االفتتاح  57عماره  5الـتأشٌر:   ، مدٌنه بدر محل رلم 

 العبور  25261ولٌد رلم  2119/2/17

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  25323دمحم ثروت دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 ش الدٌاسطى مؤسسه الزكاه محل بالدور االرضى  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  11565هانى السٌد رضوان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 خمسون الؾ جنٌه 51111ش ابراهٌم خلٌل لٌصبح  16الـتأشٌر:   ، تعدٌل راس المال للمركز الرئٌسى االخر بالعنوان السالم 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191311وفً تارٌخ  25321شعبان عبد العظٌم دمحم هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 2م  5الـتأشٌر:   ، مساكن المحمودٌه المدٌمه بلون

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25325اٌمان ؼبلاير متهنى ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 ش نبٌل البملى الدائرى م التوحٌد المرج الجدٌده  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  25319 احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح رضا دمحم -  71

 ش عز الدٌن احمد فرٌد طرٌك االكادٌمٌه التجمع االول  92، الماهره الجدٌده شمه بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311ارٌخ وفً ت 25327دمحم عبد الرحمن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 م  111الشباب  642عمارة  7الـتأشٌر:   ، العبور محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  24992سومه دمحم عبد هللا ابو عٌانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 ت ارض مفتاح بملن ناهد على خلٌل ونشاط مكتب توزٌع مفروشات ومراتبالـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان دسوق شارع الشركا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  18517دمحم على نصر رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 اصر جسر السوٌس ش االمام البخارى برج الكوثر متفرع من جمال عبد الن 39الـتأشٌر:   ، تعدٌل ممر النشاط لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25261مهاب دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

السوق التجارى المجاوره الثانٌه الحى االول بنشاط معرض  5الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان بدر محل رلم 

 2119ج واٌداع رلم  بتارٌخ  / /  11111مال اجهزه منزلٌه وراس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25261مهاب دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

لم  فى  اودع بر 11111المجاوره الرابعه الحى االول بنشاط بٌع عصائر وراس مال  57عمارة رلم  1الـتأشٌر:   ، بدر محل رلم 

 العبور  25261ولٌد بدائم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25318دمحم عباس محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 الـتأشٌر:   ، بالعنوان ش مصطفى الشرٌؾ عزبه النخل شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25183    دمحم عبد هللا السٌد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  78

دور اول مول دولٌفٌن الند المحور المركزى اودع برلم  47الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان السادس من اكتوبر وحده رلم د 

 25183برلم دائم   2119/3/12بتارٌخ   1219

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25329ه برلم    احمد عٌاد سوٌلم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  79

 ش السلن من ش االربعٌن  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191311وفً تارٌخ  23172عبدالفتاح رفعت عبدالفتاح احمد العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

بالعنوان شبرا بمدٌنه شبرا الخٌمه ترعه ابو النجا الشرلاوٌه البحرٌه شبرا الخٌمه , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر 

 / ولٌد برلم دائم 2119/3بملن عبد الواحد احمد شهدى سمه التجارٌه الصفوه تكس بنشاط مصنع نسٌج بولٌستر اودع برلم  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25331سارة ابراهٌم مؽربى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 التجمع االول  8بنفسج  46الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده فٌال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  25332امل اسماعٌل ابراهٌم سلٌم النورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 الشباب الشمالى التجمع االول  32ار وصؾ الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل عم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  25333مصطفى دمحم الدمحمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 ش الصحه عزبه النخل  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312تارٌخ  وفً 13339اٌمان عبد هللا محد نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 السالم 6شمه  2بلون من مدخل  1248عملٌه  4الـتأشٌر:   ، اسكندرٌه اطلس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  25341عبد المنعم سٌد عبد الرحٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 فاكهه سوق العبور  6عنبر  216مسلسل  5/5/  1وصؾ الـتأشٌر:   ، ؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  25147دمحم عبد الفتاح دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 ش الجهاد من ش التروللى ابو صٌر  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  25342دمحم سٌد عبد الرحٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 سوق العبور  6عنبر فاكهه عنبر  216مسلسل  5/  5/  1الـتأشٌر:   ، ؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  25339عبد الرحمن رشاد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 مساكن الشركه العربٌه التجمع الثالث  37الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده ؼرفه من شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  22272عبد المعطى دمحم عبد المعطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 ش عبد السالم السٌد من ترعه السلطوحٌه المرج  9لٌصبح وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  25147دمحم عبد الفتاح دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 ٌر اٌداع رلم  وبتارٌخ ش الجهاد من ش التروللى ابو صٌر المرج بنشاط االستٌراد والتصد 1الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  13339اٌمان عبد هللا دمحم نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 1شمه  2م  1211عملٌه  4مساكن اطلس  12الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان عمارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191312وفً تارٌخ  25336بك لٌده برلم    عالء دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  س -  92

  2و  1مساكن العبد محل  9لطعه  21144، االمتداد الؽربى بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191312وفً تارٌخ  25344دمحم احمد انور سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 1ثمان ابن عفان محل رلم ، ش ع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  25337علٌان لتورٌدات المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 1شمه  2مدخل  132بلون  3الـتأشٌر:   ، مساكن اطلس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191312تارٌخ  وفً 24986ٌاسر احمد عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 مركز خدمات البنفسج التجمع االول الماهره الجدٌده  5، تصحٌح الخطا الوارد بالعنوان لٌصبح 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 21191312وفً تارٌخ  25335دمحم سٌد دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 ش عطٌه عزبه النخل  4

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  25345عبد الرحمن دمحم جمعه لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 الحى االول  3محل رلم  1مجاوره  116الـتأشٌر:   ، بدر عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  16128رضا ابراهٌم دٌاب عبد الخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

ش سالح التلمٌذ تمسٌم جمعٌه الوادى  11تمسٌم جمعٌه الوادى لالسكان الحرفٌٌن لٌصبح  16الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان من 

 الحرفٌٌن

تم تعدٌل العنوان ,  21191313ٌخ وفً تار 25354عبد هللا عبد الراضى دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 محل -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ابو ؼنٌمه سوق السٌرامٌن مؤسسه الزكاه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  25355عصام عبد المحسن احمد ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ادى صبحى حسٌن وصؾ الـتأشٌر:   ، بدر شرق طرٌك الروبٌكى االسكان االلتص

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25352معتز رضا دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 ش الفرٌد مدٌنه الزهور عزبه النخل  53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25353اسامه دمحم نصرى عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 شمه بالدور الخامس  2الـتأشٌر:   ، ش محور المرج مؤسسه الزكاه ارض المصنع لطعه 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  23172عبدالفتاح رفعت عبدالفتاح احمد العرالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الخٌمة ترعة ابوالمنجا الشرلاوٌة البحرٌة ملن عبدالواحد احمد مشهدىالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مدٌنة شبرا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  25348مصطفى محمود رمضان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 دور ارضى مول بارداٌس الشروق 14وصؾ الـتأشٌر:   ،  محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25358تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى مدبولى دمحم الفمى ،  -  115

 ش المنتصر باهلل من ش العدل  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  25347سامح عبد الممصود عواد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الٌمان من ش فاروق لمحاوى تمسٌم ابو العز خلؾ مساكن سبٌكو وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25361انطون وجٌه فهمى اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 ش ابن سٌنا من ش جمال عبد الناصر  83الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  25351تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عالء عبد ربه عبد هللا عثمان ،  -  118

 المنطمه الثالثه التجمع الخامس  5الحى  21ش  51وصؾ الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده حجره بالعمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191313ٌخ وفً تار 25361عالء الدٌن عبد الظاهر عبد الفتاح زناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

  4ش  1الحى االول مج  59بالدور االرضى عمار  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بدر محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25356دمحم دمحم الؽنٌمى الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 نتر العبور الحى االول مدٌنه العبور الملوبٌه ملن على لطب دمحم ؼزاله الدور االرضى س 54الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25251مسعد دمحم السٌد احمد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

صر بنشاط لتجاره العود والعطور اٌداع رلم  الـتأشٌر:   ، اضافه فرع كشن مرحله ثانبه الدور االول سٌتى ستارز سنتر مدٌنه ن

 بتارٌخ

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  25349ماهر صالح الدٌن دمحم دمحم السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 متر  111اسكان الشباب  4وصؾ الـتأشٌر:   ، الشروق داخل فٌوتشر مول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  25362اهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الحسٌنى دمحم جمال ابر -  113

 3م  89الـتأشٌر:   ، مساكن الجمهورٌه بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25368خالد دمحم عبد الفتاح دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 التجمع االول  4البنفسج  136الماهره الجدٌده عمار الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25364سلٌمان سالمه سلٌمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 محل  -ش عمر بن الخطاب من ش جسر السوٌس 351الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25363عادل فكرى عبد السٌد رومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتأشٌر:   ، ش التوفٌك ناصٌه ش الصحه عزبه النخل الشرلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25369دمحم محمود احمد عطا ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 عمارات الشروق مدٌنه الشروق  9م  7مج  77ش عبد الحمٌد بدوى ق  77عمار  3الـتأشٌر:   ، ؼرفه من شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  17646على عبد الراضى عمران حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 6مول هاى الند مارن لطعه  g4شاط رئٌسى اخر تجاره الخضار والفاكهه والعنوان الماهره الجدٌده وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه ن

 لطاع االندلس الدور االرضى اودع برلم  بتارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25367دمحم فاروق احمد ابو شارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 ش دمحم سعٌد عبد العزٌز عزبه النخل  15،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  22162على حسن عبد الاله عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لٌراط  21امتداد المنطمه الصناعٌه  14الـتأشٌر:   ، العبور لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  22162تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     على حسن عبد الاله عبد هللا ، -  121

ولٌد  2111/1/1لٌراط وتارٌخ االفتتاح  6سوق العبور ونوع التجاره تجاره الفاكهه جمله  4عنبر  122الـتأشٌر:   ، العبور محل 

 22162برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  22162ك لٌده برلم    على حسن عبد الاله عبد هللا ، تاجر فرد ،  سب -  122

لٌراط العبور بنشاط ثالجات تبرٌد  21امتداد المنطمه الصناعٌه  14الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان لطعه رلم 

 الؼٌر  11111وتجمٌد اسمان وفاكهه اودع برلم   بتارٌخ  وبراس مال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25366م بشرى عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادى مكر -  123

 ابو رجٌله  15من ش صالح الدٌن ش  1112الـتأشٌر:   ، ق 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25365هدى دمحمى ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ش حسٌن عبد المادر من ترعه التوفٌمٌه ع النخل  14أشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  17646على عبد الراضى عمران حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لطاع االندلس الدور االرضى  6مول هابى الند مارن لطعه  g4وصؾ الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  17646على عبد الراضى عمران حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

لطاع االندلس الدور االرضى ونوع التجاره سوبر ماركت  6مول هاى الند مارن لطعه   G4وصؾ الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده 

  17646ولٌد برلم  2117/1/17وتارٌخ االفتتاح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  25183دمحم عبد هللا السٌد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 مول سفن ستارز التجمع الخامس 2دور  B 16الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  25413بٌشوى رافت نصرى فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 الحرفٌٌن  5شمه  1مدخل  2الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  25379منتصر صبحى رٌاض ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

 سد العالى ش مسجد الهدى من االربعٌن منشٌه ال 1وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  25381منصور ابراهٌم حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 المنطمه الصناعٌه حرفٌه ب بدر  127الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  25371خلٌل جابر رجب لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 بالدور االرضى  1المجاوره الثانٌه الحى االول شمه  25الـتأشٌر:   ، بدر لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  25371فاطمه احمد فهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 ر الثانى بالدو 4ش عثمان بن عفان شمه  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  25378شرٌؾ شحاته دمحم عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 3مجاوره  3حى  61الدور الثالث عمار  12الـتأشٌر:   ، بدر شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  13595عاطؾ دمحم عبده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 فدان مدٌنه بدر مع الؽائه كفرع 251المنطمه الصناعٌه  61الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  25376صادق عبد الحمٌد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 ش نبٌل البشبٌشى التجارٌن الدور الرابع  25 الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  14584جمعه احمد السٌد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 ش ؼرب الرشاح نهاٌه ش جمال عبد الناصر  7الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  25374ى الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دانا دمحم فرٌد مصطف -  137

 كمبوند كالمٌرا الشروق الحجره االخٌره بالدور الثالث  E 11/  1وصؾ الـتأشٌر:   ، فٌال 

تم تعدٌل العنوان  21191317وفً تارٌخ  25382دمحم عبد اللطٌؾ مصطفى عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

  116لطعه  18, وصؾ الـتأشٌر:   ، برج المال ش نصر عبد الوهاب من ش جسر السوٌس امام عمارات الفارولٌه عند الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  25377صفاء حسان احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

  6ش  75بلون  2ساكن الدلتا الـتأشٌر:   ، م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  25391عامر على عامر امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الحى االول المجاوره االولى  21شمه رلم  6الـتأشٌر:   ، بدر عمارة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  25384ده برلم    عصام صبرى دمحم ٌوسؾ المؽازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  141

 مدٌنه النهضه  4بلون  1621وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن العبد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  8116عازر زاهى سعد فام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

فدان صناعات صؽٌره مدٌنه بدر الماهره بنشاط تصنٌع بالستٌن  251المنطمه الصناعٌه  144لم ، تم اضافه فرع بالعنوان لطعه ر

 وتورٌدات مواد تعبئه وتؽلٌؾ اٌداع رلم  وبتارٌخ   

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  25391دمحم اسماعٌل دمحم مرعى عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 من ش الخمسٌن 27ش ال  12تأشٌر:   ، وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  25393ضٌاء رزق عبد السالم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 1شمه رلم  3مدخل  94وصؾ الـتأشٌر:   ، سبٌكو المدٌم بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  6841جٌهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 م الشباب العبور لٌصبح رئٌسى اخر  63خدمات  48/  48ق  7الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  6841جٌهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 اكتوبر لٌصبح رئٌسى  6م المنطمه الصناعٌه  311مخازن الشباب  651الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  6841جٌهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 م الشباب العبور لٌصبح رئٌسى اخر  63خدمات  48/  48ق  7تعدٌل العنوان  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  6841جٌهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 ٌصبح رئٌسى اكتوبر ل 6م المنطمه الصناعٌه  311مخازن الشباب  651الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  25389حمدون دمحم علٌان ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 مج الخامسه الحى االول  115عماره  13الـتأشٌر:   ، بدر شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  25386احمد اسماعٌل عبد الصمد الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده اتلجمع الخامس فندق تولٌب النرجس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  8116عازر زاهى سعد فام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 فدان صناعات صؽٌره مدٌنه بدر  251المنطمه الصناعٌه  144، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  23221كرم فٌصل كرم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 التجمع االول الماهره الجدٌده  193رلم  12بنفسج  1الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  25392فرد ،  سبك لٌده برلم    طه دمحم عرٌبى دمحم ، تاجر  -  153

 ش حامد محمود متفرع من ش الخمسٌن تمسٌم ولٌم جسر السوٌس ورشه بدروم  81، 

لعنوان , تم تعدٌل ا 21191318وفً تارٌخ  25388اسالم جمال الدٌن دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 المجاوره االولى الحى االول  6محل  28وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  25387احمد سعٌد ابو الحمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ش عبد المنعم رمضان ابو طالب  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  25383ٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عوده سلٌمان سالم ع -  156

 ع ابو ثابت من مؤسسه الزكاه  11الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191319وفً تارٌخ  25396طارق السوارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 النهضه  1ش  2م  17بلون  2222اطلس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  18441دمحم رزق دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 الماهره الجدٌده  272الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  25398  ممدوح دمحم نعمان بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  159

 ش  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  18441دمحم رزق دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الماهره الجدٌده  272الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  25397رق محمود شعبان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طا -  161

 ش حسن عطٌه متفرع من العبد الطبى  6الـتأشٌر:   ، 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 21191319وفً تارٌخ  25414امال فؤاد دمحم الجبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 محل  -ش شعبان ابو العال  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  25411اسالم محمود دمحم عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 عمارات الشروق  1م  4مج  54لطعه  7الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  25394سبك لٌده برلم     احمد سعٌد احمد السٌد دسولى ، تاجر فرد ،  -  164

 سعٌد عوض حوض جالل  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191319وفً تارٌخ  25399رضا حماد دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الحرفٌٌن  3محل  6، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  25412نا الدٌب عجاٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن ح -  166

 اكتوبر من الصرؾ الصحى  6الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25415على على تونى رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 سور نادى العبور 11لمحل رلم الـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25415على على تونى رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

ونوع التجاره تجاره االسمان بالجمله واستٌراد وتصدٌر وبٌع بالجمله  1/  13مبنى الدواجن سوق العبور د /  12الـتأشٌر:   ، 

  1112ولٌد برلم  1992/12/18االفتتاح وتارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  25416احمد حسن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 الدور الخامس النهضه  15شمه  1مدخل  19بلون  1511، الماهره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  25419فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد عبد الجواد ضٌؾ هللا ، تاجر  -  171

 ش نبى هللا شعٌب  19وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25415سٌؾ الدٌن حسن حامد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 ش دمحم نجٌب  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  25411هٌم عبد السالم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابرا -  172

 ش على محمود الشرفا  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25411امجد صبحى اسعد نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 ر:   ، محل بالدور ارضى ش حسن عطٌه حى الفٌروز متفرع من ش الضؽط العالى الـتأشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25416حامد عبد الؽنى حسن رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 ش دمحم صبرى ناحٌه البركه مؤسسه الزكاه 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191321وفً تارٌخ  25417عادل عبد المنعم عبد الراضى رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 ش احمد سعٌد تمسٌم االمل اسبٌكو السالم اول  3, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321رٌخ وفً تا 25419سعٌد متولى السٌد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الصرؾ الصحى المرج الؽربٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25421سماح نجٌب كامل للٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 ش المنٌاوى  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  13931جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد هللا حسٌن عبد الؽنى محمود ، تا -  178

 ش حسن صادق االباصٌرى المرج  6وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21191321وفً تارٌخ  4413دمحم عبد العزٌز دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 ش الصحابه من ش الهادى البشٌر منشٌه السد العالى 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  4413دمحم عبد العزٌز دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

سد العالى بنشاط تشؽٌل بالستٌن واستٌراد وتصدٌر ش الصحابه من الهادى البشٌر منشٌه ال 3الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 2119/3/21بتارٌخ  1529واٌداع رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  17724سامى احمد عبد العزٌز سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

وان شمه باالرضى الى العاشر مدٌنه نصر اودع برلم   من ش دمحم رض 51بلون  25وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان لطعه 

 بتارٌخ  /  / برلم دائم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25412دمحم حسن محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 ش دمحم المللى من ش دمحم نجٌب  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25421جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عطٌه دٌاب ؼانم مرسى ، تا -  183

 ش مدرسه البٌان من ش جمال عبد الناصر  1الـتأشٌر:   ، محل بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25418سعد سعد سعد ٌوسؾ زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 أشٌر:   ، ش بركه الحاج تمسٌم فاطمنه الزهراء الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25213زكرٌه فهمى جرس جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 الـتأشٌر:   ، ش الجامع من ش التروللى حوض جالل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25417   احمد السٌد حماده محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  186

 ش ابراهٌم الخلٌل م لباء الدور الرابع  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  25414رامى عبد الصبور السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 نجٌب مدٌنه االحرار شمه بالدور الثالث ش امام سالم من ش دمحم  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25418ثروت احمد على حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 الشروق  4م شمه  71شباب  177الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321تارٌخ  وفً 25426رضا عزمى احمد مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 الـتأشٌر:   ، ش بدوى من عبد الفتاح ابو رٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25427عصام دمحم حسن على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 ش رشاد كشن مدٌنه الزهور  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  25424د الرحمن رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    العربى سلٌم عب -  191

 ش مسجد النصر حوض النٌل المبلى عزبه زٌنب الوكٌل  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191321وفً تارٌخ  25425هانم احمد ٌوسؾ مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 محل  -ش على بن ابى طالب من ش ابراهٌم خلٌل لباء  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  25422دمحم احمد عبد العزٌز عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 3شمه  54بلون  1وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن الدلتا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  25423ٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لطفى شعبان ابراه -  194

 ش صالح البنا ارض السباعى كفر الشرفا 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  25433جرجس خلؾ هللا خلٌفه حلمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 ش ابراهٌم الدسولى ناصٌه ش جمال عبد الناصر  78شٌر:   ، الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  25437جوده سٌد جوده عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

  11شمه  1مدخل  6بلون  481الـتأشٌر:   ، المحمودٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191324وفً تارٌخ  25436برلم     على دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  197

 ش االمام البخارى من ش جمال عبد الناصر  35، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  25428ٌاسر دمحم مجاهد الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 الزهور الحرفٌٌن ش البدرى مدخل حى  97الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  8413عٌسى سعٌد ؼالى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 ش على رمضان مدٌنه الوحده بهتٌم شبرا الخٌمه ثان ملن ؼالى سعٌد ؼالى  9الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان المركز الرئٌسى الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  8413الى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عٌسى سعٌد ؼ -  211

 ش اللواء االسالمى اسبٌكو االهالى  13الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191324وفً تارٌخ  11388ماجد لمعى ٌوسؾ سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش شمس الدٌن الكوفى النزهه  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  12449دمحم احمد ابراهٌم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 111111االهرام الهرم براسمال ش ستودٌو  21الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بنشاط مركز لبٌع زٌوت السٌارات بالعنوان 

 الجٌزه 246146ولٌد برلم  3/25*2119بتارٌخ  4252وسمته التجارٌه اٌلٌت كار سنتر اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  12449دمحم احمد ابراهٌم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 2االسكان المتمٌز مدٌنة الشروق شمه رلم  23ربع 136الـتأشٌر:   ، عمار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  25431حسن فهمى عرفه عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 فدان شرق الروبٌكى مدٌنه بدر  811المنطمه الصناعٌه  38الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  11388ماجد لمعى ٌوسؾ سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 ش شمس الدٌن الكوفى النزهه 15 الـتأشٌر:   ، اضافه فرع للنشاط بالعنوان التالى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  25438عبد هللا احمد ابو زٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 موز سوق العبور  5عنبر  92الـتأشٌر:   ، العبور محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  19161    تونى عبد الحمٌد احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  217

 ارض جراند مول حى ثالث شرق مدٌنه الشروق  17الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  25429دمحم السٌد ابو السعود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 ش ابن النفٌس من ش جمال عبد الناصر  14،   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  25432احمد دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 ش مؤسسه الزكاه  126الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191325 وفً تارٌخ 25447احمد جمال سٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ش ابن النفٌس من ش جمال عبد الناصر  37، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  25439احمد رمضان عبد الرازق عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش نور الهدى من ش الشارع الجدٌد ارض الشوافعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  25441على زهران دسولى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 الـتأشٌر:   ، ش نافع على من فرج الهوارى الجزٌره المدٌمه 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21191325وفً تارٌخ  25446امٌر موسى تاوضروس خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 1مج  1ح  7بالدور االرضى عمار  2الـتأشٌر:   ، بدر محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  25444باسم السٌد السٌد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 من ش االربعٌن الدور الرابع  118مكرر ش  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  25445دمحم عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد الرحمن -  215

 ش شعبان موسى  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  21912رانٌة فاروق دمحم ابراهٌم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 بالمبنى االدارى كاٌور بٌزنٌس بالزا التجمع الخامس الماهره الجدٌده  611العنوان لٌصبح مكتب رلم  وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  21819منار ابراهٌم عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 ش الدروى من ش امتداد عبد الرحمن نصر الزٌتون  21الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الممر الرئٌسى لٌصبح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  25441رمضان مصطفى دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 الـتأشٌر:   ، العزبه البٌضاء من عوض الصؽٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  25442لم    احمد دمحم حسن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  219

 ناصٌه ش زٌن البخارى من ش االمام مالن بناحٌه البركه الحرفٌٌن شمه امام السلم 57دور الثامن عمار  22الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326خ وفً تارٌ 25457عماد الدٌن عامر احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ش العشرٌن متفرع من ش الشركات الموازى لمحور الطوارئ امتداد ش جمال عبد الناصر الحرفٌٌن  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  25312ابراهٌم على دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 ش سلٌمان ؼزال  17، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  25456االء هللا مهٌب عبد الحلٌم ٌحٌى ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

  5حى  5منطمه  113وصؾ الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده عمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  25449عالء دمحم ممدوح صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 ب التجمع االول لسم ثان 39الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  25455منه هللا احمد توفٌك بندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 بالدور االول  2النزهه 1223 الـتأشٌر:   ، ش الحجاز من التروللى ق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  25451دمحم زكرٌا عارؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 ش الجامع االزهر من ش جمال عبد الناصر  2الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  25453سحر الحسٌنى على متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 محل  -ش انٌس ؼانم  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  25448اٌمان ؼرٌب عبد الحكٌم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

  67وصؾ الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده السوق التجارى الرحاب محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191326وفً تارٌخ  7417دمحم احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 مدٌنه السالم  16ش الجامع الحرفٌن امام بلون  14تم الؽاء الفرع الكائن بالعنوان بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191326وفً تارٌخ  7417  دمحم احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  229

 ش على سالمه تمسٌم جمعٌه عٌن شمس من ش ٌوسؾ صبرى ابو طالب الحرفٌٌن 67تعدٌل العنوان لٌصبح 

ن , تم تعدٌل العنوا 21191326وفً تارٌخ  25458ٌوسؾ الحسٌنى عبده على ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 ش خالد بن الولٌد من جمال عبد الناصر  6تمسٌم الجمعٌه  46وصؾ الـتأشٌر:   ، ق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  25467اٌهاب دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 4شمه  4ش  1م  18بلون  528، الدلتا الجدٌده عملٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  25464احمد ماجد دمحم منٌر الممدم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده مٌراج مول التجمع االول امام المدرسه االنجلٌزى طرٌك السوٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  25465رلم    عفاؾ على احمد جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  233

 1مج  1بالدور االرضى ح  9عمار  3الـتأشٌر:   ، بدر محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  25462دمحم مصطفى لبالبجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

  18ك من ش ش ابو بكر الصدٌ 111الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  25466احمد محمود احمد الزهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 3ج  1بالسوق التجارى مج  4الـتأشٌر:   ، بدر محل رلم 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191327وفً تارٌخ  25461عادل احمد بوسطه جى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 بالدور االول  2ش عزت النجار من ش العمده تمسٌم ابو العز شمه  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  25459خالد مصلح احمد ٌمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 عبور ال 9لطعه  13141الـتأشٌر:   ، المنطمه الصناعٌه أ بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  25459خالد مصلح احمد ٌمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

النزهه الجدٌده ونوع التجاره تورٌدات عمومٌه  1ش حسٌن طه اللٌثى متفرع من جوزٌؾ تٌتو الدور االرضى شمه  5الـتأشٌر:   ، 

  421116ولٌد برلم  2118/4/15فتتاح دون االعالن والدعاٌه وتارٌخ اال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  25461شادى جمال بدوى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 شمه  4ب  1الـتأشٌر:   ، مساكن الصعٌدي 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  25463دمحم محسن دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 4ناصٌه ش ابو بكر الصدٌك مع شارع دمحم كامل تمسٌم عمر بن الخطاب محل  218، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  25469احمد دمحم احمد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 وان عزبه النخل ش ابو ناصر الم 5، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  25468رامز ماهر بمطر عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

بالدور الرابع فوق  17ش شعبان موسى ناصٌة مصطفى حافظ من عٌن شمس عزبه النخل الشرلٌه شمه رلم  6الـتأشٌر:   ، 

 االرضى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  25472المسٌح اسكندر حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رزق عبد  -  243

 الـتأشٌر:   ، ش زٌاد عوده من نجٌب اسكندر عزبه النخل 

لعنوان , تم تعدٌل ا 21191328وفً تارٌخ  25471محمود دمحم مجدى محمود عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

  2مج  1ش الحرٌه الحى  59وصؾ الـتأشٌر:   ، بدر عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  25477نجالء صالح على عرفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 ش عالء الدٌن سٌجال  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  25481لٌده برلم    كرم مبرون مٌخائٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك  -  246

 ابو رجٌله محل بالدور االرضى  27من ش  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  16319محمود احمد فهمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

الشمالى التجمع الخامس الماهره الجدٌده مع  91المطاع االول ش  4الدور  47مبنى ادارى رلم الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

 الؽاءه كفرع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  25483دٌنا دمحم بن ٌونس الجالصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 مساكن الزلزال المطامٌه  124بلون  5الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده محل رلم 

تم تعدٌل  21191331وفً تارٌخ  25485عبد الناصر السٌد دمحم عبد الشافى عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 الدور االرضى  2شمه  2ح  4مج  44العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده عماره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  25476سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم عبد المنعم مهدى -  251

 مدٌنتى  74مجموعه  75عماره  4رلم  71نموذج 4وصؾ الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده شمه 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191331وفً تارٌخ  25484دمحم كمال عبد الحكٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 محل  -ش بهجت شعالن من ش سوق البلح المرج الؽربٌه  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  25486ٌوسؾ مدحت احمد الملط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 التجمع الخامس  2حى  6م  121الـتأشٌر:   ، الماهره الجدٌده ؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191331وفً تارٌخ  12651رٌان على سٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

ب ش اسماعٌل الفنجرى الؾ مسكن عٌن شمس بمزاوله نشاط تجارة مواد االنشاءات والمماوالت اٌداع  126، اضافه فرع بعنوان 

  426989ولٌد برلم 2119/4/1وبتارٌخ  5582رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  25482اٌهاب فرج عٌاد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ش اوالد عامر تمسٌم اوالد عامر محل بالدور االرضى  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  25475دمحم عصام دمحم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الحى المتمٌز A 5بالدور االرضى لطعه  2الـتأشٌر:   ، بدر ؼرفه من شمه رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  25479شرٌهان عصام الدٌن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 ر ش االزهر من جمال عبد الناص 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  21733محمود على دمحم على عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح ش البرج من ترعه عنانى بركه الحاج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331فً تارٌخ و 25478السٌد عبد النبى ابو زٌد عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 ش الجامع االزهر من ش جمال عبد الناصر  45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191331وفً تارٌخ  25481رمضان سلٌمان ابو هشٌمه ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 لعالى مسجد الوطنٌه منشٌه السد ا 147ش  51, وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  9111فهمى حمدى استمالل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدٌل النشاط لٌصبح مماوالت انشاء وهدم واصالح واساسات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  12221عنتر فكرى عبد الوهاب دؼش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  اضافه نشاط مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  25118اٌمان خلٌفة فهمى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 نشاط االستٌراد وللنشاط االصلى اضافه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  13787حسن احمد حسانٌن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تعدٌل النشاط لٌصبح تجاره المواد الؽذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191315ارٌخ وفً ت 14167محمود دمحم عبد الواحد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  الؽاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  14659محمود صالح رٌاض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌد ومماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 21191316وفً تارٌخ  14957سبك لٌده برلم    خٌرى على دمحم على ، تاجر فرد ،  -  7

 تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات عمومٌه ومماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191316وفً تارٌخ  13761وافى حسٌن ابو الوفا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 بح مصنع احذٌهتعدٌل النشاط لٌص

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  24465على عبد الفتاح شعراوى بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر:  اضافه نشاط شراء وبٌع مخلفات الفنادق عدا ماٌخص الكمبٌوتر واالت الطباعه ودون اعاده تدوٌرها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  23921رد ،  سبك لٌده برلم   حمدى شكرى دمحم حسانٌن ، تاجر ف -  11

التأشٌر:  تصحٌح الخطا الوارد بالنشاط فى السجل التجارى لٌصبح  تورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به وبٌع وشراء جمٌع 

 والالبات توب والطباعات واالحبارمستلزمات الكمبٌوتر والالبات توب والطبعات واالحبار وصٌانه جمٌع اجهزه الكمبٌوتر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  15428عبد الهادى دمحم احمد عبد الهادى المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط المماوالت والتورٌدات فٌما عدا المصرح به

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  23371سبك لٌده برلم     باسم فهمى بطرس روفائٌل ، تاجر فرد ، -  12

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح مصنع حصٌر بالستٌن وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191311وفً تارٌخ  18517دمحم على نصر رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 ع ؼٌار السٌاراتتعدٌل النشاط لٌصبح تجاره لط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  24774عزب للتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 لدى الؽٌر 2118التأشٌر:  اضافه نشاط تدرٌع وتصفٌح هٌاكل السٌارات لزوم تجهٌزات سٌارات جٌب رانجلر مودٌل 

وفً تارٌخ  24774ع وتصنٌع هٌاكل السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزت للتورٌدات العمومٌة وتدرٌ -  15

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تدرٌع وتصفٌح هٌاكل السٌارات لزوم تجهٌزات سٌارات جٌب رانجلر 21191312

 لدى الؽٌر 2118مودٌل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  9261 كرٌم صبحى جرجس اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  16

 التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد من المركز الرئٌسى االخر

تم تعدٌل النشاط , 21191312وفً تارٌخ  9571خالد دمحم البشٌر  دمحم الصادق محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 ت كمبٌوتروصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع مستلزما

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191312وفً تارٌخ  25147دمحم عبد الفتاح دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر وتجاره لطع ؼٌار المعدات الثمٌله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  22272 عبد المعطى دمحم عبد المعطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  19

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجاره مٌاه ؼازٌه وتجاره مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط 21191313وفً تارٌخ  24729عبد الرحمن عبد المنعم عبد الرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 ى, وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط مخبز طبال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  25251مسعد دمحم السٌد احمد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة العود والعطور

شاط , وصؾ تم تعدٌل الن21191317وفً تارٌخ  22269سهٌر فؤاد عبد الصمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  اضافه نشاط تعبئه المنظفات الصناعٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  14311مصطفى عبد الحمٌد عبد الحمٌد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات الومٌتال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  14944د ،  سبك لٌده برلم   سامر سمٌر جاب هللا واصؾ ، تاجر فر -  24

التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح المماوالت العامه والتورٌدات والتصدٌر فى مجال ادوات كهربائٌه وكامٌرات المرالبه وانظمه 

 الصوت فٌما عدا االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  13116  السٌد توفٌك ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  25

 اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه فى حدود المصرح به

تم تعدٌل النشاط , 21191317وفً تارٌخ  13116مؤسسه الطفلى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 دود المصرح بهوصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌدات عمومٌه فى ح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  15751جورج ذكرٌا شولى زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  21655خالد رضا عبد الفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  اضافه نشاط التورٌدات فى حدود المصرح به

اط , وصؾ تم تعدٌل النش21191321وفً تارٌخ  18585حسن دمحم جمال السٌد الدراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح بٌع دراجات وموتوسٌكالت واصالحهم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  4413دمحم عبد العزٌز دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 اضافه نشاط تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  15114ه برلم   هانى حسن احمد الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  31

 الؽاء نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  25371خلٌل جابر رجب لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

اء ومستلزمات الدٌكور ولوازم المعمار واالدوات الكهربائٌه واالدوات تعدٌل النشاط لٌصبح تجارة وتورٌد الحدٌد والبوٌات ومواد البن

 الصحٌه والتوكٌالت التجارٌه والتورٌدات العمومٌه فى حدود المصرح به

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  22183بالل اٌمن محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 طع ؼٌار مستعملهالتأشٌر:  اضافه نشاط ل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  22931دمحم عبد الحك خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 الؽاء نشاط خدمات السٌارات والصٌانه

اط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النش21191321وفً تارٌخ  22931خطاب للسمكره والدهان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 الؽاء نشاط خدمات السٌارات والصٌانه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  7419رفعت فانوس سلٌمان موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  تم حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 21191324تارٌخ وفً  7314دمحم فاٌز لمصان موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191325وفً تارٌخ  18413مصطفى سعٌد احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 اضافه نشاط تورٌد مستلزمات طبٌه واعمال التشطٌبات والدٌكور

تم تعدٌل 21191325وفً تارٌخ  21617اٌه واالعالن والتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فام برنت للدع -  39

النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط الدعاٌه واالعالن والطباعه الدٌحٌتال واالفسٌت فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت 

 327العبور  138لم واالنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه موافمه ر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  21617مٌخائٌل فام للتورٌدات العمومٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

التأشٌر:  اضافه نشاط الدعاٌه واالعالن والطباعه الدٌحٌتال واالفسٌت فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت وبعد 

 327العبور  138راخٌص الالزمه موافمه رلم الحصول على الت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه 21191326وفً تارٌخ  7417دمحم احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 نشاط التصدٌر

ل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعد21191326ٌوفً تارٌخ  25214احمد دمحم كامل جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 تعدٌل النشاط لٌصبح ورشه تمطٌع اخشاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  24794محى الدٌن ناجح حسب النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  تعدٌل مسمى النشاط لٌصبح التصدٌر واالستٌراد وتورٌد الخضار والفاكهه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  23161 على عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على دمحم -  44

 التأشٌر:  اضافه نشاط تجارة االسمنت والجبس بالجمله

  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:21191327وفً تارٌخ  18366السٌد شعبان حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 6من المجموعه  36والفمره  19اضافه نشاط االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  15482مصطفى احمد مصطفى الحجرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌدات عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة فى حدود المصرح به

تم تعدٌل النشاط , 21191328وفً تارٌخ  12272مؤسسة الجمل لمطع ؼٌار المعدات الثمٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط التورٌدات والمماوالت العامه

النشاط , وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل21191331وفً تارٌخ  21157زكرٌا عدلى بخٌت مجلع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 تعدٌل النشاط لٌصبح تورٌدات شنط بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  23648هانى صبرى محمود حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌد مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  21733ٌده برلم   محمود على دمحم على عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  51

 التأشٌر:  اضافه نشاط ورشه تصنٌع وتجهٌز المعجنات

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع 21191331وفً تارٌخ  25485عبد الناصر السٌد دمحم عبد الشافى عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191326وفً تارٌخ  25451دمحم زكرٌا عارؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  25425هانم احمد ٌوسؾ مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191327وفً تارٌخ  25462دمحم مصطفى لبالبجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191318وفً تارٌخ  8116م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عازر زاهى سعد فا -  5

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191311وفً تارٌخ  25323دمحم ثروت دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  25262بك لٌده برلم   دمحم رضا سٌد احمد برعى ، تاجر فرد ،  س -  7

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25254صٌدلٌه د . دمحم اسماعٌل عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  25398لٌده برلم   ممدوح دمحم نعمان بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك  -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25351احمد عالء عبد ربه عبد هللا عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  25361جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء الدٌن عبد الظاهر عبد الفتاح زناتى ، تا -  11

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25271عبد الحمٌد شعبان عبد المنعم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  25433ر فرد ،  سبك لٌده برلم   جرجس خلؾ هللا خلٌفه حلمه ، تاج -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191327وفً تارٌخ  25469احمد دمحم احمد ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  25421برلم   سماح نجٌب كامل للٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  25468رامز ماهر بمطر عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  25423لطفى شعبان ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191312وفً تارٌخ  25335دمحم سٌد دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  25276خلٌل حسنى كمال الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  25312ابراهٌم على دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21191315وفً تارٌخ  25289احمد مجدى عبد الرحمن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  25345عبد الرحمن دمحم جمعه لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21191317وفً تارٌخ  25374دانا دمحم فرٌد مصطفى الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  25463دمحم محسن دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21191331وفً تارٌخ  25478السٌد عبد النبى ابو زٌد عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  25275دالٌا سمٌر سامى ٌونان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 21191315وفً تارٌخ  25288التنجى لتصدٌر المالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25267صبرى عباس عبد الؽنى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  25261مهاب دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  25258مرلس صبرى حبٌب عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  25411اسالم محمود دمحم عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  25376صادق عبد الحمٌد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  25391دمحم اسماعٌل دمحم مرعى عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  25318دمحم عباس محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  6841جٌهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  6841 احمد الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جٌهان دمحم -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  25437جوده سٌد جوده عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  25461اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شادى جمال بدوى منصور ، ت -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  4413دمحم عبد العزٌز دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191326وفً تارٌخ  25456ٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   االء هللا مهٌب عبد الحلٌم ٌحٌى ٌح -  41

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191331وفً تارٌخ  25481رمضان سلٌمان ابو هشٌمه ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  25422عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد عبد العزٌز  -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  25337علٌان لتورٌدات المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  25277لمختار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌه د / احمد ا -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  17646على عبد الراضى عمران حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  25292، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عادل احمد كٌالنى -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  25393ضٌاء رزق عبد السالم الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  22211اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم زٌاد عبد الرحمن خضرى ، ت -  48

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191316وفً تارٌخ  25313دمحم عبد الرحمن مصطفى ابو جرٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  25448تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان ؼرٌب عبد الحكٌم شحاته ، -  51

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  25464احمد ماجد دمحم منٌر الممدم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  25465د ،  سبك لٌده برلم   عفاؾ على احمد جاب هللا ، تاجر فر -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  25476احمد دمحم عبد المنعم مهدى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  25272،  سبك لٌده برلم    ٌونس ابراهٌم ٌونس ابراهٌم ، تاجر فرد -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  25378شرٌؾ شحاته دمحم عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  25331ٌده برلم   سارة ابراهٌم مؽربى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  25332امل اسماعٌل ابراهٌم سلٌم النورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  25389ده برلم   حمدون دمحم علٌان ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  58

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  25356دمحم دمحم الؽنٌمى الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  25412دمحم حسن محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  25427عصام دمحم حسن على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  25424لٌم عبد الرحمن رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   العربى س -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  25342دمحم سٌد عبد الرحٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  25339شاد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الرحمن ر -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  25278دمحم حسن احمد حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  25294تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم سمٌر نعمان مهدى ، -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  25371فاطمه احمد فهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  25367،  سبك لٌده برلم    دمحم فاروق احمد ابو شارب ، تاجر فرد -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  25261مهاب دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  25296برلم   حمزه اسامه حمزه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  25419دمحم السٌد عبد الجواد ضٌؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  25459خالد مصلح احمد ٌمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191321وفً تارٌخ  25416احمد حسن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  25461عادل احمد بوسطه جى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  25384عصام صبرى دمحم ٌوسؾ المؽازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصؾ التأشٌر: خاص
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م تعدٌل نوع الشركة , ت21191316وفً تارٌخ  25311ابراهٌم كرلس بسطوروس بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  25382دمحم عبد اللطٌؾ مصطفى عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25347سامح عبد الممصود عواد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  25316احمد اسامه امام دمحم الزلله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21191311وفً تارٌخ  25321شعبان عبد العظٌم دمحم هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  25325اٌمان ؼبلاير متهنى ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  25261احمد احمد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  25361انطون وجٌه فهمى اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  25319سامح رضا دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  25271جمال بشرى جرجس لولا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  25475دمحم عصام دمحم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  11388د لمعى ٌوسؾ سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماج -  87

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  25291دمحم فتحى فاوى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  25447احمد جمال سٌد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191328وفً تارٌخ  25471محمود دمحم مجدى محمود عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  25477جالء صالح على عرفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ن -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  25274ناصر عرٌان عبد الرحمن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  25371جب لابٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خلٌل جابر ر -  93

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  25333مصطفى دمحم الدمحمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191318وفً تارٌخ  25392فرد ،  سبك لٌده برلم    طه دمحم عرٌبى دمحم ، تاجر -  95

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  25317احمد سٌد كمال عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  25418ك لٌده برلم   ثروت احمد على حسٌن على ، تاجر فرد ،  سب -  97

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25259محارب مصرى عزٌز جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  25411ه برلم   ابراهٌم عبد السالم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  99

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  25411امجد صبحى اسعد نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  25428ٌاسر دمحم مجاهد الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  25472رزق عبد المسٌح اسكندر حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312ٌخ وفً تار 25336عالء دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  25344دمحم احمد انور سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  25283محمود ولٌد عبد العزٌز الحسٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  25297سمٌر احمد دمحم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21191321وفً تارٌخ  25415سٌؾ الدٌن حسن حامد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  25293عماد ٌسرى دمحم دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر21191313وفً تارٌخ  25352معتز رضا دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25353اسامه دمحم نصرى عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  25319نهى زكرٌا دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  25366نادى مكرم بشرى عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  25417عادل عبد المنعم عبد الراضى رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 أشٌر: خاصالشركة , وصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  25436على دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  25416حامد عبد الؽنى حسن رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  25482اٌهاب فرج عٌاد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  22162على حسن عبد الاله عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  25295محمود دمحم ثروت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25348مصطفى محمود رمضان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  25358مدبولى دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى  -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  25455منه هللا احمد توفٌك بندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  25414صبور السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامى عبد ال -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  25467اٌهاب دمحم دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  25417حمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد السٌد حماده م -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  25458ٌوسؾ الحسٌنى عبده على ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  25481م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرم مبرون مٌخائٌل ابراهٌ -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  25432احمد دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  25314فرد ،  سبك لٌده برلم    هانئ دمحم شكرى دمحم حلمى ، تاجر -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  25322جورج ثروت فهمى عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  25287لٌده برلم   دمحم محمود ٌوسؾ على ، تاجر فرد ،  سبك  -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25263نورهان السٌد ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25349سبك لٌده برلم   ماهر صالح الدٌن دمحم دمحم السعٌد ، تاجر فرد ،   -  132

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  25362الحسٌنى دمحم جمال ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  25388ك لٌده برلم   اسالم جمال الدٌن دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سب -  134

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  25381منصور ابراهٌم حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  25483برلم    دٌنا دمحم بن ٌونس الجالصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  136

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  25444باسم السٌد السٌد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  25418سعد سعد سعد ٌوسؾ زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  25426رضا عزمى احمد مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  25281محمود دمحم معوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  25387احمد سعٌد ابو الحمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21191317وفً تارٌخ  25379منتصر صبحى رٌاض ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  25321عبد هللا سلٌمان عبد هللا جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص
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ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو21191313وفً تارٌخ  25264هبه سمٌر مدنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  13339اٌمان عبد هللا محد نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك21191321وفً تارٌخ  25421عطٌه دٌاب ؼانم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  22167عطٌه مراد صموئٌل عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  25364سلٌمان سالمه سلٌمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  25413بٌشوى رافت نصرى فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  25484 كمال عبد الحكٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  25486ٌوسؾ مدحت احمد الملط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  25453على متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سحر الحسٌنى  -  152

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  25438عبد هللا احمد ابو زٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  25369ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود احمد عطا  -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  25282سٌد احمد عبد ربه سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191318وفً تارٌخ  25386اوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد اسماعٌل عبد الصمد الشن -  156

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  25363عادل فكرى عبد السٌد رومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25255د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌره عنتر محروس عبد المجٌ -  158

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  25147دمحم عبد الفتاح دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  25414فرد ،  سبك لٌده برلم    امال فؤاد دمحم الجبالى ، تاجر -  161

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  25445عبد الرحمن دمحم عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  25253سبك لٌده برلم    دمحم حمد هللا عٌد عبد الجٌد ، تاجر فرد ،  -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  25397طارق محمود شعبان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  25457بك لٌده برلم   عماد الدٌن عامر احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  س -  164

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  25442احمد دمحم حسن دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  25441رلم   رمضان مصطفى دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  25419سعٌد متولى السٌد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  25286برلم    ٌاسر دمحم ابراهٌم فرٌد الكاتب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  168

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  25365هدى دمحمى ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  25394 احمد سعٌد احمد السٌد دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  25327دمحم عبد الرحمن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25268بشرى لوٌز طوبٌا عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25265زٌنب عبد الموى عصران احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319خ وفً تارٌ 25399رضا حماد دمحم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25354عبد هللا عبد الراضى دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25355عصام عبد المحسن احمد ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191317وفً تارٌخ  25316ؼاده عبد المطلب حسن دمحم الشبكشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 اصالشركة , وصؾ التأشٌر: خ
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  25311ناصر خالد الشحات على نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  25429دمحم السٌد ابو السعود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  25439احمد رمضان عبد الرازق عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  25446امٌر موسى تاوضروس خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  25341بد المنعم سٌد عبد الرحٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  182

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  25285عمرو احمد احمد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  25328حامد رمضان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  184

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191319وفً تارٌخ  25396طارق السوارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  25269تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اكرم نبٌل بشرٌده تاوضروس ،  -  186

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  25266احمد دروٌش سعد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  25368د ،  سبك لٌده برلم   خالد دمحم عبد الفتاح دمحم سعد ، تاجر فر -  188

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  25383عوده سلٌمان سالم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  25311لٌده برلم    رمضان صالح عباس عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك -  191

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  25441على زهران دسولى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  25261مهاب دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  25449عالء دمحم ممدوح صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  25431حسن فهمى عرفه عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  25466احمد محمود احمد الزهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  25479شرٌهان عصام الدٌن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  25415على على تونى رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21191317وفً تارٌخ  25377صفاء حسان احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  25284خالد الؽرٌب رضوان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  25256احمد محمود حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  25412اٌمن حنا الدٌب عجاٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  25391عامر على عامر امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  25329احمد عٌاد سوٌلم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  6841جٌهان دمحم احمد الدسولى ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: االول لالستٌراد والتصدٌر   25118مٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم21191313،  فى تارٌخ :   -  1

   I & Mالى: اى اند ام  23269تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: هشام الخطٌب   25196تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: اتش سى كونسالتانسى للخدمات البترولٌه   25196تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314رٌخ : ،  فى تا  -  4



 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

   A M PRINTالى: اٌه ام برنٌت  13343تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: العمل للمماوت المعمارٌه   3888ل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعد21191314ٌ،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: الحسن لتجاره المواد الؽذائٌه   13787تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  7

 ٌدى للتورٌدات والمماوالت العامه  الى: ر 14659تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191315،  فى تارٌخ :   -  8

 الى: المتمٌز للتورٌدات العمومٌه والمماوالت   14957تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  9

 ٌر البالستٌن  الى: مصنع السندرٌال للحص 23371تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: سرم   15428تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: البطل لتشؽٌل المنتجات النسٌجٌه   22591تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: العكام للمخبوزات وحلوى من عجٌن   24986ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21191312ٌ،  فى تارٌخ :   -  13

 الى: االبحر للمٌاه الؽازٌه والمواد الؽذائٌه   22272تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  14

الى: عزت للتورٌدات العمومٌة وتدرٌع  24774ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21191312،  فى تارٌخ :   -  15

 وتصنٌع هٌاكل السٌارات  

 الى: كٌمٌكس انترناشٌونال للتصدٌر   9261تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  16

   REAL DEALالى: رٌل دٌل  24186برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة21191313،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: المسٌب لتجاره العود والعطور   25251تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  18

 الى: مؤسسه اكوا بٌور   19615تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  19

 الى: اٌجٌبت دوجز   22941تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  21

 CAIROالى: كاٌرو كونتراكتورز  14944تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  21

CONTRACTORS   

 الى: لمسه للمنظفات الصناعٌة   22269تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: احمد دمحم ابراهٌم على صٌام   2178تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191318،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: البطل للتصدٌر   15751بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر21191318،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: السان بوال   25379تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  25

 ٌدات  الى: اعمار للتجاره والتور 25371تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  26

 الى: خطاب للسمكره والدهان   22931تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  27

 الى: سٌفن ستارز   22931تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  28

 الى: اى كوند النظمه التكٌٌؾ والتبرٌد   23666م الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اس21191324،  فى تارٌخ :   -  29

   RICH NATUREالى: رٌتش ناتشر  25331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  31



 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

 ؤسسه المارٌنا لجوانات السٌارات  الى: م 7419تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  31

الى: سوق الروٌعى للسٌرامٌن واالدوات  19161تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  32

 الصحٌه والتورٌدات العمومٌه والمعادن والبوٌات  

 الى: دنٌا سلٌمان عبد المنعم سلٌمان   24571دة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21191325ٌ،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: الجنرال للموبٌل   17374تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191325،  فى تارٌخ :   -  34

ن والتورٌدات الى: فام برنت للدعاٌه واالعال 21617تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191325،  فى تارٌخ :   -  35

 العمومٌه  

 الى: مؤسسه نظم االتصاالت المتمدمه   25418تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191326،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: المروه لالستٌراد والتصدٌر   7417تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191326،  فى تارٌخ :   -  37

الى: ارت زون للمماوالت العامه والتورٌدات  18366تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191327فى تارٌخ :  ،   -  38

 واالستٌراد والتصدٌر  

 الى: االخالص للصناعة والتجارة   23161تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191327،  فى تارٌخ :   -  39

 الى: مؤسسه المهندس للتجاره والمماوالت   12651تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191331ٌخ : ،  فى تار  -  41

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 2178برلم       21191318احمد دمحم ابراهٌم على صٌام   ، تارٌخ :  -  1

 2178برلم       21191318ٌم على صٌام   ، تارٌخ : احمد دمحم ابراه -  2

 24571برلم       21191325دنٌا سلٌمان عبد المنعم سلٌمان   ، تارٌخ :  -  3

 24571برلم       21191325دنٌا سلٌمان عبد المنعم سلٌمان   ، تارٌخ :  -  4

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    21617بٌتر نظمى وعمرو اٌهاب  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 امر محو لترن الممر وتحوٌل الى المركز الرئٌسى

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    21617، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :   THE STRANDزا استراند    - 2

 سجل  امر محو لترن الممر وتحوٌل الى المركز الرئٌسىال

تم    21191314، وفى تارٌخ    7642عبد الحمٌد عبد الحلٌم اسماعٌل وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة نهائٌا واستالم كل شرٌن حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى السجل التجارى

تم محو/شطب    21191315، وفى تارٌخ    11942رضا كمال عبد الرحٌم وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  امر محو لفسخ الشركة وترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191316، وفى تارٌخ    21636طارق صالح دمحم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 سخ الشركة نهائٌا واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى السجل التجارىتم ف

تم محو/شطب السجل     21191316، وفى تارٌخ    21636طارق صالح دمحم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

 امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    22618ها برلم : مدحت توفٌك وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌد   - 7

 امر محو لفسخ الشركة نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21191311، وفى تارٌخ    22618مدحت توفٌك وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 8

 ٌمحى السجل التجارى نهائٌافسخ الشركة نهائٌا واتخاذ كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن 

تم محو/شطب السجل  امر    21191311، وفى تارٌخ    13317ماجد سمٌر وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 محو لنمل الممر الى محافظه اخرى

تم محو/شطب    21191312، وفى تارٌخ    19211ولٌد سٌد روحى ٌونس وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    21191312، وفى تارٌخ    19211ولٌد سٌد روحى ٌونس وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى السجل التجارى نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21191312، وفى تارٌخ    16421 ناجى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : كرٌم دمحم   - 12

 تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى السجل التجارى نهائٌا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191312ٌخ ، وفى تار   16421كرٌم دمحم ناجى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل  تم    21191314، وفى تارٌخ    16163احمد حامد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى السجل التجارى نهائٌا

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    16163حامد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  عمرو احمد   - 15

 السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى السجل التجارى نهائٌا

تم محو/شطب السجل  امر    21191314، وفى تارٌخ    16163احمد حامد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    16163عمرو احمد حامد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 17

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    2655منتصر صبحى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 18

 امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    2655منتصر صبحى وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 19

 كل شرٌن كافه حموله ومستحماته وبذلن ٌمحى السجل التجارى امر محو لفسخ الشركة واستالم

، وفى    5528شركة ابناء سمٌر عبد الرحٌم لتجاره لطع ؼٌار السٌارات ولوازمها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

ماته وبذلن ٌمحى السجل تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله ومستح   21191318تارٌخ 

 التجارى

، وفى    5528شركة ابناء سمٌر عبد الرحٌم لتجاره لطع ؼٌار السٌارات ولوازمها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 21

 تم محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة   21191318تارٌخ 

تم محو/شطب    21191326، وفى تارٌخ    23514دها برلم : دمحم ابراهٌم المبانى وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌ   - 22

 السجل  امر محو لنمل الممر الى محافظه جنوب سٌناء

، وفى تارٌخ    18114شركة عمر عبد العزٌز والشوربجى وخالد مختار السٌد  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 23

 الى محافظه الملٌوبٌه تم محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر   21191327

تم    21191327، وفى تارٌخ    18114نصر متولى السٌد البرلى وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه

، وفى تارٌخ    18114ٌدها برلم : شركة عمر عبد العزٌز والشوربجى وخالد مختار السٌد  ، شركة تضامن  سبك ل   - 25

 تم محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه   21191327

تم    21191327، وفى تارٌخ    18114نصر متولى السٌد البرلى وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 26

 ٌهمحو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر الى محافظه الملٌوب

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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  21191314وفً تارٌخ   ، 2794جمعه ٌونس حمدان وشركاه لتجارة االدوات الصحٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191314وفً تارٌخ   ، 17871احمد اكرم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191315وفً تارٌخ   ، 9127ممدوح مورٌس وهبه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   11111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191316وفً تارٌخ   ، 12565عبد العال عبد العال على موسى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   21111110111مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل  21191316وفً تارٌخ   ، 12565عبد العال عبد العال على موسى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   21111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191316وفً تارٌخ   ، 12565لٌدها برلم ،عوض احمد عٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك  -  6

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191311وفً تارٌخ   ، 24131عابدٌن ٌونس احمد على وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191325وفً تارٌخ   ، 4332خالد عبد السمٌع وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   21111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191325وفً تارٌخ   ، 4332شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،خالد عبد السمٌع محمود على و -  9

 جنٌه   21111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

, تم تعدٌل رأس المال  21191325وفً تارٌخ   ، 22513كاظم صابر دمحم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   1111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191326وفً تارٌخ   ، 19969على عبد المنعم دمحم ابو اللٌل وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

  جنٌه  21111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191331وفً تارٌخ   ، 9182طه محمود طه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   211111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191331وفً تارٌخ   ، 9182طه محمود طه وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   211111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  21617بٌتر نظمى وعمرو اٌهاب ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

المطامٌه داون تاون الماهره  S2.14الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الدور االرضى بالمركز التجارى المطامٌة داون تاون محل تجارى رلم 

 الجدٌده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  21617، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     THE STRANDزا استراند  -  2

المطامٌه داون تاون  S2.14وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الدور االرضى بالمركز التجارى المطامٌة داون تاون محل تجارى رلم 

 الماهره الجدٌده

تم تعدٌل  21191316وفً تارٌخ  12565رٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    عبد العال عبد العال على موسى وش -  3

المجاوره الثانٌه التجمع االول بنشاط  219بالعمار رلم  4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع للشركة بالعنوان محل رلم 

السلع الؽذائٌه بكافه انواعها ومصنعات اللحوم والطٌور التصدٌر فى مجال ؼرض الشركة والتوكٌالت التجارٌه وتجاره وبٌع المواد و

 واداره وتشؽٌل

تم تعدٌل  21191316وفً تارٌخ  12565عبد العال عبد العال على موسى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

لمجاوره الثانٌه التجمع االول بنشاط ا 219بالعمار رلم  4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع للشركة بالعنوان محل رلم 

التصدٌر فى مجال ؼرض الشركة والتوكٌالت التجارٌه وتجاره وبٌع المواد والسلع الؽذائٌه بكافه انواعها ومصنعات اللحوم والطٌور 

 واداره وتشؽٌل

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21191316وفً تارٌخ  12565عوض احمد عٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

المجاوره الثانٌه التجمع االول بنشاط التصدٌر فى مجال  219بالعمار رلم  4الـتأشٌر:   ، اضافه فرع للشركة بالعنوان محل رلم 

 ؼرض الشركة والتوكٌالت التجارٌه وتجاره وبٌع المواد والسلع الؽذائٌه بكافه انواعها ومصنعات اللحوم والطٌور واداره وتشؽٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  7126احمد محمود احمد البٌسى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 2113/11/11فى  1197ش العمٌد منتصر حوض جالل المودع برلم  9وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الفرع الى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  7126ك لٌدها برلم    احمد محمود احمد البٌسى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سب -  7

 2113/11/11فى  1197ش العمٌد منتصر حوض جالل المودع برلم  9وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل الفرع الى 

نوان , تم تعدٌل الع 21191316وفً تارٌخ  7126احمد محمود احمد البٌسى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

ش دمحم الصباغ تمسٌم ارض النمكى حوض جالل لسم المرج المودع برلم  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان فرع الشركة الى 

 2113/11/11فى  1196

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  7126احمد محمود احمد البٌسى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

ش دمحم الصباغ تمسٌم ارض النمكى حوض جالل لسم المرج المودع برلم  2أشٌر:   ، تعدٌل عنوان فرع الشركة الى وصؾ الـت

 2113/11/11فى  1196

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  11177سامح ولٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 1التجمع االول الماهره الجدٌده الدور االرضى شمه  2البنفسج  55لٌصبح لطعه  الـتأشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  11177سامح ولٌم جاب هللا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 1الماهره الجدٌده الدور االرضى شمه التجمع االول  2البنفسج  55وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركة لٌصبح لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  15321شركة دمحم نصار ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 فدان مدٌنه بدر  811بالمنطمه الصناعٌه  44الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  21719ن ،  سبك لٌدها برلم    بٌتر وجٌه وشرٌكه ، شركة تضام -  13

فى  4149ش عبد هللا ابو السعود النزهه اودع برلم  61الدور السادس فوق االرضى  32الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان شمه 

 426744برلم  2119/3/11

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  15153لٌدها برلم    صبرى ابو العٌش وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  14

ولٌد برلم  2119/3/11فى  4311وصؾ الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان ش المدٌنه المنوره مسئول السوق اودع برلم 

171478 



 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  21191311وفً تارٌخ  13317ماجد سمٌر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

الحى التاسع م العبور وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة من سجل  18128بلون  11الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح عمار رلم 

 التجارى لنمل الممر الى محافظه الملٌوبٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21191312ارٌخ وفً ت 24217رمضان دمحم حسن دمحم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان لٌصبح شارع احمد سبٌع كفر الشرفا 

وفً تارٌخ  6811عمرو دمحم مصلحى ووائل عبد المنعم عبد هللا وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

بالمنطمه الصناعٌه )المائه فدان(  59ح فرع بالعنوان لطعه االرض رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتا 21191313

ولٌدبرلم  2119/3/13بتارٌخ  1384متر مكون من دور ارضى اودع الفرع برلم 311بمدٌنه بدر محافظه الماهره بمساحه كلٌه 

 العبور بنشاط التصنٌع  6811تابع

تم  21191313وفً تارٌخ  6811، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عمرو دمحم الطحالوى ووائل عبد المنعم وشرٌكهما  -  18

بالمنطمه الصناعٌه )المائه فدان( بمدٌنه بدر  59تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان لطعه االرض رلم 

 6811ولٌدبرلم تابع 2119/3/13بتارٌخ  1384متر مكون من دور ارضى اودع الفرع برلم 311محافظه الماهره بمساحه كلٌه 

 العبور بنشاط التصنٌع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  6811عمرو دمحم الطحالوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  19

در محافظه الماهره بمساحه بالمنطمه الصناعٌه )المائه فدان( بمدٌنه ب 59وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان لطعه االرض رلم 

 العبور بنشاط التصنٌع  6811ولٌدبرلم تابع 2119/3/13بتارٌخ  1384متر مكون من دور ارضى اودع الفرع برلم 311كلٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  6811محمود مدحت فؤاد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

بالمنطمه الصناعٌه )المائه فدان( بمدٌنه بدر محافظه الماهره بمساحه  59افتتاح فرع بالعنوان لطعه االرض رلم  وصؾ الـتأشٌر:   ،

 العبور بنشاط التصنٌع  6811ولٌدبرلم تابع 2119/3/13بتارٌخ  1384متر مكون من دور ارضى اودع الفرع برلم 311كلٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  6811،  سبك لٌدها برلم     عمرو دمحم الطحالوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة -  21

بالمنطمه الصناعٌه )المائه فدان( بمدٌنه بدر محافظه الماهره بمساحه  59وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان لطعه االرض رلم 

 العبور بنشاط التصنٌع  6811دبرلم تابعولٌ 2119/3/13بتارٌخ  1384متر مكون من دور ارضى اودع الفرع برلم 311كلٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  6811عمرو دمحم الطحالوى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

اهره بمساحه بالمنطمه الصناعٌه )المائه فدان( بمدٌنه بدر محافظه الم 59وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان لطعه االرض رلم 

 العبور بنشاط التصنٌع  6811ولٌدبرلم تابع 2119/3/13بتارٌخ  1384متر مكون من دور ارضى اودع الفرع برلم 311كلٌه 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  25279حسام الدٌن صبحى دمحم على وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

بنشاط  45محل رلم  1اضافه فرع بالعنوان بنى سوٌؾ ش صالح سالم برج حدٌث المدٌنه برلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم 

 توزٌع التكٌٌفات واالجهزه الكهربائٌه بالعمولة اٌداع رلم  وبتارٌخ

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  8955خالد فاروق دمحم علوى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

  69وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء فرع الشركة المصنع الكائن بمدٌنه العبور منطمه الصناعات الصؽٌره ب ، ج لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  8955خالد فاروق دمحم علوى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

  69المصنع الكائن بمدٌنه العبور منطمه الصناعات الصؽٌره ب ، ج لطعه رلم  وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء فرع الشركة

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  8955خالد فاروق دمحم علوى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 69الصناعات الصؽٌره ب ، ج لطعه رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الشركة المصنع الكائن بمدٌنه العبور منطمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  8955خالد فاروق دمحم علوى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  27

 69وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الشركة المصنع الكائن بمدٌنه العبور منطمه الصناعات الصؽٌره ب ، ج لطعه رلم 
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 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 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191314وفً تارٌخ  8955ستاٌل اٌجٌبت ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 69تم الؽاء الفرع الشركة المصنع الكائن بمدٌنه العبور منطمه الصناعات الصؽٌره ب ، ج لطعه رلم 

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  21172سٌطة ،  سبك لٌدها برلم    محمود دمحم محمود حسٌن النحاس وشركاه ، توصٌة ب -  29

 ش النزهه عمارات السعودٌه مدٌنه نصر  12العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركة لٌصبح 

تعدٌل  تم 21191317وفً تارٌخ  15587احمد شولى عبد العزٌز الملٌجى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 الرحاب الماهره الجدٌده  121مجموعه  19بالدور االرضى بالعمار رلم  1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمه 

تم تعدٌل العنوان  21191321وفً تارٌخ  23972محمود دمحم عباس ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

المطاع الثانى بمركز المدٌنه التجمع الخامس الماهره  185سى لٌصبح بالعنوان لطعه رلم , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌ

 الجدٌده 

تم  21191324وفً تارٌخ  8812الجمعٌه التعاونٌه االستهالكٌه الهالى شرق الماهرة ، جمعٌة تعاونٌة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 ش احمد عالم من ش رابعه العدوٌه الخلفاوى الساحل  1وان لٌصبح تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  4332خالد عبد السمٌع وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  33

منطمه الصناعات الخفٌفه شرق النٌل  7 -1الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان مدٌنه بنى سوٌؾ الصناعٌه الممام على المطعه رلم

  65986ولٌد برلم 2119/3/26فى   2722مركز اودع برلم

تم تعدٌل  21191325وفً تارٌخ  4332خالد عبد السمٌع محمود على وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  34

منطمه الصناعات  7 -1ناعٌه الممام على المطعه رلمالعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم اضافه فرع بالعنوان مدٌنه بنى سوٌؾ الص

  65986ولٌد برلم 2119/3/26فى   2722الخفٌفه شرق النٌل مركز اودع برلم

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  23514دمحم ابراهٌم المبانى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

عنوان لٌصبح الوحده الكائنه بالمبنى الرٌن ناصٌه المشربه مدٌنه دهب وبذلن ٌتم محو لٌد الشركة وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ال

 من سجل تجارى العبور لنمل الممر الى محافظه جنوب سٌناء 

وفً تارٌخ  18114شركة عمر عبد العزٌز والشوربجى وخالد مختار السٌد ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  36

 1بالدور االول بالعمار  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى لٌصبح بالعنوان الكائن شمه  21191327

 ش كامل متفرع من ش الجٌش برج النور المنصوره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى لنمله الى محافظه الدلهلٌه

تم تعدٌل العنوان  21191327وفً تارٌخ  18114ة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    نصر متولى السٌد البرلى وشركاه ، توصٌ -  37

ش كامل متفرع من ش الجٌش  1بالدور االول بالعمار  1, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى لٌصبح بالعنوان الكائن شمه 

 الدلهلٌه برج النور المنصوره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى لنمله الى محافظه

وفً تارٌخ  18114شركة عمر عبد العزٌز والشوربجى وخالد مختار السٌد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  38

 1بالدور االول بالعمار  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى لٌصبح بالعنوان الكائن شمه  21191327

 برج النور المنصوره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى لنمله الى محافظه الدلهلٌهش كامل متفرع من ش الجٌش 

تم تعدٌل العنوان  21191327وفً تارٌخ  18114نصر متولى السٌد البرلى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  39

ش كامل متفرع من ش الجٌش  1بالدور االول بالعمار  1ه , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل المركز الرئٌسى لٌصبح بالعنوان الكائن شم

 برج النور المنصوره وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى لنمله الى محافظه الدلهلٌه

وفً تارٌخ  12152برفكت لالعمال الهندسٌه والتورٌدات )امجد وهشام ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

زهراء مدٌنه نصر الحى  45عماره  2نوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه رلم تم تعدٌل الع 21191327

 العاشر مدٌنه نصر
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  12152برفكت لالعمال الهندسٌه والتورٌدات )امجد وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

زهراء مدٌنه نصر الحى  45عماره  2تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه رلم  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 21191327

 العاشر مدٌنه نصر

وفً تارٌخ  12152برفكت لالعمال الهندسٌه والتورٌدات )امجد وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

زهراء مدٌنه نصر الحى  45عماره  2شمه رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح  21191327

 العاشر مدٌنه نصر

وفً تارٌخ  12152برفكت لالعمال الهندسٌه والتورٌدات )امجد وهشام ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  43

دٌنه نصر الحى زهراء م 45عماره  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه رلم  21191327

 العاشر مدٌنه نصر

وفً تارٌخ  12152برفكت لالعمال الهندسٌه والتورٌدات )امجد وشرٌكه ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  44

زهراء مدٌنه نصر الحى  45عماره  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه رلم  21191327

 ه نصرالعاشر مدٌن

وفً تارٌخ  12152برفكت لالعمال الهندسٌه والتورٌدات )امجد وشركاه ( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  45

زهراء مدٌنه نصر الحى  45عماره  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمه رلم  21191327

 العاشر مدٌنه نصر

تم تعدٌل  21191327وفً تارٌخ  25435 التهامى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    مصطفى حسن دمحم -  46

ش سراج ناصٌه جمال عبد الناصر بجوار مركز سما الطبى بالنشاط / مطعم  1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان 

 تجهٌز وتمدٌم الماكوالت اٌداع رلم   وبتارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  11762عدوى وعصام صفوت ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم ال -  47

فدان بمدٌنه بدر  811بالمنطمه الصناعٌه  62وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع انتاجى للشركة وهو المصنع الممام على المطعه رلم 

 وخمسون سنتٌمتر اٌداع رلم  وبتارٌخ  عشره االؾ وثالثه متر واحد11113051بمساحه لدرها 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  11762عصام صفوت وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  48

احه فدان بمدٌنه بدر بمس 811بالمنطمه الصناعٌه  62الـتأشٌر:   ، اضافه فرع انتاجى للشركة وهو المصنع الممام على المطعه رلم 

 عشره االؾ وثالثه متر واحد وخمسون سنتٌمتر اٌداع رلم  وبتارٌخ 11113051لدرها 

تم تعدٌل  21191328وفً تارٌخ  11762السٌد عمر وعصام صفوت وشركاهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  49

فدان  811بالمنطمه الصناعٌه  62المطعه رلم  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع انتاجى للشركة وهو المصنع الممام على

 عشره االؾ وثالثه متر واحد وخمسون سنتٌمتر اٌداع رلم  وبتارٌخ 11113051بمدٌنه بدر بمساحه لدرها 

تم تعدٌل  21191328وفً تارٌخ  11762دمحم العدوى وحسنى مخلوؾ وشرٌكهما ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

فدان  811بالمنطمه الصناعٌه  62الـتأشٌر:   ، اضافه فرع انتاجى للشركة وهو المصنع الممام على المطعه رلم العنوان , وصؾ 

 عشره االؾ وثالثه متر واحد وخمسون سنتٌمتر اٌداع رلم  وبتارٌخ 11113051بمدٌنه بدر بمساحه لدرها 

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  11762  دمحم العدوى وعصام صفوت ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم   -  51

فدان بمدٌنه بدر  811بالمنطمه الصناعٌه  62وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع انتاجى للشركة وهو المصنع الممام على المطعه رلم 

 عشره االؾ وثالثه متر واحد وخمسون سنتٌمتر اٌداع رلم  وبتارٌخ 11113051بمساحه لدرها 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  11762فوت وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عصام ص -  52

فدان بمدٌنه بدر بمساحه  811بالمنطمه الصناعٌه  62الـتأشٌر:   ، اضافه فرع انتاجى للشركة وهو المصنع الممام على المطعه رلم 

 سون سنتٌمتر اٌداع رلم  وبتارٌخ عشره االؾ وثالثه متر واحد وخم11113051لدرها 



 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  21191328وفً تارٌخ  11762السٌد عمر وعصام صفوت وشركاهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  53

فدان  811بالمنطمه الصناعٌه  62العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع انتاجى للشركة وهو المصنع الممام على المطعه رلم 

 عشره االؾ وثالثه متر واحد وخمسون سنتٌمتر اٌداع رلم  وبتارٌخ 11113051نه بدر بمساحه لدرها بمدٌ

تم تعدٌل  21191328وفً تارٌخ  11762دمحم العدوى وحسنى مخلوؾ وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  54

فدان  811بالمنطمه الصناعٌه  62صنع الممام على المطعه رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع انتاجى للشركة وهو الم

 عشره االؾ وثالثه متر واحد وخمسون سنتٌمتر اٌداع رلم  وبتارٌخ 11113051بمدٌنه بدر بمساحه لدرها 

ً تارٌخ وف 12664شركة دمحم لؤى الدٌن ابراهٌم وعبد الرحمن ابراهٌم عبد المولى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  55

 ش احمد شولى الحرفٌٌن  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح العمار رلم  21191331

شركة دمحم لؤى الدٌن ابراهٌم ، عبد الرحمن ابراهٌم عبد المولى ، اشرؾ مدبولى حسن ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  56

ش احمد شولى  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح العمار رلم  21191331وفً تارٌخ  12664

 الحرفٌٌن 

تم  21191331وفً تارٌخ  12664وعبد الرحمن ابراهٌم عبد المولى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم لؤى الدٌن  -  57

 ش احمد شولى الحرفٌٌن  2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح العمار رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  7199از كمال جبرٌل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة بحذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   فو -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191313تارٌخ 

تم تعدٌل 21191317وفً تارٌخ  11177سامح ولٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تم 21191317وفً تارٌخ  11177سامح ولٌم جاب هللا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ح تصنٌع طوب اسمنتى مصمت بمختلؾ المماسات ،  سبك لٌدها شركة دمحم نصار ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصب -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191311وفً تارٌخ  15321برلم   

تم 21191311وفً تارٌخ  7317نبٌل جوهر وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  5

 التأشٌر:  شركة تضامن تعدٌل النشاط , وصؾ

وفً تارٌخ  7317نبٌل جوهر وشرٌكته ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191311

تم 21191311وفً تارٌخ  7317   نبٌل جوهر وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم -  7

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

وفً تارٌخ  7317نبٌل جوهر وشرٌكته ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191311



 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 21191311وفً تارٌخ  7317حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم     نبٌل جوهر وشركاه ، توصٌة بسٌطة -  9

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  7317نبٌل جوهر وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 ٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش21191311

وفً تارٌخ  7317نبٌل جوهر وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191311

وفً تارٌخ  7317   نبٌل جوهر وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191311

وفً تارٌخ  7317نبٌل جوهر وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191311

وفً تارٌخ  7317من  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم   نبٌل جوهر وشرٌكته ، شركة تضا -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191311

وفً تارٌخ  7317نبٌل جوهر وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 ر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش21191311ٌ

وفً تارٌخ  7317نبٌل جوهر وشرٌكته ، شركة تضامن  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191311

وفً تارٌخ  7317نبٌل جوهر وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191311

وفً تارٌخ  7317نبٌل جوهر وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191311

وفً تارٌخ  7317ة  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم   نبٌل جوهر وشرٌكه ، توصٌة بسٌط -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191311

وفً تارٌخ  7317نبٌل جوهر وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد من النشاط ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 شٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ21191311

رمضان دمحم حسن دمحم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح المماوالت العامة والتشطٌبات وورشه  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191312وفً تارٌخ  24217لصناعه الالدائن ،  سبك لٌدها برلم   

وتورٌد االسمان )عبده وعبد الرسول عثمان( ، شركة تضامن  اضافه نشاط تعبئه وتؽلٌؾ وحفظ الشركه المتحده لتجاره  -  22

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  2666وتبرٌد وتجمٌد وتجهٌز االسمان بانواعها ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركة لٌصبح الخدمات الهندسٌه والمماوالت  محمود دمحم محمود حسٌن النحاس وشركاه ، توصٌة -  23

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  21172والتورٌدات العامه فى حدود المصرح به ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

 19على عبد المنعم دمحم ابو اللٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ؼرض الشركة / عموم االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه  -  24

والخدمات اللوجستٌه وتورٌد حاصالت زراعٌه وخامات اعالؾ واسمدة ومخصبات زراعٌه ،  سبك  6من المجموعه  36والفمره 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191326وفً تارٌخ  19969لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برفكت لالعمال الهندسٌه والتورٌدات )امجد وهشام ( ، توصٌة بسٌطة  تم حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191327وفً تارٌخ  12152

والتورٌدات )امجد وشرٌكه ( ، توصٌة بسٌطة  تم حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   برفكت لالعمال الهندسٌه  -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191327وفً تارٌخ  12152

برلم   برفكت لالعمال الهندسٌه والتورٌدات )امجد وشركاه ( ، توصٌة بسٌطة  تم حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها  -  27

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191327وفً تارٌخ  12152

برفكت لالعمال الهندسٌه والتورٌدات )امجد وهشام ( ، شركة تضامن  تم حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  28

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191327وفً تارٌخ  12152

برفكت لالعمال الهندسٌه والتورٌدات )امجد وشرٌكه ( ، شركة تضامن  تم حذؾ نشاط االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191327وفً تارٌخ  12152

الستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   برفكت لالعمال الهندسٌه والتورٌدات )امجد وشركاه ( ، شركة تضامن  تم حذؾ نشاط ا -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191327وفً تارٌخ  12152

دمحم العدوى وعصام صفوت ، شركة تضامن  اضافه نشاط انتاج شنط واكٌاس بالستٌن وروالت استرتش فٌلم وروالت  -  31

ٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجارة وبٌع مواد التعبئه والتؽلٌؾ شرنن وروالت للصوب لٌصبح نشاط الشركة هو االستٌراد والتصد

وفً تارٌخ  11762وانتاج شنط اكٌاس بالستٌن وروالت استرتش فٌلم وروالت شرنن وروالت للصوب ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191328

نشاط انتاج شنط واكٌاس بالستٌن وروالت استرتش فٌلم وروالت شرنن عصام صفوت وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه  -  32

وروالت للصوب لٌصبح نشاط الشركة هو االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجارة وبٌع مواد التعبئه والتؽلٌؾ وانتاج شنط 

تم 21191328وفً تارٌخ  11762 اكٌاس بالستٌن وروالت استرتش فٌلم وروالت شرنن وروالت للصوب ،  سبك لٌدها برلم  

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

السٌد عمر وعصام صفوت وشركاهما ، شركة تضامن  اضافه نشاط انتاج شنط واكٌاس بالستٌن وروالت استرتش فٌلم  -  33

ه وتجارة وبٌع مواد التعبئه وروالت شرنن وروالت للصوب لٌصبح نشاط الشركة هو االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌ

وفً  11762والتؽلٌؾ وانتاج شنط اكٌاس بالستٌن وروالت استرتش فٌلم وروالت شرنن وروالت للصوب ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191328تارٌخ 

انتاج شنط واكٌاس بالستٌن وروالت استرتش فٌلم دمحم العدوى وحسنى مخلوؾ وشرٌكهما ، شركة تضامن  اضافه نشاط  -  34

وروالت شرنن وروالت للصوب لٌصبح نشاط الشركة هو االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجارة وبٌع مواد التعبئه 

وفً  11762والتؽلٌؾ وانتاج شنط اكٌاس بالستٌن وروالت استرتش فٌلم وروالت شرنن وروالت للصوب ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191328تارٌخ 

دمحم العدوى وعصام صفوت ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط انتاج شنط واكٌاس بالستٌن وروالت استرتش فٌلم وروالت  -  35

ٌع مواد التعبئه والتؽلٌؾ شرنن وروالت للصوب لٌصبح نشاط الشركة هو االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجارة وب

وفً تارٌخ  11762وانتاج شنط اكٌاس بالستٌن وروالت استرتش فٌلم وروالت شرنن وروالت للصوب ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191328

وروالت استرتش فٌلم وروالت شرنن عصام صفوت وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط انتاج شنط واكٌاس بالستٌن  -  36

وروالت للصوب لٌصبح نشاط الشركة هو االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجارة وبٌع مواد التعبئه والتؽلٌؾ وانتاج شنط 

تم 21191328وفً تارٌخ  11762اكٌاس بالستٌن وروالت استرتش فٌلم وروالت شرنن وروالت للصوب ،  سبك لٌدها برلم   

 دٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتع

السٌد عمر وعصام صفوت وشركاهما ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط انتاج شنط واكٌاس بالستٌن وروالت استرتش فٌلم  -  37

وروالت شرنن وروالت للصوب لٌصبح نشاط الشركة هو االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجارة وبٌع مواد التعبئه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  11762التؽلٌؾ وانتاج شنط اكٌاس بالستٌن وروالت استرتش فٌلم وروالت شرنن وروالت للصوب ،  سبك لٌدها برلم   و

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191328تارٌخ 

روالت استرتش فٌلم دمحم العدوى وحسنى مخلوؾ وشرٌكهما ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط انتاج شنط واكٌاس بالستٌن و -  38

وروالت شرنن وروالت للصوب لٌصبح نشاط الشركة هو االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه وتجارة وبٌع مواد التعبئه 

وفً  11762والتؽلٌؾ وانتاج شنط اكٌاس بالستٌن وروالت استرتش فٌلم وروالت شرنن وروالت للصوب ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعد21191328تارٌخ 

شركة دمحم لؤى الدٌن ابراهٌم وعبد الرحمن ابراهٌم عبد المولى ، شركة تضامن  تم حذؾ نشاط التصدٌر واالستٌراد ،  سبك  -  39

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191331وفً تارٌخ  12664لٌدها برلم   

لدٌن ابراهٌم ، عبد الرحمن ابراهٌم عبد المولى ، اشرؾ مدبولى حسن ، شركة تضامن  تم حذؾ نشاط شركة دمحم لؤى ا -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191331وفً تارٌخ  12664التصدٌر واالستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   

امن  تم حذؾ نشاط التصدٌر واالستٌراد ،  سبك لٌدها برلم   دمحم لؤى الدٌن وعبد الرحمن ابراهٌم عبد المولى ، شركة تض -  41

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191331وفً تارٌخ  12664

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة 21191317وفً تارٌخ  21864كرم صالح وشرٌكٌه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191317وفً تارٌخ  21864الهاٌدى لالعمال المتكامله ، سبك لٌدها برلم    -  2

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة 21191317وفً تارٌخ  21864دمحم ابو العز وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  3

 تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: محمود جمٌل محمود  12338شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191313،  فى تارٌخ :   -  1

 لندٌل وشرٌكته
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الى: احمد محمود احمد البٌسى  7126توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191316،  فى تارٌخ :   -  2

 وشركاه

الى: سامح ولٌم جاب هللا  11177توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191317،  فى تارٌخ :   -  3

 وشرٌكه

 الى: نبٌل جوهر وشرٌكته 7317شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  4

 الى: نبٌل جوهر وشرٌكته 7317توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: نبٌل جوهر وشرٌكته 7317توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: نبٌل جوهر وشرٌكته 7317ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعد  21191311،  فى تارٌخ :   -  7

الى: دمحم سعٌد دمحم السٌد  18515توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  8

 وشركاه

الى: دمحم صالح الدٌن طه  25183ة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد  21191313،  فى تارٌخ :   -  9

 فرؼلى

 الى: دمحم ابو العز وشرٌكته 21864شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191317،  فى تارٌخ :   -  11

 دمحم ابو العز وشرٌكته الى: 21864شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191317،  فى تارٌخ :   -  11

الى: ولٌد حسٌن عبد  21227توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191318،  فى تارٌخ :   -  12

 الوهاب وشركاه

شرٌؾ الى: احمد زكرٌا و 2799توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191321،  فى تارٌخ :   -  13

 عبد المنعم لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه

الى: احمد زكرٌا وشرٌؾ  2799شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191321،  فى تارٌخ :   -  14

 عبد المنعم لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه

الى: دمحم لؤى الدٌن وعبد  12664من  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضا  21191331،  فى تارٌخ :   -  15

 الرحمن ابراهٌم عبد المولى

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

فه حموله ومستحماته ، اسماء خلؾ دمحم محمود السمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  خروج شرٌن موصى واستالم كا -  1

 7199برلم       21191313تارٌخ : 

احمد اكرم حسن حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشركاء االول احمد اكرم حسن حسٌن و  -  2

 17871برلم       21191314الثانى فادى اكرم حسن حسٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نس حمدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشركاء الموصٌٌن من موصى بالوالٌه الى موصى بموجب جمعه ٌو -  3

 2794برلم       21191314الرلم المومى ، تارٌخ : 
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دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  4

 7317برلم       21191311

دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  5

 7317برلم       21191311

ٌخ : دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تار -  6

 7317برلم       21191311

دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  7

 7317برلم       21191311

دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  8

 7317برلم       21191311

دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  9

 7317برلم       21191311

فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  شركة تضامن  شرٌن موصى  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  11

 7317برلم       21191311

فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  شركة تضامن  شرٌن موصى  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  11

 7317برلم       21191311

فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  12

 7317برلم       21191311

، تارٌخ : فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته  -  13

 7317برلم       21191311

فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  14

 7317برلم       21191311

ه ومستحماته ، تارٌخ : فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تخارج الشرٌن واستالم كافه حمول -  15

 7317برلم       21191311

فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  شركة تضامن  شرٌن موصى  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  16

 7317برلم       21191311

كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  شركة تضامن  شرٌن موصى  تخارج الشرٌن واستالم -  17

 7317برلم       21191311

فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  شركة تضامن  شرٌن موصى  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  18

 7317برلم       21191311

ٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  شركة تضامن  شرٌن موصى  تخارج الشر -  19

 7317برلم       21191311

فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  21

 7317برلم       21191311



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :   فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى -  21

 7317برلم       21191311

فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  22

 7317برلم       21191311

ة  شرٌن موصى  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  توصٌة بسٌط -  23

 7317برلم       21191311

دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  24

 7317برلم       21191311

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  -  25

 7317برلم       21191311

دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  26

 7317برلم       21191311

الحلٌم جوهر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : دمحم نبٌل عبد  -  27

 7317برلم       21191311

فائمه دمحم دمحم على الصؽٌر  شركة تضامن  شرٌن موصى  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  28

 7317برلم       21191311

مه دمحم دمحم على الصؽٌر  شركة تضامن  شرٌن موصى  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ : فائ -  29

 7317برلم       21191311

دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  31

 7317برلم       21191311

دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  31

 7317برلم       21191311

دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  32

 7317برلم       21191311

دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  33

 7317برلم       21191311

ارٌخ : دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، ت -  34

 7317برلم       21191311

دمحم نبٌل عبد الحلٌم جوهر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن واستالم كافه حموله ومستحماته ، تارٌخ :  -  35

 7317برلم       21191311

دمحم سعٌد دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن عمر دمحم سعٌد لٌصبح شرٌن موصى ،  -  36

 18515برلم       21191311تارٌخ : 

 دمحم سعٌد دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن عمر دمحم سعٌد لٌصبح شرٌن موصى ، -  37

 18515برلم       21191311تارٌخ : 
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عمر دمحم سعٌد دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌن المتضامن عمر دمحم سعٌد لٌصبح شرٌن موصى  -  38

 18515برلم       21191311، تارٌخ : 

ن المتضامن عمر دمحم سعٌد لٌصبح شرٌن موصى عمر دمحم سعٌد دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفه الشرٌ -  39

 18515برلم       21191311، تارٌخ : 

دمحم سعٌد دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / دمحم سعٌد دمحم السٌد منفردا ، تارٌخ :  -  41

 18515برلم       21191311

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / دمحم سعٌد دمحم السٌد منفردا ، تارٌخ : دمحم سعٌد دمحم السٌد  توص -  41

 18515برلم       21191311

عمر دمحم سعٌد دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / دمحم سعٌد دمحم السٌد منفردا ،  -  42

 18515برلم       21191311تارٌخ : 

عمر دمحم سعٌد دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع اصبحت للشرٌن / دمحم سعٌد دمحم السٌد منفردا ،  -  43
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ه امام الجهات الرسمٌه والؽٌر رمضان دمحم حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع والمسئولٌ -  44

وكذلن كافه التصرفات التعامالت والمعامالت التى تمس اصول الشركة من شراء وبٌع ورهن لالصول الثابته والمنموله وكذلن 
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 24217برلم       21191312الرهن ٌكون للشرٌن المتضامن السٌد / رمضان دمحم حسن دمحم منفردا ، تارٌخ : و

دمحم صالح الدٌن طه فرؼلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تصحٌح اسم الشرٌن الثالث السٌد / دمحم صالح الدٌن طه فرؼلى  -  45

 25183برلم       21191313، تارٌخ : 

صالح الدٌن طه فرؼلى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تصحٌح اسم الشرٌن الثالث السٌد / دمحم صالح الدٌن طه فرؼلى  دمحم -  46

 25183برلم       21191313، تارٌخ : 

منى دمحم حسٌن عتابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع موكله الى منى دمحم حسٌن عتابى منفرده ولها كافه  -  47

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون جمٌع االعمال التى تصدر منها باسم الشركة والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى 

اؼراضها امام الكافه بما فى ذلن الجهات الحكومٌه والمطاع العام والبنون والرهن وااللتراض وبٌع وشراء االصول الثابته 

لها امام الهٌئه المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان لها حك التوكٌل الؽٌر فى كل ابو بعض ماذكر والشركات والهٌئات واالفراد وتمثٌ

 17811برلم       21191317توكٌال عام او خاصا ، تارٌخ : 

ه منى دمحم حسٌن عتابى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع موكله الى منى دمحم حسٌن عتابى منفرده ولها كاف -  48

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون جمٌع االعمال التى تصدر منها باسم الشركة والتعالد نٌابه عنها فٌما ٌدخل فى 

اؼراضها امام الكافه بما فى ذلن الجهات الحكومٌه والمطاع العام والبنون والرهن وااللتراض وبٌع وشراء االصول الثابته 

ثٌلها امام الهٌئه المضائٌه بجمٌع درجاتها كما ان لها حك التوكٌل الؽٌر فى كل ابو بعض ماذكر والشركات والهٌئات واالفراد وتم

 17811برلم       21191317توكٌال عام او خاصا ، تارٌخ : 

دمحم على دمحم ابو العز  شركة تضامن  مدٌر فرع  خروج الشرٌن المتضامن كرم صالح ابراهٌم واستلم حموله ، تارٌخ :  -  49

 21864برلم       21191317

دمحم على دمحم ابو العز  شركة تضامن  مدٌر فرع  خروج الشرٌن المتضامن كرم صالح ابراهٌم واستلم حموله ، تارٌخ :  -  51

 21864برلم       21191317

تلم حموله ، تارٌخ : دمحم على دمحم ابو العز  شركة تضامن  مدٌر فرع  خروج الشرٌن المتضامن كرم صالح ابراهٌم واس -  51

 21864برلم       21191317
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لتولٌع للسٌد / دمحم على دمحم ابو العز وله كافه السلطات دمحم على دمحم ابو العز  شركة تضامن  مدٌر فرع  اصبح حك االداره وا -  62

 21864برلم       21191317لتحمٌك ؼرض الشركة منفردا ، تارٌخ : 

دمحم على دمحم ابو العز  شركة تضامن  مدٌر فرع  اصبح حك االداره والتولٌع للسٌد / دمحم على دمحم ابو العز وله كافه السلطات  -  63

 21864برلم       21191317ة منفردا ، تارٌخ : لتحمٌك ؼرض الشرك

دمحم على دمحم ابو العز  شركة تضامن  مدٌر فرع  اصبح حك االداره والتولٌع للسٌد / دمحم على دمحم ابو العز وله كافه السلطات  -  64

 21864برلم       21191317لتحمٌك ؼرض الشركة منفردا ، تارٌخ : 

دمحم على دمحم ابو العز  شركة تضامن  مدٌر فرع  اصبح حك االداره والتولٌع للسٌد / دمحم على دمحم ابو العز وله كافه السلطات  -  65

 21864برلم       21191317لتحمٌك ؼرض الشركة منفردا ، تارٌخ : 

تولٌع للسٌد / دمحم على دمحم ابو العز وله كافه السلطات دمحم على دمحم ابو العز  شركة تضامن  مدٌر فرع  اصبح حك االداره وال -  66

 21864برلم       21191317لتحمٌك ؼرض الشركة منفردا ، تارٌخ : 

كرم صالح ابراهٌم شلبى  شركة تضامن  مدٌر فرع  اصبح حك االداره والتولٌع للسٌد / دمحم على دمحم ابو العز وله كافه  -  67
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كرم صالح ابراهٌم شلبى  شركة تضامن  مدٌر فرع  اصبح حك االداره والتولٌع للسٌد / دمحم على دمحم ابو العز وله كافه  -  68
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 21864م   برل    21191317السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة منفردا ، تارٌخ : 

كرم صالح ابراهٌم شلبى  شركة تضامن  مدٌر فرع  اصبح حك االداره والتولٌع للسٌد / دمحم على دمحم ابو العز وله كافه  -  72

 21864برلم       21191317السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة منفردا ، تارٌخ : 

داره والتولٌع لالول نسرٌن عبد الرؤؾ احمد مختار و نسرٌن عبد الرؤؾ احمد مختار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اال -  73
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الثالث ولٌد حسٌن عبد الوهاب مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى جمٌع اعمال الشركة ولهم حك تفوٌض الؽٌر فى كافه اعمال الشركة ، 

 21227برلم       21191318تارٌخ : 

االداره والتولٌع لالول نسرٌن عبد الرؤؾ احمد مختار و الثالث   ولٌد حسٌن عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  75

ولٌد حسٌن عبد الوهاب مجتمعٌن او منفردٌن وذلن فى جمٌع اعمال الشركة ولهم حك تفوٌض الؽٌر فى كافه اعمال الشركة ، تارٌخ 

 21227برلم       21191318: 

االداره والتولٌع لالول نسرٌن عبد الرؤؾ احمد مختار و الثالث  ولٌد حسٌن عبد الوهاب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  76
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 21227برلم       21191318: 
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واستلم كافه حموله  2119/3/2احمد زكرٌا السعٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن اعتبارا من  -  96
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مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح احمد زكرٌا وشرٌؾ عبد   حسام خلؾ مرسى شبكه  توصٌة بسٌطة -  115
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حسام خلؾ مرسى شبكه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح احمد زكرٌا وشرٌؾ عبد  -  116

 2799برلم       21191321دٌن ، تارٌخ : المنعم مجتمعٌن او منفر

حسام خلؾ مرسى شبكه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح احمد زكرٌا وشرٌؾ عبد  -  117

 2799برلم       21191321المنعم مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح احمد زكرٌا وشرٌؾ عبد  حسام خلؾ مرسى شبكه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  118
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احمد زكرٌا السعٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح احمد زكرٌا وشرٌؾ عبد المنعم  -  119
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احمد زكرٌا السعٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح احمد زكرٌا وشرٌؾ عبد المنعم  -  111

 2799برلم       21191321مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 
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احمد زكرٌا السعٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح احمد زكرٌا وشرٌؾ عبد المنعم  -  112
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احمد زكرٌا السعٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح احمد زكرٌا وشرٌؾ عبد المنعم  -  113
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احمد زكرٌا السعٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح احمد زكرٌا وشرٌؾ عبد المنعم  -  115
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حسام خلؾ مرسى شبكه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح احمد زكرٌا وشرٌؾ عبد  -  122
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حسام خلؾ مرسى شبكه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح احمد زكرٌا وشرٌؾ عبد  -  123
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رٌا وشرٌؾ عبد حسام خلؾ مرسى شبكه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح احمد زك -  124
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حسام خلؾ مرسى شبكه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح احمد زكرٌا وشرٌؾ عبد  -  125
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المتضامن السٌد / احمد كمال دمحم حافظ منفردا وهو المدٌر المسئول بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 
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ممدوح جبره راؼب  جمعٌة تعاونٌة  رئٌس مجلس ادارة  تم اختٌار من لهم حك التولٌع على اذون الصرؾ والشٌكات كال  -  128

برلم       21191324من السٌد / ممدوح جبره راؼب رئٌس الجمعٌه و السٌدة / سهٌر ثابت نوح امٌن الصندوق مجتمعٌن ، تارٌخ : 

8812 

هناء سمٌر حسنى  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  تم اختٌار من لهم حك التولٌع على اذون الصرؾ والشٌكات كال من  -  129

برلم       21191324السٌد / ممدوح جبره راؼب رئٌس الجمعٌه و السٌدة / سهٌر ثابت نوح امٌن الصندوق مجتمعٌن ، تارٌخ : 
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مٌرنا سمٌر حسنى  جمعٌة تعاونٌة  عضو مجلس ادارة  تم اختٌار من لهم حك التولٌع على اذون الصرؾ والشٌكات كال  -  131

برلم       21191324من السٌد / ممدوح جبره راؼب رئٌس الجمعٌه و السٌدة / سهٌر ثابت نوح امٌن الصندوق مجتمعٌن ، تارٌخ : 

8812 

اونٌة  سكرتٌر الجمعٌه  تم اختٌار من لهم حك التولٌع على اذون الصرؾ والشٌكات كال من ماجد رسمى فرٌح  جمعٌة تع -  131

برلم       21191324السٌد / ممدوح جبره راؼب رئٌس الجمعٌه و السٌدة / سهٌر ثابت نوح امٌن الصندوق مجتمعٌن ، تارٌخ : 

8812 
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حسام الدٌن عزٌز دمحم ابو ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن المتضامن حسام الدٌن عزٌز دمحم ابو  -  137

 12152برلم       21191327ٌوسؾ واستلم كافه حموله ، تارٌخ : 

عزٌز دمحم ابو ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج الشرٌن المتضامن حسام الدٌن عزٌز دمحم ابو حسام الدٌن  -  138

 12152برلم       21191327ٌوسؾ واستلم كافه حموله ، تارٌخ : 

لم دمحم لؤى الدٌن ابراهٌم عبد المولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن اشرؾ مدبولى حسن خلٌل واست -  139

 12664برلم       21191331كافه حموله ، تارٌخ : 

دمحم لؤى الدٌن ابراهٌم عبد المولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن اشرؾ مدبولى حسن خلٌل واستلم  -  141

 12664برلم       21191331كافه حموله ، تارٌخ : 

ن  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن اشرؾ مدبولى حسن خلٌل واستلم دمحم لؤى الدٌن ابراهٌم عبد المولى  شركة تضام -  141
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اشرؾ مدبولى حسن خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن اشرؾ مدبولى حسن خلٌل واستلم كافه حموله  -  142
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شرؾ مدبولى حسن خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن اشرؾ مدبولى حسن خلٌل واستلم كافه حموله ا -  143
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اشرؾ مدبولى حسن خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروج الشرٌن اشرؾ مدبولى حسن خلٌل واستلم كافه حموله  -  144

 12664برلم       21191331، تارٌخ : 

دمحم لؤى الدٌن ابراهٌم عبد المولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عبد المولى منفردٌن او  -  145
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دمحم لؤى الدٌن ابراهٌم عبد المولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عبد المولى منفردٌن او  -  147
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اشرؾ مدبولى حسن خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عبد المولى منفردٌن او مجتمعٌن  -  148

 12664برلم       21191331ولهم فى ذلن كافه السلطات ، تارٌخ : 

خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عبد المولى منفردٌن او مجتمعٌن اشرؾ مدبولى حسن  -  149

 12664برلم       21191331ولهم فى ذلن كافه السلطات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌن اشرؾ مدبولى حسن خلٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع عبد المولى منفردٌن او مجتمع -  151

 12664برلم       21191331ولهم فى ذلن كافه السلطات ، تارٌخ : 

طه محمود طه البنا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح االداره والتولٌع للطرؾ االول طه  -  151

ثه اطراؾ مجتمعٌن فمط وللشركاء مجتمعٌن محمود طه منفرداعدا الرهن او االلتراض او بٌع ممتلكات الشركة ٌكون التولٌع للثال

 9182برلم       21191331الحك فى التولٌع على عمود الرهن ، تارٌخ : 

طه محمود طه البنا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح االداره والتولٌع للطرؾ االول طه  -  152

محمود طه منفرداعدا الرهن او االلتراض او بٌع ممتلكات الشركة ٌكون التولٌع للثالثه اطراؾ مجتمعٌن فمط وللشركاء مجتمعٌن 

 9182برلم       21191331لرهن ، تارٌخ : الحك فى التولٌع على عمود ا

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       21191318ولٌد حسٌن عبد الوهاب وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

21227 

 21227برلم       21191318ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   نسرٌن عبد الرؤؾ وشركاها  توصٌة بسٌطة -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 9111برلم       21191313، تارٌخ :  1211  2123/15/15فهمى حمدى استمالل عوض  سارى حتى  -  1

 9491برلم       21191314، تارٌخ :  1238  2124/13/31رمضان عبد الكرٌم احمد دمحم  سارى حتى  -  2

 11564برلم       21191315، تارٌخ :  1263  2122/12/31حسٌن ابو الفتوح حسن على  سارى حتى  -  3

 11472برلم       21191315، تارٌخ :  1251  2122/11/29احمد على احمد راتب  سارى حتى  -  4

 11769برلم       21191316، تارٌخ :  1266  2123/15/21ولٌد على دمحم دمحم  سارى حتى  -  5

 11816برلم       21191316، تارٌخ :  1277  2121/11/15احمد عبد العال كامل اسماعٌل  سارى حتى  -  6

 4831برلم       21191317، تارٌخ :  1291دى دمحم    احمد مهدى عبد الها -  7



 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

 9661برلم       21191311، تارٌخ :  1331  2119/18/26رضا شحاته عبد الجلٌل سٌد  سارى حتى  -  8

 1833برلم       21191311، تارٌخ :  1319  2121/1/16مصطفى نصر الدٌن خالؾ  سارى حتى  -  9

 8498برلم       21191311، تارٌخ :  1321  2122/1/16لعربى  سارى حتى صبرى عبد الؽفار خلٌفه ا -  11

 11851برلم       21191311، تارٌخ :  1353  2121/11/31عصام دمحم النبوى عبد الكرٌم ابو النصر  سارى حتى  -  11

 1382برلم       21191311، تارٌخ :  1346  2124/16/18خلؾ شحاته احمد هاشم  سارى حتى  -  12

 4211برلم       21191311، تارٌخ :  1348مصطفى دمحم دمحم شحم     -  13

 4211برلم       21191311، تارٌخ :  1349مصطفى دمحم دمحم شحم     -  14

 4211برلم       21191311، تارٌخ :  1351مصطفى دمحم دمحم شحم     -  15

 21115برلم       21191311، تارٌخ :  1346  2122/11/31عادل رزق مٌخائٌل رزق  سارى حتى  -  16

 11423برلم       21191313، تارٌخ :  1395  2122/9/31حفظى عبد الرحمن احمد  سارى حتى  -  17

 4148برلم       21191313، تارٌخ :  1411وفاء حسام الدٌن عبد الحافظ     -  18

 4148برلم       21191313، تارٌخ :  1411  2122/12/13وفاء حسام الدٌن عبد الحافظ  سارى حتى  -  19

 4876برلم       21191318، تارٌخ :  1463  2123/11/14سحر محمود دمحم على  سارى حتى  -  21

 5113   برلم    21191318، تارٌخ :  1457  2124/13/15صٌدلٌه د / بٌتر فوزى  سارى حتى  -  21

 11213برلم       21191318، تارٌخ :  1478  2122/14/18صبحى دٌاب حسن عمران  سارى حتى  -  22

 8162برلم       21191321، تارٌخ :  1513  2121/11/18هانى نبٌه بشاى جندى  سارى حتى  -  23

 2512رلم   ب    21191321، تارٌخ :  1522  2121/12/11جالل حسنى اللٌثى  سارى حتى  -  24

 7314برلم       21191324، تارٌخ :  1543  2121/15/11دمحم فاٌز لمصان موسى  سارى حتى  -  25

 1151برلم       21191324، تارٌخ :  1542  2124/1/11سعٌد ابراهٌم دمحم  سارى حتى  -  26

 11969برلم       21191325، تارٌخ :  1573  2122/1/13ناصر سٌد احمد دمحم احمد  سارى حتى  -  27

 8487برلم       21191325، تارٌخ :  1586دمحم محمود على سمن     -  28

 8487برلم       21191325، تارٌخ :  1587دمحم محمود على سمن     -  29

 11417برلم       21191325، تارٌخ :  1569عماد مهاود نافع على     -  31

 2879برلم       21191325، تارٌخ :  1571  2124/2/21حتى صابر دمحم دمحم المشالن  سارى  -  31

 2756برلم       21191326، تارٌخ :  1594  2121/14/19دمحم سعٌد عبد هللا سٌد  سارى حتى  -  32

 2756برلم       21191326، تارٌخ :  1594  2121/14/19دمحم سعٌد عبد هللا السٌد  سارى حتى  -  33

 9259برلم       21191326، تارٌخ :  1619ى على    صالح الدٌن مرس -  34



 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

 9259برلم       21191326، تارٌخ :  1611صالح الدٌن مرسى على     -  35

 4591برلم       21191326، تارٌخ :  1582  2123/17/16مصطفى كمال حسن حسن العسال  سارى حتى  -  36

 4591برلم       21191326، تارٌخ :  1582  2123/17/16مصطفى كمال حسن دمحم العسال  سارى حتى  -  37

 6115برلم       21191326، تارٌخ :  1615مخلص بطرس سعد بطرس     -  38

 9135برلم       21191326، تارٌخ :  1611  2123/15/19عبد الهادى عبد اللطٌؾ احمد البشوتى  سارى حتى  -  39

 11232برلم       21191326، تارٌخ :  1613  2122/15/13تى احمد ابراهٌم عبد الاله على  سارى ح -  41

 4998برلم       21191327، تارٌخ :  1629  2124/1/11صٌدلٌه د / رافت  سارى حتى  -  41

 11481برلم       21191327، تارٌخ :  1621  2121/13/18سلطان عبد هللا دمحم  سارى حتى  -  42

 9296برلم       21191331، تارٌخ :  1658  2123/19/23ارى حتى ابراهٌم سٌد سلٌمان على  س -  43

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 7199برلم       21191313، تارٌخ :  1212  2121/13/22فواز كمال جبرٌل وشرٌكه  سارى حتى  -  1

 7642برلم       21191314، تارٌخ :  1226عبد الحمٌد عبد الحلٌم اسماعٌل وشركاه     -  2

،  1228  2123/15/31صالح الدٌن احمد رفعت وشركاه  سارى حتى  -شركة التصمٌات الداخلٌه المتمدمه انترادٌزاٌن  -  3

 635برلم       21191314تارٌخ : 

،  1228  2123/15/31صالح الدٌن احمد رفعت وشركاه  سارى حتى  -دمه انترادٌزاٌن شركة التصمٌات الداخلٌه المتم -  4

 635برلم       21191314تارٌخ : 

،  1251  2124/13/31المؽربى لصناعه الكرتون المضلع وطباعته : مهندس / عبد الرحمن المؽربى وشركاه  سارى حتى  -  5

 12169برلم       21191315تارٌخ : 

    21191316، تارٌخ :  1271  2123/14/13وحٌد ، هانى وشركاهم  سارى حتى  -كة الهندسٌه لالعمال المتكامله الشر -  6

 525برلم   

، تارٌخ :  1271  2123/14/13الشركة الهندسٌه لالعمال المتكامله هانى احمد دمحم ٌسونى وشركاه  سارى حتى  -  7

 525برلم       21191316

  2123/11/27الجمعٌه التعاونٌه االستهالكٌه الهالى ابناء سوق العبور  سارى حتى  - 1975لسنه  119المانون طبما الحكام  -  8

 9328برلم       21191317، تارٌخ :  1288

    21191311، تارٌخ :  1344  2124/2/11عبد الجواد سلٌمان وشرٌكه لتجارة وتورٌد االسمان بالجمله  سارى حتى  -  9

 5153برلم   

 11141برلم       21191312، تارٌخ :  1376  2122/11/17دمحم ابراهٌم الكردى وشرٌكته  سارى حتى  -  11



 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

 12194برلم       21191317، تارٌخ :  1432  2124/14/16رٌمون مكرم مرلس وشركاه  سارى حتى  -  11

، تارٌخ :  1433  2124/14/18سارى حتى  عبد الكرٌم احمد سٌد عبد الهادى وشركاه  -شركة الشروق للتجاره  -  12

 5252برلم       21191317

، تارٌخ :  1433  2124/14/18شركة الشروق للصناعات الؽذائٌه عبد الكرٌم احمد سٌد عبد الهادى وشركاه  سارى حتى  -  13

 5252برلم       21191317

 5252برلم       21191317، تارٌخ :  1433  2124/14/18عبد الكرٌم احمد سٌد عبد الهادى وشركاه  سارى حتى  -  14

، تارٌخ :  1433  2124/14/18عبد الكرٌم احمد سٌد عبد الهادى وشركاه  سارى حتى  -شركة الشروق للتجاره  -  15

 5252برلم       21191317

، تارٌخ :  1433  2124/14/18شركة الشروق للصناعات الؽذائٌه عبد الكرٌم احمد سٌد عبد الهادى وشركاه  سارى حتى  -  16

 5252برلم       21191317

 5252برلم       21191317، تارٌخ :  1433  2124/14/18عبد الكرٌم احمد سٌد عبد الهادى وشركاه  سارى حتى  -  17

 12179برلم       21191318، تارٌخ :  1456  2124/4/19بٌتر فوزى وشركاه  سارى حتى  -  18

 5156برلم       21191319، تارٌخ :  1482  2124/2/13سعٌد وسامى فهمى سعٌد  سارى حتى سمٌر فهمى  -  19

 11244برلم       21191321، تارٌخ :  1535  2122/15/19شركة طارق حافظ وشركاه  سارى حتى  -  21

 5212برلم       21191324، تارٌخ :  1563  2124/3/31مجدى عباس وشركاه  سارى حتى  -  21

 3867برلم       21191326، تارٌخ :  1614  2122/19/13محمود فتحى كامل وشركاه  سارى حتى  -  22

 621برلم       21191328، تارٌخ :  1643  2123/15/25مجدى ابراهٌم وٌاسر ابراهٌم  سارى حتى  -  23

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 976برلم       21191316دمحم عبد هللا حسٌن وشركاه  تجدٌد الرهن ، تارٌخ :  -الشركة العصرٌه لتصنٌع الخٌوط  -  1

 1968برلم       21191317اٌطالٌا للمالبس ش م م  تجدٌد الرهن ، تارٌخ : شركة انٌس  -  2

 31برلم       21191313شركة اٌزو بلون السوٌسرٌه للمنتجات الخرسانٌه  شطب الرهن شطبا كلٌا ، تارٌخ :  -  3

عمائه وسبعون الؾ جنهٌا سته وعشرون ملٌون وارب 26471دمحم العدوى وعصام صفوت  رهن تجارى لصالح البنن االهلى  -  4

 11762برلم       21191327حصرٌا الؼٌر ، تارٌخ : 

سته وعشرون ملٌون واربعمائه وسبعون الؾ جنهٌا  26471عصام صفوت وشرٌكه  رهن تجارى لصالح البنن االهلى  -  5

 11762برلم       21191327حصرٌا الؼٌر ، تارٌخ : 

سته وعشرون ملٌون واربعمائه وسبعون  26471هن تجارى لصالح البنن االهلى السٌد عمر وعصام صفوت وشركاهما  ر -  6

 11762برلم       21191327الؾ جنهٌا حصرٌا الؼٌر ، تارٌخ : 

سته وعشرون ملٌون واربعمائه وسبعون  26471دمحم العدوى وحسنى مخلوؾ وشرٌكهما  رهن تجارى لصالح البنن االهلى  -  7

 11762برلم       21191327تارٌخ :  الؾ جنهٌا حصرٌا الؼٌر ،

سته وعشرون ملٌون واربعمائه وسبعون الؾ جنهٌا  26471دمحم العدوى وعصام صفوت  رهن تجارى لصالح البنن االهلى  -  8

 11762برلم       21191327حصرٌا الؼٌر ، تارٌخ : 

ن ملٌون واربعمائه وسبعون الؾ جنهٌا سته وعشرو 26471عصام صفوت وشرٌكه  رهن تجارى لصالح البنن االهلى  -  9

 11762برلم       21191327حصرٌا الؼٌر ، تارٌخ : 

سته وعشرون ملٌون واربعمائه وسبعون  26471السٌد عمر وعصام صفوت وشركاهما  رهن تجارى لصالح البنن االهلى  -  11

 11762برلم       21191327الؾ جنهٌا حصرٌا الؼٌر ، تارٌخ : 

سته وعشرون ملٌون واربعمائه وسبعون  26471العدوى وحسنى مخلوؾ وشرٌكهما  رهن تجارى لصالح البنن االهلى دمحم  -  11

 11762برلم       21191327الؾ جنهٌا حصرٌا الؼٌر ، تارٌخ : 

ارٌخ : خمسه ملٌون جنٌه ، ت 5111111عاطؾ ابراهٌم السٌد جمٌل وشرٌكته  حافظه تدوٌن رهن بزٌاده الدٌن بمبلػ  -  12

 18313برلم       21191327

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 

 


