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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن تصنٌع لٌؾ  73741برلم  21191314، لٌد فى  111110111امل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رانٌا كامل ٌوسؾ ك -  1

 كرداسة-اوانى ، بجهة : ترعه المرٌوطٌة بجوار مدرسة المستمبل 

عن صالة  73711برلم  21191314، لٌد فى  1111110111مصطفى دمحم مجاهد عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 ع غ -ة : ش العروبه من ش دمحم همام جٌم ، بجه

عن بماله ، بجهة :  73742برلم  21191314، لٌد فى  111110111كرٌم ابراهٌم السٌد ناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لرٌه ابوؼالب الجدٌده خلؾ مطحن بدٌر ابوؼالب م امبابة

عن مماوالت  73722برلم  21191314، لٌد فى  5111110111ٌاسر رٌاض عبدهللا احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 ش جالل الجرجاوى من ش جمال عبد الناصر مدكور 11عمومٌة وتشطٌبات ، بجهة : 

عن ورشة تشكٌل  73734برلم  21191314، لٌد فى  411110111خالد سعٌد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 م منشاة المناطر -السعاؾ معادن ، بجهة : نكال بجوار نمطة ا

عن تجهٌزات  73756برلم  21191315، لٌد فى  511110111دمحم صبري حسن احمد فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 العمرانٌه -ا ش عمر بن الخطاب  8طبٌه ، بجهة : 

عن بماله ،  73762برلم  21191315فى ، لٌد  211110111وائل عبد الناصر عبد الحلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 -منشاه المناطر  -نكال  -بجهة : ش مسجد النور 

عن ورشة  74159برلم  21191317، لٌد فى  211110111مصطفى عالء فهمً داود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 -بوالق الدكرور  1ترعة عبد العال  -ش عبد اللطٌؾ سراج  11مالبس دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن مكتب  74141برلم  21191319، لٌد فى  111110111عاٌد سعٌد عبدالمسٌح بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 ش عمرالمختار امتداد ش الوحدة امبابة34تورٌدات ، بجهة : 

عن مكتب  74142رلم ب 21191319، لٌد فى  111110111سامى نزهى لمون عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 ش نصر الوكٌل البصراوى امبابة21تورٌدات ، بجهة : 

عن ورشة  74183برلم  21191319، لٌد فى  1111110111وجٌه خٌري لطفً راؼب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 -الوراق  -وراق العرب  -مالبس جاهزة ، بجهة : ش نور الدٌن خلؾ الؽاز 

عن ورشة مالبس  74183برلم  21191319، لٌد فى  151110111ؼب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وجٌه خٌري لطفً را -  12

 -الوراق  -وراق العرب  -جاهزة ، بجهة : ش نور الدٌن خلؾ الؽاز 

عن مالبس  74341برلم  21191325، لٌد فى  511110111هوٌدا حمدى حسن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 الهرم-شارع الهرم العرٌش 166ت ، بجهة : حرٌمى ومزادا

عن مالبس جاهزة  74363برلم  21191325، لٌد فى  211110111امٌرة جمال سعٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 عمارات الماهره مطبعه فٌصل6دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن معرض موبٌلٌات ،  74371برلم  21191326، لٌد فى  11111.000علم الدٌن للموبٌلٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 بجهة : شارع ترسا اعمومى ابوالنمرس
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عن ورشة تصنٌع  73958برلم  21191313، لٌد فى  511110111مٌنا مجدى لدسى بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 الوراق -وراق العرب  -عشره  مالبس جاهزة ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : ش عبد العزٌز عامر من ش

عن  35755برلم  21191313، لٌد فى  11111110111عبد الحمٌد رمضان عبد الحمٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 اللبٌنى -ش حامد مسعود من ش جالل  2مماوالت عامه ، بجهة : 

عن  35755برلم  21191313، لٌد فى  11111110111 عبد الحمٌد رمضان عبد الحمٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  18

 المرٌوطٌة -ش جالل من ش دمحم متولى الشعراوى  1مماوالت عامه ، بجهة : له رئٌسى بالعنوان / 

عن  74121برلم  21191314، لٌد فى  111110111جمعه بكري عبد الوهاب شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 العجوزه -السودان ش  123فطاطري ، بجهة : 

عن تصنٌع  73993برلم  21191314، لٌد فى  1111110111بدوى خلٌفه فرؼلى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 الوراق-مارس م ش معهد االبحاث وراق الحضر 31مخبوزات)عٌش سٌاحى( ، بجهة : 

عن بٌتزا  73923برلم  21191314، لٌد فى  111110111ٌوسؾ دمحم حسن عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 وفطائر ومعجنات ، بجهة : شارع جسر النٌل االبعدٌة اوسٌم

عن بٌتزا  73923برلم  21191314، لٌد فى  111110111ٌوسؾ دمحم حسن عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 عدٌة اوسٌموفطائر ومعجنات ، بجهة : له رئٌسى بالعنوان/ش جسر النٌل االب

عن مماوالت  74118برلم  21191314، لٌد فى  211110111محمود حسن هرٌدى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 شارع االتحاد طرٌك كفرطهرمس الطالبٌة الهرم8عمومٌة ، بجهة : 

عن  74159برلم  21191317، لٌد فى  211110111مصطفى عالء فهمً داود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 -الهرم  -منطمة ص هضبة االهرام  173ورشة مالبس دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن تنظٌم  74171برلم  21191317، لٌد فى  511110111شوٌكار ابراهٌم العدل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 الهرم-ل حدائك االهرام 34معارض ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  73713برلم  21191314، لٌد فى  21110111عماد حمدى بكرى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 ومتعهد نمل عمال ، بجهة : م امبابة ام دٌنار

عن النمل  73718برلم  21191314، لٌد فى  511110111فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد الفتاح دمحم على عامر  ، تاجر  -  27

 تمسٌم الضرائب نزلة البطران -مسجد النور الدمحمى  4والشحن البحرى والتصدٌر ، بجهة : 

عن تشطٌبات  73755برلم  21191315، لٌد فى  511110111اٌة سمٌر فاروق بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 فٌصل-ش اسامة ابوعمٌرة محطة حسن دمحم 54ل دٌكور ، بجهة : واعما

عن سوبر ماركت ،  73747برلم  21191315، لٌد فى  411110111احمد حمدي ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 الهرم -حدائك االهرام  -بوابه خفرع  -منطمه و ش العشرٌن  1بجهة : رلم 

عن مكتب مماوالت  73752برلم  21191315، لٌد فى  121110111حمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمٌر جالل دمحم م -  31

 -منشاه رضوان -منشاه المناطر  -عمومٌه ، بجهة : برلاش م. المناطر 

عن ورشه  73754برلم  21191315، لٌد فى  1111110111نادٌه عادل نصٌؾ الٌاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 الوراق -ش الحرٌه من ش عشره وراق العرب  11ع مالبس جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : تصنٌ

عن  74335برلم  21191325، لٌد فى  1111110111احمد عبدالرحمن عبدالعاطى صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 الهرم-ه هضبة االهرام 38العامه ، بجهة :  تورٌد السٌارات للشركات واالٌجار لحساب الؽٌر والنمل البرى والمماوالت
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عن  74142برلم  21191317، لٌد فى  5111110111امٌره عبدالنبى عبدالوهاب حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

بعه المط -( ، بجهة : ش عمر عبد العزٌز متفرع من نبٌل طه 19والمجموعه 6من المجموعه 36استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمرة 

 فٌصل -

عن صٌانه و  74189برلم  21191318، لٌد فى  111110111بٌشوي عماد صادق شرلاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

ش سٌد خطاب  7شارع  2تورٌد االت تصوٌر و تصوٌر مستندات ومستلزماتها )دون الطباعه و النشر و االنترنت( ، بجهة : محل 

 العمرانٌه -من ش البهنساوي من ش العروبه 

 

عن ورشة  74179برلم  21191319، لٌد فى  1111110111ولٌد زكرٌا بخٌت سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : ش بورسعٌد وراق الحضر الوراق

عن  74153برلم  21191319لٌد فى  ، 211110111دمحم عبد هللا عبد العظٌم حسن البهواشً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 المنصورٌة -م منشأة المناطر  -مكتب تورٌد أثاث وتورٌدات عامة ، بجهة : بجوار مسجد النصر منزل سمٌر البهواشً 

عن محل بٌع  74339برلم  21191325، لٌد فى  211110111السٌد بٌومى عبدالعزٌز حنضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 ئٌة ، بجهة : جسرالنٌل الحاجر م المناطرادوات كهربا

عن تجارة  74348برلم  21191325، لٌد فى  111110111المعتز جمال ابراهٌم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 محمول وصٌانه محمول ، بجهة : ش المدٌنة المنورة بشتٌل م اوسٌم اوسٌم

عن تجارة وتورٌد  74288برلم  21191321، لٌد فى  1111110111رأس ماله ،  لوجٌن دمحم سٌحه عزٌز  ، تاجر فرد ،  -  39

 ش النور من ش كعبٌش برج البركة الطوابك فٌصل4جمٌع المنتجات الؽذائٌة للمطاعم والفنادق ، بجهة : 

عن  74372م برل 21191326، لٌد فى  1511110111عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 ش شهاب المهندسٌن84معمل اسنان ، بجهة : 

عن مخبز  73944برلم  21191312، لٌد فى  121110111ولٌد على عٌساوى على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 البراجٌل-بلون شارع البراجٌل العمومى 2افرنجى ، بجهة : 

عن مطعم ، بجهة :  73939برلم  21191312، لٌد فى  1111110111اله ،  دمحم فاروق دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس م -  42

 أ ش الثروة المعدنٌة حدائك االهرام 313

عن مالبس  73985برلم  21191313، لٌد فى  51110111عبد المادر سٌد دمحم عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 الهرم -ي مدكور ش الهند 31جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن استٌراد و  73983برلم  21191313، لٌد فى  5111110111نجاه ناجح نجٌب شكر هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

ش دمحم فوزي من ش دمحم  5( ، بجهة : 19و المجموعه  6من المجموعه 36تصدٌر و تورٌد محاصٌل زراعٌه )فٌما عدا الفمره 

 فٌصل -مبل خلؾ مدارس المست -ٌوسؾ 

عن مكتب رحالت  73953برلم  21191313، لٌد فى  51110111نشوى شحاته حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 وراق الحضر -ش مسجد اهل السنة ترعة السواحل  15داخل ج . م . ع ، بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  73974برلم  21191313فى ، لٌد  111110111ٌاسر سٌد حسٌن عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 ارض اللواء -ش دمحم الطاهر  1مستحضرات تجمٌل وتؽلٌؾ وتصنٌع مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر ، بجهة : 

عن متعهد  74131برلم  21191314، لٌد فى  111110111بن ادرٌس دمحم بن ادرٌس حبون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 -الوراق  -وراق الحضر  -ش معهد االبحاث المبلً  5. م . ع . ، بجهة :  نمل عمال داخل ج

عن تجارة ادوات  74137برلم  21191317، لٌد فى  511110111احمد فهمى  دمحم عواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 ش منطمة السد مركز منشاه المناطر3صحٌه ، بجهة : 
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عن مماوالت  74231برلم  21191321، لٌد فى  121110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ولٌد عبداالحد نعوم عبداالحد  -  49

 شارع دمحم عوٌس ناهٌا بوالق الدكرور2عمومٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات  73715برلم  21191314، لٌد فى  511110111عدلً نبٌل عدلً سدران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 الهرم -حدائك االهرام  -ح  414ومماوالت عامة ، بجهة : 

عن بمالة ، بجهة :  73723برلم  21191314، لٌد فى  511110111تٌسر سٌد احمد الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 االخصاص بجوار المسجد الكبٌر م منشاة المناطر

عن بٌع منظفات ،  73719برلم  21191314، لٌد فى  121110111احمد سٌد دمحم عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 -العٌاط  -ش ٌولٌو خلؾ المحكمة  23بجهة : 

ره و عن تجا 73745برلم  21191315، لٌد فى  121110111الصاوي لالدوات الكهربائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 -امبابه  -بٌع ادوات كهربائٌه و منزلٌه ، بجهة : ش دمحم خلٌفه منشاه رضوان 

عن مطعم ،  73751برلم  21191315، لٌد فى  9110111فاٌزه عبد العلٌم علً اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 فٌصل -ش الملن فٌصل مدكور  -ش شرٌؾ  428بجهة : 

عن عطارة  74347برلم  21191325، لٌد فى  511110111لى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على مصطفى الطوٌل ع -  55

 ش امتداد الوحدة امبابة81وبماله ، بجهة : 

عن  74358برلم  21191325، لٌد فى  111110111محمود دمحم محمود سلٌمان عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 شارع زهدى اول عزبة عبدالحمٌد اوسٌم3 مكتب توزٌع مواد ؼذائٌة ، بجهة :

عن مطعم  74123برلم  21191314، لٌد فى  511110111عمر سعد عبد الناصر عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 ش عبد المنعم رٌاض 73ماكوالت ، بجهة : 

عن بٌع لطع ؼٌار  74143برلم  21191317، لٌد فى  111110111خالد مؤمن فرحان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 الوراق-ش حمدى عبدالصمد ترعه السواحل وراق العرب 2اجهزة منزلٌة ، بجهة : 

عن بٌع ادوات  74151برلم  21191317، لٌد فى  51110111هدى عبدالوهاب ابوسرٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 ش المنٌرة الرئٌسى  امبابة24منزلٌة ، بجهة : 

عن مماوالت عامه  74161برلم  21191317، لٌد فى  1111110111اهر دمحم عبدهللا بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  61

 ش الرحمن بشتٌل5وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت  74176برلم  21191319، لٌد فى  511110111هانً ٌحى ابراهٌم عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 -الوراق  -جزٌرة وراق الحضر  -بجوار مسجد النصر  665مومٌة ، بجهة : ع

عن مكتب  74172برلم  21191319، لٌد فى  111110111صبحً محمود برلً دمحم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 -ش الصابرٌن باهلل من ش التوحٌد امتداد الوحدة  15مماوالت وتورٌدات مواد بناء . ، بجهة : 

عن ورشة مالبس  74178برلم  21191319، لٌد فى  1111110111صفوت نخله بخٌت نخله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 الوراق-دون الزى العسكرى ، بجهة : ش عبده رمضان 

، بجهة : عن صٌدلٌة  74381برلم  21191326، لٌد فى  111110111زٌنب دمحم سالم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 ش الشهٌد احمد حمدى ش العشرٌن فٌصل37

 1عن بمالة ، بجهة :  73965برلم  21191313، لٌد فى  111110111عماد حسن سٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 فٌصل -شارع اسامة الترزي متفرع من شارع الشهٌد فارس 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
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عن  73961برلم  21191313، لٌد فى  5111110111اله ،  احمد مختار سالم مرسً شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس م -  66

 -شارع االمراء  11، بجهة :  19والمجموعة  6من المجموعة  36مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة واستٌراد فٌما عدا الفرة 

 الهرم -شمة بالدور االرضً  -التعاون 

عن مجوهرات  73976برلم  21191313، لٌد فى  111110111دالٌا رضا عبد الرحٌم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 هضبة االهرام -منطمة د ش جاردٌنٌا  324، بجهة : 

عن تشكٌل وتصنٌع  74121برلم  21191314، لٌد فى  111110111تحتمس دمحم زاٌد خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

ع معدات المطابخ والفنادق والمرى السٌاحٌة وجمٌع انواع العدد وتمطٌع خامات جمٌع اللحامات وتصنٌع وتجمٌع وصٌانة جمٌ

والمعدات والرافعات والماكٌنات وتركٌب وتجمٌع وصٌانة جمٌع خطوط االنتاج لكافة انواع المصانع وتصنٌع لطع الؽٌار الالزمة 

 -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي  26كٌلو  515للصٌانة ، بجهة : لطعة رلم 

عن تشكٌل وتصنٌع  74121برلم  21191314، لٌد فى  111110111 زاٌد خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  تحتمس دمحم -  69

وتمطٌع خامات جمٌع اللحامات وتصنٌع وتجمٌع وصٌانة جمٌع معدات المطابخ والفنادق والمرى السٌاحٌة وجمٌع انواع العدد 

مٌع خطوط االنتاج لكافة انواع المصانع وتصنٌع لطع الؽٌار الالزمة والمعدات والرافعات والماكٌنات وتركٌب وتجمٌع وصٌانة ج

ش الجاللً من ش احمد سعٌد بنشاط / استٌراد وتصدٌر وتمطٌع وتجمٌع انواع المعادن  11للصٌانة ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان / 

لتورٌدات الحكومٌة والمطاع العام وعمل جمٌع انواع اللحامات وصٌانة واصالح واستبدال جمٌع خطوط االنتاج والمصانع وا

 والتوكٌالت

عن مكتب  73992برلم  21191314، لٌد فى  5111110111دمحم حسن عبدالرازق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 ( وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : ش ترعه السواحل امام مسجد19والمجموعه 6من المجموعه 36استٌراد وتصدٌر )فٌماعدا الفمرة 

 عثمان دمحم وراق العرب

عن مكتب  74115برلم  21191314، لٌد فى  51110111عباس دمحم السٌد صالح الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 اوسٌم-رحالت ونمل عمال داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : حارة الكاشؾ من ش سٌدى عمر م اوسٌم 

عن صالون حاللة ،  73731برلم  21191314، لٌد فى  121110111للحالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   صالون شولى -  72

 امبابة -مدٌنة العمال  17منزل رلم  29بجهة : 

عن لطع ؼٌار تون  73751برلم  21191315، لٌد فى  2511110111محمود تمام حسن همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 الوراق-ش العروبة 124تون ، بجهة : 

عن ممله لتجارة  73769برلم  21191315، لٌد فى  51110111مجدى فرؼلى سٌد عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 فٌصل-ش طرٌك كفرطهرمس 44اللب والتسالى ، بجهة : 

عن مكتب متعهد نمل  74189برلم  21191319، لٌد فى  111110111حاتم سٌد فرؼلً جالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 -كرداسة  -عمال داخل ج . م . ع . ، بجهة : ش السادات 

عن  74162برلم  21191319، لٌد فى  81110111احمد دمحم شٌبة الحمد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 ش النور من ش مورسٌكا من ش زؼلول الهرم5سوبرماركت ، بجهة : 

عن بٌع أجهزة  74157برلم  21191319، لٌد فى  511110111لسٌد احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ا -  77

 -برلاش  -كهربائٌة ، بجهة : م منشأة المناطر 

عن  74337برلم  21191325، لٌد فى  511110111شرٌؾ عبدالعظٌم نصوحى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 فٌصل-ش الجمهورٌة من ش شرٌؾ اول فٌصل15بجهة : تصدٌر وشحن دولى ، 

عن تأجٌر  74141برلم  21191317، لٌد فى  111110111سامح دمحم عبدالهادى دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 الدلى-شارع النخٌل 5كامٌرات تصوٌر ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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عن جزارة ، بجهة :  74147برلم  21191317لٌد فى  ، 111110111ماهر عٌد عفٌفى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 فٌصل-شارع عبده ؼرٌب من شارع مساكن كفرطهرمس طالبٌة 2

عن محل  74173برلم  21191317، لٌد فى  511110111دمحم عاطؾ دمحم عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 -مساكن سالٌة مكً  -ش عبد الفتاح عزام  135موبٌالت واكسسوارات موبٌالت ، بجهة : 

عن استٌراد  74262برلم  21191321لٌد فى  ، 5111110111دمحم عبد المنعم علوانى الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ع غ - 715ش خاتم المرسلٌن شمة  127( ، بجهة :  19و  6من المجموعة  36وتصدٌر وتورٌدات عمومٌة ) فٌما عدا الفرة 

عن  74259برلم  21191321، لٌد فى  51110111اسراء عبد الناصر عبد النبى بهنساوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 ش صابر العزازى من ش اسامه ابو عمٌره محطه حسن دمحم 56وب جافة ومكمالت ؼذائٌة ، بجهة : حب

عن مستلزمات طبٌة ،  74311برلم  21191324، لٌد فى  51110111هانى سٌد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 شارع سٌد محمود جمال عبدالناصر عزبة المفتى م غ امبابة1بجهة : 

عن ورشة تصنٌع  74261برلم  21191321، لٌد فى  1111110111اسامه فرٌد ودٌع ؼالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 ش محمود عثمان من ش الؽاز وراق العرب الوراق21مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن بٌع  74374برلم  21191326، لٌد فى  111110111رضا عبدالشافى عبدالرحٌم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 ن البوابه الثانٌه حدائك االهرام الهرم111وشراء وتورٌد وتشطٌبات ادوات كهربائٌة ومستلزمات الدهانات والسباكة ، بجهة : 

سٌارات  عن مٌكانٌكى 73931برلم  21191312، لٌد فى  511110111ادهم عطٌة دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 العجوزة-م عمبه-ش داٌر الناحٌة 23، بجهة : 

عن سوبر ماركت ،  73957برلم  21191313، لٌد فى  211110111سوبر ماركت الجارحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 ش المدٌنة المنورة امتداد حسن الصبان الثالثٌنى مدكور 1بجهة : 

عن ورشة  73966برلم  21191313، لٌد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  خالد عبد الحمٌد امام الشملى  ، تا -  89

 بجوار مسجد ناصر 2ارض عزٌز عزت شمة  49دهان سٌارات ، بجهة : بلون 

عن محل  74136برلم  21191319، لٌد فى  1111110111مهران ممتاز مهران حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 زكرٌا سلٌم سالٌه مكى بماله ، بجهة : شارع 

عن بٌع وخدمات  74241برلم  21191321، لٌد فى  111110111عبدالرحمن احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 ش عثمان محرم الطالبٌة63المحمول ، بجهة : 

عن مكتبة . ، بجهة  74332برلم  21191324، لٌد فى  111110111عماد عبد هللا دٌاب حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 -العمرانٌة  -المرٌوطٌة  -اللبٌنً  -ش الطاهرة من ش ممدوح وهبة  2: 

عن مماوالت  74311برلم  21191324، لٌد فى  511110111احمد ابراهٌم جمعه سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 18لمركزى ، بجهة : ش عبدالحكٌم الدٌب همفرس بوالق الدكرور عامه وتورٌد وتركٌب االجهزة والشبكات الكهربائٌة والدش ا

عن تورٌد  74415برلم  21191326، لٌد فى  111110111جمال السٌد دمحم مرسى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 ش ابراهٌم نصر ناهٌا بوالق الدكرور6نظارات شمسٌة ، بجهة : 

عن  74395برلم  21191326، لٌد فى  511110111ٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عباس عبد اللطٌؾ حافظ عبد اللط -  95

 العجوزه -ش جالل الحمامصً مدٌنه الصحفٌٌن  34مطعم و كافٌه ، بجهة : 

عن ورشة مالبس  74421برلم  21191327، لٌد فى  111110111اٌمان جابر ابراهٌم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 العمرانٌة -شارع الشٌخ رمضان تمسٌم الجواهر  11العسكري( ، بجهة : )دون الزي 
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عن مكتب  73731برلم  21191314، لٌد فى  811110111خالد مصطفى عبدالحلٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 اوسٌم-شارع شكرى امام مجلس مدٌنة اوسٌم56مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن استثمار  73736برلم  21191314، لٌد فى  2511110111طارق حازم دمحم عبد اللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 الهرم -ش فرٌد السباعى  15عمارى وادارة مشروعات وفنادق واعمال الدٌكورات والتشطٌبات ، بجهة : 

عن مكتب  73724برلم  21191314، لٌد فى  1111110111احمد عبد الحكٌم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 ش حسن دمحم من ش كمال حمزه المنٌرة الؽربٌة 111خدمات نظافة نظافة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب متعهد نمل  74158برلم  21191319، لٌد فى  511110111طه عٌد شحاته احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 -ابو النمرس  -ش رمسٌس  11. ع . ، بجهة : عمال داخل ج . م 

عن مطعم  74338برلم  21191325، لٌد فى  511110111دمحم احمد السٌد السعدنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 الهرم-أ البوابة االولى حدائك االهرام 5شارع 61مأكوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن محل سجاد  74365برلم  21191325، لٌد فى  311110111، رأس ماله ،  دمحم لطفى السٌد عثمان  ، تاجر فرد  -  112

 ومفروشات ومالبس ، بجهة : الباوٌطى الواحات البحرٌة

عن  74352برلم  21191325، لٌد فى  111110111صالح الدٌن عبدالحمٌد تؽٌان عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 ش االلصر امبابة21بجهة :  مكتب تورٌدات منظفات وادوات منزلٌة ،

عن تورٌد مالبس  74146برلم  21191317، لٌد فى  511110111دمحم على جاد حشٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 ش دمحم الرفاعى ط كفرطهرمس الطالبٌة25رجال ، بجهة : 

عن ورشة مالبس  74155برلم  21191317، لٌد فى  1111110111خالدسٌد دمحم ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 شارع تملى احمد من ش الجٌش وراق الحضر الوراق32جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن تورٌد  74164برلم  21191319، لٌد فى  111110111احمد  سمٌر عاشور دوٌدار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 -فٌصل  -جٌزة  -ش حمزه جابر الالهونً منشأة البكاري  9ناء والتصدٌر ، بجهة : رخام وجرانٌت ومماوالت عامة وتورٌد مواد ب

عن تورٌدات  74166برلم  21191319، لٌد فى  211110111طه توفٌك معوض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 ش دمحم شاهٌن العجوزة24موادكٌماوٌة ، بجهة : 

عن محل  74264برلم  21191321، لٌد فى  451110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اٌمان دمحم عبد العاطى بٌومى  -  118

 بوالق الدكرور -عزت السوٌفى  -ش دمحم مطر  1اجهزة كهربائٌة ومستلزمات عرائس ، بجهة : 

ن مكتب ع 74357برلم  21191325، لٌد فى  111110111دمحم مختار فتحى ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 تاجٌر سٌارات ومماوالت عمومٌة ، بجهة : ش عبدالفتاح مدبولى من ش كورنٌش النٌل وراق الحضر الوراق

عن ورشة  74378برلم  21191326، لٌد فى  111110111سٌد عنتر سٌد ابورواش حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 الومٌتال ، بجهة : شارع عمده صمر عزبة الخالٌفه وراق العرب الوراق

عن تورٌدات  74355برلم  21191325، لٌد فى  51110111ابراهٌم نصر نصر عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 -فٌصل  -ش صالح الخولً من ش عمرو بن العاص  5خضروات وفاكهة ، بجهة : 

عن محل مالبس  73932برلم  21191312، لٌد فى  51110111احمد نصر احمد فتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 بوالق الدكرو- ش عمر االخضر متفرع من ترعه زنٌن4جاهزة جملة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن اثاث مكتبى  73931برلم  21191312، لٌد فى  311110111احمد رافت احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 العمرانٌه-ش صابر ابوعطٌة من ش السالم  8لجهات ملزمة بالخصم ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 مطعم  73926برلم  21191312، لٌد فى  511110111احمد السٌداحمد على السعدنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 فٌصل-ب ترعه المرٌوطٌة الملن فٌصل 98ماكوالت ، بجهة : 

عن كوافٌر رجالى  73969برلم  21191313، لٌد فى  511110111والء عطٌه حسانٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 ش العباسى من مدٌنة الطلبة 7، بجهة : 

عن سرجه و  74132برلم  21191314، لٌد فى  31110111ً سلٌمان شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود فول -  116

 بوالق الدكرور -ش فاٌز طه  1عالفه ، بجهة : 

عن مكتب نمل ورحالت  73991برلم  21191314، لٌد فى  21110111ٌحى دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 الهرم-ش ورد الجناٌن من ممدوح وهٌه المجزر االلى 7.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : وتورٌدات داخل ج

عن معمل البان ،  73999برلم  21191314، لٌد فى  51110111واصؾ على دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 فٌصل-شارع المدٌنة المنورة من مصطفى المصرى 2بجهة : 

عن تجارة دواجن ،  74236برلم  21191321، لٌد فى  511110111سعد طه سعد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 ش دمحم محجوب ترعه الزمر ب الدكرور بوالق الدكرور4بجهة : 

عن ورشة  74243برلم  21191321، لٌد فى  111110111حسناء خلؾ هللا دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 اكتوبر من الصفا والمروة الطوابك فٌصل6ش 32مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن ورشة مفروشات ،  73743برلم  21191314، لٌد فى  51110111فاطمة دمحم عواد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 بجهة : ش السالم خلؾ الؽاز وراق العرب

عن تجارة  73726برلم  21191314، لٌد فى  111110111 لرنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود شعبان دمحم -  122

 صفط اللبن -ش سلٌمان جاد المولى  27وتورٌدات االجهزة الكهربائٌة والسلع المعمرة ، بجهة : 

عن ورشة  73767 برلم 21191315، لٌد فى  311110111دمحم شحات عبدهللا حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 الهرم-ش االورمان اسفلت من المجزر االلى من اللبٌنى 2الومٌتال ، بجهة : 

عن تصنٌع اثاث  73761برلم  21191315، لٌد فى  511110111ولٌد دمحم فهٌم عبد الرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 مرانٌهالع -ش البحر االحمر من ش الجزائر من ش الثالثٌنً  7، بجهة : 

عن مكتب ادارة  74148برلم  21191319، لٌد فى  351110111احمد عزالدٌن على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 الهرم-أش الهرم 445لحام وتصنٌع فوانٌس وحدادة ، بجهة : رلم

عن ماكوالت  74344برلم  21191325، لٌد فى  511110111دمحم عبدهللا مهنى حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 امبابة -ناصٌه طلعت حرب م التحرٌر2ش2خفٌفه ، بجهة : 

عن بٌع  74349برلم  21191325، لٌد فى  511110111جرجس متى جرجس حبٌشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 مدٌنة التحرٌر امبابة45اجهزة تكٌٌؾ ، بجهة : 

عن توزٌع  74164برلم  21191317، لٌد فى  111110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   الشعراوى دمحم السٌد عبدالفتاح  ، -  128

 مٌاه ؼازٌة ، بجهة : ش احمد ماهر من ش المدرسة المنٌب

عن بٌع  74146برلم  21191319، لٌد فى  111110111اٌهاب فتحى حموده عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 شارع خالد امٌن التعاون الهرم17هة : اجهزة محمول )موباٌالت( ، بج

عن بٌع  74286برلم  21191321، لٌد فى  121110111عبد الرازق دمحم عبد الوهاب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 الوراق -ترعة السواحل  -ماكوالت ، بجهة : ش الطناشٌة 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن صالون حالله  74271برلم  21191321، لٌد فى  211110111دمحم على رجب ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 العجوزة-ش  طه الفار من ش صالح عبدالبالى ارض اللواء 17رجالى ، بجهة : 

عن ورشة تصنٌع  74277برلم  21191321، لٌد فى  1111110111دٌنا جمال رمزى كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 : ش ابراهٌم سلٌمان من ش خلؾ السٌما بجوار مدرسة نبع العلوموراق العرب الوراقمالبس دون الزى العسكرى ، بجهة 

عن مكتب  74287برلم  21191321، لٌد فى  121110111سمٌر حنفى امٌن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 ش ترعه السواحل وراق العرب15مماوالت ، بجهة : 

عن مماوالت ،  74359برلم  21191325، لٌد فى  211110111فرد ، رأس ماله ،   عصام مصطفى السٌد على  ، تاجر -  134

 ش حسٌن زكى جزٌرة الدهب32بجهة : 

عن استثمار  74366برلم  21191325، لٌد فى  111110111نبٌل ممدوح هشام احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 فٌصل -ش شرٌؾ المساحه  1عماري و مماوالت ، بجهة : 

عن  73927برلم  21191312، لٌد فى  121110111جاد الكرٌم ٌوسؾ دمحم الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 م امبابة-شارع دٌاب مناشً البلد مركز منشاة المناطر 3تورٌدات عمومٌة ومواد ؼذائٌة وبماله ، بجهة : 

عن تٌن اواى  73923برلم  21191312، لٌد فى  111110111 ٌوسؾ دمحم حسن عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  137

 اوسٌم-، بجهة : ش جسر النٌل االبعدٌة 

عن  73946برلم  21191312، لٌد فى  121110111احمد شعبان عباس عبد الخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 م.امبابه -خلٌؾ مركز م. المناطر مماوالت عمومٌه ، بجهة : ام دٌنار بجوار الماذون الشرعً /دمحم هالل 

عن مماوالت عامه و  74129برلم  21191314، لٌد فى  111110111دمحم السٌد عطٌه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 بوالق الدكرور -زنٌن  -ش حسٌن عبد الوهاب  12تشطٌبات ، بجهة : 

عن ممله ، بجهة :  74133برلم  21191314، لٌد فى  111110111ٌحًٌ احمد همام زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 كرداسه -بنً مجدول  -ش الرشاح 

عن مكتب متعهد  73978برلم  21191313، لٌد فى  111110111هدى عبدالرحٌم السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 مال داخل ج.م.ع ، بجهة : ابورواش طرٌك ناهٌا كرداسةنمل ع

عن تصنٌع  73996برلم  21191314، لٌد فى  1111110111مرٌم عبدالؽنى فلتاوس لولا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 الوراق-ش بورسعٌد من ش مسبن الزهر وراق الحضر 15مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مكتب  74228برلم  21191321، لٌد فى  151110111حمود زكً عبد اللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم م -  143

 مركز اوسٌم -البراجٌل  -شارع احمد عربً  28متعهد نمل عمال داخل ج . م . ع . ، بجهة : 

عن  74317برلم  21191324ٌد فى ، ل 211110111جمال كمال الدٌن عبدالحمٌد ابوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 شارع عمرو رجب الطرٌك االبٌض ارض اللواء العجوزة1محل عالفه وعطارة ، بجهة : 

عن منجد افرنجى  74319برلم  21191324، لٌد فى  111110111توبه شعبان حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 الثالثٌنى بجوار حى الهرم مٌدان الساعه الطالبٌة فٌصل ش فتح الباب ناصٌة ش احمد الشاٌب من ش9، بجهة : 

عن  73725برلم  21191314، لٌد فى  1111110111محمود احمد صالح عبد الحمٌد عنبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 بوالق الدكرور -ش سٌد عبد الوهاب  15تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن  73727برلم  21191314، لٌد فى  1111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى دمحم عادل عبد الحفٌظ   -  147

 -الطالبٌة  -ش طارق شبٌطة من عثمان محرم  12مماوالت ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 صالون حالله ،  73763برلم  21191315، لٌد فى  51110111دمحم عٌد محمود سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 -منشاه المناطر  -طرٌك العمومً ال -بجهة : المنصورٌه 

عن مكتب رحالت  74149برلم  21191319، لٌد فى  111110111مفٌد حمدى رمضان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 دون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : ش الثورة بجوار الوحده المحلٌه بشتٌل البلد

عن معرض  74341برلم  21191325، لٌد فى  1111110111جر فرد ، رأس ماله ،  ناصر عثمان على ابراهٌم  ، تا -  151

 شارع االربعٌن بشتٌل البلد م اوسٌم اوسٌم1سٌرامٌن ، بجهة : 

عن  74345برلم  21191325، لٌد فى  111110111شرٌؾ دمحم عبداللطٌؾ حسن الشرباتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 ش ابوجبل الطوابك فٌصل4:  تورٌدات عمومٌة ، بجهة

عن مكتب  74354برلم  21191325، لٌد فى  121110111عبدالحمٌددمحم عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 ش عبدالمنعم مراد ارض اللواء من مرسى محمود39ادارة كافٌهات ومطاعم وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن كافٌه ) دون  74122برلم  21191314، لٌد فى  51110111جر فرد ، رأس ماله ،  مروه سٌؾ احمد دمحم  ، تا -  153

 االول -تمسٌم عمرو بن العاص  -ش عٌسى  1االنترنت ( ، بجهة : 

عن ورشة نجارة ،  74145برلم  21191317، لٌد فى  251110111جمٌل لبٌب حنا حنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 بسٌط البصراوى م غ امبابهش ظاظا 54بجهة : 

عن عالفه ،  74154برلم  21191317، لٌد فى  111110111احمد خلٌفه عبدالفتاح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 شارع مسجد االخالص االلصر م غ امبابة1بجهة : 

عن متعهد نمل عمال  74152برلم  21191317، لٌد فى  51110111سعاد عباس دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 ش دمحم راهونى بشتٌل اوسٌم1ورحالت داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 

عن مماوالت  74161برلم  21191317، لٌد فى  111110111فرج ٌعموب ٌعموب عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 الهرم-ش العروبة اسباتس 23عامه ، بجهة : 

عن مماوالت  74152برلم  21191319، لٌد فى  211110111شرٌؾ عبدالناصرعبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 عامه وتورٌدات ، بجهة : عزبة عرب المنصورٌة م منشاه المناطر المنصورٌة

عن  74188برلم  21191319ٌد فى ، ل 1111110111رحاب سعد محمود عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 -م كرداسة  -تورٌدات ومماوالت عمومٌة ، بجهة : ناهٌا 

عن محل ادوات  74254برلم  21191321، لٌد فى  111110111عادل دمحم ماجد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 العمرانٌة -ش دمحم جالل من عز الدٌن عمر اسباتس  6صحٌة ، بجهة : 

عن مكتب  73964برلم  21191313، لٌد فى  511110111نضال فتحً دمحم جاد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 اوسٌم -بشتٌل  -استثمار عماري وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : شارع المومٌة العربٌة 

عن مكتب  74118لم بر 21191314، لٌد فى  511110111بٌشوي رافت نصٌؾ بشاي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 الهرم -العمرانٌه  -ش عبد الفتاح شرٌؾ  16تصدٌر ، بجهة : 

عن تورٌدات  74117برلم  21191314، لٌد فى  111110111حسٌن دمحم سٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 شارع مسجد عمر بن الخطاب ش الشهٌد احمد حمدى الطوابك23عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب  74235برلم  21191321، لٌد فى  251110111مح عاطؾ السٌد سعودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سا -  164

 رحالت ونمل عمال داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : مركز منشأة المناطر م امبابة جزاٌة



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 مشؽل  74237برلم  21191321، لٌد فى  1111110111ابانوب بسٌونى عدلى مرلص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 ش احمد عرابى من ش التل وراق العرب الوراق37مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن تجارة  74267برلم  21191321، لٌد فى  151110111دمحم عبد الناصر رفاعً فرؼلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 -الملن فٌصل  -ش العشرٌن  82رلم  -الزى العسكري ، بجهة : فٌصل  الخردوات والمالبس دون

عن تجارة  74267برلم  21191321، لٌد فى  151110111دمحم عبد الناصر رفاعً فرؼلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

ملن حمدي  -م الخانكة  -لمنورة ش المدٌنة ا -الخردوات والمالبس دون الزى العسكري ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان / الخانكة 

 الملٌوبٌة -البلكً  -حامد محمود 

 

عن مكتب تصدٌر  74314برلم  21191324، لٌد فى  121110111بالل حسٌن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : شارع سعد زؼلول امتداد الوحدة المحلٌة كرداسة

عن تصنٌع  74278برلم  21191321، لٌد فى  1111110111تامر عبدالملن خٌر عبدالملن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 ش المدٌنة المنورة من ش مدرسة النجاح وراق العرب الوراق8مستلزمات المالبس ، بجهة : 

عن لطع ؼٌار سٌارات  73717برلم  21191314لٌد فى ،  511110111دمحم نبٌل دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 فٌصل-شارع المرٌوطٌة فٌصل بجوار مدرسة االورمان الخاصة 131مستعمله ، بجهة : 

عن اسمان  73721برلم  21191314، لٌد فى  51110111نادر دمحم الشحات محمود همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 فٌصل-ع فٌصل مدكور شار372وطٌور الزٌنه ، بجهة : 

عن  73758برلم  21191315، لٌد فى  211110111دمحم امٌن عبد المهٌمن ابو السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 فٌصل -العشرٌن  -ش عادل شبراوي ناصٌه ش الملكه  2ورشه نجاره ، بجهة : بدروم اسفل عمار 

عن مكتب  74175برلم  21191319، لٌد فى  111110111رأس ماله ،  اٌمان طه عبدالمحسن حسٌن  ، تاجر فرد ،  -  173

 متعهد نمل عمال ورحالت داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : شارع ابولرن الزٌدٌة

عن  74356برلم  21191325، لٌد فى  1111110111احمد دمحم حسن سلٌمان عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 العمرانٌة-ش فخرى رستم من ش العمدة الطالبٌة 41اعمال حدادة الكرٌتال ، بجهة : 

عن اتٌلٌه تفصٌل  74375برلم  21191326، لٌد فى  511110111سماح مرسى حسن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 ص حدائك االهرام البوابه الثالثه الهرم117مالبس ، بجهة : 

عن تمدٌم  74385برلم  21191326، لٌد فى  511110111حنفى محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى  -  176

 الدلى 1ش النخٌل محل رلم 21مشروبات سرٌعه تٌن اواى ، بجهة : 

عن مكتب  73954برلم  21191313، لٌد فى  51110111نعٌمه عدلى عبد العظٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 اوسٌم -ش اوالد سالمه من ش الفكرٌه  5رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج . م . ع دون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  74117برلم  21191314، لٌد فى  151110111محمود سمٌر دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  178

ش دمحم فرٌد من ش  8ات و دخول مزادات من لبل مزادات من لبل المحافظه والحً ، بجهة : و تاجٌر ساحات انتظار و جراج سٌار

 ارض اللواء -صالح الدٌن 

عن مكتب تورٌد  74127برلم  21191314، لٌد فى  511110111مصطفى دمحم دمحم بكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 اوسٌم-تار عرفه بشتٌلشارع عبدالس1مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن تجارة  74136برلم  21191317، لٌد فى  111110111ولٌد مصطفى ناصؾ لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 الهرم-ش االهرام 499الكابات والكوفٌات بالجمله ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 تورٌد  74138برلم  21191317، لٌد فى  1111110111خالد عطٌة مرزوق خلؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 ش فوزى من ش البحر االعظم8المواد الؽذائٌة واللحوم بكافه انواعها ، بجهة : 

عن مكتب متعهد  74162برلم  21191317، لٌد فى  111110111فرٌالة عادل ثابت زاخر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 اوسٌم -ات السٌاحة ، بجهة : االبعدٌة خلؾ االسعاؾ نمل عمال ورحالت داخل ج . م . ع دون المٌام باعمال شرك

عن كوافٌر  74258برلم  21191321، لٌد فى  311110111هبة رفعت ابراهٌم طلبة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 فٌصل - 3الدور  4ش رضا بٌومى كعبٌش شمة  1حرٌمى ، بجهة : 

عن كوفً شوب )  74269برلم  21191321، لٌد فى  51110111اله ،  احمد حلمً السٌد صبره  ، تاجر فرد ، رأس م -  184

 -فٌصل  -ش احمد ابراهٌم ناصٌة ش ولٌم ناشد امام كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  1تمدٌم مشروبات ساخنة وباردة ( . ، بجهة : 

عن ورشه تصنٌع  73949برلم  21191312، لٌد فى  1111110111حلمً جابر حلمً فام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 فٌصل -ش فؤاد عبد العزٌز بن حمد ٌاسٌن  13مالبس )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن بماله ، بجهة : ش  73941برلم  21191312، لٌد فى  11110111دمحم جالل احمد زناتً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 كرداسه -م.كرداسه  -صفط اللبن  -منزل الرٌس 

عن مكتب  73962برلم  21191313، لٌد فى  121110111احمد شاكر احمد عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 م امبابة-تورٌدات عمومٌة ، بجهة : المناشى البلد مركز منشاة المناطر 

عن  74111برلم  21191314، لٌد فى  311110111دمحم جودة السٌد الدرٌنى فٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 فٌصل-شاررع ابوزٌد بدر من ش العشرٌن مدكور 1تورٌدات ، بجهة : محل بالعمار 

عن تشطٌبات  74149برلم  21191317، لٌد فى  51110111احمد حمزة فؤاد رٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 ش مستجد من ش االخالص المرٌوطٌة الهرم24معمارٌة واعمال جبس ، بجهة : 

عن المماوالت  74212برلم  21191321، لٌد فى  11110111جهاد شرٌؾ عبد العزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 الهرم-ش ستودٌو مصر 65العامة والتشطٌبات والتجارة ، بجهة : 

عن مواد  74222برلم  21191321، لٌد فى  1111110111جمال عبد هللا معبد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 -مدٌنة العمال امبابة  31منزل  21ؼذائٌة جملة وتورٌدات ، بجهة : بلون 

عن تصدٌر مالبس  74315برلم  21191324، لٌد فى  121110111دمحم عبدالمجٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : ش سالمة الشاعر كرداسة

عن بٌع مالبس جاهزة  74321برلم  21191324، لٌد فى  111110111حمد خالد خلٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  193

 -م امبابة  -م منشأة المناطر  -دون الزى العسكري . ، بجهة : ش جسر النٌل بجوار مولؾ عصفور وردان 

عن  73714برلم  21191314، لٌد فى  511110111ترٌزة تالسون سالمة منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 الهرم -حدائك االهرام  -ط  318مماوالت عامة وتورٌدات ، بجهة : 

عن جزاره ،  73748برلم  21191315، لٌد فى  111110111مجدي اسحك زخاري داوود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 امبابه-بجهة : تماطع ش االلصر من ش البصراوي 

عن  73712برلم  21191314، لٌد فى  1111110111دمحم ابراهٌم عبد الحمٌد عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 -فٌصل  -الطوابك شمة بالدور االرضً  -ش ماجد من ش المنشٌة  8تورٌدات عمومٌة وصٌانة االجهزة الطبٌة ، بجهة : 

عن صٌدلٌه  73753برلم  21191315، لٌد فى  511110111نورهان طارق دمحم علً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 -ش د/ عبد الباسط من ش المحوالت ترسا  6، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تورٌدات  عن 74167برلم  21191319، لٌد فى  511110111نوره عبدالعزٌز جالل معتمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 ش بٌبرس محطة حسن دمحم الهرم27عمومٌة ، بجهة : 

عن تجارة  74173برلم  21191319، لٌد فى  111110111عمر احمد موسى علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 -فٌصل  -ش الملن فٌصل امام كلٌة تربٌة رٌاضٌة  414اكسسوار حرٌمً وعطور ، بجهة : 

عن تورٌد  74371برلم  21191326، لٌد فى  111110111د المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طارق دمحم عبدالصم -  211

 نفاٌات ورلٌه ، بجهة : ش عبدالحمٌد سعٌد بشتٌل اوسٌم

عن مكتب نمل برى  74113برلم  21191314، لٌد فى  111110111زعفان للنمل البرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 شبرامنت طرٌك جسر الصلٌبه الحٌطة الحمراء ابوالنمرسبضائع ، بجهة : 

عن ورشة مالبس  74126برلم  21191314، لٌد فى  511110111جرجس فوزى فهٌم بحر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 امبابة-ش ابونبٌل االمام الؽزالى م غ  3دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مكتب  74171برلم  21191317، لٌد فى  51110111جر فرد ، رأس ماله ،  احمد رمضان ؼرٌب الجارحً  ، تا -  213

اوسٌم  -رحالت ونمل عمال داخل ج . م . ع دون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : ش عبد ربه طاٌع بجوار مسجد اهل السنة 

- 

عن تورٌد  74169برلم  21191317ٌد فى ، ل 511110111حسن احمد متولى حسن الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 الهرم-ط البوابة الثانٌه حدائك االهرام 99وتركٌب وتجارة السباكة الصحٌة ، بجهة : 

عن ورشة مالبس  74177برلم  21191319، لٌد فى  1111110111نادٌة تامر دمحم توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 اهٌم عالم المشروع امبابةش ابر71دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مكتب  74246برلم  21191321، لٌد فى  1111110111دمحم محمود دمحم عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 شارع ام المرى المعتمدٌة2مماوالت عمومٌة واستصالح اراضى لحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن بٌع مالبس جاهزة  74247برلم  21191321، لٌد فى  511110111ه ،  خالد دمحم عباس سالم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  217

 دون الزى العسكرى ، بجهة : ش احمد عبدالرحمن ارض اللواء

عن  74379برلم  21191326، لٌد فى  211110111على حسن احمد ابوزٌد المهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 جهة : طرٌك مصرؾ اللبٌنى ناصٌة شارع كفرنصار منشاة البكارى فٌصلتورٌدات تجهٌزات المطاعم والمطابخ ، ب

عن  73938برلم  21191312، لٌد فى  51110111اسماعٌل حسنٌن اسماعٌل حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 بوالق الدكرور-شارع ٌوسؾ ابراهٌم من الجمعٌه 3مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن تورٌد  73952برلم  21191312، لٌد فى  51110111اٌر مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كرم صابر عبد الج -  211

 -اتجاه الهرم  -محاصٌل زراعٌه و استصالح ارضً و تورٌد انتاج حٌوانً ، بجهة : طرٌك سماره السٌاحً بعد الكوبري شبرامنت 

 الهرم

عن  73987برلم  21191313، لٌد فى  111110111س ماله ،  جمال عبد الحكٌم عبد النبً علً  ، تاجر فرد ، رأ -  211

 العمرانٌه -ش المكرونه سابما ش رمزي فرج حالٌا من ش ترسا  23صٌدلٌه ، بجهة : 

عن  73986برلم  21191313، لٌد فى  111110111عادل عوض عوضً سلٌم مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 فٌصل -المرٌوطٌه  -ش االربعٌن شمه بالدور االول علوي ٌسار السلم الشٌشٌنً  9مكتب مماوالت عامه ، بجهة : 

عن  73973برلم  21191313، لٌد فى  5111110111امٌره دمحم محمود عبد المجٌد هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 المكرمه ابو النمرسش مكه  19، بجهة :  19و  6من المجموعة  36االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمرة 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشة مالبس  74134برلم  21191314، لٌد فى  211110111عبدالنبى احمد دمحم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 ش حسن عبدالعزٌز من ش زنٌن بوالق الدكرور21جاهزة لحساب الؽٌر دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مكتب متعهد  74184برلم  21191319، لٌد فى  31110111د ، رأس ماله ،  عٌد حبٌب جاب هللا عثمان  ، تاجر فر -  215

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش مكة من ش سٌد عبد العاطً  2نمل عمال داخل . ج . م . ع . ، بجهة : 

لطع ؼٌار  عن 74223برلم  21191321، لٌد فى  1111110111عالء عبد الفتاح دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 -بوالق الدكرور  -واكسسوار تون تون وموتوسٌكل ، بجهة : شارع ترعة زنٌن برج المناعً بجوار مستشفى الرضوى 

عن لطع ؼٌار  74223برلم  21191321، لٌد فى  1111110111عالء عبد الفتاح دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 البراجٌل -ش ش احمد عرابً  28:  واكسسوار تون تون وموتوسٌكل ، بجهة

عن  73715برلم  21191314، لٌد فى  1111110111احمد رمضان عبد المنعم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 مركز خدمة سٌارات وبٌع وشراء السٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : ش عبد الرازق خطاب امام مدارس ال خطاب ناهٌا

عن  73713برلم  21191314، لٌد فى  111110111صبرى عبدالعزٌز الحبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالعزٌز  -  219

 الوراق-ش  دمحم سرور من ش المومٌة العربٌة  2مكتب تورٌدات عمومٌة وتصدٌر ، بجهة : 

عن محل  73741برلم  21191314، لٌد فى  211110111عبد البر دمحم عبد الموي حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 -المنٌب  -جسر الكونٌسة  -حداٌد وبوٌات ، بجهة : ش لناوي بٌومً 

عن ورشه الومٌتال ،  73746برلم  21191315، لٌد فى  251110111الربٌعً لاللومٌتال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 امبابه -شسامً شلبً من ش الؽاز وراق العرب  5بجهة : 

عن محمصات  74174برلم  21191319، لٌد فى  2511110111توفٌك دمحم عطاٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  222

 الهرم -ش ترعة السٌسً  43وعصٌر وتجارة مواد ؼذائٌة جملة . ، بجهة : 

عن مماوالت  74165برلم  21191319، لٌد فى  511110111فتحٌة عبدالهادى صالح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 الدور الخامس العجوزة14ش السودان شمة رلم154وتورٌدات ، بجهة : 

عن مماوالت  74155برلم  21191319، لٌد فى  211110111اسالم مفتاح سٌد سالم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 مبابةعامه وتورٌدات ، بجهة : المنصورٌة عزبة عرب المنصورٌة مركزمنشاة المناطر م ا

عن منجد  74124برلم  21191314، لٌد فى  111110111دمحم دمحم طلعت حرب عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 ش جامع السعاده المعتمدٌه 1افرنجى ، بجهة : 

عن صٌدلٌة ،  74125برلم  21191314، لٌد فى  51110111نعمه عبدالنعٌم شمندى عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 الهرم-البوابة الرابعه -ع حدائك االهرام 188بجهة : 

عن  74114 برلم 21191314، لٌد فى  2111110111عبدالؽنى على عبدالؽنى النحراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 ش محمود عسران ارض اللواء1تركٌب وتورٌد وصٌانه التكٌٌفات والتبرٌد لطع ؼٌار ، بجهة : 

 74131برلم  21191314، لٌد فى  111110111عبدالعزٌز عبدالمحسن عبدالعزٌز ابوالحدٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 منشاة المناطرعن خدمات محمول ، بجهة : منشاة رضوان بجوار المولؾ م 

عن ورشة مالبس  74181برلم  21191319، لٌد فى  1111110111نهلة سعٌد علً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 -الوراق  -وراق الحضر  -ش اوالد طلبه  32جاهزة دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن ادوات  74171برلم  21191319، لٌد فى  111110111احمد حافظ ابراهٌم عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 -ش الصنادٌلً  118منزلٌة ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشة  74295برلم  21191324، لٌد فى  111110111ابراهٌم صفوت ابراهٌم حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 ش عمر بن الخطاب شبرامنت ابوالنمرس1خراطة مواتٌر ، بجهة : 

عن بٌع معسل  74384برلم  21191326، لٌد فى  211110111 حسن صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد دمحم -  232

 ش ترعه الزمر ارض اللواء امبابة4ومستلزمات الشٌشة ، بجهة : 

عن  73945برلم  21191312، لٌد فى  111110111خمٌس عبدالبدٌع عبدالراضى اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 ابراج طٌبة 2ش امتداد ترسا من ش اللبٌنى محل رلم 1كافتٌرٌا لبٌع المشروبات الساخنه والباردة والعصائر ، بجهة : 

عن  73951برلم  21191312، لٌد فى  111110111احمد دمحم خٌري دمحم عبد العلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 26ب من الشهٌد احمد حمدي الدور التاسع شمه ش مسجد بن الخطا 23تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن بٌع  73961برلم  21191313، لٌد فى  1111110111السٌد رزق عبد الحمٌد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 البراجٌل -شارع عبد المنعم بدٌوي من احمد عرابً  2مالبس جاهزة ومفروشات ، بجهة : 

عن  73956برلم  21191313، لٌد فى  1111110111الم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود جمعه دمحم عبد الس -  236

 ش العروبه  طالبٌة  135مماوالت عامه وتورٌدات ، بجهة : 

عن  73982برلم  21191313، لٌد فى  1111110111ابراهٌم البرت عٌاد باسٌلٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 امبابة-مدٌنة التحرٌر 28ش 51تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن ورشة مالبس  74181برلم  21191319، لٌد فى  1111110111نهلة سعٌد علً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 اسباتس -ش مبارن من عز الدٌن عمر  61جاهزة دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن محل  74221برلم  21191321، لٌد فى  121110111،   حسٌن عبد الزٌن مبرون دنمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  239

 -الوراق  -ق الوراق  -بشتٌل البلد  -ش احمد مبرون  1اسمان ، بجهة : 

عن  74226برلم  21191321، لٌد فى  1111110111حسن صالح ابو العال عبد المنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 -م امبابة  -مركز منشأة المناطر  -ت الكوم الطرٌك العمومً مكتب تورٌد مواد ؼذائٌة ، بجهة : ذا

عن توزٌع  74324برلم  21191324، لٌد فى  111110111اسالم مجدي دسولً عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 -الهرم  -منشأة البكاري  -ش الشٌخ خلٌل داٌر الناحٌة  7منتجات تجمٌل ، بجهة : 

عن بٌع  74322برلم  21191324، لٌد فى  111110111اعٌل عبد المجٌد الشٌمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم اسم -  242

 -الوراق  -وردان م منشأة المناطر  -أحذٌة ، بجهة : ش جسر النٌل بجوار مولؾ عصفور 

عن ورشة  73738برلم  21191314، لٌد فى  211110111ساهر وجٌه جرجس عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 امبابة -ارض الحداد  -ش خلٌل نظٌر من ش التوحٌد  22مشؽوالت وزخارؾ خشبٌة ، بجهة : 

عن ورشة  73759برلم  21191315، لٌد فى  51110111ناجى حفناوى عبدالعال بكٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 الوراق-طناش -ش ترعه السواحل 7حدادة ، بجهة : 

عن مواد  73761برلم  21191315، لٌد فى  111110111رباب فرج عبدالفتاح حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 بوالق الدكرور-ناهٌا-ش ابراهٌم خطاب 21ؼذائٌة ، بجهة : 

ٌع عن ب 73764برلم  21191315، لٌد فى  1111110111سماح حسنً عبد الظاهر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 امبابه -مالبس اطفال )دون الزي العسكري( ، بجهة : الجالتمه مركز منشاه المناطر 

عن مكتب متعهد نمل  74191برلم  21191319، لٌد فى  111110111هانً علً دمحم شكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 -كرداسة  -ش علً طلبة  22عمال داخل ج . م . ع . ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 محل احذٌة  74346برلم  21191325، لٌد فى  111110111ابراهٌم على منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   امٌمة -  248

 شارع جمال سالم من ش محى الدٌن ابوالعز الدلى41، بجهة : 

عن  74364برلم  21191325، لٌد فى  51110111عبد هللا اسعد حسن علً دمحم زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 -حدائك ج الدهب  -تورٌد وتركٌب مصاعد ، بجهة : ش المدٌنة المنورة 

عن ورشه تصنٌع  74144برلم  21191317، لٌد فى  511110111بخٌت سٌد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 الوراق-وراق الحضر -ابمالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : ناصٌة اوالد طلبه من ش المسبن من مسجد عمربن الخط

عن  12115برلم  21191317، لٌد فى  511110111صالح عبد الفتاح اسماعٌل صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 -وراق العرب  -ش الفرن من ش الؽاز  17مصنع كشكول سلن ، بجهة : 

عن بٌع زٌوت  74156برلم  21191317فى  ، لٌد 111110111شعبان مؽاورى عمل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 سٌارات وصٌانه سٌاراتة ، بجهة : االخصاص مركز منشاة المناطر م امبابةه

عن ورشة شنط ،  74255برلم  21191321، لٌد فى  511110111دمحم صالح صالح حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 بابةم غ ام -طرٌك بشتٌل  -ش النجمة البٌضاء  4بجهة : 

عن تورٌد  74271برلم  21191321، لٌد فى  111110111عمر ضٌؾ عبد الجٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 -بوالق الدكرور  -ش ترعة زنٌن  116التكٌٌفات ، بجهة : 

عن استٌراد  74291برلم  21191321، لٌد فى  5111110111محمود كرم احمد بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 ش المدٌنة المنورة ترعه عبدالعال بوالق الدكرور11( ، بجهة : 19والمجموعه  6من اللمجموعه  36وتصدٌر )فٌما عدا الفمرة

عن تجهٌز فراخ  74273برلم  21191321، لٌد فى  151110111رأس ماله ،  دمحم لطب احمد عطٌفى  ، تاجر فرد ،  -  256

 فٌصل-ش المدٌنة المنورة الترابٌع من ش الشهٌد احمد حمدى الطوابك شمة بالدور االرضى 15متبله ، بجهة : 

سوبرماركت ، عن  74382برلم  21191326، لٌد فى  211110111حسن دمحم حسن صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 ش ترعه الزمر ارض اللواء امبابة4بجهة : 

عن مصنع  73937برلم  21191312، لٌد فى  211110111نادٌة مٌخائٌل خلٌل ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 المرٌوطٌة -ش ابو ورد ش اللبٌنى  7مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن تجارة محمول ،  73989برلم  21191313، لٌد فى  51110111اله ،  احمد دمحم دمحم حنفً  ، تاجر فرد ، رأس م -  259

 كرداسة -ناهٌا  -بجهة : شارع اللبٌنً من شارع السهراٌة 

عن تجارة وتورٌد  73963برلم  21191313، لٌد فى  251110111خالد جمٌل عاشور طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 م امبابة -ج . م . ع ، بجهة : بهرمس مركز منشاة المناطر المالبس الجاهزة ونمل العمال داخل 

عن اتٌلٌه ،  73967برلم  21191313، لٌد فى  511110111صابرٌن احمد دمحم ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 فٌصل -بجهة : محل بالدور االول العلوى عمارة جندٌة مول اول طوابك 

عن  74119برلم  21191314، لٌد فى  5111110111اللطٌؾ منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   وائل عبد المنعم عبد -  262

 الهرم -ش الجابري من الوفاء و االمل  11( و التصدٌر ، بجهة :  19و المجموعه  6من المجموعه  36استٌراد )فٌما عدا الفمره 

عن بماله ، بجهة  73991برلم  21191314، لٌد فى  211110111مصطفى شحات احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 العجوزة-ش السالم من ش المعتمدٌة ارض اللواء 1: 

 73994برلم  21191314، لٌد فى  511110111شرٌؾ عبدالمنعم شحاته ابراهٌم زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 الوراق-ارع سوٌدان من ش داٌر الناحٌة وراق العرب ش49عن بٌع وصٌانه تكٌٌفات وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب متعهد  74119برلم  21191314، لٌد فى  51110111هشام سٌد البدرى شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : ش عبدالحمٌد مؽاورى بشتٌل البلد م اوسٌم اوسٌم

عن تجارة  74135برلم  21191314، لٌد فى  81110111ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد مسلم داخلى رمضا -  266

 شارع طه احمد حسانٌن من شارع المنشٌة فٌصل1االدوات الصحٌة ، بجهة : 

عن  73717برلم  21191314، لٌد فى  511110111حاتم محمود عبد التواب عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 الهرم -نزلة السمان  -كوبري عز  53تلزمات طبٌة ، بجهة : تورٌد مس

عن  73711برلم  21191314، لٌد فى  1111110111سهٌله طارق محمود دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 ش نصٌؾ اسعد من ش المطاحن 25تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن تصنٌع و  73757برلم  21191315، لٌد فى  511110111، رأس ماله ،  وفاء عماد عبد المنعم دمحم  ، تاجر فرد  -  269

 -البراجٌل  -ش االمام الحسٌن  18حفر علً االخشاب ، بجهة : 

عن مماوالت عمومٌة  73771برلم  21191315، لٌد فى  111110111دمحم فتحى دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 المنٌب-شارع السماح من ش المدرسة 8ودٌكور ، بجهة : وتورٌدات عمومٌة وتشطٌبات 

عن محل  74144برلم  21191319، لٌد فى  1511110111ٌاسر عادل حسن سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 ش الملن فٌصل الكوم االخضر فٌصل144موباٌالت ، بجهة : 

عن تصدٌر ، بجهة :  74156برلم  21191319، لٌد فى  511110111ٌحً سٌد على مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 ش رشدى من عدوي سلٌم 33

عن  74342برلم  21191325، لٌد فى  111110111اسماعٌل محى الدٌن لرنى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 ش شبٌطة من عثمان محرم العمرانٌه23تجمٌع لمامة ومخلفات كرتون ، بجهة : 

عن محل بماله ،  74112برلم  21191314، لٌد فى  111110111امام هنٌدى امام خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 اوسٌم-شارع الحرٌة بشتٌل اوسٌم 2بجهة : 

عن عطارة  74151برلم  21191317، لٌد فى  51110111احمد عبدالواحد عبدالؽنى خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  275

 اوسٌم-ش المصرى من ش الحرٌة بشتٌل البلد م اوسٌم 1، بجهة : وعالفه 

عن تصنٌع  74153برلم  21191317، لٌد فى  1111110111اٌهاب عاطؾ ذاكى مٌنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 شارع رحاب االٌمان من ش ترعه السواحل وراق العرب الوراق61مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مكتب  74168برلم  21191317، لٌد فى  111110111شرٌؾ عبد الفتاح دمحم الصٌرفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 -متعهد نمل عمال ورحالت داخل ج . م . ع دون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : ش ترعة شلبً ناهٌا 

عن ممهى ،  74171برلم  21191319، لٌد فى  511110111رأس ماله ،  ابو المجد دمحم ابو زٌد رفاعً  ، تاجر فرد ،  -  278

 -امبابة  -ش مصطفى صالح االكوح من ش ترعة السواحل  2بجهة : 

عن تجارة مالبس  74285برلم  21191321، لٌد فى  511110111مٌشٌل مٌالد بطرس مٌنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

 الهرم -بٌة من ش كراته الطالبٌة ش ابناء الؽر 1وطرح ، بجهة : 

عن ورشة تصنٌع  74248برلم  21191321، لٌد فى  111110111محمود عبده االمٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 ش احمد سالم مدٌنة االمل وراق العرب 7وبٌع لعب اطفال ، بجهة : 

عن بٌع وشراء اجهزة  74377برلم  21191326، لٌد فى  51110111سٌد دمحم حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 شارع الطنانى ترعه السواحل امبابة2محمول ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تصنٌع مالبس  73934برلم  21191312، لٌد فى  111110111دمحم عادل فرٌد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 البراجٌل -بجوار النمطة ش حامد البراجٌل م اوسٌم  6لحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن تورٌد ستائر  73971برلم  21191313، لٌد فى  51110111محمود مملد شربٌنً بدوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 فٌصل -من ش فاٌز من ش المنشٌه الدور الثامن  11و مفروشات )ممر اداري( ، بجهة : 

عن مكتب  73955برلم  21191313، لٌد فى  31110111صفوت جمال دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 الوراق -رحالت داخل ج . م . ع ، بجهة : ش جمٌل الشوٌخ من ش التل 

عن  73968لم بر 21191313، لٌد فى  511110111مصطفى ابرااهٌم على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 م منشاة المناطر -وردان  -تورٌدات عمومٌة ، بجهة : الترعه الكبٌره 

عن مكتب  73998برلم  21191314، لٌد فى  121110111ساره صالح عبدالؽنى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 الوراق-رب تورٌدات مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : شارع مسجد السٌسى من ش التل وراق الع

عن محل  74221برلم  21191321، لٌد فى  511110111بدر الدٌن احمد عبد المحمٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  287

 -البراجٌل  -امتداد احمد عرابً  -ش حسن محرم  1كشري ، بجهة : 

عن مشتل نباتات  74234برلم  21191321، لٌد فى  251110111معمر علوان دمحم علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 زٌنه ومماوالت وتورٌد وتنسٌك نباتات زٌنه ، بجهة : جزاٌة مركز منشاة المناطر م امبابة

عن  74316برلم  21191324، لٌد فى  111110111احمد دمحم سلطان عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

 الهرمل هضبة االهرام 257سوبرماركت ، بجهة : 

عن مكتب متعهد  74319برلم  21191324، لٌد فى  111110111سٌده كامل سٌد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 -الوراق  -بشتٌل  -عزبة المفتً  -ش ابو العال اللبان  8نمل عمال داخل ج . م . ع . ، بجهة : 

عن مكتب  74329برلم  21191324، لٌد فى  1111110111سٌد دمحم محمود عبده حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 تورٌدات عمومٌة وتوزٌع تجارة مواد ؼذائٌة ، بجهة : شارع جمال ابولرن الزٌدٌة

عن مكتب  73718برلم  21191314، لٌد فى  5111110111احمد دمحم احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

 الوراق-وراق الحضر  -مماوالت ، بجهة : ش كورنٌش النٌل

عن مماوالت ،  73766برلم  21191315، لٌد فى  511110111دمحم مصطفى حسٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

 العجوزة-ش احمد عرابى 9بجهة : 
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 -الدلً امام مسجد اسد بن الفرات  -ش التحرٌر  93مماوالت و تورٌدات عامه ، بجهة : 

عن  73571برلم  21191315، لٌد فى  3111110111عبد السالم مصطفى حسن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  295

 اوسٌم -المدٌنه  مماوالت و تورٌدات عامه ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان / اول السوق بجوار مجلس

عن صٌدلٌة ،  74191برلم  21191319، لٌد فى  11110111ابراهٌم شكري شاكر ؼبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

 -العمرانٌة  -بجهة : ش مستشفى الصدر 

عن مماوالت  74343برلم  21191325، لٌد فى  111110111خلٌل صالح دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

 ش عبدالفتاح سلٌمان زنٌن بوالق الدكرور4وتنمٌة عمارٌة ، بجهة : 
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 شارع مبارن من ش العمده ترسا العمرانٌة21كهربائٌة ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن  74165برلم  21191317، لٌد فى  111110111عبدالمؤمن حسٌنى ابوالفتوح ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 شارع مكة من ش المدرسة المنٌب3العاب رٌاضٌة جٌم ، بجهة : 

عن بٌع  74147برلم  21191319، لٌد فى  111110111عبد الناصر محمود دمحمٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 -الهرم  -التعاون  -أ طارق بن زٌاد  8مواد ؼذائٌة ومنظفات ، بجهة : 

عن تجارة موبٌالت  74253برلم  21191321، لٌد فى  51110111دمحم اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عاصم -  312
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 ورٌدات عامه واستصالح اراضى ، بجهة : كوبرى عز كفرالجبلعامه وت

عن ورشة تصنٌع  74361برلم  21191325، لٌد فى  511110111دمحم احمد السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 شارع محمود على من المنشٌة ارض الجنٌنة الطوابك فٌصل7مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن خدمات  74367برلم  21191326، لٌد فى  111110111سامة صبحى جعفر حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  315

 عمارات السعد المرٌوطٌة خلؾ بنن مصر-فندلٌة فى النظافه وتورٌدات ، بجهة : الهرم 

عن بماله ، بجهة :  74387م برل 21191326، لٌد فى  511110111حماده رزق عبدالؽفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 ش عمر بن الخطاب من ش جمال عبدالناصر برن الخٌام كرداسة5

عن بٌع و شراء  73947برلم  21191312، لٌد فى  111110111فرج دمحم السٌد نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 المنصورٌه -منشاه المناطر  -بجوار المعهد الدٌنً  -عمارات ، بجهة : الطرٌك العمومً 

عن بمالة جافة ،  73941برلم  21191312، لٌد فى  51110111دمحم السٌد ابو ٌوسؾ السعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318
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 فٌصل-ش اسامة ابوعمٌرة حسن دمحم28، بجهة : 

عن تصنٌع  73997برلم  21191314، لٌد فى  1111110111ماجد مختار مسعد خزام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 الوراق-ش بورسعٌد من ش مسبن الزهر وراق الحضر 36مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن تصدٌر وتمطٌع  74113برلم  21191314، لٌد فى  111110111احمد ٌاسر حمدى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 شارع فاروق الزمر طناش الزمر22ورق منادٌل متنوع ، بجهة : 

عن تجارة اجهزة  74224برلم  21191321، لٌد فى  251110111دمحم صابر علً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 -ش اٌمن من ش العشرٌن فٌصل  13كمبٌوتر مستعملة ، بجهة : 

عن مماالوت عمومٌة  74272برلم  21191321، لٌد فى  111110111احمد دمحم عبد هللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 -بوالق الدكرور  -همفرس  -ش ابو لرٌش  21، بجهة : 

عن تجارة  74294برلم  21191324، لٌد فى  51110111اٌمان الهادى عبدالعزٌز عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 ش لطفى دمحم كفر المفتى نزلة البطران16المنسوجات وااللمشة والستائر ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشة  74318برلم  21191324، لٌد فى  111110111احمد ربٌع على على الدوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 كرداسة-لتصنٌع البالستٌن ، بجهة : ش رشاح عبدااله مركز كرداسة 

عن  73714برلم  21191314، لٌد فى  5111110111احمد ابراهٌم عبد الوهاب ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

برج االسراء شمة  2، بجهة : ش الملن فٌصل مدخل  19و  6من المجموعة  36استٌراد وتصدٌر وتخلٌص جمركى فٌما عدا الفمرة 

 146عمار  36

عن تورٌد  73728برلم  21191314، لٌد فى  111110111لظاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عز الدٌن عبد ا -  318

 الهرم -ش الملن فٌصل  14وتركٌب االجهزة االلكترونٌة ، بجهة : 

برلم  21191314، لٌد فى  1111110111السبعاوى لتجارة الفول السودانى والمحمصات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

 مركز منشاة المناطر-ممشرة فول سودانى محمص ، بجهة : م امبابة المنصورٌة  عن 73721

عن عصٌر لصب ،  73716برلم  21191314، لٌد فى  111110111كرم لوٌس فار جٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 -الهرم  -االهرام  482بجهة : 

عن  73744برلم  21191315، لٌد فى  211110111رأس ماله ،  عمرو دمحم عبد المعطً عبد الحافظ  ، تاجر فرد ،  -  321

 امبابه -المطار م.غ  -ش احمد عرابً  61تعبئه مواد ؼذائٌه و تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن مكتب متعهد نمل  73765برلم  21191315، لٌد فى  11110111حسٌن احمد حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 ش فتحى تهامى المتعمدٌة بجوار مسجد ابوبكر -م.ع ، بجهة : كرداسةعمال داخل ج.

عن بماله  74336برلم  21191325، لٌد فى  251110111دمحم اشرؾ سٌد دمحم بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 ش حازم لطرى كوبرى ابوعمٌرة مدٌنة النجوم ابوعمٌرة بوالق الدكرور4)سوبرماركت( ، بجهة : 

عن شراء وبٌع وبناء  74172برلم  21191317، لٌد فى  5111110111السودانً للعمارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 -الهرم  -منطمة ن هضبة االهرام  351وتأجٌر عمارات ، بجهة : 

عن مكتب  74166برلم  21191317، لٌد فى  111110111احمد صابر فرحات جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 تورٌدات عمومٌة ، بجهة : ش الحاج جابر المصاص بهرمس

عن بازار ، بجهة :  74151برلم  21191319، لٌد فى  51110111دمحم عصام السٌد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 شارع الهرم فندق اركان التعاون الهرم198

عن محل حداٌد  74257برلم  21191321، لٌد فى  51110111اله ،  نادٌه خفاجى محمود سٌد  ، تاجر فرد ، رأس م -  327

 ابو النمرس -وبوٌات ، بجهة : عزبه مدكور 

عن محل حداٌد  74257برلم  21191321، لٌد فى  51110111نادٌه خفاجى محمود سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  328

 ابو النمرس -وبوٌات ، بجهة : عزبه مدكور 

عن بٌع محمول  74353برلم  21191325، لٌد فى  111110111على على حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسٌن  -  329

 ش عثمان محرم الطالبٌه العمرانٌه116ومستلزماتة ، بجهة : 

عن مماوالت  74369برلم  21191326، لٌد فى  511110111حنان دمحم محمود محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 ش الشهٌد حمدى ابوالسعود الهرم19دات ، بجهة : وتورٌ

عن كوافٌر  74376برلم  21191326، لٌد فى  111110111نفٌسة ابراهٌم حسنٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 عمارات الصفا والمروة من ستودٌومصر العمرانٌه2حرٌمى ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت  73981برلم  21191313، لٌد فى  1111110111،   دمحم عٌد سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  332

 اعمال كهرومٌكانٌكٌة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : م امبابة اترٌس بجوار مسجد الكرٌم منشاه المناطر



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ب عن مكت 74111برلم  21191314، لٌد فى  111110111ٌاسر دمحم ابوالعال النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 تورٌدات ومماوالت عمومٌة ، بجهة : ش سعد زؼلول كرداسة

عن مكتب تورٌدات  74266برلم  21191321، لٌد فى  111110111شٌماء منصور ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 -الوراق  -وراق العرب  -عمومٌة ، بجهة : ش صادق اسماعٌل من ش التل 

عن  74282برلم  21191321، لٌد فى  4111110111عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حمادة عبد الحمٌد عثمان -  335

 -فٌصل  -شمة بالدور االول  -الطالبٌة  -ش سمٌر فتحً من طرٌك كفرطهرمس  1مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات  74311برلم  21191324، لٌد فى  511110111اسالم فؤاد عنتر فؤاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 ش عبدالمادر بوالق الدكرور11عمومٌة ، بجهة : 

عن عطارة  74313برلم  21191324، لٌد فى  111110111عبدالنعٌم دمحم عبدالنعٌم مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

 ش حسن الفرنساوى الجمعٌه بوالق الدكرور21واعشاب طبٌعٌه وزٌوت طبٌعٌه ، بجهة : 

عن صٌدلٌة ،  74321برلم  21191324، لٌد فى  211110111سٌد علً عبد البالً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 -الهرم  -حدائك االهرام  -ح البوابة  138بجهة : 

ٌدلٌة ، عن ص 74413برلم  21191326، لٌد فى  111110111نادر عاطؾ زاٌد عبود الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  339

 ش ابراهٌم مدكور وسط البلد ابوالنمرس مركز الجٌزة84بجهة : 

عن تجاره و بٌع  74396برلم  21191326، لٌد فى  511110111سامح محمود دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 الهرم -ش ترسا برج الٌاسمٌن  31االجهزه و السلع الكهربائٌه و التكٌٌؾ ، بجهة : 

عن ورشة  74421برلم  21191327، لٌد فى  111110111اٌمان جابر ابراهٌم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 العمرانٌة-ش الشٌخ رمضان تمسٌم الجواهر 11مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن اتٌلٌة )بٌوتى سنتر(  74158برلم  21191317، لٌد فى  111110111هند دمحم دمحم حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 العجوزة-ٌولٌو26ش 11، بجهة : 

عن بٌع احذٌه  74292برلم  21191321، لٌد فى  111110111اسالم دمحم كامل عبد الهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 ش الملن فٌصل 396بجهة :  ،

عن  74291برلم  21191321، لٌد فى  121110111احمد رمضان احمد عبد الشافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 -بوالق الدكرور  -زنٌن  -ش االتحاد   1خدمات محمول ، بجهة : 

عن  59878برلم  21191321، لٌد فى  511110111عبد التواب احمد محمود عبد البالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 العٌاط-بٌع المبٌدات الزراعٌه واالسمدة الزراعٌه والذرة ، بجهة : ش الجمله لسم العٌاط 

عن  59878برلم  21191321، لٌد فى  511110111عبد التواب احمد محمود عبد البالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 الهرم-برج الخلٌج المرٌوطٌه 135سمدة الزراعٌه والذرة ، بجهة : له رئٌسى بالعنوان/بٌع المبٌدات الزراعٌه واال

عن تصنٌع مالبس  74276برلم  21191321، لٌد فى  211110111محمود دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  347

 حدادا امبابةشابوالعال اسماعٌل من عمر بن الخطاب ارض ال11دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن محل  73682برلم  21191313، لٌد فى  111110111السٌد بركة احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  348

 -كرداسة  -ابو رواش  -عطارة وعالفة ، بجهة : ش المعسكر 

عن تصنٌع كراسً  73693برلم  21191313، لٌد فى  1111110111دمحم حلمً نصر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

 -الوراق  -وراق العرب  -ش نور الدٌن من ش ؼاز مصر  32خرزان بامبو ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مخبز  73695برلم  21191313، لٌد فى  151110111اسالم عصام اسماعٌل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 فٌصل-منشاة البكارى -ش مصنع الكٌماوٌات 21بلدى ، بجهة : 

عن مطعم كرٌب ،  73824برلم  21191317، لٌد فى  251110111معتز دمحم سالم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 العمرانٌه -بجهة : حاره صابر ابو عطٌه من ترعه الزمر 

ت عن تورٌدا 73786برلم  21191316، لٌد فى  51110111كرم فرحات داود سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 الطالبٌة-ش شفٌك جاد من ش  عثمان محرم 17عمومٌة ، بجهة : 

عن  73788برلم  21191316، لٌد فى  111110111احمد عبدالسمٌع ابوزٌد عبدالسمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 العمرانٌه-ش فاطمة رشدى من ش خاتم المرسلٌن 1عصٌر لصب ، بجهة : 

عن االستثمار  73819برلم  21191316، لٌد فى  151110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسام عمران دمحم السٌد  -  354

 الدلى-5ش التحرٌر الدور116العمارى والمماوالت ، بجهة : 

عن محل للكاوتش ، بجهة :  73818برلم  21191316، لٌد فى  51110111الفمى للكاوتش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 والنمرساكتوبر اب 6ش 22

عن تصنٌع مخارج  73848برلم  21191311، لٌد فى  111110111اٌمن عطا نصراسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 الوراق-وراق العرب -هواء واعمال تكٌٌؾ مركزى ، بجهة : شارع محمود عبدالرازق 

عن مماوالت ، بجهة  73883برلم  21191311فى ، لٌد  1111110111ابوشمرة للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

 فٌصل-: ش عبدهللا حٌدر من ش الرٌحانى من المنشٌة 

عن مكتب  73884برلم  21191311، لٌد فى  511110111دمحم المهدى كمال عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  358

 امبابة-مدٌنة العمال  24ش بلون 27تصدٌر ، بجهة : 

عن محل  71376برلم  21191311، لٌد فى  511110111صالح عبدالمادر عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد  -  359

 شارع المعهد الدٌنى بشتٌل7جزارة ، بجهة : 

عن محل  71376برلم  21191311، لٌد فى  511110111خالد صالح عبدالمادر عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 الوراق-جهة : له رئٌسى بالعنوان/ش اسماعٌل ابوعوؾ بشتٌل جزارة ، ب

عن  27527برلم  21191311، لٌد فى  111110111شربٌنى لتوزٌع خامات البالستٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 الكونٌسه -تصنٌع روالت و اكٌاس و بالستٌن ، بجهة : ش عثمان احمد عثمان 

عن  27527برلم  21191311، لٌد فى  111110111البالستٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شربٌنى لتوزٌع خامات  -  362

من عثمان  -تصنٌع روالت و اكٌاس و بالستٌن ، بجهة : له رئٌسً / ش جاد ابو العنٌن من ش زهرتكس من عبد البر الدسولى 

 ع غ -الكونٌسة  -احمد عثمان 

عن محل احذٌة  73918برلم  21191311، لٌد فى  211110111أس ماله ،  علً حسن رمضان حسن  ، تاجر فرد ، ر -  363

 سالٌة مكً -شارع كولدٌر  82، بجهة : 

عن  73942برلم  21191312، لٌد فى  211110111فاطمة احمد عبدالرحمن فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 فٌصل-شوربجىال-شارع فتحى الطوٌل من شارع العشرٌن 4سوبرماركت ، بجهة : 

عن مخبز  73936برلم  21191312، لٌد فى  51110111عصام رمزى شفٌك مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 المرٌوطٌة -ابراج طٌبة  6تصنٌع الفٌنو ، بجهة : 

عن محل  74112برلم  21191314، لٌد فى  41110111مصطفى دمحم عبدهللا اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 الهرم-شارع محمود ؼالب 4ترزى ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مخلفات  74115برلم  21191318، لٌد فى  511110111ابانوب كرم كرمى صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

 ش الشرٌؾ من ش رضا العمده بشتٌل اوسٌم21ورق )فرم وعجن( ، بجهة : 

عن ورشة  74241برلم  21191321، لٌد فى  1111110111رأس ماله ،   سامح حسنى حسانٌن احمد  ، تاجر فرد ، -  368

 الوراق-ش عبدالناصر محمود عبدالحمٌد وراق العرب الوراق 5تصنٌع خزانات الرى ، بجهة : 

عن مكتب  74239برلم  21191321، لٌد فى  411110111امٌرة وحٌد لطٌؾ لوندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  369

 ش بخٌت الفحام من حوض الرمل بشتٌل5بجهة :  خدمات نمل ،

عن معرض  74313برلم  21191324، لٌد فى  1111110111نعمه حلمى سعد عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

 ش التل من ش السٌما وراق العرب الوراق31بٌع ادوات كهربائٌة ، بجهة : 

عن ورشة  74314برلم  21191324، لٌد فى  111110111اسالم عبدالسالم دمحم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

 اصالح تون تون ، بجهة : ش الماضى خلؾ مستشفى اوسٌم اوسٌم

عن مكتب  74386برلم  21191326، لٌد فى  211110111مصطفى محمود احمد ادم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

 ش نصرالعدوى اللبٌنى من مركز الفرٌدة بالدور االول علوى فٌصل1رعاٌة طبٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌة ،  74415برلم  21191326، لٌد فى  25110111مالن دمحم عبد النبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  373

 -سهل حمزه  -ش عبد المنعم حنفً  15بجهة : 

عن مكتب  74416برلم  21191326، لٌد فى  111110111در ابراهٌم عبد النبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ب -  374

 الجٌزة -تورٌدات عمومٌة ، بجهة : منشأة المناطر 

عن  74449برلم  21191327، لٌد فى  211110111احمد مجدي احمد فتح هللا عمارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

 -الهرم  -هـ حدائك االهرام  31ومٌة ، بجهة : تورٌدات عم

 21191327، لٌد فى  511110111البنا لتجارة لطع ؼٌار السٌارات والتوكٌالت التجارٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  376

 -ٌن مهران حس -العروبة  -ش جمال ابو العال  2عن تجارة لطع ؼٌار السٌارات والتوكٌالت التجارٌة ، بجهة :  74447برلم 

 -امبابة 

عن ورشة  74489برلم  21191328، لٌد فى  311110111دمحم صالح مجاهد دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  377

 شارع متولى الشعراوى ناصٌة طابا العمرانٌه13الومٌتال ، بجهة : 

عن تجارة  74482برلم  21191328لٌد فى  ، 111110111مصطفى سعد حسن ابوحمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  378

 لطع ؼٌار واكسسورات السٌارات ، بجهة : ناهٌا البلد طرٌك المرٌوطٌة بجوار احمد ناصر م كرداسة كرداسة

عن مماوالت  74481برلم  21191328، لٌد فى  1111110111احمد ناصر تامر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  379

 ات المجال ، بجهة : ابورواش الكوبرى المبلى كرداسةوتورٌدات وصٌانه فى ذ

عن بماله ،  73828برلم  21191317، لٌد فى  111110111رزله فراج سعٌد عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  381

 ابو رواش -خلؾ مسجد الحاج رمضان  -بجهة : ش دوار العمده 

عن تجاره  73832برلم  21191317، لٌد فى  51110111اجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الحلٌم فتحً عبد الحلٌم دمحم  ، ت -  381

 العمرانٌه -البماله و تشمل الزٌوت بالجمله ، بجهة : ش الرحمن ش الخلٌفه 

عن كوافٌر  73863برلم  21191311، لٌد فى  311110111رومانى سمٌر عبده منسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

 ش العشرٌن فٌصل15: حرٌمى ، بجهة 

عن  73867برلم  21191311، لٌد فى  111110111عبدالعزٌز عبدالمجٌد كٌالنى محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  383

 بوالق الدكرور-التحرٌر -شارع سعد كرٌم 12تمطٌع شنط بالستٌن ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مطعم و  74197برلم  21191318، لٌد فى  211110111سماسم ماهر حسٌن مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  384

 الهرم -المطبعه  -ش امٌن عبد المجٌد  19كافتٌرٌا تٌن اواي ، بجهة : 

عن تجارة مواد  74195برلم  21191318، لٌد فى  211110111فاطمة دمحم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  385

 الولٌد فكٌهه العمرانٌه شارع دمحم صبرى من خالد بن26ؼذائٌة ، بجهة : 

عن  74118برلم  21191318، لٌد فى  111110111دمحم عبد الرازق حسن عبد المادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  386

 العمرانٌة -ش الشاعر امتداد فاطمة رشدي من خاتم المرسلٌن  6تركٌب وتورٌد وتصدٌر الرخام والجرانٌت ، بجهة : 

عن مماوالت  74119برلم  21191318، لٌد فى  511110111ٌوسؾ عبٌدو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم محمود دمحم -  387

 اول فٌصل -ش النادى الرٌاضى  55وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مماوالت عمومٌة  74211برلم  21191321، لٌد فى  5111110111وائل فؤاد حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  388

 -العجوزة  -م الطلبة  -ش مٌدان الملكة زبٌدة  7بجهة :  ،

عن مماوالت عمومٌة  74211برلم  21191321، لٌد فى  5111110111وائل فؤاد حامد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  389

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -ش ستودٌو مصر  65، بجهة : 

عن ورشة  74388برلم  21191326، لٌد فى  111110111رأس ماله ،  مراد منٌر حنا بعٌص حنا  ، تاجر فرد ،  -  391

 ش على حنفى طرٌك جزٌرة دمحم 6لتصنٌع البالستٌن ، بجهة : 

عن  74441برلم  21191327، لٌد فى  1111110111مصطفى عبدالعظٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  391

 المنٌب-ش االنوار من جسرالكونٌسة 43افات ونظافه ، بجهة : تورٌدات عامه وتورٌدات دهانات ومكافحه 

عن ورشه نجاره  74458برلم  21191327، لٌد فى  211110111عبد الفتاح طه احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  392

 فٌصل -من ش ابو زٌد العشرٌن  -ش حلمً الوردانً  12، بجهة : 

عن المماوالت  74432برلم  21191327، لٌد فى  511110111ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عرفه شحاته سٌد  ، تاج -  393

 شارع طارق بن زٌاد عمارات العرائس التعاون الهرم11العمومٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات  74471برلم  21191328، لٌد فى  511110111منى مجدى على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  394

 الهرم-ل حدائك االهرام 377عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  74525برلم  21191331، لٌد فى  211110111حسام دمحم ولعان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

 الوراق -مواد ؼذائٌه ، بجهة : ش الوحده المحلٌه المعدٌه جزٌره وراق الحضر 

عن ورشه  73681برلم  21191313، لٌد فى  511110111ماله ،  مدٌحه صابر ابو زٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس  -  396

 امبابه -ح شعالن من ش المشروع  6مالبس دون الزي العسكري ، بجهة : 

عن  73677برلم  21191313، لٌد فى  151110111عاطؾ جً مولٌه تودري مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  397

 فٌصل -امام حى بوالق الدكرور  -ش دمحم عبد الظاهر من ش مساكن كفرطهرمس  8سوبر ماركت ، بجهة : محل بالعمار 

عن تجارة لطع  73771برلم  21191315، لٌد فى  511110111رامى صبحى لبٌب بمطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  398

 ش مرسى محمود امام الصرؾ الصحى1ؼٌارالسٌارات ، بجهة : 

عن ورشة الومنٌوم  73811برلم  21191316، لٌد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  دمحم طه حسن احمد  ، تا -  399

 فٌصل-شارع خالد عنانى من مصطفى المصرى7لتصنٌع وتركٌب ابوبا وشبابٌن ، بجهة : 

عن كوافٌر  73813برلم  21191316، لٌد فى  111110111احمد رشدى ذكى عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 الهرم-نصر الدٌن -ش االهرام 384حرٌمى ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

البس عن تصنٌع م 876برلم  21191317، لٌد فى  511110111نهاد ابراهٌم احمد الطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 اكتوبر 6 - 454متر لطعه  311جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : مخزن الشباب 

عن تصنٌع مالبس  876برلم  21191317، لٌد فى  511110111نهاد ابراهٌم احمد الطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 - 28كتوبر الحً السابع الدور الثالث رلم ا 6جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان /دٌاموند مول 

عن مكتب  73853برلم  21191311، لٌد فى  111110111فاطمة السٌد احسان محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 االبعدٌة-رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : اوسٌم 

عن تمطٌع وجلى  73892برلم  21191311، لٌد فى  111110111على احمد على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 اوسٌم-شارع عبدالعزٌز جاب هللا من شارع مجمع المدارس بشتٌل 1الرخام وانتاج طوب اسمنتى ، بجهة : 

عن تصدٌر و  73914برلم  21191311، لٌد فى  121110111دمحم عبد هللا مبرون ظالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 الوراق -وراق العرب  -ش كورنٌش النٌل  3المنتجات الزراعٌه و البذور و التماوي ، بجهة :  تجاره

عن مكتب تورٌدات  74182برلم  21191318، لٌد فى  111110111اٌهاب احمد مجاهد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 بحٌرى عبدالشافى وراق العرب الوراق3عمومٌة ، بجهة : 

عن ورشة تصنٌع  74183برلم  21191318، لٌد فى  511110111الم على احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اس -  417

 ش الحماٌده وراق الحضر الوراق8مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مالبس  74199برلم  21191318، لٌد فى  111110111عماد علً عبد العزٌز المارح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

 الهرم -االرٌزونا  -ش الملن فٌصل  379جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : 

عن مكتب  74131برلم  21191319، لٌد فى  51111110111دمحم خمٌس على  بٌبرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

 تورٌد سوست سٌارات ، بجهة : نكال منشاة المناطر م امبابة

 74199برلم  21191321، لٌد فى  111110111ابو بكر سٌد عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   صالح الدٌن -  411

 -الهرم  -ش عبد الستار شحاتة  3عن مماوالت عامة وتصنٌع وتوزٌع أكٌاس البالستٌن ، بجهة : 

عن مكتب  74214برلم  21191321، لٌد فى  2111110111صالح فرج علً دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 -الوراق  -وراق الحضر  -ش عمر بن الخطاب  8مماوالت عامة ، بجهة : 

عن مماوالت  74245برلم  21191321، لٌد فى  121110111على دمحم مصطفى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 ش ابوسرٌع بوالق الدكرور7عامة ، بجهة : 

عن مكتب خدماتا طبٌه  74518برلم  21191331، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    سٌد امام سٌد امام -  413

 -ش المدرسه امام مدرسه الزهراء  7تمرٌض منزلً ( ، بجهة :  -طلب اشاعه او سونار فً المنزل  -فً مجل )كشؾ منزلً 

 طموه

عن مكتب  74289برلم  21191321، لٌد فى  5111110111شربٌنى بشٌر هالل بشٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 بوالق الدكرور-1شارع ترعه عبدالعال 1( ، بجهة : 19والمجموعه 6من المجموعه 36استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمرة 

عن مكتب متعهد  74283برلم  21191321، لٌد فى  111110111دسولى رجب على سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : كومبرة شارع سٌدى رزق بجوار الجامع الكبٌر كرداسة

عن مالبس  74392برلم  21191326، لٌد فى  511110111مصطفى جالس دمحم عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 ش صالح سالم81جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مستودع  74394برلم  21191326، لٌد فى  111110111ي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هند ابراهٌم نصر عٌسو -  417

 -منشاه المناطر  -دلٌك ، بجهة : وردان عزبه جمٌل منشاه المناطر 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  74411برلم  21191326، لٌد فى  111110111حجازي شعبان خلٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

 -بوالق الدكرور  -ش ابراهٌم بحر الدور االول بعد االرضً  14هة : تصدٌر . ، بج

عن مكتب  74476برلم  21191328، لٌد فى  1111110111محمود سٌد على حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

 الهرم-ش العروبة الرئٌسً المرٌوطٌة 69مماوالت ، بجهة : 

عن كوافٌر  74519برلم  21191331، لٌد فى  121110111، رأس ماله ،   احمد محمود حامد فراج  ، تاجر فرد -  421

 فٌصل -ش الشهٌد احمد حمدي من العشرٌن  45حرٌمً ، بجهة : 

عن بٌع  73711برلم  21191313، لٌد فى  51110111ابراهٌم سٌد عبد التواب علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 بوالق الدكرور -ترعه زنٌن  11منظفات ، بجهة : ش 

عن  73691برلم  21191313، لٌد فى  1111110111لطٌفة جودة عبد اللطٌؾ مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 -الوراق  -وراق العرب  -ش المدحٌن  8ورشة مالبس دون الزى العسكري . ، بجهة : 

عن  73699برلم  21191313، لٌد فى  111110111حسٌن زٌدان عبد الرازق ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 اكتوبر ابوالنمرس 6مكوجً ، بجهة : ش ابوعبٌدة الجراح من ش 

عن بٌع لحوم مجمدة  73781برلم  21191316، لٌد فى  111110111هٌثم دردٌر سٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 البٌهط-كفرطهرمس -ش دردٌر سٌد على 2وطٌور حٌه ، بجهة : 

عن محمصة بن ،  73784برلم  21191316، لٌد فى  51110111محمود دمحم احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 العمرانٌة-ش العروبة من ش عثمان محرم الطالبٌة 118بجهة : 

عن ثالجة حفظ  73789برلم  21191316، لٌد فى  1511110111اشرؾ عبده احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 ش ترعه الزمر ارض اللواء8فاكهه ، بجهة : 

عن بٌع  73811برلم  21191316، لٌد فى  311110111امل حمدى عبدالموى عبد النبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  427

 من ش عزالدٌن عمر امام كافٌه المجروشة21منظفات ، بجهة : 

عن مكتب استثمار  73827برلم  21191317، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،   والء شحته خلٌل سٌد  ، تاجر فرد -  428

 كرداسه -ؼرب الترعه  -عماري و مماوالت ، بجهة : شارع ترعه المرٌوطٌه

عن مخبز سٌاحً  73837برلم  21191317، لٌد فى  511110111مصطفى سمٌر علً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

 فٌصل -، بجهة : حاره الجناري من ش ابراهٌم ٌاسٌن من ش سالم 

ن كافٌه ، بجهة : ع 73861برلم  21191311، لٌد فى  51110111جالل حسن جالل سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 الهرم-ش ابوحازم مدكور فٌصل 31

عن مماوالت  73882برلم  21191311، لٌد فى  1111110111ابراهٌم فتحى محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 الدلى-ش ابوبكرالصدٌك الدور االرضى 18وتورٌدات ، بجهة : 

عن متعهد نمل عمال  73911برلم  21191311، لٌد فى  51110111اله ،  محمود دمحم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس م -  432

 كرداسة-العزبة ناهٌا -شارع حسن الحاج 11داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن  73917برلم  21191311، لٌد فى  311110111اٌمن عبد الرؤؾ رزق كارم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 سالٌة مكً -شارع عبد المجٌد رضوان  52ن ، بجهة : اكسسوارات محمول ولوازمها وكروت الشح

عن ورشة  74181برلم  21191318، لٌد فى  511110111مٌنا عاطؾ معوض عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 تصنٌع موبٌلٌا وباب وشبان ، بجهة : ش محمود سامى البارودى اوسٌم



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد  74126برلم  21191318، لٌد فى  51110111د ، رأس ماله ،  عالء دمحم جمال الدٌن صابر  ، تاجر فر -  435

 -الهرم  -الكنٌسة  2ش زٌن العابدٌن من ش عثمان محرم محل رلم  3وتوزٌع دواجن حٌة ، بجهة : 

عن ورشة  74112برلم  21191318، لٌد فى  1111110111لبان صموئٌل شحاته تودروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 من ش عشرة وراق العرب الوراق 6ش 35مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن بالى  74128برلم  21191318، لٌد فى  211110111فتحً ٌوسؾ فتحً مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  437

 -فٌصل  -ش العمدة مدكور  3ستٌشن ، بجهة : 

عن مطعم  74137برلم  21191319، لٌد فى  111110111س ماله ،  صابرٌن سعٌد دمحم على جاد  ، تاجر فرد ، رأ -  438

 الدلى-1شارع مصدق الدور االرضى محل رلم 21وكافتٌرٌا ، بجهة : 

عن مكتب  74214برلم  21191321، لٌد فى  111110111الهام عبد العاطً ابراهٌم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  439

 شبرامنت -مركز الجٌزة  -شرطة ابو النمرس تورٌد معادن ، بجهة : ش نمطة ال

عن بٌع مستلزمات  74217برلم  21191321، لٌد فى  51110111مهٌرة ٌحى محمود ٌحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 -كمبٌوتر ، بجهة : مساكن ام المصرٌٌن امام مدرسة شجرة الدر 

عن تجارة  74457برلم  21191327، لٌد فى  511110111ه ،  حسٌن احمد اسماعٌل فراج  ، تاجر فرد ، رأس مال -  441

 -الوراق  -جزٌرة دمحم  -كفر الحما  -س خاتم المرسلٌن الدائري  6وتوزٌع مواد ؼذائٌة جملة ، بجهة : 

عن تصدٌر ومماوالت  74484برلم  21191328، لٌد فى  111110111سٌد رزق حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 امه ، بجهة : ش دمحم ابراهٌم الشاطر الزمر بوالق الدكرورع

عن ورشة  74492برلم  21191328، لٌد فى  1111110111رامى سمٌر لمعى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 ش مراد ابراهٌم ش ترعه السواحل وراق الحضر الوراق17تمطٌع لٌزر مالبس ، بجهة : 

عن معرض رخام  74487برلم  21191328، لٌد فى  51110111حمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد طارق دمحم م -  444

 ش خالد برعى من ش اوالد على بشتٌل الوراق5وتشطٌباته ، بجهة : 

عن  74479برلم  21191328، لٌد فى  211110111عماد عبدالسالم عبدالبالى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 ش عبدالرازق جادهللا العمرانٌة1ركٌب وصٌانه مصاعد ، بجهة : تورٌد وت

عن بنسٌون ،  74515برلم  21191331، لٌد فى  1111110111احمد علً لمعً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 الهرم -بجهة : ش الصوت و الضوء نزله السمان 

عن  74232برلم  21191321، لٌد فى  51110111د ، رأس ماله ،  رأفت عبد المعطً عبد العزٌز عزو  ، تاجر فر -  447

 -ش سعد زؼلول  12تجارة البمالة وتشمل زٌوت بالتجزئة ، بجهة : 

عن تورٌدات وخدمات  74274برلم  21191321، لٌد فى  111110111سحر دمحم دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  448

 فٌصل -العشرٌن مدكور  -ش الشهٌد احمد حمدي  25: شمة بالدور التاسع بعد االرضً  زراعٌة ) صٌانة نباتات ( ، بجهة

عن  74299برلم  21191324، لٌد فى  51110111شرٌؾ شعبان دمحم عبدالحمٌد عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  449

 رطهرمس فٌصلش دمحم الزٌدى كف14توكٌال تجارٌة ، بجهة : شمة بالدور التاسع بعداالرضى 

عن مكتب  74316برلم  21191324، لٌد فى  111110111عبدالعظٌم ابراهٌم منسى كرارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : شارع الكورنٌش شبرامنت

عن مخبز  74424برلم  21191327ى ، لٌد ف 111110111سلٌمان دمحم المندورى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 كفرطهرمس فٌصل 3شارع ٌاسر بن عمار خلؾ مساكن شباب 15عٌش بلدى ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  74422برلم  21191327، لٌد فى  111110111دمحم فتحى صالح الدٌن احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : شارع الوحدة الصحٌه الزٌدٌةمكتب رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ودون المٌام 

عن تجارة اؼالل  74438برلم  21191327، لٌد فى  211110111دمحم مصطفى دمحم البوهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 ناهٌا-واعالؾ ، بجهة : الطرٌك االبٌض بجوار مسجد الطوٌل ناهٌا 

عن مكتب نظافه  73775برلم  21191315، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هٌثم عوض جاد ابراهٌم  -  454

 م كرداسة-وخدمات مع الجهات الحكومٌة ، بجهة : ابورواش 

ش 1عن عطارة ، بجهة :  73796برلم  21191316، لٌد فى  211110111نبٌل دمحم دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 بوالق الدكرور-عزبة ابواللٌل -طارق منسى  الفرٌد من ش

عن بٌع مواد ؼذائٌة  73797برلم  21191316، لٌد فى  51110111ٌاسر ٌسرى دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 العجوزة-ش الؽٌث 11ومنتجات البان ، بجهة : 

عن بٌع لطع ؼٌار  73816برلم  21191316، لٌد فى  1111110111احمد سعٌد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  457

 بوالق الدكرور-اول فٌصل-ش احمد عبدالعزٌز حامد1سٌارات وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : 

عن سوبر  73818برلم  21191317، لٌد فى  51110111محمود عبد هللا حنفً مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  458

 فٌصل -ش عبد حمٌد الهواري من ش المنشٌه  1ماركت ، بجهة : 

عن تجاره  73841برلم  21191317، لٌد فى  511110111اٌمن عبد المالن عزٌز ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

 الوراق -كفر الحما  -جزٌره دمحم  -ش المزرعه  4مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  73843برلم  21191317، لٌد فى  111110111اشرؾ ابراهٌم علً حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 بوالق الدكرور -ش سٌد رزق  9عمومٌه و تورٌدات ، بجهة : 

عن سوبرماركت ،  73875برلم  21191311، لٌد فى  511110111حسن خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود دمحم  -  461

 فٌصل-مٌدان كفرنصار بجوار مسجد كفرنصار 41بجهة : 

عن مكتب رحالت  73911برلم  21191311، لٌد فى  111110111جٌهان عبدالممصود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 بوالق الدكرور-ش الشرٌؾ صفط اللبن 3باعمال شركات السٌاحة ، بجهة :  دون المٌام

عن نمل  73899برلم  21191311، لٌد فى  51110111احمد حسن محمود عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 بوالق الدكرور -وشحن البضائع للؽٌر والتورٌدات العمومٌة ، بجهة : ش سعٌد سالم

عن مكتب  73925برلم  21191312، لٌد فى  111110111سعٌد عبدالرحمن عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم  -  464

 متعهد نمل عمال ورحالت داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : جزاٌة منشأة المناطر

عن  74127برلم  21191318، لٌد فى  511110111 عبد الؽفار سٌد عبد الرحٌم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  465

 كرداسه -صفط اللبن  -ش السالم من جمال عبد الناصر  4تجاره الحبوب و االؼذٌه ، بجهة : 

عن كوافٌر  74135برلم  21191319، لٌد فى  111110111خدٌجة عاشور احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 ش هضبة االهرام الهرمط ش الج351ٌحرٌمى ، بجهة : 

عن  74194برلم  21191318، لٌد فى  51110111دمحم عبدالرسول عبدالسالم خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  467

 الوراق-ش النصر من ش التل وراق العرب 18سوبرماركت ، بجهة : 

عن  74211برلم  21191321لٌد فى  ، 121110111عبد الكرٌم محمود عباس عبادة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  468

 -فٌصل  -اللبٌنً  -ش الصفا والمروة  2كمالٌات السٌارات ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب مماوالت ،  74444برلم  21191327، لٌد فى  111110111دمحم حسٌن دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

 شارع االهرام513بجهة : 

 74464برلم  21191327، لٌد فى  11111110111ٌد عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحمن سمٌر عبدالحم -  471

 الوراق-ش جمال عبدالهادى المومٌة العربٌة بشتٌل 19عن ادارة وتشؽٌل فنادق ومطاعم ، بجهة : 

عن تجارة  74469لم بر 21191328، لٌد فى  1111110111عبدالحفٌظ احمد دمحم مشرؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  471

 الوراق-شارع  مسبن الزهر وراق الحضر 9مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن خدمات  74471برلم  21191328، لٌد فى  2111110111احمد حسٌن ٌحى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  472

المٌام باعمال شركات السٌاحة( ، بجهة : شمة فى الدر  فندلٌه فى مجال تورٌد العماله ومكافحه الحشرات وتنظٌم رحالت )دون

 فٌصل-رلم ش المهندس فراج ب الكرور 11الخامس 

عن تعبئه و  74512برلم  21191331، لٌد فى  211110111اندرو مٌالد مٌخائٌل تناؼو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  473

 الوراق -العرب  وراق -ش حنفً دمحم عمر  3تؽلٌؾ مواد الؽذائٌه ، بجهة : 

عن اداره  74511برلم  21191331، لٌد فى  121110111اسامه مسعود ودٌع مرلص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  474

 فٌصل -ش المدم الشرٌؾ من ش الملن فٌصل  14مشروعات النظافه ، بجهة : 

عن تورٌد  74116برلم  21191314، لٌد فى  111110111خورشٌد عبدالحلٌم خلٌفه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  475

 بوالق الدكرور-ش لرنى اللبان مدٌنة عامر زنٌن 14مالبس واحذٌة ، بجهة : 

عن عرض  74275برلم  21191321، لٌد فى  211110111احمد محمود احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

 به من ش عثمان محرم الطالبٌةأ ش العرو 211وشراء تون تون لحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن  74256برلم  21191321، لٌد فى  511110111عبد الرازق عربى عبد الرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  477

 فٌصل - 5ش اللبٌنى الدور  4تورٌدات عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : 

عن تورٌد  74298برلم  21191324، لٌد فى  311110111  تامر دمحم عبدالحافظ ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  478

 وصٌانه وتركٌب الدش ومستلزماتة ، بجهة : االخصاص مركز منشاة المناطر م امبابة

عن استثمار  74279برلم  21191321، لٌد فى  251110111سامح احمد دمحم احمد ٌالوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  479

 ش عبده ؼراب ناهٌا بوالق الدكرور3مارٌة ، بجهة : عمارى وادارة مشروعات ع

عن  74317برلم  21191324، لٌد فى  5111110111دمحم شولً عبد الرحمن معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 -العجوزة  -ارض اللواء  -مصنع شنط جاهزة ، بجهة : ش ابراهٌم محروس 

عن بماله ، بجهة  74414برلم  21191326، لٌد فى  111110111، رأس ماله ،   اسامة حسنى دمحم حسانٌن  ، تاجر فرد -  481

 ش مسجد فلفل من ش االلصر امبابة11: 

عن مكتب مماوالت  74393برلم  21191326، لٌد فى  511110111اسامه صابر دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

 كرداسه -برن الخٌام  -فى مجال المماوالت ، بجهة : ش وهبه بٌومى من ناهٌا  عمومٌة وتورٌدات عمومٌة واعمال شبكات متكامله

 74526برلم  21191331، لٌد فى  111110111عبد المنعم عبد الحمٌد عبد المنعم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  483

 -مرانٌه عن مماوالت و استثمار عماري ، بجهة : ش احمد عبد العزٌز من ش عثمان محرم الع

عن مكتب  73681برلم  21191313، لٌد فى  111110111سٌد عباس حسٌن عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  484

 الوراق -ش الخلفاء الراشدٌن بجوار مسجد ابراهٌم عطٌه جزٌره وراق الحضر  9مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن سٌرامٌن  73794برلم  21191316، لٌد فى  211110111،   سامى ٌوسؾ شحاته ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  485

 العمرانٌة-ش المستشفى 12، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 73815برلم  21191316، لٌد فى  5111110111شرٌؾ شولى الجوهرى الجوهرى الشال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  486

 فؤاد سعٌد ع غ العمرانٌهش مكة المكرمة الدكتور دمحم 2عن مماوالت وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن ممله ، بجهة :  73812برلم  21191316، لٌد فى  51110111حسنى احمد عبدالعال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  487

 العمرانٌة-ش العروبة الطالبٌة 91ش حسٌن الضبع رلم 1

عن ورشه  73823برلم  21191317، لٌد فى  111110111مها عبد الصادق دمحم عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  488

 -تفصٌل مفروشات و مالبس جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : كوبري ابو احمد ش الخلفاء الراشدٌن بنً ٌوسؾ 

عن تجمٌع وتشطٌب  73817برلم  21191316، لٌد فى  511110111ماله ،   عادل محمود دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس -  489

 وتورٌد مراتب سوست ، بجهة : عرب ثراب ش الصلٌبه شبرامنت ابوالنمرس

عن مماوالت  73836برلم  21191317، لٌد فى  511110111فتحً ابراهٌم ؼزالً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 -ارض اللواء -ش دمحم اسماعٌل النجار  14ٌه و التشٌٌد و البناء ، بجهة : عمومٌه و تورٌدات عموم

عن بماله  73835برلم  21191317، لٌد فى  511110111علً السٌد عبد الباسط عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 الهرم -ش زكرٌا الحجاوي الشعب سابما اول الهرم  6محل  91، بجهة : 

عن مكتب  73854برلم  21191311، لٌد فى  111110111د مصطفى جاب هللا ؼازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماج -  492

 العمرانٌه-شارع دمحم نار من فتحى الشرابى نزلة البطران 3الدارة المطاعم ، بجهة : 

عن تورٌد  73891برلم  21191311، لٌد فى  51110111عمرو على دمحم عى ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  493

-ش حمدى سلٌمان امتداد ش دمحم على ربٌع الثالثٌنى العشرٌن مدكور12عمار12مستلزمات طبٌة دون االدوٌة ، بجهة : شمة بالدور 

 فٌصل

عن تورٌدات  73943برلم  21191312، لٌد فى  111110111مرٌم ٌوسؾ مرهم فهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  494

 العمرانٌه-ش عبدالرازق حنفى من ش الدكتور 29هة : عمومٌة ، بج

عن نمل عمال  73928برلم  21191312، لٌد فى  51110111احمد حلمى صبحى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  495

 فٌصل-ش اجٌاد المرٌوطٌة شمة الدور االرضى 8داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن مكتب  73921برلم  21191312، لٌد فى  111110111فرد ، رأس ماله ،  رانٌا دمحم عبدالكرٌم الجره  ، تاجر  -  496

 امبابة-مدٌنة التحرٌر -+1شارع بلون 27تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن جمع مخلفات  74185برلم  21191318، لٌد فى  111110111شرٌؾ فتحى سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  497

 نجم من التحرٌر بوالق الدكرورالدواجن ، بجهة : ش فاروق 

عن ورشة  74117برلم  21191318، لٌد فى  111110111بالل جمعة عاشور احمد زعفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  498

 -سمكرة ، بجهة : زمام شبرا منت ش الثالثٌنً خلؾ مصنع البصل ابو النمرس مركز الجٌزة 

عن  74187برلم  21191319، لٌد فى  11110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌر المؤمنٌن صالح الدٌن منصور   -  499

 -الوراق  -وراق الحضر  -ش العزبة التجاري من ش المسبن  19مكتب اتصاالت وخدمات محمول ، بجهة : 

بٌع  عن مركز 74211برلم  21191321، لٌد فى  1111110111دمحم حسن مرسً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 -امبابة  -ش االعتماد المنٌرة الؽربٌة  31وصٌانة كمبٌوتر ، بجهة : 

عن مماوالت ،  74231برلم  21191321، لٌد فى  111110111اٌهاب ثروت تمً عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 -ب الدكرور  -ابو اللٌل  -ش محمود عبد هللا  9بجهة : 

عن تورٌدات  74238برلم  21191321، لٌد فى  511110111د  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسٌن حسب هللا دمحم احم -  512

 عمومٌة ومعدات ثمٌله ، بجهة : ش الشئون االجتماعٌه جزٌرة دمحم الوراق



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  74317برلم  21191324، لٌد فى  5111110111دمحم شولً عبد الرحمن معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

بملن /  -مركز ساللته  -ش احمد عبد الرحمن معوض  3عمار رلم  -جاهزة ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان / الطواٌل مصنع شنط 

 احمد شولً عبد الرحمن

عن تجارة  74326برلم  21191324، لٌد فى  111110111محمود نعٌم عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 حدة الصحٌه من ش السوق منشاة المناطر م امبابةاسمان مملحة ، بجهة : ش الو

عن مكتب  74423برلم  21191327، لٌد فى  111110111بسٌونى سعد عمر عرٌبة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 شارع خلؾ الوحدة البٌطرٌة الزٌدٌة18رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 

عن سوبر  74453برلم  21191327، لٌد فى  111110111زٌنب حفناوي علً شعراوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 -فٌصل  -ش دمحم حسن من ش كفر طهرمس  2ماركت ، بجهة : 

عن بٌع  74486برلم  21191328، لٌد فى  211110111رضوا صالح ساٌح مهلل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

 ش على فرج ش المدرسة الرشاح ب الدكرور1سسورات ممول ، بجهة : اك

عن مكتب  73729برلم  21191314، لٌد فى  51110111ناصر دمحم السٌد عبد المجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 مماوالت ، بجهة : ش الرحمن من ش داٌر الناحٌه عزبة جبرٌل بالدور االول بعد االرضى ؼرفة فى شمة

عن مصنع  74368برلم  21191326، لٌد فى  211110111اشرؾ صابر عبدالجواد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

 ش دمحم مدبولى ناصٌة  ش فتحى طلب المعتمدٌة كرداسة32مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

 16عن مملة . ، بجهة :  74362برلم  21191325لٌد فى  ، 21110111احمد دمحم احمد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 -الوراق  -بشتٌل  -ش خالد بن الولٌد 

عن بوٌات ،  74115برلم  21191314، لٌد فى  211110111عماد عادل فوزى رٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 ارض الحداد -ش مجد السالم  9بجهة : 

عن مكتب  74163برلم  21191317، لٌد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  فادي سعد ؼطاس العرٌؾ  ، ت -  512

 -اوسٌم  -مركز اوسٌم  -رحالت ونمل عمال داخل ج . م . ع دون المٌام بأعمال شركات السٌاحة ، بجهة : االبعدٌة 

عن مكتبة . ، بجهة :  74154 برلم 21191319، لٌد فى  51110111دمحم حسٌن عزت احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 -فٌصل  -الطوابك  -ش دمحم دمحم مبرون بجوار مدرسة جاد هللا الخاصة كعبٌش 

عن بماله  74351برلم  21191325، لٌد فى  2111110111كرم راضى عوض مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 نصؾ جمله ، بجهة : ش ترعه السواحل جزٌرة دمحم لسم الوراق

عن بٌع لطع ؼٌار  73959برلم  21191313، لٌد فى  111110111كٌرلس جاد فكرى متى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 ع غ -ش فتحى احمد من الثالثٌنى  1واكسسوار المحمول ) دون االنترنت ( ، بجهة : 

عن تورٌدات  74128برلم  21191314، لٌد فى  51110111هبة هللا احمد عبد الهادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 -الهرم  -ل هضبة االهرام  89عمومٌة ، بجهة : 

عن ورشه  73979برلم  21191313، لٌد فى  51110111اسامة سالمة عبدالفتاح على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

 تصنٌع مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : الكوم االحمر ش مسجد الوحدة

عن مكتب تأجٌر  73995برلم  21191314، لٌد فى  121110111تامر عبدالعظٌم كامل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 الوراق-سٌارات ، بجهة : شارع كفر السلمانٌة وراق العرب 

عن مكتب  74148برلم  21191317، لٌد فى  21110111لمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد فتحى فكرى عبدا -  519

 ش سكة الحاج على المعتمدٌة كرداسة1متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رة عن تجا 74261برلم  21191321، لٌد فى  211110111ٌسرى ابراهٌم عبد النبى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 وردان منشاة المناطر م امبابة -المبٌدات والبذور الزراعٌة ، بجهة : كفر ابو الحدٌد 

عن محل مالبس  74268برلم  21191321، لٌد فى  51110111مصطفى خالد دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 -وراق ال -وراق الحضر  -ش كورنٌش النٌل  6جاهزة دون الزى العسكري . ، بجهة : 

عن بٌوتً سنتر ،  74419برلم  21191326، لٌد فى  111110111بٌوتً سنتر امنٌة السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 -فٌصل  -شمة بالدور االول بعد االرضً  -ش مصطفى علً من ش العشرٌن  1بجهة : 

عن محل بٌع  73667برلم  21191313، لٌد فى  35111.111عفٌفى بخٌت عبدالمجٌد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 فٌصل-الطوابك -ش كعبٌش4مفروشات وستائر والمشة وانتٌكات ، بجهة : 

عن معرض  73687برلم  21191313، لٌد فى  121110111هاله مصطفى احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 الهرم-االخضر  الكوم-مكرر شارع سهل حمزة 13مطابخ واثاث ، بجهة : 

عن تجاره و  73896برلم  21191311، لٌد فى  111110111عادل عبد الفتاح دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

 بوالق الدكرور - 1ش الشرفا ترعه عبد العال  2لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن مكتب متعهد نمل  73893برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم ادهم حافظ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 -المناطر الخٌرٌه  -الرهاوي  -عمال داخل )ج.م.ع( ، بجهة : طرٌك المعهد الدٌنً 

عن تجاره  73948برلم  21191312، لٌد فى  211110111مارن كسبان كسوات ارمانٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  527

 فٌصل -العشرٌن  -صطفى الشحات ش اٌمن م 22اخشاب ، بجهة : 

عن تصنٌع  41974برلم  21191312، لٌد فى  5111110111ولٌد محمود عبد الحمٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

 اكتوبر 6مدٌنة  471م لطعه  311كٌماوٌات ، بجهة : مخازن الشباب 

عن تصنٌع  41974برلم  21191312، لٌد فى  5111110111،  ولٌد محمود عبد الحمٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  529

 عمرانٌة -ش التوحٌد من ش عدوى سلٌم  18كٌماوٌات ، بجهة : 

عن مكتب  74311برلم  21191324، لٌد فى  121110111مصطفى احمد حسن عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 ش ترعه العٌاط كرداسة تصدٌر مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة :

عن تورٌد  74331برلم  21191324، لٌد فى  1111110111عالء محمود عبدالكرٌم زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 ش دمحم كمال من ش المناٌا ب الدكرور48ورق ترانسفٌر للحلوٌات ، بجهة : 

عن مكتب تورٌد  73739برلم  21191314، لٌد فى  211110111شٌماء احمد دمحم عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 جزٌرة الدهب -ح عبد الفضٌل من عباس العماد  4مالبس جاهزة ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : 

عن مخبز افرنجً  73735برلم  21191314، لٌد فى  111110111حسام خالد محمود همام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  -المدٌنة المنورة  ش 4، بجهة : 

عن مكتب  73749برلم  21191315، لٌد فى  1111110111صالح عبدالعلٌم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 العجوزة-شارع ابوخلؾ ارض اللواء الطرٌك االبٌض 68تورٌدات عمومٌة ومماوالت عامه ، بجهة : 

عن مكتب  74169برلم  21191319، لٌد فى  511110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامح ذكى جرجس سعد  ،  -  535

 م التحرٌر امبابة37ش 39تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن محل عطارة  74361برلم  21191325، لٌد فى  111110111اكرام جمعه دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 الهرم-اسباتس  ش المدس من عزالدٌن عمر9، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  74373برلم  21191326، لٌد فى  111110111هانى دمحم نجٌب صالح عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  537

 ش فتحى شاكر65مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : العمرانٌة 

عن  74381برلم  21191326، لٌد فى  211110111احمد مصطفى شرٌؾ دمحم شرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  538

 ش سورٌا المهندسٌن11اكسسوار محمول ومستلزمات محمول ، بجهة : 

عن تجارة  74111برلم  21191314، لٌد فى  211110111ٌسرى انور دمحم محمود زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  539

 فٌصل-عاصم ابواب مصفحة ، بجهة : ناصٌة حارة ٌاسٌن مرعى ترعه عبدالعال واحد خرطة 

عن مكتب  74141برلم  21191317، لٌد فى  51110111مجدى دمحم عبدالرحمن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 ش االسالم من ش الدكتور دمحم فؤاد سعٌد ع غ العمرانٌه17تورٌد مستلزمات طبٌة دون االدوٌة ، بجهة : 

عن ادارة  74296برلم  21191324، لٌد فى  111110111رد ، رأس ماله ،  خالد محى الدٌن احمد الخطٌب  ، تاجر ف -  541

 شارع زؼلول مشعل الهرم52وتجهٌز كافٌهات لبٌع مشروبات ساخنه ، بجهة : 

عن محل  74297برلم  21191324، لٌد فى  111110111محمود عبده عمر حسن الدمٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 شارع الحرٌة خلؾ كازٌون اوسٌم18بجهة :  بٌع نظارات شمسٌة ،

عن بوتٌن ادوات  74244برلم  21191321، لٌد فى  51110111شٌماء السٌد دمحم احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

 شارع عبدهللا سعد من ش كعبٌش طوابك ناصٌة الشارع سوبرماركت الرحمن فٌصل4تجمٌل ، بجهة : 

عن تورٌدات  74251برلم  21191321، لٌد فى  1111110111الحمٌد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على سٌد عبد  -  544

 العمرانٌه-ش العدوى من ش عدوي سلٌم ع غ 17عمومٌة ، بجهة : 

عن مماوالت  74252برلم  21191321، لٌد فى  1111110111فرٌد عبدالرحٌم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

 ش خلؾ سنترال زنٌن بوالق الدكرور3ؼاز طبٌعى( ، بجهة : -صرؾ صحى-)شبكات مٌاه

عن  74265برلم  21191321ى ، لٌد ف 251110111احمد عبدالرحٌم رضوان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 ب ناصر الثورة الهرم7تورٌدات عامه ، بجهة : 

عن تورٌدات  73683برلم  21191313، لٌد فى  51110111خالد انور عبد الفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  547

 بوالق الدكرور -ش لاعود خلٌل همفرس  43عمومٌه ، بجهة : 

عن  73664برلم  21191313، لٌد فى  111110111الكاشؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ممدوح طه حسٌن  -  548

 الدلى-ش جده 34مماوالت عمومٌة وتشطٌبات ، بجهة : 

عن مكتب وبٌع  73665برلم  21191313، لٌد فى  111110111اشرؾ دمحم على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  549

 كرداسة-ش جده بجوارمستشفى ناهٌا 7والطباعه( ، بجهة : مستلزمات مكتبٌة )دون االحبار 

عن  73811برلم  21191316، لٌد فى  211110111اٌمن عبدالفتاح عبدالمادر الجابرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 ش االمل كولدٌر جزٌرة الذهب8مكتب تورٌدات وتركٌب فالتر مٌاه وصٌانه لدى الؽٌر ، بجهة : 

عن مخبز  73916برلم  21191311، لٌد فى  121110111رشاد بؽدادى عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد -  551

 م امبابة -افرنجى وحلوانى ، بجهة : برلاش ش السوق بجوار الجامع االبٌض مركز م المناطر 

عن  73921برلم  21191311لٌد فى ،  5111110111فرحات ابراهٌم السٌد السٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

 -المطبعة  -المنشٌة  -شارع ٌوسؾ الصدٌك  2( ، بجهة : 19والمجموعة  6من المجموعة  36استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمرة 

 فٌصل -ناصٌة الشارع كافٌه الملن فاروق 

عن تجارة  73929برلم  21191312ٌد فى ، ل 111110111خالد على عبدالرحٌم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  553

 فٌصل-مدخل البدرشٌن ترعه عبدالعال 1وسائل النمل الخفٌؾ ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌدات  73984برلم  21191313، لٌد فى  51110111رجب علً حسٌن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 فٌصل -انً حالٌا شارع دمحم صبحً المحامً سابما ال حمد الث 8ومماوالت ، بجهة : 

عن تورٌدات  73981برلم  21191313، لٌد فى  111110111رجب عٌد حسٌن عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

 الحرانٌة -عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة والتصدٌر ، بجهة : شارع مدرسة الحٌاة 

عن بٌع  74413برلم  21191326، لٌد فى  11111.111احمد خلؾ هللا عبدالعال محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 ش مسجد و فلفل من ش االلصر امبابه11فاكهه ، بجهة : 

عن تجارة االدوات  74417برلم  21191326، لٌد فى  511110111ٌاسر مشهور دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  557

 سمٌل -ترعه السواحل  5الصحٌه ، بجهة : 

عن معرض  74397برلم  21191326، لٌد فى  511110111صبحً لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌماء ماهر  -  558

 ابو النمرس -لبٌع و شراء السٌارات ، بجهة : شبرامنت ارض الشون 

عن تصنٌع  74436برلم  21191327، لٌد فى  511110111عثمان دمحم احمد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  559

 البراجٌل -ت وتجارتها ، بجهة : الحفرٌةشكمانا

عن تجارة مالبس  74461برلم  21191327، لٌد فى  31110111صابر عمر دمحم خلؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 -احمد ماهر  -ش سكة الناصر  12داخلً حرٌمً ، بجهة : 

عن تجاره  74518برلم  21191331، لٌد فى  211110111احمد حسن محمود عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 البراجٌل -طرٌك البراجٌل م.اوسٌم  -ش انور عالم  1لطع ؼٌار تون تون ، بجهة : 

عن مماوالت  73689برلم  21191313، لٌد فى  1111110111عمرو السٌد جوٌه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 فٌصل -كعابٌش  -وده ش دمحم نبٌل ج 28عمومٌه ، بجهة : 

عن صبانه ،  73685برلم  21191313، لٌد فى  121110111رامز عادل عطٌة عطوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

 امبابة-ش النصر ارض الجمعٌه 37بجهة : 

ب متعهد نمل عن مكت 73671برلم  21191313، لٌد فى  11110111هبه على سالم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

 ش اللٌثى خلؾ المدرسة االعدادٌة 9عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : المعتمدٌة 

عن مكتب  73773برلم  21191315، لٌد فى  111110111محمود كمال خضر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 -جدول كرداسة بنً م -تجهٌز وتورٌد الوجبات الؽذائٌة ، بجهة : بجوار مدرسة الشهٌد اسالم مكاوي 

عن مكتب  73776برلم  21191315، لٌد فى  111110111نورا حسام محمود سٌؾ الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 كرداسة-خدمات فندلٌة )نظافة ( ، بجهة : ش المعسكر ابورواش 

عن سوبرماركت ،  73782برلم  21191316، لٌد فى  111110111دمحم زكرٌا محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  567

 المنٌب-ش مكة المكرمة متفرع من جسر الكونٌسة 2بجهة : 

عن بٌع مالبس  73821برلم  21191317، لٌد فى  251110111سمٌره رافت دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  568

 بوالق الدكرور -ش شحاته الجمل  11جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن بماله  73871برلم  21191311، لٌد فى  111110111رباب رأفت محمود سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  569

 العمرانٌه-شارع محمود سٌد عبدهللا من ش سٌد عبدهللا 2تموٌنٌة ، بجهة : 

عن معرض  73868رلم ب 21191311، لٌد فى  111110111سعد محمود مصطفى خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

 الهرم-نزلة السٌسً-شارع عبدالمجٌد الحمرى تماطع ش ترعه السٌسً 1حلوٌات ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله جافه ،  73911برلم  21191311، لٌد فى  111110111عصام دمحم رشاد دمحم شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

 ش الجوهرى ابولتاده بوالق الدكرور25بجهة : 

عن تأجٌر سٌارات ،  74179برلم  21191318، لٌد فى  11110111ٌاسر سعد دمحم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  572

 ش خالد من ش عمر ابن ابى ربٌعه الهرم11بجهة : 

عن صٌدلٌه ،  74198برلم  21191318، لٌد فى  111110111محمود ماهر حسن حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  573

 بوالق الدكرور -ش ابو بكر الصدٌك  73ة : بجه

عن مكتب  74131برلم  21191319، لٌد فى  111110111خلؾ علً احمد علً اللبودي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  574

 -م امبابة  -تورٌد شتالت فاكهة ، بجهة : ابو رواش ش ترعة اللبٌنً بجوار مصنع مونجٌنً 

عن مالبس  74121برلم  21191318، لٌد فى  211110111ماٌكل فرج مرلس عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  575

 ش دمحم حجازى المنٌره الؽربٌة امبابة19جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن محل جزارة ،  74218برلم  21191321، لٌد فى  51110111سٌد دمحم مبرون خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  576

 -مدكور  -ش الشوربجً من ش عطا هللا  8بجهة : 

عن مكتب  74481برلم  21191328، لٌد فى  111110111امٌن رأفت ماهر امٌن عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  577

 البلد م منشاة المناطر منشاة المناطر رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : مناشى

عن  74519برلم  21191331، لٌد فى  121110111عفاؾ دمحم عبد الممصود محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  578

 امبابه -تورٌدات عمومٌه ، بجهة : ش فٌال الفلسطٌنً منشاه المناطر م.امبابه 

عن بٌع ادوات  74445برلم  21191327، لٌد فى  51110111رد ، رأس ماله ،  دمحم احمد احمد دمحم الحاوى  ، تاجر ف -  579

 منزلٌة ، بجهة : ش ناهٌا البلد  خلؾ مسجد العرٌان ناهٌا

عن مكتب مماوالت ،  74467برلم  21191327، لٌد فى  111110111دمحم صابر ٌونس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

 -الوراق  -وراق الحضر  -بجوار مخبز شعٌب بجهة : جزٌرة وراق الحضر 

عن بٌع  74454برلم  21191327، لٌد فى  251110111محمود مؤمن فكرى بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

 شارع نبٌل عبده من ش احمد لطفى السٌد المساحه الهرم3اكسسورات محمول ، بجهة : 

عن تجارة ادوات  74446برلم  21191327، لٌد فى  51110111، رأس ماله ،  سمٌر ٌوسؾ مٌخائٌل نحله  ، تاجر فرد  -  582

 شارع سوهاج خلؾ الكابالت الوراق24كهربائٌة ، بجهة : 

عن بٌع منتجات  74473برلم  21191328، لٌد فى  151110111ثابت صدٌك بخٌت سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  583

 فٌصل-الجٌنٌة المنشٌة الطوابك  ش محمودعلى من ش14ورلٌه ، بجهة : 

عن محل احذٌه ،  74517برلم  21191331، لٌد فى  511110111احمد كرم كمال فاٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  584

 البراجٌل -ش سٌد مكاوي طرٌك البراجٌل م.اوسٌم  1بجهة : 

عن مكتب نمل  73672برلم  21191313، لٌد فى  11110111والء دمحم عبدالعزٌز عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  585

 كرداسة-عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : ش فتحى تهامى المعتمدٌة 

عن شتالت  73811برلم  21191316، لٌد فى  511110111اٌمن حسنى دروٌش مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

 ش محرم العمرانٌه19زراعٌه ، بجهة : 

عن تورٌد لطع  73822برلم  21191317، لٌد فى  111110111م السٌد الرفا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ابراهٌ -  587

 بوالق الدكرور -ارض اللواء  -ش الشهداء  25ؼٌار سٌارات ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌد وتركٌب عن تور 73785برلم  21191316، لٌد فى  51110111احمد دمحم عرابى ابولٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  588

 الباوٌطى-مهمات الطاله المتجددة ، بجهة : الواحات البحرٌة

عن تورٌد مالبس  73791برلم  21191316، لٌد فى  71110111سامح احمد دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  589

 فٌصل-ش التوحٌد التعاون 5جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن ورشة  73861برلم  21191311، لٌد فى  1111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نهى سمٌر شفٌك صلٌب  -  591

 جزٌرة دمحم-مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : ش سمٌر فرج من ش ترعه السواحل 

عن تصنٌع  73869برلم  21191311، لٌد فى  51110111احمد محمود دمحم فتحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  591

ش الؽرٌب م 83تحضرات تجمٌل والعطور والصابون لدى الؽٌر وتوزٌع وتسجٌل المنتجات لدى الجهات المختصة ، بجهة : مس

 العجوزة-عمبه 

عن محل بٌع  73911برلم  21191311، لٌد فى  51110111اسالم فتحى  حسن عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  592

 العمرانٌه-ورمان اسفلت )ش التوحٌد( المجزر االلى ش اال 22ابواب وشبابٌن خشب ، بجهة : 

عن ورشه  74116برلم  21191318، لٌد فى  1111110111صالح كمال عبد المنعم امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  593

 الوراق -حداده كرٌتال ، بجهة : ش ترعه السواحل بجوار مصنع الرخام وراق العرب 

عن صناعة  74111برلم  21191318، لٌد فى  511110111د كٌالنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد الحمٌد سٌ -  594

 -وراق العرب الوراق  -ش دمحم حنفً  11كراسً البامبو الرٌتان ، بجهة : 

عن مكتب  74141برلم  21191319، لٌد فى  51110111هاله احمد محمود عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  595

 رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : لرٌة بنى سالمة عزبة جاد عٌسى مركز منشاه المناطر م امبابة

عن  74118برلم  21191318، لٌد فى  5111110111مصطفى ابراهٌم حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  596

 شنبارى اوسٌمتسمٌن عجول وجزارة ومعمل البان ، بجهة : ش مصطفى ابراهٌم 

عن مصنع  74181برلم  21191319، لٌد فى  1111110111امل شولً احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  597

 -الوراق  -وراق العرب  -ش احمد علً مرسً من ش خط الؽاز خلؾ شركة الؽاز  2حلوٌات ، بجهة : 

عن تصلٌح  74216برلم  21191321، لٌد فى  511110111،  دمحم ٌحى المدرن دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  598

وصٌانة االجهزة الطبٌة ومستلزمات ادوات التجمٌل ، بجهة : برج مكه ش مبرون مبارن من ش عمر بن الخطاب ش الصفا 

 -فٌصل  -الطوابك بالدور الثامن  -والمروة 

عن مكتب  74498برلم  21191328، لٌد فى  11110111محمود عبدالرؤوؾ احمد بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  599

 ش احمد بن طولون وراق العرب الوراق13متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن ترزى  74497برلم  21191328، لٌد فى  51110111رامى دمحم رشاد حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 ش ابوبكر الصدٌك من ش المنشٌة مٌدان الساعه طرٌك كفرطهرمس الطالبٌة فٌصل18رجالى وحرٌمى ، بجهة : محل بالعمار 

عن تصدٌر و تورٌدات  74513برلم  21191331، لٌد فى  51110111احمد سٌد فراج علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 الهرم -ع هضبه االهرام  311عمومٌه و مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن تورٌد وتصنٌع  74312برلم  21191324، لٌد فى  311110111دمحم على لٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد  -  612

 العجوزة-ش طارق حجاج ارض اللواء 51/52كراسى وترابٌزات بامبو ورتان ، بجهة : 

عن ورشة  74323برلم  21191324، لٌد فى  511110111حسن المطب عمر عبدالنعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 ش حسٌن عثمان التعاون الودر االول بعداالرضى فٌصل25مالبس حرٌمى كاجول ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  74391برلم  21191326فى  ، لٌد 511110111محمود صالح محمود دمحم خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 4ش فٌصل برج الخلٌفه الدور الثانى شمة  181توزٌع وتصدٌر منتجات المطاحن المحلٌه والحاصالت الزراعٌة ، بجهة : 

عن صٌانة وتورٌد  74416برلم  21191326، لٌد فى  111110111احمد عادل احمد الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 -فٌصل  -ش ٌوسؾ جمال من ش كعبش  17لمطابخ والفنادق ، بجهة : وتركٌب معدات ا

عن مماوالت ،  74433برلم  21191327، لٌد فى  211110111محمود بسٌونً السٌد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 بوالق الدكرور-المساحة فٌصل-ش السالم امام المعهد التربٌة الرٌاضٌة 6بجهة : 

عن لطع ؼٌار  74522برلم  21191331، لٌد فى  5111110111فراج عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   علً سٌد -  617

 العمرانٌه -المرٌوطٌه  -ناصٌه ناجً عٌسً من ش الثالثٌنً الجدٌد  1سٌارات استٌراد )استعمال( ، بجهة : 

عن تورٌدات ادوات  73676برلم  21191313لٌد فى  ، 51110111عبدهللا شولى سٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

 العمرانٌة-ش الشٌخ حسن من ش الثالثٌنى ع غ 13مكتبٌة وهداٌا ، بجهة : 

عن شتالت  73813برلم  21191316، لٌد فى  211110111محمود احمد عبدالعظٌم المن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

 ش ترسا العمرانٌه13زراعٌه ، بجهة : 

عن  73821برلم  21191317، لٌد فى  151110111هشام مراد محمود حسٌن الزمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

التورٌدات العمومٌه فٌما هو مسموح به لانونا والامه و تشؽٌل الثالجات و المحطات الخاصه بحفظ الحاصالت الزراعٌه و المنتجات 

 كرداسه -تجمٌدها و التصدٌر ، بجهة : ناهٌا بجوار بنزٌنه مجدي الزمر  الصناعٌه و المواد الؽذائٌه و تبرٌدها و

عن تورٌد وتركٌب  73851برلم  21191311، لٌد فى  1111110111دمحم حسن على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

ش الشٌشٌنى 5ةواالنترنت  ( ، بجهة : وصٌانه اجهزة المرالبه واالنذار واالطفاءوالتوكٌالت التجارٌة )دون خدمات االمن والحراس

 المرٌوطٌة-

عن  73859برلم  21191311، لٌد فى  111110111احمد دمحمٌن سٌد احمد الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 الهرم-ش حسن دمحم من ش استدٌو االهرام 3تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن نمل عمال داخل  73877برلم  21191311، لٌد فى  211110111ه ،  سامى سٌد محروس  ، تاجر فرد ، رأس مال -  613

 ح على دٌبون ش سعد زؼلول3ج.م.ع ، بجهة : 

عن مكتب تورٌد  73887برلم  21191311، لٌد فى  111110111احمد فوزى محمود حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 اوسٌم-ى م اوسٌم مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : طرٌك الناد

عن مماوالت  73915برلم  21191311، لٌد فى  31111110111مصطفى دمحم مصطفى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

ش دمحم حجازي  126( ، بجهة : 19و المجموعه  6من المجموعه  36عمومٌه و تورٌدات و استٌراد و تصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 امبابه -مدٌنه التحرٌر 

عن  73915برلم  21191311، لٌد فى  111110111ٌاسمٌن رجب عبدالسالم عبدالمحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 بٌع كشرى ، بجهة : الطرٌك الرئٌسً المولؾ م منشاه المناطر ذات الكوم

عن تصنٌع وبٌع  73898برلم  21191311، لٌد فى  51110111دمحم ابراهٌم عبدالتواب سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  617

 العمرانٌه-ش الشهٌد حسن العبد من ش ترعه الزمر ع غ 17احذٌة وشنط جمله ولطاعى ، بجهة : 

عن تجارة المواد  74181برلم  21191318، لٌد فى  21110111رفعت امٌن ابراهٌم امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

 المنٌب-سٌد العسكرى من مصنع المكرونة  ش11الؽذائٌة وسجائر جمله ، بجهة : 

عن مكتب  74191برلم  21191318، لٌد فى  51110111السٌد دمحمٌن مؽازى عبدالوارث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

 ش احمد محمود الثانى صفط اللبن بوالق الدكرور12متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة  74111برلم  21191318، لٌد فى  251110111لنعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر بدرى سلٌمان عبد ا -  621

 المعتمدٌه -خامات بالستٌكٌه ومستلزماتها ، بجهة : كوبرى ابو عمٌره 

عن سوبر ماركت  74193برلم  21191321، لٌد فى  51110111احمد دمحم احمد صاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 -ش احمد زكرٌا من ش المنشٌة فٌصل  2، بجهة :  والبان

عن ورشة  74163برلم  21191319، لٌد فى  111110111محمود محروس محمود علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 -م امبابة  -مركز منشأة المناطر  -ذات الكوم  -مٌكانٌكً سٌارات ، بجهة : عزبة االصالح الزراعً 

عن تجارة موبٌلٌا ،  74217برلم  21191321، لٌد فى  51110111شحاته شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد جابر  -  623

 المهندسٌن -ش اسراء المعلمٌن من مٌدان لبنان  1بجهة : 

عن  74242برلم  21191321، لٌد فى  111110111حاتم صبحى الصاوى جاد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

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

عن مماوالت ، بجهة :  74421برلم  21191327، لٌد فى  111110111احمد جاد سالم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 منشأة رضوان مركز منشاة المناطر م امبابة

عن مماوالت  74456برلم  21191327، لٌد فى  5111110111احمد عبد العال عوٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

عامة وتورٌدات عمومٌة وتورٌد وتركٌب االجهزة الكهربائٌة واجهزة االضاءة الحدٌثة واستٌراد وتورٌدات معدات االنارة واالجهزة 

 -الهرم  -البوابة الثانٌة  -ن هضبة االهرام  8كل ما هو مسموح به لانونا ، بجهة :  الكهربائٌة واالنظمة الذكٌة واالستٌراد فً

عن بٌع  74494برلم  21191328، لٌد فى  111110111عماد طارق انور عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  627

 -الطالبٌة  -رم ش علً مبارن من ش عثمان مح 73وتورٌد مشؽوالت الفضة واالكسسوارات ، بجهة : 

عن استٌراد  74474برلم  21191328، لٌد فى  21111110111دمحم ابراهٌم السٌد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

 ( ، بجهة : منشاة رضوان مركز منشاة المناطر م امبابة19والمجموعه 6من المجموعه36وتصدٌر )فٌماعدا الفمرة

عن مماوالت  74496برلم  21191328، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    صبرى دمحم عبدالعزٌز خطاب -  629

 ش كورنٌش النٌل وراق الحضر الوراق3وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن  74516برلم  21191331، لٌد فى  151110111طارق عبد السالم ابراهٌم عبد الواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 الوراق -وراق العرب  -، بجهة : ش الدٌن الخالص من ش التل محل جزاره 

 74318برلم  21191324، لٌد فى  111110111احمد جمال عبدالناصر حسٌن احمد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 شارع احمدعبدالمادر من شارع زؼلول كفرالجبل الهرم6عن تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن تصنٌع وتجارة  74411برلم  21191326، لٌد فى  111110111دمحم سٌد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

ص الشارع اسواق بالل وكافٌه العمدة 7شارع الفادى من ش اللبٌنى فٌصل 11المالبس الجاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

 فٌصل

عن  74418برلم  21191326، لٌد فى  211110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شروق دمحم على اسماعٌل رشوان   -  633

 الهرم- 21ش وصفى التعاون شمة13اشؽال ٌدوٌة براوٌز حائط ، بجهة : 

عن استٌراد  74389برلم  21191326، لٌد فى  5111110111دمحم احمد احمد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  634

 ، بجهة : ش البسطاوى المتفرع من ش مكه اوسٌم 19و 6من المجموعه  36 وتصدٌر فٌما عدا الفمرة

عن ورشة  74513برلم  21191328، لٌد فى  1111110111كرٌم سمٌر مرجان عجاٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  635

 -مبابة ا -ش جامع بالل من ش جامع الصالح  61مالبس جاهزة وتورٌد االلمشة دون الزى العسكري ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  74515برلم  21191328، لٌد فى  71110111عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

 -طوابك فٌصل  -مخبز بلدي . ، بجهة : ش طلعت عبد الداٌم المتفرع من ش المنشٌة 

عن تجارة  73675برلم  21191313، لٌد فى  21111.111اٌمن احمد ابراهٌم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  637

 فٌصل-الطوابك -بالدور االرضى من ش حسن انور من ش كعبٌش الرٌسى 1بطارٌات جملة ، بجهة : 

عن تورٌد  73783برلم  21191316، لٌد فى  51110111محمود عوٌس حبشى حمٌدة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  638

 الوراق-وراق العرب -ش على الشنوانى من ش المسابن 19:  معادن ومستلزمات مصانع ، بجهة

عن مركز طبى  73815برلم  21191316، لٌد فى  1111110111مركز احمد ماهر الطبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  639

 ، بجهة : شبرامنت ش دوٌدار م ابوالنمرس

عن بٌع  73816برلم  21191317، لٌد فى  1111110111معوض عبد الحلٌم معوض دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 -مصوؼات و مجوهرات ، بجهة : مٌت لادوس من ش داٌر الناحٌه ابو النمرس 

عن  73831برلم  21191317، لٌد فى  111110111سمر مجدي عزت عٌد عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 الدكروربوالق  -ناهٌا  -تصدٌر ، بجهة : ش البنا 

عن بٌع مستلزمات مواد  73864برلم  21191311، لٌد فى  51110111دمحم دمحم سعدالدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  642

 العجوزة-ش المراؼى  47البناء ، بجهة : 

عن مماوالت  73888برلم  21191311، لٌد فى  111110111الجمال للمماوالت والتورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  643

 فٌصل-ب عمارات الشركة الوطنٌة اخر فٌصل 12وتورٌدات عمومٌة ومواد بناء ، بجهة : 

عن مماوالت  3339برلم  21191311، لٌد فى  1111110111تامر اسماعٌل دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  644

عزبة المصرى -ائنة بجوار سوق االثنٌن المبابات كفرالواصلٌن عمومٌة وتورٌد مواد بناء وتورٌد مواد ؼذائٌة ، بجهة : الشمة الك

 مركز اطفٌح

عن مماوالت  3339برلم  21191311، لٌد فى  1111110111تامر اسماعٌل دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  645

 اطفٌح-الواصلٌن عمومٌة وتورٌد مواد بناء وتورٌد مواد ؼذائٌة ، بجهة : له رئٌسى بالعنوان / اطفٌح كفر 

عن تصدٌر ، بجهة :  73913برلم  21191311، لٌد فى  111110111خالد حسن دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

 ش الوحده امبابه45

عن مكتب الدارة  73916برلم  21191311، لٌد فى  511110111محمود على محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  647

 الوراق-حاره ابوسعده وراق العرب 11افٌهات والمطاعم ومستلزماتها ، بجهة : الك

عن تجارة  73922برلم  21191312، لٌد فى  51110111خالد دمحم صبرى حسنٌن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  648

 فٌصل-ش عبود التعاون8وتوزٌع مواد ؼذائٌة ووجبات جاهزة ، بجهة : 

عن مكتب  74174برلم  21191318، لٌد فى  1111110111د دمحم عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو محمو -  649

 ش ام المرى المعتمدٌة العجوزة2تطوٌر عمارى ومماوالت عامه وتورٌدات عامة ، بجهة : 

عن مكتب  74192رلم ب 21191318، لٌد فى  2111110111اشرؾ صابر ابراهٌم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

 العمرانٌه -ش محد ابو ضٌؾ من ش مصنع المكرونه عمرانٌه ؼربٌه  34مماوالت عامه و متكامله ، بجهة : 

عن سوبر ماركت ،  74132برلم  21191319، لٌد فى  111110111عبدالحمٌد ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

 دمحم الهرم ش عبدالمنعم زٌن الدٌن حسن4بجهة : 

عن تورٌد  74125برلم  21191318، لٌد فى  51110111محمود عبد ربه عفٌفً ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  652

 -الهرم  -الكنٌسة  4ش زٌن العابدٌن من ش عثمان محرم محل رلم  3وتوزٌع دواجن حٌة ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع وتورٌد  74112برلم  21191318، لٌد فى  111110111ه ،  حسن فاوي دمحم عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس مال -  653

 الهرم -عمارات مجمع نصر الدٌن  446سابما حالٌا  66مستلزمات طب األسنان دون تجارة االدوٌة ، بجهة : 

ن بمالة جملة ع 74168برلم  21191319، لٌد فى  211110111دمحم السٌد دمحم احمد االفندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  654

 -فٌصل  -مدكور  -ش عبد السالم المنسً  5، بجهة : 

عن  74334برلم  21191324، لٌد فى  111110111حمدي ٌحٌى عبد المنجً عبد الرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  655

 -الوراق  -جزٌرة وراق الحضر  -مماوالت عمومٌة ، بجهة : ش المتوكل 

عن  74325برلم  21191324، لٌد فى  111110111اعٌل عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاطمة ابراهٌم اسم -  656

 مكتب دخول مزادات ، بجهة : ش الجمهورٌة منشاة المناطر م امبابة

عن مكتب  74327برلم  21191324، لٌد فى  111110111سالى المالوى سدران جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  657

 ل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : ش الرشاح البحٌرى منشاة المناطر م امبابهمتعهد نم

عن صاله العاب  74412برلم  21191326، لٌد فى  511110111حازم سعد محمود محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  658

 شارع الجمهورٌة منشأة المناطر م منشأة المناطر م امبابة4رٌاضٌة )جٌم( ، بجهة : 

عن  74399برلم  21191326، لٌد فى  1111110111الخبٌرى الدارة وتأجٌر الكافٌهات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  659

 ط هضبة االهرام الهرم17ادارة وتاجٌر مطاعم وكافٌهات لدى الجهات ملزمة بالخصم ، بجهة : 

عن مكتب  74429برلم  21191327فى  ، لٌد 1111110111احمد كاشؾ احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 مماوالت عامه ، بجهة : شارع عبدالفتاح ابوعمٌرة ناهٌا

عن بٌع اجهزه  74521برلم  21191331، لٌد فى  121110111ابراهٌم جوهري عبد الاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 -العمرانٌه  1ع.ش  -ش العمرانٌه الشرلٌه  4محمول و اكسسواراتها ، بجهة : 

عن  73691برلم  21191313فى  ، لٌد 111110111سهام عبد الخالك نصر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 الهرم -ش االهرام  311تورٌدات عمومٌه ومماوالت ، بجهة : 

عن  73669برلم  21191313، لٌد فى  511110111محمود عبدهللا الحسٌنى ؼرٌب سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  663

 صٌدلٌة ، بجهة : ش الرشاح مٌت لادوس بجوار مستشفى السعد

عن ادوات سباكة  73674برلم  21191313، لٌد فى  211110111روق دمحم ابوالمجد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل فا -  664

 ش رمضان الخضرى من ش جمال عبدالناصر المنٌب7وتورٌدات ادوات سباكة واعمال السباكة ، بجهة : 

عن مطعم ، بجهة  73791برلم  21191316 ، لٌد فى 51110111سامح حسن على ابوعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  665

 ش عمر بن الخطاب من ش الجمعٌه الزراعٌه بشتٌل11: 

عن مكتب  73852برلم  21191311، لٌد فى  111110111نرمٌن فتحى عطٌة دمحم الطوٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

 اوسٌم-ة ، بجهة : االبعدٌة بجوار المسجد المدٌم رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاح

عن بٌع  55111برلم  21191311، لٌد فى  511110111ادهم مدحت حسٌن احمد كراره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  667

 اكتوبر 6م 4عمارات البنن حى 9وتركٌب اجهزة التكٌٌؾ واالجهزة الكهربائٌة ، بجهة : 

عن بٌع  55111برلم  21191311، لٌد فى  511110111د كراره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ادهم مدحت حسٌن احم -  668

 حدائك االهرام-2هضبة االهرام بوابه-و223وتركٌب اجهزة التكٌٌؾ واالجهزة الكهربائٌة ، بجهة : له رئٌسى بالعنوان/

عن حظٌرة  73871برلم  21191311لٌد فى  ، 511110111خالد دمحم عبدالتواب حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  669

 العٌاط-مواشى ، بجهة : المطورى العٌاط 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  74184برلم  21191318، لٌد فى  111110111احمد دمحم محمود صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  671

 فٌصل-ش ذكى لندٌل من ش وهٌب من ش حسن الصبان مدكور 3تورٌدات كٌماوٌات ، بجهة : 

عن مطعم مشوٌات )  74111برلم  21191318، لٌد فى  1111110111جمال دمحم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  671

 -فٌصل  -الطوابك  -ش احمد دمحم فراج من الشهٌد احمد حمدي  1طٌور ( ، بجهة : محل رلم 

عن  74188برلم  21191318، لٌد فى  121110111 صالح الدٌن عبدهللا عبدهللا عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  672

شارع 4مكتب رحالت والنمل الجماعى داخل ج.م.ع وادارة وتشؽٌل الفنادق السٌاحٌة ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 

 الهرم-مدكور 

عن بٌع  74145برلم  21191319، لٌد فى  111110111عصام عبد الجابر عبد العزٌز سند  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  673

 -العجوزة  -ش عبده خطاب ارض اللواء  2مكونات دش وصٌانته ، بجهة : 

عن صٌدلٌة ، بجهة  74196برلم  21191321، لٌد فى  111110111عالء دمحم احمد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  674

 -امبابة  -بشتٌل  -ش محمود حسٌن من سعد زؼلول  4: 

عن تجارة أخشاب .  74493برلم  21191328، لٌد فى  51110111وفاء سعد حسنً حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  675

 -فٌصل  -بوالق الدكرور  -ش الشعراوي من الملكة العشرٌن  11، بجهة : 

 74439برلم  21191327، لٌد فى  2111110111اسالم عبدالمحسن عبدالمحسن عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  676

 ش الملكة ناظلى طرٌك كفرطهرمس فٌصل4عن تجارة جمٌع اجهزة الشاشات ومستلزماتها والتصدٌر ، بجهة : برج الفتح 

عن بٌع  74431برلم  21191327، لٌد فى  511110111دمحم عبدالعزٌز عبدهللا حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  677

 الهرم-أ ش الثروة المعدنٌه هضبة االهرام 313والمماوالت ، بجهة :  االدوات الكهربائٌة والتورٌدات

عن تورٌدات  74478برلم  21191328، لٌد فى  511110111ابراهٌم مصطفى دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  678

ش توفٌك 23رٌد الستائر ، بجهة : فى مجال االساس المكتبً واالدوات المكتبٌة وتورٌد العمالة وصٌانه  وتجهٌزات المكاتب وتو

 شاهٌن من ش سٌد عبدهللا العمرانٌة

 

عن مكتب  74411برلم  21191326، لٌد فى  511110111طارق عزت امام خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  679

 مماوالت اعمال متكاملة ، بجهة : ش النضال م ش عبدالمنعم رٌاض وراق الحضر الوراق

عن تورٌدات  74418برلم  21191326، لٌد فى  51110111ل لرنً دمحم عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  تامر كما -  681

 -فٌصل  -المرٌوطٌة شمة بالدور االول بعد االرضً  -ش سعد الفولً من د / الشٌن  3عمومٌة ، بجهة : 

عن محل جزارة  74435برلم  21191327د فى ، لٌ 211110111احمد العٌنى احمد كٌالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  681

 فٌصل-شارع المرش من ش سالم ابولتادة 1، بجهة : محل بالعمار 

عن بٌع وشراء  74465برلم  21191327، لٌد فى  111110111اسالم جمال علً احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  682

 -ق الدكرور بوال -ش شعبان ابو بكر ش المدرسة  1موباٌل ، بجهة : 

عن مصنوعات  74483برلم  21191328، لٌد فى  51110111خالد ابراهٌم عبدالتواب سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  683

 ش الشهٌد حسن العبد بجوار البوسطة ع ش العمرانٌة18جلدٌة احذٌة وشنط ، بجهة : 

عن ورشة حدادة  74514برلم  21191328، لٌد فى  111110111رمضان سٌد فتحى نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  684

 شارع دمحم المصرى لعبه بشتٌل اوسٌم16، بجهة : 

عن مخبز  74521برلم  21191331، لٌد فى  111110111مدٌحه احمد دمحم عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  685

 -بو النمرس بلدي ، بجهة : ش اوالد ابو دٌاب بجوار نادي البالط مٌت شماس ا



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 73697برلم  21191313، لٌد فى  51110111عرفة للتورٌدات العمومٌة والمماوالت العامة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  686

 -العجوزة  -المشروع مبت عمبة  -عن تورٌدات عمومٌة ومماوالت عامة ، بجهة : ؼرفة من شمة بالدور الثانً من ش التمساح 

عن  73817برلم  21191317، لٌد فى  111110111السعود ابو السعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد رشاد ابو -  687

 المٌراطٌٌن -ش الشعراوي  3مكتب تورٌدات عمومٌه و تورٌدات طبٌه ، بجهة : 

ستلزمات عن م 73839برلم  21191317، لٌد فى  511110111مهند لمستلزمات التجمٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  688

 الوراق -وراق العرب  -ش كورنٌش النٌل  12تجمٌل ، بجهة : 

عن مكتب  73855برلم  21191311، لٌد فى  251110111شربات حمدى سعد البركاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  689

 بوالق الدكرور-زنٌن -المعتمدٌة -شارع الفٌومٌة 21تصدٌر جمٌع منتجات ج.م.ع ، بجهة : 

عن مطعم  73889برلم  21191311، لٌد فى  51110111عبدهللا دمحم الدسولى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  691

 الدلى-ش سلٌمان جوهر 11تمدٌم مأكوالت ومخبوزات ، بجهة : 

سوبر ماركت عن  74175برلم  21191318، لٌد فى  211110111هبه حسن جابر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  691

 شارع حلمى عبدالرحمن الطالبٌة الهرم25وبماله تموٌنٌة ، بجهة : 

عن متعهد نمل  74191برلم  21191318، لٌد فى  51110111عبدالملن سعٌد مهدى بداح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  692

 ش المزرعه ترعه عبدالعال صفط اللبن11عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن مٌنً  74113برلم  21191318، لٌد فى  11110111ع عباس عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عامر ربٌ -  693

 الهرم -ماركت ، بجهة : ش الحسٌن بن علً من ش ابو الهول السٌاحً نزله السمان 

عن  74159م برل 21191319، لٌد فى  211110111عمرو عبد الحمٌد توفٌك مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  694

 -فٌصل  -نزلة العاصً منشاة البكاري   4تورٌدات عمومٌة وتوزٌع المواد الؽذائٌة ، بجهة : كبري 

عن  74159برلم  21191319، لٌد فى  211110111عمرو عبد الحمٌد توفٌك مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  695

 -العمرانٌة  -الطالبٌة  -عبد هللا البحار من احمد امٌن ش  42تورٌدات عمومٌة وتوزٌع المواد الؽذائٌة ، بجهة : 

عن تورٌد لطع  74216برلم  21191321، لٌد فى  111110111مجدي فرٌد عامر علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  696

 -الوراق  -وراق العرب  -ش عمر بن الخطاب  14ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن  74485برلم  21191328، لٌد فى  1111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبدالرحمن احمد حمٌدو   -  697

 شارع الملن فٌصل المرٌوطٌه الهرم35مماوالت وتشطٌبات ، بجهة : 

عن بٌع  74194برلم  21191321، لٌد فى  51110111مصطفى محمود احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  698

 -الهرم  -هرم ش ترسا  46شنط ، بجهة : 

عن  74197برلم  21191321، لٌد فى  111110111صباح مصطفى ؼنٌم حسن زاٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  699

 -كرداسة  -ورشة تجدٌد جمٌع انواع السٌارات ، بجهة : ش مسجد الشاهد 

عن استزراع  74459برلم  21191327، لٌد فى  51110111احمد شحات احمد صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 بوالق الدكرور-ش عبدالحمٌد السوٌسى زنٌن25زراعى وانتاج حٌوانى ، بجهة : 

عن مصنع  74455برلم  21191327، لٌد فى  1111110111عزت ٌونان رزق رزق هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 نٌش النٌل طناش الوراقمالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : شارع الرحٌم من كور

عن مكتب رحالت  74511برلم  21191328، لٌد فى  11110111احمد دمحم لطفً خضٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  712

 -الوراق  -وراق الحضر  -ش خاتم المرسلٌن  21دون المٌام باعمال شركات السٌاحة . ، بجهة : 
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عن مكتب رحالت  74511برلم  21191328، لٌد فى  11110111س ماله ،  احمد دمحم لطفً خضٌر  ، تاجر فرد ، رأ -  713

 -الطالبٌة  -ش علً مبارن من ش عثمان محرم  73دون المٌام باعمال شركات السٌاحة . ، بجهة : 

 عن مطحن بن ، 74477برلم  21191328، لٌد فى  511110111هدى الحسٌنى دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  714

 ش الملن فٌصل امام ش الوفاء واالمل68بجهة : 

عن  73975برلم  21191313، لٌد فى  111110111كرٌمه ابو زٌد ابو العنٌن كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  715

 بوالق الدكرور -ش احمد هرٌدى  23تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن محل بٌع ادوات  74227برلم  21191321، لٌد فى  11110111ماله ،  دمحم دمحم احمد دمحم الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس  -  716

 بٌطرٌة ، بجهة : طرٌك المرٌوطٌة شبرامنت

عن تجارة اخشاب ،  74417برلم  21191326، لٌد فى  211110111دمحم حامد احمد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  717

 -سمٌل  -اوسٌم  -بجهة : مركز اوسٌم 

عن تجارة اخشاب ،  74417برلم  21191326، لٌد فى  211110111حامد احمد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  718

 -بجهة : منشأة المناطر 

عن حداٌد  74472برلم  21191328، لٌد فى  511110111فاطمة مجدى حسن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  719

 جهة : ترعه برن الخٌام برن الخٌاموبوٌات وتلوٌن دهانات ودٌكور ، ب

عن ورشه الومٌتال ،  74511برلم  21191331، لٌد فى  1111110111فرج عباس حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 ش ابو ؼنٌمه جزٌره الدهب 27بجهة : 

عن مكتب  74514برلم  21191331، لٌد فى  111110111شرٌؾ السٌد دمحم عبد المعطً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 -بشتٌل  -ش السوٌسً  7مماوالت و تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن ورشة نجارة ،  73799برلم  21191316، لٌد فى  131110111دمحم سٌد محمود سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  712

 مركز الجٌزة-بجهة : نزلة االشطر بجوار وصفى راجح 

عن سوبر  73844برلم  21191317، لٌد فى  211110111بد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبٌر عزت احمد ع -  713

 المنٌب -ش االنوار من جمال عبد الناصر  26ماركت ، بجهة : 

عن  73845برلم  21191317، لٌد فى  511110111نصر احمد عبد الموجود عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  714

 العمرانٌه -ش الٌابان  71كورات و التشطٌبات و اعمال الجبس ، بجهة : اعمال الدٌ

عن بٌتزا وفطائر  73878برلم  21191311، لٌد فى  111110111دمحم بدوى سلٌمان محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  715

 المهندسٌن-ش فوزى رماح 24، بجهة : 

عن  73879برلم  21191311، لٌد فى  511110111فرد ، رأس ماله ،   سمر حمدى دمحم ابوعمٌرة الورالى  ، تاجر -  716

 مزرعه انتاج حٌوانى ، بجهة : شارع سعد زؼلول )ناشد( كرداسة

عن مماوالت  74176برلم  21191318، لٌد فى  111110111احمد سٌد عبدالتواب ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  717

 بوالق الدكرور-ش التحرٌر 11 وتورٌد مواد ؼذائٌة ، بجهة :

عن بٌع اكسسورات  74114برلم  21191318، لٌد فى  511110111سٌد بهٌج دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  718

 شارع الجنٌنه من المنشٌة طوابك امام ممهى الخلٌج فٌصل1موباٌل وكمبٌوتر)دون االنترنت ( ، بجهة : 

عن عالفه ، بجهة  74143برلم  21191319، لٌد فى  51110111سامح مكارى شاكر بعره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  719

 ش التل من ش عشره وراق العرب الوراق36: 
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عن بٌع شنط واكٌاس  74187برلم  21191318، لٌد فى  51110111خٌرى صابر فراج دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  721

 بالستٌن ، بجهة : بشتٌل البلد ارض رٌاض ش دمحم مبرون اوسٌم

عن مكتب رحالت  74211برلم  21191321، لٌد فى  51110111احمد دمحم نبٌه ابو الوفا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  721

 -لعمرانٌة ا -ش السالم العروبة مرٌوطٌة  32داخل ج . م . ع . دون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 

عن  74213برلم  21191321، لٌد فى  111110111عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  722

 -عوازل حرارٌة وحمن ورش الفوم والبولً بورتٌان والمماوالت العامة والتورٌدات ، بجهة : ابو رواش ش علً حبٌب ابو رواش 

 -كرداسة 

عن استودٌو  74281برلم  21191321، لٌد فى  1111110111محفوظ السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد فرٌد -  723

 المنٌب -ش حمدى ابراهٌم من ترعه والى  2تصوٌر فوتؽرافى ، بجهة : 

ن تؽٌر ع 74251برلم  21191321، لٌد فى  111110111ابراهٌم محمود دمحم دمحم خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  724

 ش جسر النٌل منشاه المناطر م امبابة12زٌوت وشحوم ، بجهة : 

عن توزٌع  74331برلم  21191324، لٌد فى  1111110111سعٌد مسعد فتوح دمحم الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  725

 الهرم-ج ش جاردٌنا هضبة االهرام 17اجهزة محمول ، بجهة : 

عن تجارة  74412برلم  21191326، لٌد فى  511110111ة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محسن شولى ابراهٌم سالم -  726

 شارع االسٌد عبدالحمٌد نهاٌة المعهد الدٌنى وراق العرب الوراق24خردة ، بجهة : 

عن رش  74398برلم  21191326، لٌد فى  111110111اسالم حسنً حسٌن دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  727

 الدلً -مبٌدات وتورٌد عمالة داخل ج . م . ع ، بجهة : ش رفاعً الدور الثانً 

عن بٌع شباشب  74448برلم  21191327، لٌد فى  211110111محمود نبٌل دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  728

 ش دمحم نلفع من ش ناهٌا بوالق الدكرور 17بالستٌن ، بجهة : 

عن تورٌد  74523برلم  21191331، لٌد فى  511110111مادي احمد دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عٌد ح -  729

 العمرانٌه -ش الثالثٌنً  1المواد الؽذائٌه و المشروبات و اداره المطاعم ، بجهة : 

عن ورشة  73663م برل 21191313، لٌد فى  51110111اشرؾ كمال دمحم عبدالعلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  731

 بوالق الدكرور-ش بدوى حسٌن طابك الدبابة 6الومٌتال ، بجهة : 

عن  73795برلم  21191316، لٌد فى  1111110111سحر رشاد فخرى عبدالمسٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  731

 امبابة-شارع االلصر 59معرض حلوٌات ، بجهة : 

عن مكتب  73826برلم  21191317، لٌد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  اشرؾ فراج شرلاوي دمحم علً  ، تا -  732

 بوالق الدكرور -زنٌن  -ش احمد فاٌد  28تورٌد مالبس )دون المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

ا عن نجار موبٌلٌ 73833برلم  21191317، لٌد فى  711110111حسن علً شحاته فرؼلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  733

 امبابه-ارض الحداد  -ش المطبعه  4، بجهة : 

عن تجارة  73849برلم  21191311، لٌد فى  211110111رمزى سمٌر رمزى اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  734

 فٌصل-العرٌش -ش الملن فٌصل 177وبٌع الخردوات ، بجهة : 

عن بٌع  38176برلم  21191311، لٌد فى  111110111له ،  خالد عبد الكرٌم معوض عبد ربه  ، تاجر فرد ، رأس ما -  735

 اجهزة كهربائٌة ، بجهة : ابراج التوحٌد ش المدس من ش كعبٌش فٌصل

عن بٌع  38176برلم  21191311، لٌد فى  111110111خالد عبد الكرٌم معوض عبد ربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  736

 خر بالعنوان/م امبابة بنى مجدول م كرداسةاجهزة كهربائٌة ، بجهة : له رئٌسى ا
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عن تورٌد  73856برلم  21191311، لٌد فى  51110111صابرٌن ٌوسؾ امٌن ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  737

 برطس-وتجارة خضروات ، بجهة : شارع احمد رفاعى 

عن صناعه  73881برلم  21191311، لٌد فى  511110111خٌرت سٌد احمد دمحم البردونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  738

 اوسٌم-وتجارة منتجات االلبان ، بجهة : ش المصانع بجوار مسجد الخرصة م اوسٌم 

عن تجارة  73885برلم  21191311، لٌد فى  511110111دمحمعبدالعال متولى حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  739

 ش احمد على زهران طالبٌة27وتورٌد مواد ؼذائٌة ولحوم ، بجهة : 

عن سوبر  73919برلم  21191311، لٌد فى  111110111عفٌفً سمٌر عفٌفً صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  741

 فٌصل -الطالبٌه  -ش دمحم السعٌد متفرع من ش المنشٌه  6ماركت ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  73897برلم  21191311، لٌد فى  51110111اٌه دمحم عبدالمنعم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  741

 ش الحرٌة كرداسة38جاهزة دون المالبس الجاهزة ، بجهة : 

عن تجارة  73894برلم  21191311، لٌد فى  411110111احمد رمضان جمعه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  742

 رانٌهالعم-ش كراته من ش ترسا الطالبٌة 57مجمدات ، بجهة : 

عن تصنٌع لوحات  74178برلم  21191318، لٌد فى  211110111حسام حسنى دمحم خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  743

 جزٌرة دمحم الوراق-كهربائٌة ، بجهة : ش اوالد سوهاج من كفر الحما

عن اجهزه  74116برلم  21191318، لٌد فى  511110111سمر عالء حفنً عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  744

 العمرانٌه -ش زٌن مطارٌد كفر الجبل  24كهربائٌه ، بجهة : 

عن  74133برلم  21191319، لٌد فى  1511110111ٌاسر سعٌد عبدالرحمن ابوالخٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  745

 الهرم سابمل  احمد ماهر اول فٌصل52حالٌا 41مطعم مشوٌات ، بجهة : محل بالعمار 

عن تجارة  74186برلم  21191318، لٌد فى  1111110111عبدهللا صالح سلٌم توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  746

 الوراق-ش طه حسٌن متفرع من المومٌة العربٌة وراق العرب6االخشاب والخردة والمخلفات ، بجهة : 

عن بٌع  74124برلم  21191318، لٌد فى  311110111ه ،  دمحم طارق عبد السالم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس مال -  747

 الدلً -شارع جمال سالم  23مشروبات سالعة ، بجهة : 

عن تورٌدات  74219برلم  21191321، لٌد فى  211110111احمد هاشم صالح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  748

 الهرم -أ حدائك االهرام  255عمومٌة . ، بجهة : 

عن بٌع  74219برلم  21191321، لٌد فى  511110111نبٌل عمران محمود عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  749

 -م المدس الشرٌؾ  -ح عبد العاطً من ش عبد المنعم الفحام  7مصوؼات ذهبٌة ، بجهة : 

عن مشؽل  74419برلم  21191327فى ، لٌد  1111110111نبٌله سمٌر جاد الرب بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  751

 شارع السالم من ش عشرة الوراق21مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مٌكانٌكى  74425برلم  21191327، لٌد فى  51110111عاطؾ رمضان اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  751

 بوالنمرسسٌارات ، بجهة : طرٌك الجبل خلؾ السنترال شبرامنت ا

عن ادوات  74441برلم  21191327، لٌد فى  1111110111علً صدٌك دمحم علً جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  752

 فٌصل -الطالبٌه  -كهربائٌه و معدات و مماوالت عامه ، بجهة : ش العشرٌن الجدٌد من نبٌل طه برج الحمدي 

عن  74517برلم  21191331، لٌد فى  51110111ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم كمال الدٌن ابو مشهور هندي  ، تاج -  753

 الوراق -ش الحرٌه من ش التل  1تصدٌر فمط ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن صٌانة  74462برلم  21191327، لٌد فى  511110111حمدي عبد البر خلٌفة معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  754

 -طوابك فٌصل  -لمنشٌة المصاعد وتركٌبها ، بجهة : ش جمال جعلوص ا

عن صٌانة  74462برلم  21191327، لٌد فى  511110111حمدي عبد البر خلٌفة معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  755

 -بوالق الدكرور  -فٌصل  -المساحة  -ش السالم امام المعهد التربٌة الرٌاضٌة  6المصاعد وتركٌبها ، بجهة : 

عن ادوات منزلٌة  74431برلم  21191327، لٌد فى  211110111ل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نبٌل مسعد حنا روفائٌ -  756

 -الطوابك فٌصل  - 129لطعة  11اكوستر حوض العمده نمره  12عمار  1، بجهة : ش كعبٌش الرئٌسً محل رلم 

عن محل  74475برلم  21191328، لٌد فى  111110111مدحت مالن رزق جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  757

 ش السالم من ش الدكتور دمحم فؤاد31الومٌتال ، بجهة : 

عن تورٌدات  74511برلم  21191328، لٌد فى  511110111شرٌؾ فؤاد صدلى زخارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  758

 شارع حامد احمد على ناهٌا بوالق الدكرور16عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : 

عن ورشة  74491برلم  21191328، لٌد فى  1111110111بسٌونى صالح دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  759

 شارع ترعه السواحل خلؾ الؽاز وراق العرب الوراق9الومٌتال ، بجهة : 

عن مكتب  73696برلم  21191313، لٌد فى  111110111عبد الرحمن سٌد دمحم جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  761

 -امبابة  -ش حربً رشاد من ش االلصر  8مماوالت عمومٌة وتورٌدات ، بجهة : 

عن مكتب  73666برلم  21191313، لٌد فى  511110111عماد محمود على حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  761

 لشارع حسن التركى عزبة جبرٌل فٌص17مماوالت ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن تجارة  73668برلم  21191313، لٌد فى  2111110111عٌد عبدالرسول احمد بحر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  762

 الهرم-ترسا -ش رمزى فرج 1السٌرامٌن والبورسلٌن واالدوات الصحٌة ، بجهة : 

عن حداٌد  73777برلم  21191316، لٌد فى  111110111جمال موسى ابراهٌم بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  763

 فٌصل-ش ابناء سوهاج من ش الشهٌد احمد حمدى بجوارالدائرى 1وبوٌات ، بجهة : 

عن تأجٌر  73793برلم  21191316، لٌد فى  51110111فنٌازة جمعه عبداللطٌؾ حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  764

 الهرم-ش الملن فٌصل 111، بجهة : سٌارات لدى الؽٌر وخدمة رجال اعمال فى مجال السٌارات 

عن  73838برلم  21191317، لٌد فى  511110111سٌد حسٌن سرور عبد اللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  765

 -ابراج المنٌب  11تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن  73841برلم  21191317، لٌد فى  511110111جمال لطفى عبد المالن بولس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  766

 الوراق -وراق الحضر -ش مصطفى زٌتونه من معهد البحوث   27تورٌدات و مماوالت حدٌد الكرٌتال ، بجهة : 

عن مكتب نمل بضائع  73846برلم  21191317، لٌد فى  111110111امل سعٌد عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  767

 كرداسه -ه ، بجهة : كوبري عابدٌن ؼرب الترع

عن تورٌد وتكسٌر  73851برلم  21191311، لٌد فى  511110111دمحم السٌد حسن عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  768

 بالستٌن ، بجهة : بجوار مصنع حورس الجالتمه م منشاة المناطر

عن اصالح  73857برلم  21191311فى ، لٌد  111110111احمد دمحم حسنى دمحم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  769

 المنٌب-ش الحرٌة من ش جسر السوٌس الكونٌسة 4تكٌٌؾ ، بجهة : 

عن تجارة مواد  73876برلم  21191311، لٌد فى  121110111صبرة عبدالعال احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  771

 اوسٌم-سابن بشتٌل ؼذائٌة ، بجهة : ش شكوكو من ش المعهد الدٌنى الرئٌسى ش الم



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع مالبس  73891برلم  21191311، لٌد فى  1111110111ابانوب حنا جابر فهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  771

 الوراق-دون الزى العسكرى ، بجهة : شارع مسجد الرحمة من شارع عشرة وراق العرب 

عن تجارة  73912برلم  21191311، لٌد فى  111110111  احمد محمود احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  772

 العمرانٌه-مستلزمات كمبٌوتر كامٌرات ، بجهة : عمارة الؤلؤة ترعه المنصورٌة 

عن مماوالت  74177برلم  21191318، لٌد فى  5111110111احمد رمضان دمحم عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  773

 الهرم-ش الهرم بمجمع نصر الدٌن 446: وتورٌدات عمومٌة ، بجهة 

عن تورٌد رخام  74121برلم  21191318، لٌد فى  211110111وائل هاشم حسانٌن هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  774

 العمرانٌه -طرٌك المرٌوطٌه السٌاحً  67و جرانٌت و مماوالت رخام و جرانٌت للتعامل مع الجهات الملزمه فمط ، بجهة : 

عن كبابجى ،  74129برلم  21191319، لٌد فى  51110111صابر ابراهٌم رزق شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  775

 شارع ترسا ناصٌه ش شرٌؾ العمرانٌه3بجهة : 

عن مماوالت  74123برلم  21191318، لٌد فى  111110111عماد الدٌن سٌد فرؼلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  776

 الوراق -وراق العرب  -شارع العاشر من رمضان  5وتورٌدات ، بجهة : عمومٌة 

عن تورٌدات  74215برلم  21191321، لٌد فى  51110111احمد االمٌر جاد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  777

 -العمرانٌة  -الكونٌسة  -ش ٌوسؾ عفٌفً  17مالبس جاهزة دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن بٌع احذٌة وشنط  74229برلم  21191321، لٌد فى  211110111حسن حسٌن على سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  778

 ش االتحاد من ش الملكة  ش العشرٌن كفرطهرمس فٌصل4، بجهة : 

عن تجمٌع  74391برلم  21191326، لٌد فى  5111110111ادهم عٌد عبٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  779

 طرٌك ابو رواش كرداسة 98/  99وتصنٌع مستلزمات لعب اطفال ، بجهة : لطعه 

عن تجمٌع  74391برلم  21191326، لٌد فى  5111110111ادهم عٌد عبٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  781

 -اللؤللؤ الدور الثانى  12وتصنٌع مستلزمات لعب اطفال ، بجهة : حجره بالشمة 

عن  74411برلم  21191326، لٌد فى  4111110111صالح محمود حمدون عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  781

 ش عبده عشماوى العمرانٌه5تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن  74414برلم  21191326، لٌد فى  211110111لطفى عبد الرؤؾ عبدالمجٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  782

 ش عبدهللا اللٌثى العمرانٌة1تبة ، بجهة : مك

عن مشؽل  74451برلم  21191327، لٌد فى  211110111سٌد عبد الفتاح دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  783

 تصنٌع مالبس جاهزة ، بجهة : وسط البلد بجوار مسجد المزٌن م المناط امبابة

عن مالبس  74512برلم  21191328، لٌد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  بالل ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  ، ت -  784

 -العمرانٌة  -االرٌزونا  -ش حسنً متولً  11جاهزة دون المالبس العسكرٌة ، بجهة : 

عن  73679برلم  21191313، لٌد فى  211110111صالح الدٌن دمحم حمزة عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  785

 مٌن وتجارة المواشى ، بجهة : ش زهرة تكس من ش عثمان احمد عثمان الكونٌسة الطالبٌةتس

عن مخبز  73688برلم  21191313، لٌد فى  1111110111احمد ضاحى امٌن حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  786

 العمرانٌة-شارع عثمان محرم طالبٌة ناصٌة ش الثالثٌنى 14سٌاحى ، بجهة : 

عن محل جزارة ،  73779برلم  21191316، لٌد فى  111110111دمحم طارق سٌد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  787

 الهرم-شارع المدٌنة ش حسن دمحم 1بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  73781برلم  21191316، لٌد فى  121110111البٌر اٌوب وتٌث سولاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  788

 فٌصل-برج الشروق -، بجهة : اول ش االربعٌن من ش العشرٌن  مستلزمات مماهى

عن  73792برلم  21191316، لٌد فى  251110111مصطفى ابراهٌم مصطفى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  789

 فٌصل-ش ٌوسؾ السباعى المرٌوطٌة شمة بالدور الثانى علوى 9تورٌد ادوٌة ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  73812برلم  21191316، لٌد فى  121110111اهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماء امٌن ابر -  791

اكتوبر وراق العرب  6ش مصطفى كامل من ش 16ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 

 الوراق-

عن بٌع  73814برلم  21191316، لٌد فى  111110111اله ،  بطرس سمعان ونٌس حناهللا  ، تاجر فرد ، رأس م -  791

 فٌصل-ش ذكى من ش ابوزٌد بدر العشرٌن  14المفروشات ، بجهة : محل بالعمار 

عن مطحن بن ،  73829برلم  21191317، لٌد فى  251110111دمحم حسام الدٌن دمحم لناوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  792

 -خوفو ش فهمً من ش  5بجهة : 

عن ورشة نجارة ،  73862برلم  21191311، لٌد فى  21110111دمحم سٌد اسماعٌل سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  793

 ش عامر من ش ربٌع الجٌزى9بجهة : 

عن  73918برلم  21191311، لٌد فى  111110111احمد عبدالعزٌز حسن احمد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  794

 كرداسة-متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : ش عامر من ش التحرٌر بجوار لهوه عاشور سالم صفط اللبن مكتب 

عن  73914برلم  21191311، لٌد فى  1111110111ماٌكل ابراهٌم ساوٌرس ؼبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  795

 الوراق-ق الحضر ش بورسعٌد ورا6ورشة تصنٌع مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن  74193برلم  21191318، لٌد فى  51110111حنفً عبد المعطً عبد الفتاح عٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  796

 بوالق الدكرور -صفط اللبن  -ش المدٌنه المنوره  8متعهد نمل عمال داخل )ج.م.ع( ، بجهة : 

عن  74134برلم  21191319، لٌد فى  211110111رأس ماله ،   عادل عبدالرحمن محمود النوٌشى  ، تاجر فرد ، -  797

 شارع ابوضٌاء من محى الدٌن على عزالدٌن عمر العمرانٌه5تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مطعم شاورما  74122برلم  21191318، لٌد فى  511110111عرفات علً احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  798

 بوالق الدكرور -اكتوبر  6 -شارع احمد ابراهٌم  1ة : )دون الجلوس( ، بجه

عن تورٌدات  74113برلم  21191318، لٌد فى  51110111نحمدو دمحم عبد الحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  799

 ع غ  العمرانٌة -الرٌاضً  -ش سعد امام  19ؼذائٌة للمطاعم والكافٌهات ، بجهة : 

عن تصنٌع مواد  74111برلم  21191318، لٌد فى  511110111د شاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم منصور سٌ -  811

 ارض اللواء -ش عادب البالح الصفطاوى  44ؼذائٌة ، بجهة : 

عن خٌاطة  74138برلم  21191319، لٌد فى  511110111رشا ممدوح ٌوسؾ متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

 الهرم-شارع الكفاح نزلة السٌسى 8هة : مفروشات ، بج

عن تجارة  74192برلم  21191321، لٌد فى  111110111عادل محمود احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  812

 -العمرانٌة  -الطالبٌة  -ش عثمان محرم  116النظارات الشمسٌة والشنابر ومستلزمات النظارات ، بجهة : 

عن مكتب  74185برلم  21191319، لٌد فى  111110111د المنعم عبد المادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامه دمحم عب -  813

 اوسٌم -بشتٌل  -ش عبد الفتاح الخولً ش ابراهٌم جوهر  14تورٌدات عامة . ، بجهة : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  74218برلم  21191321، لٌد فى  111110111رضا عبد المعطً دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  814

رحالت و مكتب متعهد نمل عمال داخل ج . م . ع .و دون المٌام باعمال شركات السٌاحه ، بجهة : كفر حجازي مسجد النور الدمحمي 

 -م امبابة  -منشأة المناطر  -

عن لطع  74213برلم  21191321، لٌد فى  111110111رأفت جوده عبد العزٌز سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  815

 -فٌصل  -المطبعة  -ؼٌار سٌارات ، بجهة : ناصٌة االمل مع عمر بن العاص 

عن متعهد نمل  74215برلم  21191321، لٌد فى  111110111كرٌم عادل احمد حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  816

 -بوالق الدكرور  -صفط اللبن  -ش ابو سرٌع  41عمال داحل ج . م . ع . ، بجهة : 

عن متب رحالت ونمل  74426برلم  21191327، لٌد فى  111110111عزة دمحم كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  817

 ش عبدالهادى الجندى جزٌرة دمحم الوراق15عمال داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 

عن استئجار  74437برلم  21191327، لٌد فى  111110111مصطفى احمد حنفى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  818

 بوالق الدكرور-ش د/فتحى عزبة نوفل الجدٌدة 7نمل عماله داخل ج.م.ع ، بجهة : ساحات السٌارات ومتعهد 

عن دعاٌة  74466برلم  21191327، لٌد فى  511110111ولٌد مصطفى دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  819

 هرمال -الطالبٌة  -ش محمود بادي  9واعالندون اصدار الصحؾ والمجالت واالنترنت ، بجهة : 

عن صٌدلٌة ،  74468برلم  21191327، لٌد فى  111110111اسماء دمحم ماضً محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

 -مركز الجٌزة  -شبرامنت  -ش ترعة المنصورٌة  52بجهة : 

عن مكتب  74495برلم  21191328، لٌد فى  111110111عبد الرحٌم طلعت احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

 -العمرانٌة  -جسر الكونٌسة  -متعهد نمل عمال داخل ج . م . ع . ، بجهة : ش شرٌؾ من ش اسالم فتحً 

عن متعهد تورٌد  74488برلم  21191328، لٌد فى  511110111اسالم جمال فضل خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  812

 -بوالق الدكرور  -ش عبد العال  -وتوزٌع اجهزة منزلٌة ، بجهة : ش حنفً الرملً 

عن مماوالت  74225برلم  21191321، لٌد فى  111110111عادل دمحم السٌد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  813

 -ناهٌا بوالق الدكرور  -ش احمد عفٌفً  1ودٌكورات ، بجهة : 

عن بمالة ، بجهة :  74281برلم  21191321لٌد فى ،  251110111حسن دمحم عطٌه عباده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  814

 م اوسٌم -بشتٌل  -الترعه المردومه منش االربعٌن 

عن مكتب  74315برلم  21191324، لٌد فى  111110111هدى عبدالحمٌد ابراهٌم طاٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  815

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

عن بٌع  74428برلم  21191327، لٌد فى  1111110111دمحم عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  816

 بلون ا رض عزٌز عزت امبابة96سٌرامٌن واداوت صحٌه ، بجهة : 

عن ثالجة تجارة  74451برلم  21191327، لٌد فى  5111110111اٌمن شحاته دلمان حنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  817

ش السوٌس من  7، بجهة :  19و  6من المجموعة  36مجمدات ؼذائٌة واستٌراد المجمدات الؽذائٌة بكافه انواعها فٌما عدا الفمرة 

 راق العرب -ش صبرى ابو علم 

عن بٌع  74524برلم  21191331، لٌد فى  111110111تهانً عبد الواحد السٌد الشاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  818

 اوسٌم -ش مدرسه الفضٌله الخاصه  1مواد ؼذائٌه مجمده ، بجهة : 

عن مكتب  74115برلم  21191318، لٌد فى  111110111دمحم بدري عبد الظاهر لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  819

 -تورٌدات رخام ، بجهة : شبرامنت ش الكورنٌش 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن متب  73698برلم  21191313، لٌد فى  111110111ر فرد ، رأس ماله ،  احمد محمود حامد لندٌل  ، تاج -  821

 امبابه -ش سعد بن ابً و لاص ارض الجمعٌه  22تورٌدات عمومٌه و اؼذٌه و مشروبات ، بجهة : 

عن  73692برلم  21191313، لٌد فى  1111110111ترٌزا جرجس ظرٌؾ جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  821

 -الوراق  -وراق العرب  -بٌلٌا ، بجهة : ش نور الدٌن من ش ؼاز مصر تصنٌع مو

عن  73694برلم  21191313، لٌد فى  411110111عمرو عٌسى مرسً شرؾ الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  822

 -فٌصل  -ش المرٌوطٌة نزلة العاصً زمام منشأة البكاري  5تورٌد لطاعات ألومنٌوم ، بجهة : 

عن  73694برلم  21191313، لٌد فى  411110111عمرو عٌسى مرسً شرؾ الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  823

 -ابو النمرس  -اكتوبر  6تورٌد لطاعات ألومنٌوم ، بجهة : ش ابو عبٌده الجراح من ش 

عن محل مالبس  73678 برلم 21191313، لٌد فى  511110111مروة لاسم احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  824

 كرداسة-ش الشاهد م ش سعد زؼلول 4اطفال ، بجهة : 

عن مكتب  73711برلم  21191314، لٌد فى  1111110111على سعٌد للمماوالت العامة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  825

 مماوالت عامة ، بجهة : منشأة رضوان تاكى  م منشاة المناطر

عن محل  73778برلم  21191316، لٌد فى  111110111صاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى محمود عطٌة ال -  826

 امبابة-ش الوحدة 121كشرى وتجهٌز وتحضٌر وبٌع ماكوالت ، بجهة : 

عن اعمال  73787برلم  21191316، لٌد فى  1111110111رفٌك عزت محمود خالؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  827

 الهرم-هضبة االهرام -هـ 273ا ، بجهة : الدٌكور والموبلٌ

عن بٌع  73798برلم  21191316، لٌد فى  511110111دمحم سٌؾ الدٌن عبدهللا سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  828

 فٌصل-ش الملن فٌصل 164موباٌالت ، بجهة : 

عن مماوالت  73814برلم  21191316لٌد فى  ، 1111110111اسالم مصطفى ابراهٌم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  829

 ش حدائك االهرام الهرم98عامه ، بجهة : 

عن مشؽل  73819برلم  21191317، لٌد فى  1111110111عمر عبد الكرٌم هاشم ثابت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  831

 الوراق -الحضر  وراق -ش النزهه من كورنٌش النٌل  9مالبس جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن مركز  73825برلم  21191317، لٌد فى  111110111احمد عادل عبد اللطٌؾ حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  831

 الهرم -ش النخٌل من ش الهرم  21تجمٌل ، بجهة : 

عن مماوالت ، بجهة :  73842برلم  21191317، لٌد فى  51110111احمد دمحم صادق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  832

 اوسٌم -ش صابر رحٌم الجمعٌه الزراعٌه بشتٌل  83

عن بٌع المشه و  61119برلم  21191317، لٌد فى  121110111نادٌة كامل شٌكً نصٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  833

 منسوجات ، بجهة : ش مصطفى صالح من ش التل وراق العرب

عن بٌع المشه و  61119برلم  21191317، لٌد فى  121110111ر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نادٌة كامل شٌكً نصٌ -  834

 -منسوجات ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان / ش دسولً محفوظ من ش التل وراق العرب 

عن مماوالت  73866برلم  21191311، لٌد فى  1111110111هانى بلٌدى لمصان ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  835

 فٌصل-ش مصرؾ جالل من ش حسن نصوح اخر فٌصل 1واستثمار عمارى ، بجهة : 

برلم  21191311، لٌد فى  1111110111عبدالرحمن عمر عبدالجواد عبدالمولى المماطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  836

 الهرم-عن بنسٌون ، بجهة : مٌدان ابوالهول السٌاحى نزلة السمان  73874



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  73847برلم  21191317، لٌد فى  511110111دالٌا عبد الوهاب عبد الرحمن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  837

 العمرانٌة -ٌز الصاٌم من مدارس االورمان شارع عبد العز 14تصنٌع مالبس )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن  73913برلم  21191311، لٌد فى  1111110111انطونٌوس ٌوسؾ واصؾ بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  838

-ش ترعه السواحل صؾ الؽاز بجوار محل ستاٌر عادل ومرٌم 11ورشة تصنٌع مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

 لوراقا-وراق العرب 

عن ورشة دوكو  73919برلم  21191311، لٌد فى  51110111عٌدسلٌمان حافظ سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  839

 الكوم االحمر-سمكرة ، بجهة : الطرٌك العمومى الكوم االحمر م اوسٌم 

عن كوافٌر حرٌمى  73917برلم  21191311، لٌد فى  511110111هانى محمود احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  841

 ، بجهة : ش السوق ناهٌا م كرداسة =كرداسة

عن  74196برلم  21191318، لٌد فى  111110111عبدالعزٌز صباح عبدالعزٌز رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  841

 اوسٌم-بلد م اوسٌم مكتب رحالت دون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : شارع النجمة البٌضاء بشتٌل ال

عن كافٌه  74114برلم  21191318، لٌد فى  1111110111رفعت ابراهٌم حسٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  842

 الهرم -ش التوحٌد من ش اللبٌنى  1لبٌع المشروبات البارده والساخنه والعصائر ، بجهة : 

عن عطارة وعالفة  74186برلم  21191319، لٌد فى  211110111اله ،  دمحم رجب محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس م -  843

 -الوراق  -وراق العرب  -ش الصعاٌده  1، بجهة : 

عن محل  74212برلم  21191321، لٌد فى  511110111شعبان حسٌن فوزي عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  844

 -الهرم  -الطالبٌة  -عز الدٌن عمر لعب اطفال وخردوات ، بجهة : ش ربٌع فزاع من 

عن ورشة  74452برلم  21191327، لٌد فى  511110111منال شعبان رمضان جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  845

 خٌاطة ، بجهة : المنصورٌة مركز منشاة المناطر م امبابة

عن تورٌد مالبس  74499برلم  21191328د فى ، لٌ 151110111حسان لتورٌد المالبس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  846

 بعداالرضى الهرم 2برج زٌاد ش سعٌد الخزلى من ش الدكتور الشٌن شمة3دون الزى العسكرى ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 111110111شركة  ،  الحاق السٌارات بالشركات  ،رأس مالها     احمد محمود عبد العلٌم و شرٌكه اسامه دمحم حسٌن دمحم  -  1

 -ش عبد المنعم سالمه وراق الحضر  1، عن الحاق السٌارات بالشركات ، بجهة :  73971برلم  21191313،لٌدت فى 

برلم  21191314،لٌدت فى  151110111دمحم مجدي مهران وشركاه   شركة  ،  صالة العاب رٌاضٌة جٌم  ،رأس مالها    -  2

 -فٌصل  -الطوابك  -ش المدس من ش كعبٌش  1، عن صالة العاب رٌاضٌة جٌم ، بجهة :  73732

 511110111تكٌٌفات وفالتر مٌاه وانظمة تدفئة  ،رأس مالها   -دمحمعبدالسمٌع خلٌل وشرٌكة   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة  -  3

شارع العروبة 351تكٌٌفات وفالتر مٌاه وانظمة تدفئة ، بجهة : -العمومٌة  ، عن التورٌدات 73772برلم  21191315،لٌدت فى 

 لسم العمرانٌه

عماد مزٌد وشركاه   شركة  ،  تجارة المواد الؽذائٌة والتورٌدات العامة والتوكٌالت التجارٌة وتجارة وطحن وتورٌد وتوزٌع  -  4

برلم  21191319،لٌدت فى  3111110111دات العامة   ،رأس مالها   البن وتجارة وتورٌد وتوزٌع جمٌع المواد الؽذائٌة والتورٌ



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن تجارة المواد الؽذائٌة والتورٌدات العامة والتوكٌالت التجارٌة وتجارة وطحن وتورٌد وتوزٌع البن وتجارة وتورٌد  74139

 -امبابة  -العروبة  -الناصر جمال عبد  -ش سٌد محمود  1وتوزٌع جمٌع المواد الؽذائٌة والتورٌدات العامة ، بجهة : 

 251110111منال عبده كامل عبده وشركائها   شركة  ،  اعمال تورٌد وتركٌب االلومٌتال واكسسوراتها   ،رأس مالها    -  5

الدور االرضى  2، عن اعمال تورٌد وتركٌب االلومٌتال واكسسوراتها ، بجهة : محل رلم 74139برلم  21191317،لٌدت فى 

 نزلة السٌسى الهرم-د خلؾ عمارات الوطنٌه بجوار مسجد الرحمة شارع مستج

 151110111عبد الرحمن عبد المادر ابراهٌم ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  االستثمار العماري والمماوالت  ،رأس مالها    -  6

 -اول فٌصل  -ى ش دمحم موس 3، عن االستثمار العماري والمماوالت ، بجهة :  74284برلم  21191321،لٌدت فى 

 21191327،لٌدت فى  51110111شركة امٌنة ابراهٌم عبد الحمٌد حافظ وشرٌكها   شركة  ،  تورٌدات عامة  ،رأس مالها    -  7

 -هضبة االهرام  - 311شمة  -د الدور الثالث  14، عن تورٌدات عامة ، بجهة :  74442برلم 

،لٌدت  1511110111و تورٌدات جمٌع لطاعات الحداٌد و البوٌات   ،رأس مالها   بالل دمحم امام و شرٌكه   شركة  ،  تجاره  -  8

سابما  25ش الجٌش حالٌا  8، عن تجاره و تورٌدات جمٌع لطاعات الحداٌد و البوٌات ، بجهة :  73951برلم  21191312فى 

 وراق الحضر -خلؾ مصنع الكراسً 

 21191312،لٌدت فى  1111110111ماله داخل )ج.م.ع(  ،رأس مالها   دمحم شعبان خلؾ و شرٌكه   شركة  ،  تورٌد ع -  9

 العمرانٌه -عدوي سلٌم حالٌا  -ش المعسكر سابما  11، عن تورٌد عماله داخل )ج.م.ع( ، بجهة :  73933برلم 

.  ،رأس مالها   عالم رزق عالم وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عمومٌة وتشطٌبات مع الجهات الملزمة بالخصم واالضافة  -  11

، عن مماوالت عمومٌة وتشطٌبات مع الجهات الملزمة بالخصم واالضافة . ،  74195برلم  21191321،لٌدت فى  111110111

 -الهرم  -مساكن كفر الجبل  4شمة  3بجهة : عمارة 

،لٌدت  1111110111ها   معتز فوزي ثابت اٌوب وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتورٌد وتركٌب الجٌبسون بورد  ،رأس مال -  11

 -، عن تجارة وتورٌد وتركٌب الجٌبسون بورد ، بجهة : ش حسٌن عبد النبً من ش الحفرٌة  73737برلم  21191314فى 

 -البراجٌل 

 74293برلم  21191321،لٌدت فى  1111110111احمد محمود احمد وشرٌكه   شركة  ،  تجارة اخشاب   ،رأس مالها    -  12

 -شاب ، بجهة : امتداد المومٌة العربٌة ؼرب الطرٌك الدائري بجوار شركة االوناش ، عن تجارة اخ

 74427برلم  21191327،لٌدت فى  811110111دمحم حسن محمود احمد وشركاه   شركة  ،  مطعم وكفٌه  ،رأس مالها    -  13

 -الهرم  -المطبعة  -ش الشربٌنً  7، عن مطعم وكفٌه ، بجهة : 

دمحم محمود عبد السمٌع وشرٌكه   شركة  ،  تورٌد الزٌوت والفالتر وؼسٌل السٌارات وتورٌد المحرولات من بنزٌن دٌزل  -  14

، عن تورٌد الزٌوت والفالتر وؼسٌل السٌارات  73733برلم  21191314،لٌدت فى  211110111ومشتماتها  ،رأس مالها   

 -العمرانٌة  -ش ٌعموب  15تها ، بجهة : وتورٌد المحرولات من بنزٌن دٌزل ومشتما

،لٌدت فى  81110111شركة حسام مصطفى عبد الفتاح وشرٌكه   شركة  ،  تجارة ونسخ المفاتٌح  ،رأس مالها    -  15

 -العمرانٌة  -ع غ  -ش ترعة الزمر  72، عن تجارة ونسخ المفاتٌح ، بجهة :  74263برلم  21191321

 21191314،لٌدت فى  511110111كة محمود رشاد دمحم   شركة  ،  مماوالت عامه  ،رأس مالها   شركة رشاد دمحم وشرٌ -  16

 العمرانٌه-ش دمحم نادى من ش  دمحم على 4، عن مماوالت عامه ، بجهة :  73712برلم 

ة   ،رأس مالها   حسام الدٌن احمد شحات ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  تورٌدات اجهزة طبٌة وصٌانتها ومستلزمات طبٌ -  17

ش سعد  1، عن تورٌدات اجهزة طبٌة وصٌانتها ومستلزمات طبٌة ، بجهة :  74111برلم  21191314،لٌدت فى  111110111

 -الوراق  -وراق الحضر  -اللبان من كورنٌش النٌل 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  51110111ها   خالد محمود دمحم دمحم وشرٌكة   شركة  ،  صٌانه وتصلٌح وعمل االثاث المكتبى   ،رأس مال -  18

شارع دمحم متولى من ش برن الخٌام  9، عن صٌانه وتصلٌح وعمل االثاث المكتبى ، بجهة : المار 73873برلم  21191311

 كرداسة

مصطفى ابراهٌم حسٌن دمحم سلٌمان و شرٌكه   شركة  ،   تجاره المالبس و االحذٌه و المنسوجات و التورٌدات العمومٌه و  -  19

، عن تجاره المالبس و االحذٌه و  74117برلم  21191318،لٌدت فى  251110111كٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   التو

ش مصطفى العرابً الكوم االخضر ناصٌه الشارع محل  11المنسوجات و التورٌدات العمومٌه و التوكٌالت التجارٌه ، بجهة : 

 فٌصل -االحذٌه 

،لٌدت فى  1111110111ه   شركة  ،  مماوالت عمومٌة وتورٌدات  ،رأس مالها   هٌرماس احمد علً احمد وشركا -  21

ش رجب منصور ابناء السعودٌة سابما متفرع من ش  6، عن مماوالت عمومٌة وتورٌدات ، بجهة :  74463برلم  21191327

 -فٌصل  -الطوابك  -الصفا والمروة 

،لٌدت فى  611110111كة  ،  تجارة المخصبات واالسمدة  ،رأس مالها   شركة ابو الخٌر فرحات ابو الخٌر وشرٌكه   شر -  21

 -الوراق  -ش سعٌد عبد الحمٌد او حمده  1، عن تجارة المخصبات واالسمدة ، بجهة :  74333برلم  21191324

،لٌدت فى  611110111شركة ابو الخٌر فرحات ابو الخٌر وشرٌكه   شركة  ،  تجارة المخصبات واالسمدة  ،رأس مالها    -  22

 -البراجٌل  -ش المعهد االزهري  43، عن تجارة المخصبات واالسمدة ، بجهة :  74333برلم  21191324

،  74461برلم  21191327،لٌدت فى  1511110111محمود ابراهٌم زاٌد وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت  ،رأس مالها    -  23

 -ش الملن فٌصل  114عن المماوالت ، بجهة : 

برلم  21191315،لٌدت فى  1111110111ولٌد دمحم عمار منظور و شرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامه  ،رأس مالها    -  24

 -بالدور الرابع بالعمار الكائن ش اللبٌنً بحً الهرم  11، عن مماوالت عامه ، بجهة : شمه  73774

من المجموعة  36والفمرة  19التوكٌالت التجارٌة فٌما عدا المجموعة عفاؾ دمحم وشرٌكها   شركة  ،   االستٌراد والتصدٌر و -  25

، عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة فٌما عدا  73716برلم  21191314،لٌدت فى  31111110111.  ،رأس مالها    6

 -ٌسار السلم  -سادس الدور ال -ش النرجس من ش الثورة  3. ، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  19المجموعة 

طارق جمال عبد الفتاح وشرٌكه   شركة  ،  انشاء وتشؽٌل وادارة محطات ؼسٌل سٌارات جافة   ،رأس مالها    -  26

ز  222، عن انشاء وتشؽٌل وادارة محطات ؼسٌل سٌارات جافة ، بجهة :  74116برلم  21191314،لٌدت فى  111110111

 -الهرم  -حدائك االهرام 

،لٌدت فى  111110111 سمٌر عواد وشرٌكه   شركة  ،  تجهٌز وبٌع السنودتشات والمأكوالت السرٌعة  ،رأس مالها   دمحم -  27

 -ش االسراء من ش الهداٌة  19، عن تجهٌز وبٌع السنودتشات والمأكوالت السرٌعة ، بجهة :  73673برلم  21191313

 -فٌصل  -المرٌوطٌة 

،لٌدت فى  511110111اح و شرٌكه   شركة  ،  تصدٌر جمٌع المنتجات  ،رأس مالها   نور عمار عبد المعز مفت -  28

ش سٌد عبد العاطً من 1بالدور الرابع بالعمار رلم  27، عن تصدٌر جمٌع المنتجات ، بجهة : شمه رلم  73881برلم  21191311

 فٌصل -ترعه المرٌوطٌه 

تجاره و توزٌع و تربٌه ورعاٌه الحٌوانات االلٌفه و االستٌراد و التصدٌر و   شرٌؾ ابراهٌم احمد سوٌلم و شركاه   شركة  ، -  29

، عن تجاره و توزٌع و تربٌه ورعاٌه  74119برلم  21191318،لٌدت فى  21111110111التوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   

 -الهرم  -الطالبٌه  -دمحم حسب ش  25الحٌوانات االلٌفه و االستٌراد و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌه ، بجهة : 

 21191317،لٌدت فى  1111110111اسامه سلمً سلٌم سلٌمان و شرٌكه   شركة  ،  المماوالت العامه  ،رأس مالها    -  31

 المنٌب -ش ممدوح ترن من ش جسر الكونٌسه  1، عن المماوالت العامه ، بجهة :  73831برلم 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ئٌة واالدوات المنزلٌة   شركة  ،  المٌام بأعمال تجارة االجهزة الكهربائٌة واالدوات المنزلٌة  الؽندورلتجارة االجهزة الكهربا -  31

، عن المٌام بأعمال تجارة االجهزة الكهربائٌة واالدوات  73858برلم  21191311،لٌدت فى  1111110111،رأس مالها   

 الدور االرضىط شارع الجٌش هضبة االهرام ب352المنزلٌة ، بجهة : العمار رلم 

شركه احمد لبٌب ابو طالب و شركاه   شركة  ،  تورٌد و تصدٌر مستحضرات التجمٌل و البرفانات   ،رأس مالها    -  32

أ ش  27، عن تورٌد و تصدٌر مستحضرات التجمٌل و البرفانات ، بجهة :  73895برلم  21191311،لٌدت فى  3111110111

 العجوزه -المهندسٌن  -الحجاز 

،لٌدت فى  121110111رشا دمحم ابراهٌم حسٌن وشركاها   شركة  ،  تورٌد المستلزمات الطبٌة   ،رأس مالها    -  33

ش الوادي الجدٌد من ش دمحم احمد ناصٌة ش ولٌم ناشد اول  1، عن تورٌد المستلزمات الطبٌة ، بجهة :  74383برلم  21191326

 -فٌصل  -فٌصل 

 51110111كة   شركة  ،  المماوالت العامه وتورٌد جمٌع مستلزمات المماوالت   ،رأس مالها   محمود دمحم عثمان وشرٌ -  34

شارع اوالد دروٌش 7، عن المماوالت العامه وتورٌد جمٌع مستلزمات المماوالت ، بجهة :  74312برلم  21191324،لٌدت فى 

 من شارع المعهد الدٌنى وراق العرب لسم الوراق

شاد عثمان عبد الاله و شرٌكه   شركة  ،  الامه و تشٌٌد المنشات و الوحدات السكنٌه و االدارٌه عن طرٌك بٌع و عبد الاله ر -  35

شراء االراضً الفضاء و الصحراوٌه و تمسٌٌم االراضً و الامه مشروعات سكنٌه متكامله بالمدن و المجمعات العمرانٌه الجدٌده  

، عن الامه و تشٌٌد المنشات و الوحدات السكنٌه و االدارٌه  73924برلم  21191312،لٌدت فى  2511110111،رأس مالها   

عن طرٌك بٌع و شراء االراضً الفضاء و الصحراوٌه و تمسٌٌم االراضً و الامه مشروعات سكنٌه متكامله بالمدن و المجمعات 

 الهرم -حالً ش الهرم  114سابك ,  126العمرانٌه الجدٌده ، بجهة : 

 51110111و دمحم امام و شرٌكه   شركة  ،  اداره الصٌدلٌات و تورٌد االدوٌه و مستحضرات التجمٌل   ،رأس مالها   عمر -  36

ش االمان من  8، عن اداره الصٌدلٌات و تورٌد االدوٌه و مستحضرات التجمٌل ، بجهة :  73886برلم  21191311،لٌدت فى 

 هرم -اللبٌنً  -ش السلطان خطاب 

،لٌدت فى  2111110111مصطفى كمال وشرٌكه   شركة  ،  تجارة وتورٌدات المستلزمات الطبٌة  ،رأس مالها   دمحم  -  37

 -ش مدكور بٌن الهرم وفٌصل  31، عن تجارة وتورٌدات المستلزمات الطبٌة ، بجهة :  73686برلم  21191313

رٌدات فى مجال المعمار والتشطٌبات   ،رأس مالها   مروة ابراهٌم هانى الزمر وشرٌكها   شركة  ،  المماوالت والتو -  38

ش 44، عن المماوالت والتورٌدات فى مجال المعمار والتشطٌبات ، بجهة :  73719برلم  21191314،لٌدت فى  511110111

 الهرم-الكوم االخضر -مبارن السٌد 

االفات و الحشرات و خزانات و فالتر المٌاه   احمد حسن محمود و شرٌكه   شركة  ،  المٌام بالخدمات فً مجال مكافحه -  39

، عن المٌام بالخدمات فً مجال مكافحه االفات و الحشرات و  73643برلم  21191313،لٌدت فى  111110111،رأس مالها   

 فٌصل -ش عبد المنعم رٌاض المتفرع من الملن فٌصل 1الدور االرضً   شمه رلم 89خزانات و فالتر المٌاه ، بجهة : 

برلم  21191311،لٌدت فى  2511110111رشا عادل ابراهٌم و دمحم سلٌمان دمحم   شركة  ،  مركز تجمٌل  ،رأس مالها    -  41

 المهندسٌن -ش العراق  8، عن مركز تجمٌل ، بجهة :  73872

،لٌدت فى  4111110111احمد فوزي ابراهٌم عبد الرسول وشركاه   شركة  ،  ادارة وتطوٌر الصٌدلٌات  ،رأس مالها    -  41

منطمة  173بالدور االول بعد االرضً بالعمار رلم  6، عن ادارة وتطوٌر الصٌدلٌات ، بجهة : شمة رلم  74157برلم  21191317

 حدائك االهرام -ص 

الها   شرٌؾ مصطفى دمحم ابراهٌم عٌاد وشركائه   شركة  ،  المماوالت والدٌكورات وتشطٌب العمارات والتصدٌر  ،رأس م -  42

ش  191، عن المماوالت والدٌكورات وتشطٌب العمارات والتصدٌر ، بجهة :  74443برلم  21191327،لٌدت فى  311110111

 الدور الثانً بعد االرضً 11شمة رلم  -الهرم  -الملن فٌصل 

،لٌدت فى  111110111طلعت ابو المعاطً دمحم الملشً و شركاءه   شركة  ،  تجاره الزٌوت العطرٌه  ،رأس مالها    -  43

 الهرم -بجوار فندق سٌاح  -ش ترعه المرٌوطٌه ؼرب  61، عن تجاره الزٌوت العطرٌه ، بجهة :  73865برلم  21191311



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التوكٌالت التجارٌه   ،رأس مالها    -التورٌدات العمومٌه  -المماوالت العامه   مدحت عبد المعز زٌد و شركاه   شركة  ، -  44

التوكٌالت التجارٌه ، بجهة :  -التورٌدات العمومٌه  -، عن المماوالت العامه  73768برلم  21191315،لٌدت فى  1111110111

 -اوسٌم  -امام مصنع الرنجه  -بجوار الطرٌك الدائري  -ش مسجد الرحمن  72

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    527نٌفٌن ابراهٌم التركى جرجس ابراهم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    63587احمد رضا دمحم عبده شلبً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21191313رٌخ ، وفى تا   68861تامر نهٌد عبده ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    55115دمحم اسماعٌل عبد الوهاب اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191314، وفى تارٌخ    69536 وائل نهٌد عبده ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   - 5

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    71542تامر حسٌن حنفى عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191314، وفى تارٌخ    46719رلم : احمد منصور دمحم فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده ب   - 7

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    29947امٌنه صادق عبد الظاهر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    61479ك لٌده برلم : محمود احمد ابراهٌم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سب   - 9

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191314، وفى تارٌخ    35874احمد عباس سٌد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21191314، وفى تارٌخ    65997سبك لٌده برلم :   دمحم عمر سلٌمان عامر  ،  تاجر فرد  ،   - 11

 محو لٌد لترن النشاط



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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     21191315، وفى تارٌخ    46411االمٌر صالح نصار ثابت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191315، وفى تارٌخ    69747تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عمرو سٌد احمد زكً دخان  ،    - 13

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191315، وفى تارٌخ    67192منال دمحم مهدي عبد العاطً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191316، وفى تارٌخ    67128ٌن عبدهللا سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد صالح الد   - 15

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191316، وفى تارٌخ    3713دمحم عبد ربه عبد الوهاب حسنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191316، وفى تارٌخ    51968فاطمه احمد فرؼلى عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    45619اسماعٌل توفٌك محمود صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 محو لترن التجاره السجل  أمر

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    3129حامد احمد احمد حسٌن ؼراب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 2119لسنه  83السجل  أمر محو لترن التجاره للوفاه بموجب اعالم شرعً رلم 

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    48772محمود صالح محمود دمحم ؼنٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    16544رباب احمد الهادي النشار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 و لترن التجارةأمر مح

تم محو/شطب السجل  أمر    21191311، وفى تارٌخ    11281صفوان سٌد سٌد ؼنٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 محو لترن التجارة

تم    21191311، وفى تارٌخ    35647عبد النبى عبد الحكٌم محمود جنٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 طب السجل  أمر محولترن التجارةمحو/ش

تم محو/شطب السجل     21191311، وفى تارٌخ    19147دمحم ابو الحدٌد عباس بهلول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 2118لسنه  1272أمر محو لترن النشاط بموجب اعالم شرعً للورثه رلم 

تم محو/شطب السجل     21191312، وفى تارٌخ    57929سبك لٌده برلم : ولٌد حسٌن ابراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،     - 25

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191312، وفى تارٌخ    71367عبد الاله رشاد عثمان عبد الاله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191312، وفى تارٌخ    54687ان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سٌد خلٌل احمد دمحم رٌح   - 27

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191312، وفى تارٌخ    71835طه دمحم حسن سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 محو لترن التجارة



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191312، وفى تارٌخ    52191 دمحم نوفل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم عبد المنعم دمحم   - 29

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191312، وفى تارٌخ    52191اصبح / نوفل العمال النجاره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191312، وفى تارٌخ    5294وجدي دمحم دمحم مصباح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191312، وفى تارٌخ    6734ماهر عبد الفتاح لرنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 2115لسنة  773ب االعالن الشرعى الصادر برلم محو للوفاة بموج

تم محو/شطب السجل     21191312، وفى تارٌخ    39143كرٌم عبده حسٌن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191313، وفى تارٌخ    26319كرم مصطفً علً لبٌضه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 محو لٌد لترن النشاط

تم محو/شطب السجل  أمر    21191314، وفى تارٌخ    4517شعبان علً ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191314تارٌخ ، وفى    34487السٌد السٌد عبد السالم منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  امر محو اللؽاء الفرع

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    34487السٌد السٌد عبد السالم منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 السجل  امر محو إللؽاء الرئٌسً االخر

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    71434ه برلم : رضا توفٌك على العجانى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 38

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191314، وفى تارٌخ    13654رامى سٌد سٌد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    56377،  سبك لٌده برلم : حسن سمٌر عبد الفتاح دمحم  ،  تاجر فرد     - 41

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191314، وفى تارٌخ    64882حسن دمحم محمود مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 2118لسنه2124أمر محو للوفاه بموجب االعالم الشرعى 

تم محو/شطب السجل  أمر    21191314، وفى تارٌخ    34266ٌل دمحم امٌن مبرون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : خل   - 42

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191314، وفى تارٌخ    16231محمود حنفى محمود عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 ارةالسجل  أمر محو لترن التج

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    65119ابو جمه حامد علً سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    71261احمد صبحى احمد شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 لترن التجارةأمر محو 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191317، وفى تارٌخ    36178سامٌة سٌد شاكر الصعٌدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 أمر محو لترن التجارة

ر تم محو/شطب السجل  أم   21191317، وفى تارٌخ    63126صفاء عبود سعد عبود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    5561جالل الدٌن مصطفى رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191318، وفى تارٌخ    43683شنوده فكري مجلع داود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 امر محو  لترن التجارة

تم محو/شطب    21191318، وفى تارٌخ    23768ٌاسر عبد اللطٌؾ سند عبد اللطٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 محو لترن التجارةالسجل  أمر 

تم محو/شطب    21191318، وفى تارٌخ    17261مجدي دمحم ٌاسٌن محمود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  أمر محو لترن التجارة

طب السجل  أمر تم محو/ش   21191318، وفى تارٌخ    44666دمحم كامل دمحم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191318، وفى تارٌخ    72879مٌالد عاطؾ معوض عطاهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191318، وفى تارٌخ    35484شرٌؾ دمحم لرنً رحومه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191318، وفى تارٌخ    34775دعاء مجدى صبح رٌاض ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191318 ، وفى تارٌخ   33729دمحم كامل سالم عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191318، وفى تارٌخ    1319مكتب دمحم نجٌب احمد للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 2115لسنة 1311السجل  أمر محو للوفاه بموجب االعالم الشرعى رلم

تم محو/شطب السجل  أمر    21191318، وفى تارٌخ    1319اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم نجٌب احمد جاد دمحم  ،  ت   - 58

 2115لسنة 1311محو للوفاه بموجب االعالم الشرعى رلم

تم    21191319، وفى تارٌخ    24267صالح الدٌن دمحم دمحم عمر عبد النعٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 ر محو لترن التجارةمحو/شطب السجل  أم

تم    21191319، وفى تارٌخ    31379على عبد الباسط على دمحم عبد النبى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

م محو/شطب السجل  أمر ت   21191319، وفى تارٌخ    63911السٌد دمحم السٌد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191319، وفى تارٌخ    67738اشرؾ ابراهٌم مبارن ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 السجل  أمر محو لترن التجارة



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191319 ، وفى تارٌخ   17776احمد حسن سٌد دمحم سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191319، وفى تارٌخ    69921اٌه دمحم امام دمحم علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191321، وفى تارٌخ    45813احمد عبد الفتاح نصر احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 امر محو لترن التجارة

تم    21191321، وفى تارٌخ    54891اٌمن محمود عبد اللطٌؾ عبد الكرٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    58138سبك لٌده برلم :  دمحم محمود صاوى احمد عفٌفى  ،  تاجر فرد  ،    - 67

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191321، وفى تارٌخ    28237عٌد سعٌد عبد الباسط ؼزال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 68

 امر محو لترن التجارة .

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    26297لمولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : طعمه عادل عبد السٌد عبد ا   - 69

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191321، وفى تارٌخ    29698هند صالح على المهدى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 71

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    55178لصد هللا شنوده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صابر عدلً    - 71

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    61531دمحم اٌمن عبدالوهاب ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 72

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191321، وفى تارٌخ    44911المعتز السٌد علً شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 73

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191321، وفى تارٌخ    4111استمالن لوزي استمالن جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 74

 ترن التجارةالسجل  أمر محو ل

تم محو/شطب السجل     21191324، وفى تارٌخ    21834اشرؾ سٌد ابراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 75

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191324، وفى تارٌخ    42871صابر حسن احمد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 76

 محو لترن التجارة أمر

تم محو/شطب    21191324، وفى تارٌخ    41831اصبح / العوضى لنمل االفراد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 77

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191324، وفى تارٌخ    41831العوضً للتورٌدات المكتبٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 78

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191324، وفى تارٌخ    34احمد مصطفً على دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 79

 لتجارةمحو لترن ا



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 محو/شطب السجل  أمر    21191324، وفى تارٌخ    38171هٌثم سالم سٌد سرور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 81

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191324، وفى تارٌخ    37232سٌد لطب محمود عبد الرازق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 81

 و لترن التجارةالسجل  أمر مح

تم محو/شطب السجل     21191324، وفى تارٌخ    52111تامر عزت ٌوسؾ معوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 82

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191324، وفى تارٌخ    58235سحر عبد الفتاح محمود حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 83

 أمر محو لترن التجارة  السجل

تم    21191324، وفى تارٌخ    55111اٌهاب عبد الحلٌم مصطفى دمحم جنٌدي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 84

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191325، وفى تارٌخ    51728احمد خلٌفه احمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 85

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191325، وفى تارٌخ    72928دمحم مبرون عامر مبرون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 86

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191325رٌخ ، وفى تا   11684جمال محمود محمود على مسعود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 87

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191325، وفى تارٌخ    17412ابراهٌم دمحم دمحم ابو العنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 88

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191325، وفى تارٌخ    61211برلم :  سهام اشرؾ احمد عبد الحمٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 89

 السجل  أمر محولترن التجارة

تم محو/شطب    21191326، وفى تارٌخ    53814عادل عبد السٌد اسكندر عبد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 91

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191326، وفى تارٌخ    7453ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صبرى عٌسى ابراهٌم خلٌل  ،  تاج   - 91

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191326، وفى تارٌخ    26971دمحم فوزي سٌد مشعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 92

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191326، وفى تارٌخ    68361اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : طلعت حسنً حسن مرسى  ،  ت   - 93

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191326، وفى تارٌخ    55784دمحم علً علً الفٌومً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 94

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191327، وفى تارٌخ    4332اوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسٌن شولى دمحم الشرل   - 95

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191327، وفى تارٌخ    41551امام روبً دمحم امام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 96

 محو لترن التجارة



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  أمر    21191327، وفى تارٌخ    71129ن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اٌمن السٌد حس   - 97

 محو لترن التجارة

تم    21191327، وفى تارٌخ    13776عبد الهادي عبد الممصود ابو سرٌع زاٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 98

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191327، وفى تارٌخ    69484اٌمن سٌد عنتر عبدالمنجد سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 99

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191327، وفى تارٌخ    73671هبه على سالم سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 لترن التجارة محو

تم محو/شطب السجل  أمر    21191327، وفى تارٌخ    61917دمحم سٌد سالمة دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191327، وفى تارٌخ    16327هانى الٌا نجٌب جندى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 مر محو لترن التجارةأ

تم محو/شطب    21191327، وفى تارٌخ    35367دمحم عرفه شحاته سٌد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 113

 السجل  أمر محو لترن التجارة

م محو/شطب ت   21191328، وفى تارٌخ    73855شربات حمدى سعد البركاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 114

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21191328، وفى تارٌخ    38612سٌد عزب علً سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 115

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191328، وفى تارٌخ    56496محفوظ نبٌل محفوظ دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 116

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21191328، وفى تارٌخ    21941مروه حسٌن عبد التواب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 117

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191328، وفى تارٌخ    28571دمحم محمود ابو سرٌع موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 118

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21191328، وفى تارٌخ    63191مصطفى علً مشعال علم الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 119

 محو لترن التجارةالسجل  أمر 

تم محو/شطب    21191331، وفى تارٌخ    35137عاطؾ احمد سٌد احمد جاد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191331، وفى تارٌخ    29335بالل صالح ابراهٌم دمحم الجزار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191331، وفى تارٌخ    53895عالء السٌد عبد العال عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  أمر    21191331، وفى تارٌخ    26831ضٌؾ للمماوالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 113

 محو لترن التجاره



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 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 محو/شطب السجل     21191331، وفى تارٌخ    73394ماهر احمد دمحم الصؽٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 114

 أمر محو لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   9845عبد هللا على عبد هللا البحٌرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد -  1

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

تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:    تم  21191313وفً تارٌخ ،   65123مروه عماد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   2111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   67123اٌمان عادل سعد على جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   17879بتول دمحم حسن عرفة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , وصؾ التأشٌر:   تم تعدٌل رأس ا  21191313وفً تارٌخ ،   72477حمزه سٌد حسن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   451110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   28917احمد مرزوق احمد مرزوق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21191313وفً تارٌخ ،   18513سام الدٌن دمحم عبد الفتاح خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسالم دمحم ح -  7

 جنٌه   111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   57695ابراهٌم احمد خلٌفة السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   57815احمد نوبى حسٌن ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   69699منى سالم ابراهٌم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   25143دمحم جمال دمحم عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   71113دمحم عبد الرحٌم علً حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 ه جنٌ  4111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   53535اشرؾ لبان معزوز جندي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رأس المال , وصؾ التأشٌر:    تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ ،   7336طه حسٌن طه على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   49118شعبان رجب عبداللطٌؾ دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   49118شعبان رجب عبداللطٌؾ دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

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

دٌل رأس المال , وصؾ تم تع  21191314وفً تارٌخ ،   73647دمحم سٌد حسنٌن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   31841احمد دمحم عبد الحمٌد عبد البالى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191314وفً تارٌخ ،   19852امانى انور حبٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191315وفً تارٌخ ،   72888دمحم اشرؾ دمحم زكً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191315وفً تارٌخ ،   21944دمحم دمحم السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , تم   21191315وفً تارٌخ ،   29781اٌمن زكرٌا ملن عبد المالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

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

تم تعدٌل رأس   21191315وفً تارٌخ ،   314اصبحت / مصطفى ماهر ؼرٌب مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

  جنٌه  111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191315وفً تارٌخ ،   314مكتب ؼرٌب لتورٌد وتركٌب الطوب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191315وفً تارٌخ ،   73628اشرؾ دمحم دمحم عبده سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191315وفً تارٌخ ،   67934امل سلٌمان عمر على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 نٌه ج  1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191315وفً تارٌخ ،   31278حماد دمحم عبد الخالك احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191315وفً تارٌخ ،   67361عادل محمود احمد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191315وفً تارٌخ ،   73571عبد السالم مصطفى حسن علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191316وفً تارٌخ ،   18186زٌنب عبد الباسط احمد عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   51110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191316تارٌخ ،  وفً  71816عبدالحمٌد مجدى محمود عبدالحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   2511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191316وفً تارٌخ ،   73662على شكرى زكى عبد الفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   511110111ه ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191316وفً تارٌخ ،   27156رشا رشاد صالح علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191316وفً تارٌخ ،   41158عبد البارى عبد السالم دمحم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   8846دمحم محمود حسن سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   25111110111له ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   73183احمد صبحً عبد الحمٌد علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   22945رومانً منٌر خرستو ناشد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   15117سمٌر دمحم حامد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   5111110111اله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس   21191317وفً تارٌخ ،   53596محمود عبد المحسن خلؾ عبد الراضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   15827ه برلم بشٌر دمحم السٌد عبد الجلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  41

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   55938احمد ابو الدهب دمحم عبد الاله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   73519تامر دمحم داود ابو زٌد داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   73519،، سبك لٌده برلم  تامر دمحم دتود ابوزٌد  تاجر فرد -  43

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   6171تامر صباح حامد متولً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   111110111رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   41359حماده فرؼل دمحم مراد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   26361بك لٌده برلم ناصر عاشور دمحم محمود  تاجر فرد ،، س -  46

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   65799محمود عزت عبد الرؤوؾ احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   3111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   51773مجدى زكرٌا احمد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   48483مصطفى عبد الاله دمحم ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   121110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311وفً تارٌخ ،   39789نور الدٌن احمد عبد المادر احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   1511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311رٌخ ، وفً تا  26894عزوز نظمى دمحم عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   17195اباظة علً احمد اباظة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   51242حسٌن احمد حسٌن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191311ارٌخ ، وفً ت  16518ناصر دمحم عبد الرازق المهاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191311وفً تارٌخ ،   25128موسً محمود موسً جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191312وفً تارٌخ ،   29119ٌاسر روبً جبالً عبد الفضٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191312ً تارٌخ ، وف  12191صبري احمد ربٌع ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191312وفً تارٌخ ،   64712مصطفً عبد هللا رضوان عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191312وفً تارٌخ ،   48551دمحم خمٌس دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   2111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   33969مصطفى عبده دمحم عبد الممصود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   4111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191313وفً تارٌخ ،   68991صالح عبدالبصٌر حموده حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   2511110111لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال   21191313وفً تارٌخ ،   35755عبد الحمٌد رمضان عبد الحمٌد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   11111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   73911سبك لٌده برلم  اسالم فتحى  حسن عثمان  تاجر فرد ،، -  63

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191313وفً تارٌخ ،   42916تامر دٌاب عبد البارى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   1111110111س المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأ
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تم تعدٌل رأس المال ,   21191314وفً تارٌخ ،   51139عطا هللا عبد اللطٌؾ احمد عطا هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   17719جر فرد ،، سبك لٌده برلم عاطؾ ابراهٌم امام السٌد  تا -  66

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   67115نجالء كامل عبد الفتاح سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   211110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   61984مرلس شكرى كامل ؼطاس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   34143رد ،، سبك لٌده برلم اشرؾ حسٌن حسن دمحم  تاجر ف -  69

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191314وفً تارٌخ ،   38219دمحم رفعت فوزى حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   2511110111ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   67145عمار علً عبدهللا شربٌنً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   21169فرد ،، سبك لٌده برلم حسام الدٌن مسلم حسن مسلم  تاجر  -  72

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   17463محمود علً ذكً عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   1511110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   34779ؼنام لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191317وفً تارٌخ ،   34779/ربٌع دمحم دمحم دمحم ؼنام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تعدٌل االسم التجارى لٌصبح -  75

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191317وفً تارٌخ ،   68138خالد زٌن الدٌن عبدربه الؽزولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   65194سٌد عبد المطلب اٌوب على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   411110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   57213ابانوب سعد عدلً سند  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 نٌه ج  5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191317وفً تارٌخ ،   6935شٌماء رضا نبٌه لنصوه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصؾ ت  21191317وفً تارٌخ ،   61532مبارن دمحم احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191318وفً تارٌخ ،   3153مدحت محمود حنفً امام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191318وفً تارٌخ ،   38996اسامة ابراهٌم احمد صاٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  21191318وفً تارٌخ ،   28819صابر ٌحًٌ صبره بركات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191318وفً تارٌخ ،   49541عبدهللا ابراهٌم عبدهللا ابو المجد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191318وفً تارٌخ ،   9193دمحم نجاح دمحم مرسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   251110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تم   21191318وفً تارٌخ ،   58861حنا جابر فهٌم سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191318وفً تارٌخ ،   32466احمد حمدى سلٌمان حامد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191319وفً تارٌخ ،   57228منال عدلى زكى نصٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ ،   34432مارى سعٌد مٌخائٌل خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   4111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191319وفً تارٌخ ،   54513حمص لتجاره االدوات الكهربائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191319وفً تارٌخ ،   73423بسٌمه عبدالحمٌد دمحم برعً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   53312اسامة ابراهٌم محمود علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   36173جوزٌؾ روؤؾ نجٌب اسكندر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 ه جنٌ  5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191321وفً تارٌخ ،   58536مصطفى عبد الحمٌد نصر عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   69739عماد راضً فتحً علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   32916اسامه طه محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

 ه جنٌ  1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   69558كرٌم احمد محمود عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  97

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   36173جوزٌؾ روؤؾ نجٌب اسكندر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  98

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



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال   21191321وفً تارٌخ ،   56148احمد عبد الخالك محمود مرسً العبد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   5111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   73914دمحم عبد هللا مبرون ظالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321ً تارٌخ ، وف  18664ٌوسؾ دمحم احمد العرلسوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   21513عٌسى هالل امام عٌسى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   33161دمحم فتحً طوخً عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   47923علً الشحات دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   74164احمد  سمٌر عاشور دوٌدار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

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

تم   21191321وفً تارٌخ ،   36979الحنطوشى لتورٌد الرمل والزلط واعمال المحاجر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   73298فتحً دمحم عبدالجواد حماد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  117

 جنٌه   511111110111رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191321وفً تارٌخ ،   48529ماهر مصلحى عباس مصلحى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  118

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

تم تعدٌل رأس المال   21191321وفً تارٌخ ،   59878بك لٌده برلم عبد التواب احمد محمود عبد البالً  تاجر فرد ،، س -  119

 جنٌه   5111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191321وفً تارٌخ ،   31138هاشم جابر صاوى حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   5111110111المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   21191324وفً تارٌخ ،   49551وائل حلمى مصطفى حلمى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191324وفً تارٌخ ،   74211ده برلم دمحم حسن مرسً احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  112

 جنٌه   211110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191324وفً تارٌخ ،   61584حسٌن عبد المنعم عبده مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191324وفً تارٌخ ،   69383جمعه شعبان بدوي حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

 جنٌه   251111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191324وفً تارٌخ ،   73181بك لٌده برلم الٌشع بالطس راؼب جندى  تاجر فرد ،، س -  115

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



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس   21191324وفً تارٌخ ،   74199صالح الدٌن ابو بكر سٌد عبد الممصود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

 جنٌه   1111110111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصؾ التأش

تم تعدٌل رأس المال ,   21191325وفً تارٌخ ،   31313عبد الواحد سٌد مبارز عبد الواحد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  117

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191326وفً تارٌخ ،   71452طفى دمحم راسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم خالد محمود مص -  118

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

رأس المال ,  تم تعدٌل  21191326وفً تارٌخ ،   44919خالد دمحم عبد الؽنً احمد وصفً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  119

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191326وفً تارٌخ ،   71388مصطفى محمود دمحم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

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

تم تعدٌل رأس   21191326وفً تارٌخ ،   74259سراء عبد الناصر عبد النبى بهنساوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ا -  121

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191326وفً تارٌخ ،   72491منى ابراهٌم دمحم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191326وفً تارٌخ ،   24269دمحم محمود فوزي ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

 جنٌه   711110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191326وفً تارٌخ ،   73783محمود عوٌس حبشى حمٌدة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  124

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191326وفً تارٌخ ،   29746سعد احمد ٌوسؾ حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191326وفً تارٌخ ،   62493رمزي بشرى وهبه ٌونان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  126

 جنٌه   3111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191327وفً تارٌخ ،   14712دمحم على دمحم الصباغ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  127

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ تم   21191327وفً تارٌخ ،   49155فادي ابراهٌم شنوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  128

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191327وفً تارٌخ ،   41184احمد النوبً عبٌد مرسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  129

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191327وفً تارٌخ ،   43182مٌالد بطرس عدلى جلوعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  131

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191327وفً تارٌخ ،   73966خالد عبد الحمٌد امام الشملى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  131

 جنٌه   1511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191327وفً تارٌخ ،   54381حماده حسنٌن دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  132

  جنٌه  5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191327وفً تارٌخ ،   54938احمد حسن موسى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  133

 جنٌه   111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191327وفً تارٌخ ،   39926احمد فرٌد عبدهللا امٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  134

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191327وفً تارٌخ ،   74369حنان دمحم محمود محجوب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  135

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191327وفً تارٌخ ،   52332هبى دمحم عثمان احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  136

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191327وفً تارٌخ ،   65123مروه عماد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  137

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191327وفً تارٌخ ،   74348المعتز جمال ابراهٌم عبدالعزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  138

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191327وفً تارٌخ ،   59747مصطفى عبدهللا دمحم عباس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  139

 جنٌه   1511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191328وفً تارٌخ ،   35274ناهد دمحم علً دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  141

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328،  وفً تارٌخ  474سامح عربً فراج علً ابودعمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  141

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   29283هشام عبد الوهاب حسن لٌمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  142

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191328وفً تارٌخ ،   72228محسن دمحم محمود حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  143

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328ارٌخ ، وفً ت  73219امل علً علً احمد سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  144

 جنٌه   451110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191328وفً تارٌخ ،   48856عالء احمد حفنً دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  145

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191328وفً تارٌخ ،   28615دمحم احمد عبد الرحٌم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  146

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191328رٌخ ، وفً تا  51853دمحم محمود فرج بكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  147

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191328وفً تارٌخ ،   31678حسن دمحم محمود عبد العزٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  148

 جنٌه   511110111ه ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191328وفً تارٌخ ،   58477مرٌم عطٌه مجلع جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  149

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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 72 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   21191328ٌخ ، وفً تار  58477مرٌم عطٌه مجلع جرٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  151

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191331وفً تارٌخ ،   46412دمحم مصطفى مدنى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  151

 جنٌه   7111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191331وفً تارٌخ ،   59814وائل جمال عزمى حبٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  152

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191331ٌخ ، وفً تار  38257سلوي عزت عبد الرحمن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  153

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191313وفً تارٌخ  73681مدٌحه صابر ابو زٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 امبابه -ح شعالن من ش المشروع  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  73679صالح الدٌن دمحم حمزة عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش زهرة تكس من ش عثمان احمد عثمان الكونٌسة الطالبٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  73669د عبدهللا الحسٌنى ؼرٌب سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمو -  3

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الرشاح مٌت لادوس بجوار مستشفى السعد 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21191313وفً تارٌخ  57815احمد نوبى حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 كرداسة -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شارع الرشاح ترعه  المنصورٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73696عبد الرحمن سٌد دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

  -امبابة  -ش حربً رشاد من ش االلصر  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73681سٌد عباس حسٌن عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الوراق -ش الخلفاء الراشدٌن بجوار مسجد ابراهٌم عطٌه جزٌره وراق الحضر  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73684احمد جمال دمحم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

  -الكونٌسة  -الـتأشٌر:   ، ش صالح الدٌن من ش الخلٌفة 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  73697عرفة للتورٌدات العمومٌة والمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

  -العجوزة  -المشروع مبت عمبة  -لثانً من ش التمساح العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ؼرفة من شمة بالدور ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73695اسالم عصام اسماعٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 فٌصل-منشاة البكارى -ش مصنع الكٌماوٌات 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73663سبك لٌده برلم      اشرؾ كمال دمحم عبدالعلٌم ، تاجر فرد ، -  11

 بوالق الدكرور -ش بدوى حسٌن طابك الدبابة 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  59111علً حسن علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 وراق الحضر-كورنٌش النٌل -ش عمر بن الخطاب 37لٌصبح/ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان 
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 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73683خالد انور عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 بوالق الدكرور  -ش لاعود خلٌل همفرس  43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73698سبك لٌده برلم     احمد محمود حامد لندٌل ، تاجر فرد ،  -  13

 امبابه -ش سعد بن ابً و لاص ارض الجمعٌه  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  55637رمضان مدبولً رمضان هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

  -عمرانٌة  -ترسا  -عبد الرحٌم عباس  ش 9الـتأشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  55637رمضان مدبولً رمضان هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 - 115 وحدة رلم -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً آخر بالعنوان / مجمع الصناعات الصؽٌرة والمتوسطة بالمنطمة الصناعٌة المطورة 

 بنشاط تصنٌع مسامٌر برأس مال ملٌون جنٌه ال ؼٌر  -السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73711ابراهٌم سٌد عبد التواب علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 بوالق الدكرور -ترعه زنٌن  11الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73688فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ضاحى امٌن حسانٌن ، تاجر  -  17

 العمرانٌة-شارع عثمان محرم طالبٌة ناصٌة ش الثالثٌنى 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73668عٌد عبدالرسول احمد بحر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 الهرم-ترسا -ش رمزى فرج 1:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  73677عاطؾ جً مولٌه تودري مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 فٌصل -امام حى بوالق الدكرور  -ش دمحم عبد الظاهر من ش مساكن كفرطهرمس  8وصؾ الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  73694مرسً شرؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عمرو عٌسى -  21

  -فٌصل  -ش المرٌوطٌة نزلة العاصً زمام منشأة البكاري  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , تم ت 21191313وفً تارٌخ  73664احمد ممدوح طه حسٌن الكاشؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 الدلى-ش جده 34وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73691سهام عبد الخالك نصر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الهرم -ش االهرام  311الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  73689عمرو السٌد جوٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 فٌصل -كعابٌش  -ش دمحم نبٌل جوده  28، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73674وائل فاروق دمحم ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 المنٌب  ش رمضان الخضرى من ش جمال عبدالناصر7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73675اٌمن احمد ابراهٌم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 فٌصل-الطوابك -بالدور االرضى من ش حسن انور من ش كعبٌش الرٌسى 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  21977    عبد الؽنى شحاتة على شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  26

 حدائك االهرام-منطمة ج  21بالعمار رلم 4الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73691لطٌفة جودة عبد اللطٌؾ مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

  -الوراق  -وراق العرب  -ش المدحٌن  8،   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73687هاله مصطفى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 الهرم-الكوم االخضر -مكرر شارع سهل حمزة 13الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73245م    زكرٌا مكاري متى داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  29

 ش كنٌسة المالن البصراوى م غ امبابة6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73692ترٌزا جرجس ظرٌؾ جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

  -الوراق  -لعرب وراق ا -الـتأشٌر:   ، ش نور الدٌن من ش ؼاز مصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  73665اشرؾ دمحم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 كرداسة-ش جده بجوارمستشفى ناهٌا 7، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21191313وفً تارٌخ  73685رامز عادل عطٌة عطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 امبابة -ش النصر ارض الجمعٌه 37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73666عماد محمود على حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 شارع حسن التركى عزبة جبرٌل فٌصل 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73676،  سبك لٌده برلم    عبدهللا شولى سٌد حسن ، تاجر فرد  -  34

 العمرانٌة -ش الشٌخ حسن من ش الثالثٌنى ع غ 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73245زكرٌا مكاري متى داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 ش كنٌسة المالن البصراوى م غ امبابة 6الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73682السٌد بركة احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

  -كرداسة  -ابو رواش  -الـتأشٌر:   ، ش المعسكر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  73671هبه على سالم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 ش اللٌثى خلؾ المدرسة االعدادٌة  9، المعتمدٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73672بدالعزٌز عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    والء دمحم ع -  38

 كرداسة-الـتأشٌر:   ، ش فتحى تهامى المعتمدٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  73678مروة لاسم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 كرداسة-ش الشاهد م ش سعد زؼلول 4 ،

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  73699حسٌن زٌدان عبد الرازق ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

  -ابو النمرس  -اكتوبر  6وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ابو عبٌده الجراح من ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  73699د ،  سبك لٌده برلم    حسٌن زٌدان عبد الرازق ابو زٌد ، تاجر فر -  41

 اكتوبر ابوالنمرس  6وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ابوعبٌدة الجراح من ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73667عفٌفى بخٌت عبدالمجٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 فٌصل -الطوابك -عبٌشش ك4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  73693دمحم حلمً نصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

  -الوراق  -وراق العرب  -ش نور الدٌن من ش ؼاز مصر  32، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314فً تارٌخ و 73741رانٌا كامل ٌوسؾ كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 كرداسة-الـتأشٌر:   ، ترعه المرٌوطٌة بجوار مدرسة المستمبل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73719احمد سٌد دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

  -العٌاط  -ش ٌولٌو خلؾ المحكمة  23الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73714ترٌزة تالسون سالمة منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 الهرم -حدائك االهرام  -ط  318الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191314وفً تارٌخ  73727مصطفى دمحم عادل عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

  -الطالبٌة  -ش طارق شبٌطة من عثمان محرم  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73724احمد عبد الحكٌم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 ش حسن دمحم من ش كمال حمزه المنٌرة الؽربٌة  111الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  71481الرجال ابراهٌم عبد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد  -  49

 بوالق الدكرور -شارع احمد رجب 29وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73711سهٌله طارق محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ش نصٌؾ اسعد من ش المطاحن  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73729ناصر دمحم السٌد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 ضى ؼرفة فى شمة الـتأشٌر:   ، ش الرحمن من ش داٌر الناحٌه عزبة جبرٌل بالدور االول بعد االر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73726محمود شعبان دمحم لرنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 صفط اللبن  -ش سلٌمان جاد المولى  27الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191314وفً تارٌخ  73713عماد حمدى بكرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الـتأشٌر:   ، م امبابة ام دٌنار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  73731صالون شولى للحالله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 امبابة  -مدٌنة العمال  17منزل رلم  29، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73742بك لٌده برلم    كرٌم ابراهٌم السٌد ناصر ، تاجر فرد ،  س -  55

 الـتأشٌر:   ، لرٌه ابوؼالب الجدٌده خلؾ مطحن بدٌر ابوؼالب م امبابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73718دمحم عبد الفتاح دمحم على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 تمسٌم الضرائب نزلة البطران  -مسجد النور الدمحمى  4،   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73711مصطفى دمحم مجاهد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 ع غ  -الـتأشٌر:   ، ش العروبه من ش دمحم همام 

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  73721صات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السبعاوى لتجارة الفول السودانى والمحم -  58

 مركز منشاة المناطر -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، م امبابة المنصورٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  73716كرم لوٌس فار جٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

  -الهرم  -االهرام  482، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  73743فاطمة دمحم عواد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ، ش السالم خلؾ الؽاز وراق العرب 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191314وفً تارٌخ  73722ٌاسر رٌاض عبدهللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ش جالل الجرجاوى من ش جمال عبد الناصر مدكور  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  73717دمحم نبٌل دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 ٌصلف-شارع المرٌوطٌة فٌصل بجوار مدرسة االورمان الخاصة 131، 
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 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  73712دمحم ابراهٌم عبد الحمٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

  -فٌصل  -الطوابك شمة بالدور االرضً  -ش ماجد من ش المنشٌة  8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73735حسام خالد محمود همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

  -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش المدٌنة المنورة  4الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191314وفً تارٌخ  73734خالد سعٌد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 م منشاة المناطر  -الـتأشٌر:   ، نكال بجوار نمطة االسعاؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73721نادر دمحم الشحات محمود همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 فٌصل-شارع فٌصل مدكور 372الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73711اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على سعٌد للمماوالت العامة ، ت -  67

 الـتأشٌر:   ، منشأة رضوان تاكى  م منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  73725محمود احمد صالح عبد الحمٌد عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 بوالق الدكرور -ش سٌد عبد الوهاب  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  73731خالد مصطفى عبدالحلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 اوسٌم-شارع شكرى امام مجلس مدٌنة اوسٌم56وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  71481سبك لٌده برلم      احمد عبد الرجال ابراهٌم عبد السٌد ، تاجر فرد ، -  71

 بوالق الدكرور-شارع احمد رجب 29وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  73717حاتم محمود عبد التواب عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الهرم -نزلة السمان  -كوبري عز  53وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  73715احمد رمضان عبد المنعم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عبد الرازق خطاب امام مدارس ال خطاب ناهٌا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  73713رلم    عبدالعزٌز صبرى عبدالعزٌز الحبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  73

 الوراق -ش  دمحم سرور من ش المومٌة العربٌة  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73741عبد البر دمحم عبد الموي حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

  -المنٌب  -جسر الكونٌسة  -الـتأشٌر:   ، ش لناوي بٌومً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73715عدلً نبٌل عدلً سدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 الهرم -حدائك االهرام  -ح  414الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73723تٌسر سٌد احمد الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 الـتأشٌر:   ، االخصاص بجوار المسجد الكبٌر م منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73248احمد صالح الدٌن جبر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 العجوزة -ٌة شارع جامعه الدول العرب13الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  73718احمد دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 الوراق-وراق الحضر  -، ش كورنٌش النٌل

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191314وفً تارٌخ  73738ساهر وجٌه جرجس عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 امبابة  -ارض الحداد  -ش خلٌل نظٌر من ش التوحٌد  22الـتأشٌر:   ، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  73714احمد ابراهٌم عبد الوهاب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

  146عمار  36برج االسراء شمة  2وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الملن فٌصل مدخل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  73739شٌماء احمد دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 جزٌرة الدهب  -ح عبد الفضٌل من عباس العماد  4، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73248احمد صالح الدٌن ٌحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 العجوزة-شارع جامعه الدول العربٌة 13الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73736طارق حازم دمحم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 الهرم  -ش فرٌد السباعى  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73728الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عز الدٌن عبد  -  84

 الهرم  -ش الملن فٌصل  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73764سماح حسنً عبد الظاهر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 امبابه -مه مركز منشاه المناطر الـتأشٌر:   ، الجالت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73771رامى صبحى لبٌب بمطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 ش مرسى محمود امام الصرؾ الصحى 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  62116صالح كمال فهمى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 ش التعاون متفرع من ش عبد المنعم رٌاض وراق الحضر  7الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73749صالح عبدالعلٌم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 العجوزة-اللواء الطرٌك االبٌض شارع ابوخلؾ ارض 68الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73571عبد السالم مصطفى حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 -الدلً امام مسجد اسد بن الفرات  -ش التحرٌر  93الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73571رلم    عبد السالم مصطفى حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  91

 اوسٌم -الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان / اول السوق بجوار مجلس المدٌنه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73757وفاء عماد عبد المنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

  -البراجٌل  -االمام الحسٌن ش  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  73744عمرو دمحم عبد المعطً عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 امبابه -المطار م.غ  -ش احمد عرابً  61وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73761ولٌد دمحم فهٌم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 العمرانٌه  -ش البحر االحمر من ش الجزائر من ش الثالثٌنً  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191315وفً تارٌخ  73771دمحم فتحى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 المنٌب-شارع السماح من ش المدرسة 8

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  73762وائل عبد الناصر عبد الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 -منشاه المناطر  -نكال  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد النور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191315وفً تارٌخ  73746لربٌعً لاللومٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  96

 امبابه -شسامً شلبً من ش الؽاز وراق العرب  5، 
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وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21191315وفً تارٌخ  73753نورهان طارق دمحم علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

  -ش د/ عبد الباسط من ش المحوالت ترسا  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73751فاٌزه عبد العلٌم علً اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 فٌصل -ش الملن فٌصل مدكور  -ش شرٌؾ  428الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191315وفً تارٌخ  73765، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن احمد حسن دمحم  -  99

 ش فتحى تهامى المتعمدٌة بجوار مسجد ابوبكر  -، كرداسة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73767دمحم شحات عبدهللا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الهرم -ش االورمان اسفلت من المجزر االلى من اللبٌنى 2أشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  19454حمدى اسماعٌل حسن احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شارع كوبرى عابدٌن كرداسة مركز كرداسة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73761رباب فرج عبدالفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بوالق الدكرور -ناهٌا-ش ابراهٌم خطاب 21الـتأشٌر:   ، 

وان , تم تعدٌل العن 21191315وفً تارٌخ  73571عبد السالم مصطفى حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

بنشاط / مماوالت و  -الدلً امام مسجد اسد بن الفرات  -ش التحرٌر  93وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان لٌصبح/ 

 جنٌه 311111براس مال /  -بسمه تجارٌه / المصطفى للمماوالت و التورٌدات العامه  -تورٌدات عامه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  73758اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم امٌن عبد المهٌمن ابو السعٌد ، ت -  114

 فٌصل -العشرٌن  -ش عادل شبراوي ناصٌه ش الملكه  2وصؾ الـتأشٌر:   ، بدروم اسفل عمار 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191315وفً تارٌخ  73747احمد حمدي ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الهرم -حدائك االهرام  -بوابه خفرع  -منطمه و ش العشرٌن  1الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73752سمٌر جالل دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

  -منشاه رضوان -منشاه المناطر  -الـتأشٌر:   ، برلاش م. المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73766دمحم مصطفى حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 العجوزة-ش احمد عرابى 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73769مجدى فرؼلى سٌد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 فٌصل-ش طرٌك كفرطهرمس 44تأشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73745الصاوي لالدوات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

  -امبابه  -الـتأشٌر:   ، ش دمحم خلٌفه منشاه رضوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73748  مجدي اسحك زخاري داوود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  111

 امبابه-الـتأشٌر:   ، تماطع ش االلصر من ش البصراوي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73755اٌة سمٌر فاروق بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 فٌصل-ش اسامة ابوعمٌرة محطة حسن دمحم 54الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73775هٌثم عوض جاد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 م كرداسة -الـتأشٌر:   ، ابورواش 

ٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأش 21191315وفً تارٌخ  73763دمحم عٌد محمود سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 -منشاه المناطر  -الطرٌك العمومً  -، المنصورٌه 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  72111دمحم احمد السٌد طوسون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 الهرم -ص بوابه حورس حدائك االهرام  145الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  73756احمد فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم صبري حسن -  115

 العمرانٌه  -ا ش عمر بن الخطاب  8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73751محمود تمام حسن همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الوراق-ش العروبة 124، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21191315وفً تارٌخ  73776نورا حسام محمود سٌؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 كرداسة-وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المعسكر ابورواش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73754نادٌه عادل نصٌؾ الٌاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الوراق  -ش الحرٌه من ش عشره وراق العرب  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73759ناجى حفناوى عبدالعال بكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الوراق-طناش -ش ترعه السواحل 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191315وفً تارٌخ  73773ل خضر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود كما -  121

  -بنً مجدول كرداسة  -الـتأشٌر:   ، بجوار مدرسة الشهٌد اسالم مكاوي 

العنوان , تم تعدٌل  21191316وفً تارٌخ  73811امل حمدى عبدالموى عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 من ش عزالدٌن عمر امام كافٌه المجروشة21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  69486حامد حامد حسن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ش محروس شاهٌن اخر ش المومٌة وراق العرب

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  73792مصطفى ابراهٌم مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 فٌصل -ش ٌوسؾ السباعى المرٌوطٌة شمة بالدور الثانى علوى 9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  73811اٌمن عبدالفتاح عبدالمادر الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 ش االمل كولدٌر جزٌرة الذهب 8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73812حسنى احمد عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 عمرانٌة ال-ش العروبة الطالبٌة 91ش حسٌن الضبع رلم 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  63488محمود سٌد دمحم عطٌه هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 مصرالجدٌدة-الخلٌفه المأمون روكس57ًالـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73798  دمحم سٌؾ الدٌن عبدهللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  127

 فٌصل-ش الملن فٌصل 164الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73813احمد رشدى ذكى عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 الهرم-نصر الدٌن -ش االهرام 384الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73784 احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم -  129

 العمرانٌة -ش العروبة من ش عثمان محرم الطالبٌة 118الـتأشٌر:   ، 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191316وفً تارٌخ  73817عادل محمود دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الـتأشٌر:   ، عرب ثراب ش الصلٌبه شبرامنت ابوالنمرس



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73795سحر رشاد فخرى عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 امبابة -شارع االلصر 59الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73794برلم     سامى ٌوسؾ شحاته ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  132

 العمرانٌة -ش المستشفى 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73781هٌثم دردٌر سٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 طالبٌه -كفرطهرمس -ش دردٌر سٌد على 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191316وفً تارٌخ  73815شرٌؾ شولى الجوهرى الجوهرى الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ش مكة المكرمة الدكتور دمحم فؤاد سعٌد ع غ العمرانٌه 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73791سامح احمد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 فٌصل -ش التوحٌد التعاون 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73812اسماء امٌن ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الوراق-اكتوبر وراق العرب  6ش مصطفى كامل من ش 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73787زت محمود خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رفٌك ع -  137

 الهرم-هضبة االهرام -هـ 273الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73781البٌر اٌوب وتٌث سولاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 فٌصل -برج الشروق -اول ش االربعٌن من ش العشرٌن  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73814بطرس سمعان ونٌس حناهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 فٌصل-ش ذكى من ش ابوزٌد بدر العشرٌن  14الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73783جر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عوٌس حبشى حمٌدة ، تا -  141

 الوراق-وراق العرب -ش على الشنوانى من ش المسابن 19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73789اشرؾ عبده احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 ش ترعه الزمر ارض اللواء 8،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191316وفً تارٌخ  73811دمحم طه حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 فٌصل-شارع خالد عنانى من مصطفى المصرى7، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  73751فاٌزه عبد العلٌم علً اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 شارع الملن فٌصل مع تماطع المرٌوطٌة 87وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73791سامح حسن على ابوعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 شتٌل ش عمر بن الخطاب من ش الجمعٌه الزراعٌه ب11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73813محمود احمد عبدالعظٌم المن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 ش ترسا العمرانٌه13الـتأشٌر:   ، 

الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73799دمحم سٌد محمود سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 مركز الجٌزة-، نزلة االشطر بجوار وصفى راجح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191316وفً تارٌخ  73816احمد سعٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 بوالق الدكرور -اول فٌصل-ش احمد عبدالعزٌز حامد1، 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  73751ل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاٌزه عبد العلٌم علً اسماعٌ -  148

 شارع الملن فٌصل مع تماطع المرٌوطٌة 87وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191316وفً تارٌخ  73814اسالم مصطفى ابراهٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 ش حدائك االهرام الهرم 98الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73782دمحم زكرٌا محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 المنٌب-ش مكة المكرمة متفرع من جسر الكونٌسة 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  73788احمد عبدالسمٌع ابوزٌد عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 العمرانٌه -ش فاطمة رشدى من ش خاتم المرسلٌن 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73811اٌمن حسنى دروٌش مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 ش محرم العمرانٌه19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  73793فنٌازة جمعه عبداللطٌؾ حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الهرم-ش الملن فٌصل 111وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73777سبك لٌده برلم    جمال موسى ابراهٌم بخٌت ، تاجر فرد ،   -  154

 فٌصل-ش ابناء سوهاج من ش الشهٌد احمد حمدى بجوارالدائرى 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73815مركز احمد ماهر الطبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 شبرامنت ش دوٌدار م ابوالنمرس الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  68642عطٌات جاد الكرٌم  دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الماهره الجدٌدة-مول العلٌاء التجمع الخامس 9-8الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73786لٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرم فرحات داود س -  157

 الطالبٌة -ش شفٌك جاد من ش  عثمان محرم 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73819حسام عمران دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 الدلى-5ش التحرٌر الدور116:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73779دمحم طارق سٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 الهرم-شارع المدٌنة ش حسن دمحم 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316ارٌخ وفً ت 73785احمد دمحم عرابى ابولٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الباوٌطى -الـتأشٌر:   ، الواحات البحرٌة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191316وفً تارٌخ  73796نبٌل دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 بوالق الدكرور-عزبة ابواللٌل -ش الفرٌد من ش طارق منسى 1

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191316وفً تارٌخ  73797ٌاسر ٌسرى دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 العجوزة-ش الؽٌث 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191316وفً تارٌخ  31239دمحم رضا علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الوراق-ل العنوان لٌصبح/ اسفل الكوبرى الدائرى بشتٌل البلد ، تعدٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191316وفً تارٌخ  73818الفمى للكاوتش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 اكتوبر ابوالنمرس  6ش 22



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191316وفً تارٌخ  73778  مصطفى محمود عطٌة الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  165

 امبابة -ش الوحدة 121وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  73824معتز دمحم سالم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 العمرانٌه -، حاره صابر ابو عطٌه من ترعه الزمر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73818محمود عبد هللا حنفً مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 فٌصل -ش عبد حمٌد الهواري من ش المنشٌه  1الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , تم  21191317وفً تارٌخ  46785عبد هللا عبد الرحٌم محمود زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 مركز اوسٌم -البراجٌل  -ش عبد هللا الفداوي  7وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  73832عبد الحلٌم فتحً عبد الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 عمرانٌهال -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الرحمن ش الخلٌفه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  21144شعبان دمحم عبد المنعم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 بنشاط / معرض اثاث متكامل -هرم   -ش الشٌشٌنً المرٌوطٌه الرئٌسً فٌصل  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  876طٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نهاد ابراهٌم احمد ال -  171

 اكتوبر 6 - 454متر لطعه  311الـتأشٌر:   ، مخزن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  876نهاد ابراهٌم احمد الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 - 28اكتوبر الحً السابع الدور الثالث رلم  6له رئٌسً بالعنوان /دٌاموند مول  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  71348ولٌد دمحم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 م.كرداسه-ش البشالوي ؼرب البلد منزل حسٌن البشالوي ناهٌا  2، / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73819عمر عبد الكرٌم هاشم ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 الوراق -وراق الحضر  -ش النزهه من كورنٌش النٌل  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73821سمٌره رافت دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 بوالق الدكرور  -ش شحاته الجمل  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73839مهند لمستلزمات التجمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 الوراق  -وراق العرب  -ش كورنٌش النٌل  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73844عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبٌر عزت احمد -  177

 المنٌب -ش االنوار من جمال عبد الناصر  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73827والء شحته خلٌل سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 كرداسه -ؼرب الترعه  -شٌر:   ، شارع ترعه المرٌوطٌهالـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  7312دمحم احمد توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 -ش جمٌل العدوي الكنٌسه  12، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73268خالد مٌهوب سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 -ش ابو بكر الصدٌك من ش السٌما الوراق  11الـتأشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  73835علً السٌد عبد الباسط عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 الهرم -ش زكرٌا الحجاوي الشعب سابما اول الهرم  6محل  91وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73833حسن علً شحاته فرؼلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 امبابه-ارض الحداد  -ش المطبعه  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  73847دالٌا عبد الوهاب عبد الرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 العمرانٌة -شارع عبد العزٌز الصاٌم من مدارس االورمان  14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73828رزله فراج سعٌد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 ابو رواش -خلؾ مسجد الحاج رمضان  -الـتأشٌر:   ، ش دوار العمده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73837مصطفى سمٌر علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 فٌصل -من ش سالم الـتأشٌر:   ، حاره الجناري من ش ابراهٌم ٌاسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73841جمال لطفى عبد المالن بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 الوراق -وراق الحضر -ش مصطفى زٌتونه من معهد البحوث   27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  73826لم    اشرؾ فراج شرلاوي دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  187

 بوالق الدكرور -زنٌن  -ش احمد فاٌد  28وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  876نهاد ابراهٌم احمد الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

براس -بنشاط/ تصنٌع مالبس جاهزه -اكتوبر 6- 454متر لطعه  311مخازن الشباب الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / 

 جنٌه 51111مال / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  71348ولٌد دمحم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 م.كرداسه-ل حسٌن البشالوي ناهٌا ش البشالوي ؼرب البلد منز 2، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  15827بشٌر دمحم السٌد عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 بنشاط / امن وحراسة -كرداسه  -ش خالد بن الولٌد  3الـتأشٌر:   ، الؽاء النشاط الرئٌسً االخر الكائن بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73843اشرؾ ابراهٌم علً حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 بوالق الدكرور -ش سٌد رزق  9الـتأشٌر:   ، 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 21191317وفً تارٌخ  21144شعبان دمحم عبد المنعم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 هرم  -ش الشٌشٌنً المرٌوطٌه الرئٌسً فٌصل  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  73817احمد رشاد ابو السعود ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 المٌراطٌٌن -ش الشعراوي  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  73816لحلٌم معوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    معوض عبد ا -  194

  -وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌت لادوس من ش داٌر الناحٌه ابو النمرس 

ان , تم تعدٌل العنو 21191317وفً تارٌخ  73831سمر مجدي عزت عٌد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش البنا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  73841اٌمن عبد المالن عزٌز ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 الوراق -كفر الحما  -جزٌره دمحم  -ش المزرعه  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  73845بد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نصر احمد عبد الموجود ع -  197

 العمرانٌه  -ش الٌابان  71وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  73821هشام مراد محمود حسٌن الزمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 كرداسه -ناهٌا بجوار بنزٌنه مجدي الزمر وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  73825احمد عادل عبد اللطٌؾ حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 الهرم  -ش النخٌل من ش الهرم  21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73822لم    احمد ابراهٌم السٌد الرفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  211

 بوالق الدكرور -ارض اللواء  -ش الشهداء  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73846امل سعٌد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 كرداسه -الـتأشٌر:   ، كوبري عابدٌن ؼرب الترعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  73842احمد دمحم صادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 اوسٌم -ش صابر رحٌم الجمعٌه الزراعٌه بشتٌل  83، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  61119نادٌة كامل شٌكً نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الـتأشٌر:   ،  ش مصطفى صالح من ش التل وراق العرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  61119نادٌة كامل شٌكً نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 -الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان / ش دسولً محفوظ من ش التل وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  15827بشٌر دمحم السٌد عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الـتأشٌر:   ، تم الؽاؤه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  61119نادٌة كامل شٌكً نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 -ٌل العنوان لٌصبح/ ش دسولً محفوظ من ش التل وراق العرب الـتأشٌر:   ، تعد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  61119نادٌة كامل شٌكً نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

براس  -ه و منسوجات بنشاط / بٌع المش -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / ش مصطفى صالح من ش التل وراق العرب 

 جنٌه 12111مال / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  69813مٌنا جرجس ارمانٌوس عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 امبابه -ش نصر الوكٌل متفرع من بنً دمحم  24وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  73829دمحم حسام الدٌن دمحم لناوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

  -ش فهمً من ش خوفو  5الـتأشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191317وفً تارٌخ  73836فتحً ابراهٌم ؼزالً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 -ارض اللواء -ش دمحم اسماعٌل النجار  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  73823مها عبد الصادق دمحم عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

  -وصؾ الـتأشٌر:   ، كوبري ابو احمد ش الخلفاء الراشدٌن بنً ٌوسؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  73838د اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد حسٌن سرور عب -  212

  -ابراج المنٌب  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  62114عجبان عطاهللا امٌن صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الوراق-ش الورشة الفنٌه وراق الحضر 27ان لٌصبح/ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  62114عجبان عطاهللا امٌن صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 ش اشرؾ خمٌس من ش خط الؽاز وراق العرب الوراق 12الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191311وفً تارٌخ  73864سعدالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم  -  215

 العجوزة-ش المراؼى  47



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 85 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  62114عجبان عطاهللا امٌن صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 رؾ خمٌس من ش خط الؽاز وراق العرب الوراقش اش 12الـتأشٌر:   ، /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73861نهى سمٌر شفٌك صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 جزٌرة دمحم-الـتأشٌر:   ، ش سمٌر فرج من ش ترعه السواحل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  73851دمحم حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 المرٌوطٌة -ش الشٌشٌنى 5، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  38176خالد عبد الكرٌم معوض عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

-بنشاط بٌع اجهزة كهربائٌة -حٌد ش المدس من ش كعبٌش فٌصلوصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان/ ابراج التو

 عشرة االؾ جنٌها فمط الؼٌر 11111براسمال/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73853فاطمة السٌد احسان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 االبعدٌة -الـتأشٌر:   ، اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  73854هللا ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ماجد مصطفى جاب -  221

 العمرانٌه-شارع دمحم نار من فتحى الشرابى نزلة البطران 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , تم ت 21191311وفً تارٌخ  73857احمد دمحم حسنى دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 المنٌب -ش الحرٌة من ش جسر السوٌس الكونٌسة 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73868سعد محمود مصطفى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 رماله-نزلة السٌسً-شارع عبدالمجٌد الحمرى تماطع ش ترعه السٌسً 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  44323مرٌم عدلً حنٌن حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الدلى -شارع محى الدٌن ابوالعز 2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73851دمحم السٌد حسن عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الـتأشٌر:   ، بجوار مصنع حورس الجالتمه م منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  73877سامى سٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 ح على دٌبون ش سعد زؼلول 3، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73863جر فرد ،  سبك لٌده برلم    رومانى سمٌر عبده منسى ، تا -  227

 ش العشرٌن فٌصل 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  73859احمد دمحمٌن سٌد احمد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 الهرم-دٌو االهرام ش حسن دمحم من ش است3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  73879سمر حمدى دمحم ابوعمٌرة الورالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع سعد زؼلول )ناشد( كرداسة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73848اٌمن عطا نصراسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الوراق-وراق العرب -الـتأشٌر:   ، شارع محمود عبدالرازق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  13188عمرو خلؾ هللا دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 البدرشٌن-ى الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/ شارع الطرفاٌه الرئٌس

تم تعدٌل  21191311وفً تارٌخ  73874عبدالرحمن عمر عبدالجواد عبدالمولى المماطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 الهرم-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مٌدان ابوالهول السٌاحى نزلة السمان 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73856صابرٌن ٌوسؾ امٌن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 برطس-الـتأشٌر:   ، شارع احمد رفاعى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73855شربات حمدى سعد البركاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 بوالق الدكرور -زنٌن -المعتمدٌة -شارع الفٌومٌة 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73635سمر مبرون عبد الحلٌم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 الجٌزة  -ش وادى النٌل المهندسٌن  28الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191311وفً تارٌخ  73875محمود دمحم حسن خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 فٌصل-مٌدان كفرنصار بجوار مسجد كفرنصار 41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73878دمحم بدوى سلٌمان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 المهندسٌن-ش فوزى رماح 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  48483مصطفى عبد الاله دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

  -كرداسه  -ش مسجد بالل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ابو رواش الشرلٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73849رمزى سمٌر رمزى اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 فٌصل-العرٌش -ش الملن فٌصل 177الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  38176خالد عبد الكرٌم معوض عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 وصؾ الـتأشٌر:   ،  ابراج التوحٌد ش المدس من ش كعبٌش فٌصل

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  38176ٌم معوض عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد عبد الكر -  241

 وصؾ الـتأشٌر:   ، له رئٌسى اخر بالعنوان/م امبابة بنى مجدول م كرداسة 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21191311وفً تارٌخ  73861جالل حسن جالل سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 الهرم-ش ابوحازم مدكور فٌصل 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73869احمد محمود دمحم فتحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 العجوزة-ش الؽرٌب م عمبه 83الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73866لم    هانى بلٌدى لمصان ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  244

 فٌصل-ش مصرؾ جالل من ش حسن نصوح اخر فٌصل 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  1444دمحم صالح الدٌن راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 حى الدٌن ابوالعز الدلى ش م28، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  55111ادهم مدحت حسٌن احمد كراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 اكتوبر 6م 4عمارات البنن حى 9وصؾ الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  21191311رٌخ وفً تا 55111ادهم مدحت حسٌن احمد كراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 حدائك االهرام -2هضبة االهرام بوابه-و223وصؾ الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان  21191311وفً تارٌخ  73867عبدالعزٌز عبدالمجٌد كٌالنى محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 بوالق الدكرور -التحرٌر - شارع سعد كرٌم12, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73876صبرة عبدالعال احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 اوسٌم-الـتأشٌر:   ، ش شكوكو من ش المعهد الدٌنى الرئٌسى ش المسابن بشتٌل 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  55111بك لٌده برلم    ادهم مدحت حسٌن احمد كراره ، تاجر فرد ،  س -  251

-بنشاط/بٌع وتجارة التكٌٌؾ-اكتوبر  6م 4عمارات البنن حى 9وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/ 

 خمسون الؾ جنٌها الؼٌر51111براسمال/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  13188 عمرو خلؾ هللا دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 البدرشٌن-الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/ شارع الطرفاٌه الرئٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73871خالد دمحم عبدالتواب حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 العٌاط-العٌاط  الـتأشٌر:   ، المطورى

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  73852نرمٌن فتحى عطٌة دمحم الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 اوسٌم-وصؾ الـتأشٌر:   ، االبعدٌة بجوار المسجد المدٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73862دمحم سٌد اسماعٌل سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 ش عامر من ش ربٌع الجٌزى 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73871رباب رأفت محمود سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 العمرانٌه-شارع محمود سٌد عبدهللا من ش سٌد عبدهللا 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  73918حمد عبدالعزٌز حسن احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  256

 كرداسة-وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عامر من ش التحرٌر بجوار لهوه عاشور سالم صفط اللبن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311ً تارٌخ وف 73897اٌه دمحم عبدالمنعم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 ش الحرٌة كرداسة 38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  3339تامر اسماعٌل دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

-عزبة المصرى مركز اطفٌح -بابات كفرالواصلٌن الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/ الشمة الكائنة بجوار سوق االثنٌن الم

 مائة الؾ جنٌها الؼٌر111111بنشاط /مماوالت عمومٌة وتورٌد مواد بناء وتورٌد مواد ؼذائٌة براسمال/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  3339تامر اسماعٌل دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

-عزبة المصرى مركز اطفٌح -، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/ الشمة الكائنة بجوار سوق االثنٌن المبابات كفرالواصلٌن الـتأشٌر:   

 مائة الؾ جنٌها الؼٌر111111بنشاط /مماوالت عمومٌة وتورٌد مواد بناء وتورٌد مواد ؼذائٌة براسمال/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  31841لٌده برلم    دمحم على ابراهٌم دمحم البلماسى ، تاجر فرد ،  سبك  -  261

 الزمالن لصر النٌل -شارع طه حسٌن 2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73912احمد محمود احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 العمرانٌه-ارة الؤلؤة ترعه المنصورٌة الـتأشٌر:   ، عم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73885دمحمعبدالعال متولى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 ش احمد على زهران طالبٌة 27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73888الجمال للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 فٌصل-ب عمارات الشركة الوطنٌة اخر فٌصل 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73917اٌمن عبد الرؤؾ رزق كارم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 ٌة مكًسال -شارع عبد المجٌد رضوان  52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  73915ٌاسمٌن رجب عبدالسالم عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الطرٌك الرئٌسً المولؾ م منشاه المناطر ذات الكوم
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311تارٌخ وفً  73919عفٌفً سمٌر عفٌفً صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 فٌصل  -الطالبٌه  -ش دمحم السعٌد متفرع من ش المنشٌه  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  73913انطونٌوس ٌوسؾ واصؾ بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 الوراق-وراق العرب -ش ترعه السواحل صؾ الؽاز بجوار محل ستاٌر عادل ومرٌم 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73916محمود على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 الوراق-حاره ابوسعده وراق العرب 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73884دمحم المهدى كمال عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 امبابة-مدٌنة العمال  24ش بلون 27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  68862مرفت زكرٌا زكً عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 وراق الحضر -شارع الراشدي من شارع ارض الجمعٌة  6الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  4237دمحم صالح دمحم مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 ش مسجد الرحمة زنٌن بوالق الدكرور 1، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  27527شربٌنى لتوزٌع خامات البالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

بنشاط / تصنٌع روالت و اكٌاس و بالستٌن  -الكونٌسه  -مان احمد عثمان وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / ش عث

 جنٌه 11111براس مال/  -

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  73889عبدهللا دمحم الدسولى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 الدلى -ش سلٌمان جوهر 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  73914ابراهٌم ساوٌرس ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماٌكل  -  274

 الوراق-ش بورسعٌد وراق الحضر 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73887احمد فوزى محمود حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 اوسٌم-أشٌر:   ، طرٌك النادى م اوسٌم الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  71376خالد صالح عبدالمادر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 شارع المعهد الدٌنى بشتٌل7وصؾ الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  71376لم    خالد صالح عبدالمادر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  277

 الوراق-وصؾ الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بالعنوان/ش اسماعٌل ابوعوؾ بشتٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73912كرم عاطؾ حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 لحضر ش الظاهر بٌبرس وراق ا1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  61156عال دمحم سالم علً السالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 العجوزة-شارع العلمٌن شمة بالدور االرضى 115الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  62542اٌمان عمرو مختار على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شارع الطابونة مٌت شماس المنوات

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  73883ابوشمرة للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 فٌصل-نى من المنشٌة ، ش عبدهللا حٌدر من ش الرٌحا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  73892على احمد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 اوسٌم-شارع عبدالعزٌز جاب هللا من شارع مجمع المدارس بشتٌل 1، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73916م    احمد رشاد بؽدادى عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  283

 م امبابة  -الـتأشٌر:   ، برلاش ش السوق بجوار الجامع االبٌض مركز م المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73919عٌدسلٌمان حافظ سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 الكوم االحمر -العمومى الكوم االحمر م اوسٌم  الـتأشٌر:   ، الطرٌك

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73911عصام دمحم رشاد دمحم شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 ش الجوهرى ابولتاده بوالق الدكرور 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73882ٌده برلم    ابراهٌم فتحى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  286

 الدلى-ش ابوبكرالصدٌك الدور االرضى 18الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73891عمرو على دمحم عى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 فٌصل-حمدى سلٌمان امتداد ش دمحم على ربٌع الثالثٌنى العشرٌن مدكور ش12عمار12الـتأشٌر:   ، شمة بالدور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73918علً حسن رمضان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 سالٌة مكً -شارع كولدٌر  82الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73911لٌده برلم     اسالم فتحى  حسن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك -  289

 العمرانٌه -ش االورمان اسفلت )ش التوحٌد( المجزر االلى  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73915مصطفى دمحم مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 امبابه -ش دمحم حجازي مدٌنه التحرٌر  126الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  71376خالد صالح عبدالمادر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

سون الؾ خم51111بنشاط/ محل جزارة براس مال -شارع المعهد الدٌنى بشتٌل 7وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/ 

 جنٌها 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  61421محمود منصور عبدالحلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 مرٌوطٌة -شارع الحكمة من شارع اللبٌنى 4وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73913م    خالد حسن دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  293

 ش الوحده امبابه45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73899احمد حسن محمود عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 بوالق الدكرور  -الـتأشٌر:   ، ش سعٌد سالم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  73911على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم  -  295

 كرداسة -العزبة ناهٌا -شارع حسن الحاج 11، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73896عادل عبد الفتاح دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 بوالق الدكرور - 1ش الشرفا ترعه عبد العال  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  73921فرحات ابراهٌم السٌد السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 فٌصل -ناصٌة الشارع كافٌه الملن فاروق  -المطبعة  -المنشٌة  -شارع ٌوسؾ الصدٌك  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73894احمد رمضان جمعه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 العمرانٌه-ن ش ترسا الطالبٌة ش كراته م57الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73914دمحم عبد هللا مبرون ظالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 الوراق -وراق العرب  -ش كورنٌش النٌل  3الـتأشٌر:   ، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311فً تارٌخ و 411اٌهاب سعٌد لطب خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ فٌال حسن فهمى بنى ٌوسؾ زاوٌة ابومسلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  51662مصطفى احمد مجاهد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 بوالق الدكرور -ش الفولى جالل 45/ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73917هانى محمود احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الـتأشٌر:   ، ش السوق ناهٌا م كرداسة =كرداسة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311ارٌخ وفً ت 73891ابانوب حنا جابر فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 الوراق-الـتأشٌر:   ، شارع مسجد الرحمة من شارع عشرة وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191311وفً تارٌخ  73893دمحم ادهم حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 -طر الخٌرٌه المنا -الرهاوي  -، طرٌك المعهد الدٌنً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  3339تامر اسماعٌل دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 عزبة المصرى مركز اطفٌح-الـتأشٌر:   ، الشمة الكائنة بجوار سوق االثنٌن المبابات كفرالواصلٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  3339سبك لٌده برلم    تامر اسماعٌل دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،   -  316

 اطفٌح-الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بالعنوان / اطفٌح كفر الواصلٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  72691سحر عبد الرازق دمحم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 طالبٌه عمرانٌة-ش دمحم على كراته 6عدٌل العنوان لٌصبح/ وصؾ الـتأشٌر:   ، ت

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  27527شربٌنى لتوزٌع خامات البالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 الكونٌسه -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عثمان احمد عثمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  27527ر فرد ،  سبك لٌده برلم    شربٌنى لتوزٌع خامات البالستٌن ، تاج -  319

ع  -الكونٌسة  -من عثمان احمد عثمان  -وصؾ الـتأشٌر:   ، له رئٌسً / ش جاد ابو العنٌن من ش زهرتكس من عبد البر الدسولى 

 غ

تم تعدٌل العنوان ,  21191311وفً تارٌخ  73881خٌرت سٌد احمد دمحم البردونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 اوسٌم-وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المصانع بجوار مسجد الخرصة م اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73898دمحم ابراهٌم عبدالتواب سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 العمرانٌه -رعه الزمر ع غ ش الشهٌد حسن العبد من ش ت17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  73911جٌهان عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 بوالق الدكرور -ش الشرٌؾ صفط اللبن 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312خ وفً تارٌ 73943مرٌم ٌوسؾ مرهم فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 العمرانٌه-ش عبدالرازق حنفى من ش الدكتور 29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73928احمد حلمى صبحى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 فٌصل-ش اجٌاد المرٌوطٌة شمة الدور االرضى 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  24456سٌد كمال عوٌس عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الهرم-شارع ابن بطوطة مدكور 35الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

ل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌ 21191312وفً تارٌخ  73934دمحم عادل فرٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 البراجٌل  -ش حامد البراجٌل م اوسٌم بجوار النمطة  6، 
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 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  73951احمد دمحم خٌري دمحم عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

  26ر التاسع شمه ش مسجد بن الخطاب من الشهٌد احمد حمدي الدو 23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73941دمحم السٌد ابو ٌوسؾ السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 الطوابك  -ش فتحى الموان من ش المنشٌه  33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312تارٌخ وفً  73939دمحم فاروق دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 أ ش الثروة المعدنٌة حدائك االهرام  313الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  73946احمد شعبان عباس عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 م.امبابه -ل خلٌؾ مركز م. المناطر وصؾ الـتأشٌر:   ، ام دٌنار بجوار الماذون الشرعً /دمحم هال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191312وفً تارٌخ  73931ادهم عطٌة دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 العجوزة-م عمبه-ش داٌر الناحٌة 23، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312ً تارٌخ وف 73941دمحم جالل احمد زناتً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 كرداسه -م.كرداسه  -صفط اللبن  -الـتأشٌر:   ، ش منزل الرٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73935دمحم زٌن الدٌن عبد الحكٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 بجوار جامع جمعه  ش جالل فٌصل من ش اللبٌنى 65الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  41974ولٌد محمود عبد الحمٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

اكتوبر / بنشاط كٌماوٌات / براس مال /  6مدٌنة  471م لطعه  311الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان / مخازن الشباب 

 مائة الؾ جنٌها خمس 511111

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73923ٌوسؾ دمحم حسن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 اوسٌم-الـتأشٌر:   ، ش جسر النٌل االبعدٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  73925دمحم سعٌد عبدالرحمن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 وصؾ الـتأشٌر:   ، جزاٌة منشأة المناطر 

الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73947فرج دمحم السٌد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 المنصورٌه -منشاه المناطر  -بجوار المعهد الدٌنً  -، الطرٌك العمومً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73952كرم صابر عبد الجاٌر مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 الهرم -م اتجاه الهر -الـتأشٌر:   ، طرٌك سماره السٌاحً بعد الكوبري شبرامنت 

تم تعدٌل العنوان  21191312وفً تارٌخ  73945خمٌس عبدالبدٌع عبدالراضى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 ابراج طٌبة  2ش امتداد ترسا من ش اللبٌنى محل رلم 1, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  73929    خالد على عبدالرحٌم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  331

 فٌصل-مدخل البدرشٌن ترعه عبدالعال 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  12576احمد حسنى مؽربى السداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 النزهه-شارع دمحم سعٌد الحلوانى من العروبة 4شمة رلم 7الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /العمار رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73936عصام رمزى شفٌك مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 المرٌوطٌة  -ابراج طٌبة  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73937برلم    نادٌة مٌخائٌل خلٌل ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  333

 المرٌوطٌة  -ش ابو ورد ش اللبٌنى  7الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73942فاطمة احمد عبدالرحمن فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 فٌصل-الشوربجى-العشرٌن  شارع فتحى الطوٌل من شارع4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  41974ولٌد محمود عبد الحمٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 اكتوبر  6مدٌنة  471م لطعه  311الـتأشٌر:   ، مخازن الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  41974    ولٌد محمود عبد الحمٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  336

 عمرانٌة -ش التوحٌد من ش عدوى سلٌم  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73931احمد رافت احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 عمرانٌهال-ش صابر ابوعطٌة من ش السالم  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73926احمد السٌداحمد على السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 فٌصل-ب ترعه المرٌوطٌة الملن فٌصل 98الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73922خالد دمحم صبرى حسنٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 فٌصل-ش عبود التعاون8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  73948مارن كسبان كسوات ارمانٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 فٌصل -العشرٌن  -ش اٌمن مصطفى الشحات  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73921الجره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     رانٌا دمحم عبدالكرٌم -  341

 امبابة -مدٌنة التحرٌر -+1شارع بلون 27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73944ولٌد على عٌساوى على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 البراجٌل-بلون شارع البراجٌل العمومى 2ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  73938اسماعٌل حسنٌن اسماعٌل حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 بوالق الدكرور -شارع ٌوسؾ ابراهٌم من الجمعٌه 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191312وفً تارٌخ  73927تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جاد الكرٌم ٌوسؾ دمحم الشاذلى ، -  344

 م امبابة-شارع دٌاب مناشً البلد مركز منشاة المناطر 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73932احمد نصر احمد فتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 بوالق الدكرو -ش عمر االخضر متفرع من ترعه زنٌن 4ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  73949حلمً جابر حلمً فام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 فٌصل -ش فؤاد عبد العزٌز بن حمد ٌاسٌن  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191312وفً تارٌخ  11659تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اصبح / مكتب رحالت حسونه زاٌد حسن ، -  347

 شبرامنت-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شارع الكورنٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191312وفً تارٌخ  11659حسونه للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 شبرامنت-العنوان لٌصبح/ شارع الكورنٌش تعدٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191312وفً تارٌخ  24456سٌد كمال عوٌس عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 الهرم-شارع ابن بطوطة مدكور 35الـتأشٌر:   ، / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313ارٌخ وفً ت 73957سوبر ماركت الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 ش المدٌنة المنورة امتداد حسن الصبان الثالثٌنى مدكور  1الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  73968مصطفى ابرااهٌم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 م منشاة المناطر  -وردان  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الترعه الكبٌره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  73961احمد مختار سالم مرسً شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 الهرم -شمة بالدور االرضً  -التعاون  -شارع االمراء  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  73987ٌده برلم    جمال عبد الحكٌم عبد النبً علً ، تاجر فرد ،  سبك ل -  353

 العمرانٌه -ش المكرونه سابما ش رمزي فرج حالٌا من ش ترسا  23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73959كٌرلس جاد فكرى متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 ع غ   -ش فتحى احمد من الثالثٌنى  1الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21191313وفً تارٌخ  73956محمود جمعه دمحم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 ش العروبه  طالبٌة   135الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73976دالٌا رضا عبد الرحٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 هضبة االهرام  -منطمة د ش جاردٌنٌا  324الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  73973تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     امٌره دمحم محمود عبد المجٌد هالل ، -  357

 ش مكه المكرمه ابو النمرس  19وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73962احمد شاكر احمد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 م امبابة -بلد مركز منشاة المناطر الـتأشٌر:   ، المناشى ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73966خالد عبد الحمٌد امام الشملى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 بجوار مسجد ناصر  2ارض عزٌز عزت شمة  49الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73958برلم    مٌنا مجدى لدسى بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  361

 الوراق  -وراق العرب  -الـتأشٌر:   ، ش عبد العزٌز عامر من ش عشره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73965عماد حسن سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 فٌصل -ي متفرع من شارع الشهٌد فارس شارع اسامة الترز 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  73989احمد دمحم دمحم حنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 كرداسة -ناهٌا  -، شارع اللبٌنً من شارع السهراٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73982ٌده برلم    ابراهٌم البرت عٌاد باسٌلٌوس ، تاجر فرد ،  سبك ل -  363

 امبابة-مدٌنة التحرٌر 28ش 51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  67153علً خالد دروٌش بدوي سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 سالٌة مكً -اج بدوي دسولً شارع الح 11عمار رلم  2الـتأشٌر:   ، شمة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73953نشوى شحاته حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 وراق الحضر  -ش مسجد اهل السنة ترعة السواحل  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73979  اسامة سالمة عبدالفتاح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  366

 الـتأشٌر:   ، الكوم االحمر ش مسجد الوحدة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73967صابرٌن احمد دمحم ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

 فٌصل  -ل اول طوابك الـتأشٌر:   ، محل بالدور االول العلوى عمارة جندٌة مو
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73969والء عطٌه حسانٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 ش العباسى من مدٌنة الطلبة  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73983نجاه ناجح نجٌب شكر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

 فٌصل -خلؾ مدارس المستمبل  -ش دمحم فوزي من ش دمحم ٌوسؾ  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73963خالد جمٌل عاشور طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 م امبابة  -الـتأشٌر:   ، بهرمس مركز منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73964نضال فتحً دمحم جاد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 اوسٌم -بشتٌل  -الـتأشٌر:   ، شارع المومٌة العربٌة 

ل العنوان , تم تعدٌ 21191313وفً تارٌخ  73975كرٌمه ابو زٌد ابو العنٌن كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 بوالق الدكرور  -ش احمد هرٌدى  23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  11737حسن محمود ٌوسؾ النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 ش ابراهٌم الدسولى بجوار مدرسة الوسام المنٌب  15الـتأشٌر:   ، اصبح / رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73955جمال دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صفوت  -  374

 الوراق  -الـتأشٌر:   ، ش جمٌل الشوٌخ من ش التل 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73978هدى عبدالرحٌم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

 الـتأشٌر:   ، ابورواش طرٌك ناهٌا كرداسة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  69196جورج سعد عازر عبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 امام لسم شرطة اوسٌم الجدٌد -شارع مكتب البرٌد  3الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73981بك لٌده برلم    رجب عٌد حسٌن عٌسى ، تاجر فرد ،  س -  377

 الحرانٌة  -الـتأشٌر:   ، شارع مدرسة الحٌاة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73971محمود مملد شربٌنً بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  378

 فٌصل -الدور الثامن  من ش فاٌز من ش المنشٌه 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73961السٌد رزق عبد الحمٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  379

 البراجٌل -شارع عبد المنعم بدٌوي من احمد عرابً  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  35755برلم     عبد الحمٌد رمضان عبد الحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  381

اللبٌنى / بنشاط / مكتب مماوالت عامه / براس  -ش حامد مسعود من ش جالل 2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان / 

 ملٌون جنٌها  1111111مال / 

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  73986   عادل عوض عوضً سلٌم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  381

 فٌصل -المرٌوطٌه  -ش االربعٌن شمه بالدور االول علوي ٌسار السلم الشٌشٌنً  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  73985عبد المادر سٌد دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

 الهرم  -ش الهندي مدكور  31الـتأشٌر:   ، وصؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  35755عبد الحمٌد رمضان عبد الحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 اللبٌنى  -ش حامد مسعود من ش جالل  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  35755عبد الحمٌد رمضان عبد الحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  384

 المرٌوطٌة  -ش جالل من ش دمحم متولى الشعراوى  1وصؾ الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  63488لم    محمود سٌد دمحم عطٌه هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  385

 ش فرٌد سمٌكه  63الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73984رجب علً حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

 فٌصل -ل حمد الثانً حالٌا شارع دمحم صبحً المحامً سابما ا 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191313وفً تارٌخ  73981دمحم عٌد سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  387

 م امبابة اترٌس بجوار مسجد الكرٌم منشاه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  68164نجالء مصطفى عثمان جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  388

 الهرم  -ش خان ٌونس من ش ترسا اسفل كوبرى المرٌوطٌة  3الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191313وفً تارٌخ  73954نعٌمه عدلى عبد العظٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 اوسٌم  -مه من ش الفكرٌه ش اوالد سال 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191313وفً تارٌخ  73974ٌاسر سٌد حسٌن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 ارض اللواء  -ش دمحم الطاهر  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191313وفً تارٌخ  73977على حامد دمحم عز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 فٌصل-ش اسامة ابوعمٌرة حسن دمحم28، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  74129دمحم السٌد عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 بوالق الدكرور -زنٌن  -ش حسٌن عبد الوهاب  12، 

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  74131دالمحسن عبدالعزٌز ابوالحدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعزٌز عب -  393

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاة رضوان بجوار المولؾ م منشاة المناطر 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191314وفً تارٌخ  36866عادل بدرى جابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  394

 شارع بشرى صادق عمرانٌه 58الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  73811امل حمدى عبدالموى عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 ٌه ش العروبة من عز الدٌن عمر عمران21وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74118بٌشوي رافت نصٌؾ بشاي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 الهرم -العمرانٌه  -ش عبد الفتاح شرٌؾ  16الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191314وفً تارٌخ  73997ماجد مختار مسعد خزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  397

 الوراق -ش بورسعٌد من ش مسبن الزهر وراق الحضر 36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  46639لمٌاء سمٌر حسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  398

 ارض اللواء  -ش السالم  78الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً اآلخر الكائن فً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74112مصطفى دمحم عبدهللا اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

 الهرم-شارع محمود ؼالب 4الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74113احمد ٌاسر حمدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 شارع فاروق الزمر طناش الزمر22الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  73991ٌحى دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 الهرم -ش ورد الجناٌن من ممدوح وهٌه المجزر االلى 7، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74132،  سبك لٌده برلم    محمود فولً سلٌمان شحاته ، تاجر فرد  -  412

 بوالق الدكرور -ش فاٌز طه  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  74115عباس دمحم السٌد صالح الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 اوسٌم-سٌدى عمر م اوسٌم وصؾ الـتأشٌر:   ، حارة الكاشؾ من ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74122مروه سٌؾ احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 االول  -تمسٌم عمرو بن العاص  -ش عٌسى  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314ً تارٌخ وف 74121جمعه بكري عبد الوهاب شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 العجوزه  -ش السودان  123وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74117محمود سمٌر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 ارض اللواء  -ش دمحم فرٌد من ش صالح الدٌن  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73923دمحم حسن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌوسؾ  -  417

 الـتأشٌر:   ، شارع جسر النٌل االبعدٌة اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73923ٌوسؾ دمحم حسن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 أشٌر:   ، له رئٌسى بالعنوان/ش جسر النٌل االبعدٌة اوسٌمالـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74112امام هنٌدى امام خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 اوسٌم-شارع الحرٌة بشتٌل اوسٌم 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74119ٌده برلم    هشام سٌد البدرى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  411

 الـتأشٌر:   ، ش عبدالحمٌد مؽاورى بشتٌل البلد م اوسٌم اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74111ٌسرى انور دمحم محمود زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 فٌصل-ٌاسٌن مرعى ترعه عبدالعال واحد خرطة عاصم الـتأشٌر:   ، ناصٌة حارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  67115نجالء كامل عبد الفتاح سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 شارع كشن النور ارض الحداد امبابة 14الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  2725احمد لندٌل احمد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 المنٌرة الؽربٌة امبابة -ش احمد مبرون بشتٌل 2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314تارٌخ وفً  2725احمد لندٌل احمد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 بنشاط/دوكو سٌارات -ش محمود عبدالعزٌز من ش االلصر المنٌرة الؽربٌة امبابة 15الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 21191314وفً تارٌخ  73923ٌوسؾ دمحم حسن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

بسمة تجارٌة/ -بنشاط/ بٌتزا وفطائر ومعجنات -شارع جسر النٌل االبعدٌة اوسٌم 2الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/ 

 عشرة االؾ جنٌها الؼٌر 11111توسكانٌنً براسمال/ 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21191314وفً تارٌخ  73995تامر عبدالعظٌم كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 الوراق-الـتأشٌر:   ، شارع كفر السلمانٌة وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73996مرٌم عبدالؽنى فلتاوس لولا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 الوراق -ش بورسعٌد من ش مسبن الزهر وراق الحضر 15الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74135مسلم داخلى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد -  418

 شارع طه احمد حسانٌن من شارع المنشٌة فٌصل 1الـتأشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191314وفً تارٌخ  74134عبدالنبى احمد دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 ش حسن عبدالعزٌز من ش زنٌن بوالق الدكرور 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191314وفً تارٌخ  74113زعفان للنمل البرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 ، شبرامنت طرٌك جسر الصلٌبه الحٌطة الحمراء ابوالنمرس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74133زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌحًٌ احمد همام  -  421

 كرداسه -بنً مجدول  -الـتأشٌر:   ، ش الرشاح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74127مصطفى دمحم دمحم بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 اوسٌم-عبدالستار عرفه بشتٌلشارع 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  74114شادي مجدي دمحم دمحم الؽمراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 فٌصل -المرٌوطٌة خلؾ معرض بودي كار  -شارع ماجد حماد  21وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  74116فرد ،  سبك لٌده برلم     خورشٌد عبدالحلٌم خلٌفه احمد ، تاجر -  424

 بوالق الدكرور -ش لرنى اللبان مدٌنة عامر زنٌن 14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74111ٌاسر دمحم ابوالعال النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 ، ش سعد زؼلول كرداسة   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  2725احمد لندٌل احمد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 ش محمود عبدالعزٌز من ش االلصر المنٌرة الؽربٌة امبابة15الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74126  جرجس فوزى فهٌم بحر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  427

 امبابة -ش ابونبٌل االمام الؽزالى م غ  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74118محمود حسن هرٌدى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

 لبٌة الهرمشارع االتحاد طرٌك كفرطهرمس الطا8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73991مصطفى شحات احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  429

 العجوزة -ش السالم من ش المعتمدٌة ارض اللواء 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314 وفً تارٌخ 74128هبة هللا احمد عبد الهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

  -الهرم  -ل هضبة االهرام  89الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74117حسٌن دمحم سٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 شارع مسجد عمر بن الخطاب ش الشهٌد احمد حمدى الطوابك 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  74124دمحم دمحم طلعت حرب عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 ش جامع السعاده المعتمدٌه  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191314وفً تارٌخ  74123عمر سعد عبد الناصر عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 ش عبد المنعم رٌاض  73الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74121تحتمس دمحم زاٌد خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

  -طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوي  26كٌلو  515الـتأشٌر:   ، لطعة رلم 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74121،  سبك لٌده برلم    تحتمس دمحم زاٌد خلٌفة ، تاجر فرد  -  435

ش الجاللً من ش احمد سعٌد بنشاط / استٌراد وتصدٌر وتمطٌع وتجمٌع انواع المعادن وعمل  11الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان / 

 والتورٌدات الحكومٌة والمطاع العام والتوكٌالت  جمٌع انواع اللحامات وصٌانة واصالح واستبدال جمٌع خطوط االنتاج والمصانع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73992دمحم حسن عبدالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 الـتأشٌر:   ، ش ترعه السواحل امام مسجد عثمان دمحم وراق العرب 

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  73994هران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ عبدالمنعم شحاته ابراهٌم ز -  437

 الوراق-شارع سوٌدان من ش داٌر الناحٌة وراق العرب 49العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191314وفً تارٌخ  73998ساره صالح عبدالؽنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  438

 الوراق-الـتأشٌر:   ، شارع مسجد السٌسى من ش التل وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  74111دمحم جودة السٌد الدرٌنى فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  439

 فٌصل-شاررع ابوزٌد بدر من ش العشرٌن مدكور 1وصؾ الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  74114دالؽنى على عبدالؽنى النحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عب -  441

 ش محمود عسران ارض اللواء 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74115عماد عادل فوزى رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 ارض الحداد  -ش مجد السالم  9الـتأشٌر:   ، 

,  تم تعدٌل العنوان 21191314وفً تارٌخ  74131بن ادرٌس دمحم بن ادرٌس حبون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

  -الوراق  -وراق الحضر  -ش معهد االبحاث المبلً  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73413ولٌد احمد السٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

بنشاط/ توزٌع مواد ؼذائٌة -لازٌكالـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/ ش االبو االخضر كفرعوض هللا حجازى م الز

 خمسون الؾ جنٌها الؼٌر 51111براسمال/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  74125نعمه عبدالنعٌم شمندى عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 الهرم-البوابة الرابعه -ع حدائك االهرام 188الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  74119عم عبد اللطٌؾ منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل عبد المن -  445

 الهرم -ش الجابري من الوفاء و االمل  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  73993بدوى خلٌفه فرؼلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 الوراق-مارس م ش معهد االبحاث وراق الحضر 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191314وفً تارٌخ  73999واصؾ على دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  447

 فٌصل-شارع المدٌنة المنورة من مصطفى المصرى 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74152ر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعاد عباس دمحم حسن ، تاج -  448

 ش دمحم راهونى بشتٌل اوسٌم1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74143خالد مؤمن فرحان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  449

 الوراق-ه السواحل وراق العرب ش حمدى عبدالصمد ترع2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74136ولٌد مصطفى ناصؾ لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 الهرم-ش االهرام 499الـتأشٌر:   ، 
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تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191317وفً تارٌخ  46447افرام زكرٌا جبره ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 شارع الجٌش وراق الحضر9الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74161فرج ٌعموب ٌعموب عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 الهرم-ش العروبة اسباتس 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  46447، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    افرام زكرٌا جبره ٌوسؾ  -  453

 شارع الجٌش وراق الحضر9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74173دمحم عاطؾ دمحم عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 -مساكن سالٌة مكً  -اح عزام ش عبد الفت 135الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  12115صالح عبد الفتاح اسماعٌل صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 -وراق العرب  -ش الفرن من ش الؽاز  17وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  74151م    احمد عبدالواحد عبدالؽنى خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  456

 اوسٌم-ش المصرى من ش الحرٌة بشتٌل البلد م اوسٌم 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  12115صالح عبد الفتاح اسماعٌل صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  457

بنشاط مصنع كشكول سلن براس  -وراق العرب  -ش الفرن من ش الؽاز  17ً اخر بالعنوان / وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌس

 مال خمسون الؾ

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  74168شرٌؾ عبد الفتاح دمحم الصٌرفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  458

  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ترعة شلبً ناهٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74162ة عادل ثابت زاخر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فرٌال -  459

 اوسٌم -الـتأشٌر:   ، االبعدٌة خلؾ االسعاؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74149احمد حمزة فؤاد رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 ش مستجد من ش االخالص المرٌوطٌة الهرم24،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74156شعبان مؽاورى عمل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 الـتأشٌر:   ، االخصاص مركز منشاة المناطر م امبابةه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74151    هدى عبدالوهاب ابوسرٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  462

 ش المنٌرة الرئٌسى  امبابة 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  74155خالدسٌد دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  463

 وراقشارع تملى احمد من ش الجٌش وراق الحضر ال32، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  74159مصطفى عالء فهمً داود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

  -بوالق الدكرور  1ترعة عبد العال  -ش عبد اللطٌؾ سراج  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74161ماهر دمحم عبدهللا بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 ش الرحمن بشتٌل5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  34779ؼنام لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 لبلد الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شارع ربٌع ؼنام بجوار الدائرى بشتٌل ا

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  74165عبدالمؤمن حسٌنى ابوالفتوح ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  467

 شارع مكة من ش المدرسة المنٌب3وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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تم  21191317وفً تارٌخ  34779تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ربٌع دمحم دمحم دمحم ؼنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  468

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شارع ربٌع ؼنام بجوار الدائرى بشتٌل البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  62879اكرم عادل فوزي مشرلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  469

  -عمرانٌة  -حمود حلمً من عدوي سلٌم الـتأشٌر:   ، أصبح / ش م

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  62879اكرم عادل فوزي مشرلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

 الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسً االخر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74144بخٌت سٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

 الوراق-وراق الحضر -الـتأشٌر:   ، ناصٌة اوالد طلبه من ش المسبن من مسجد عمربن الخطاب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317تارٌخ وفً  74166احمد صابر فرحات جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  472

 الـتأشٌر:   ، ش الحاج جابر المصاص بهرمس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  74141مجدى دمحم عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  473

 انٌه ش االسالم من ش الدكتور دمحم فؤاد سعٌد ع غ العمر17وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191317وفً تارٌخ  74158هند دمحم دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  474

 العجوزة-ٌولٌو26ش 11، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74141سامح دمحم عبدالهادى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  475

 الدلى -شارع النخٌل 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74154احمد خلٌفه عبدالفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  476

 شارع مسجد االخالص االلصر م غ امبابة1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  74169لم    حسن احمد متولى حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  477

 الهرم-ط البوابة الثانٌه حدائك االهرام 99وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74164الشعراوى دمحم السٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  478

 المدرسة المنٌبالـتأشٌر:   ، ش احمد ماهر من ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  74171احمد رمضان ؼرٌب الجارحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  479

  -اوسٌم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عبد ربه طاٌع بجوار مسجد اهل السنة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  74167حاتم اشرؾ عبد الرحمن دمحم الفمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

  -الهرم   -ش المستشفى  19وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74153اٌهاب عاطؾ ذاكى مٌنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

 ب الوراقشارع رحاب االٌمان من ش ترعه السواحل وراق العر61الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74148احمد فتحى فكرى عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  482

 ش سكة الحاج على المعتمدٌة كرداسة 1الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعد 21191317وفً تارٌخ  74172السودانً للعمارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  483

  -الهرم  -منطمة ن هضبة االهرام  351، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74145جمٌل لبٌب حنا حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  484

 ش ظاظا بسٌط البصراوى م غ امبابه 54الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74138رد ،  سبك لٌده برلم    خالد عطٌة مرزوق خلؾ ، تاجر ف -  485

 ش فوزى من ش البحر االعظم8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74147ماهر عٌد عفٌفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  486

 فٌصل-اكن كفرطهرمس طالبٌة شارع عبده ؼرٌب من شارع مس2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74171شوٌكار ابراهٌم العدل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  487

 الهرم-ل حدائك االهرام 34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74137احمد فهمى  دمحم عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  488

 ش منطمة السد مركز منشاه المناطر3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191317وفً تارٌخ  74163فادي سعد ؼطاس العرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  489

  -اوسٌم  -مركز اوسٌم  -الـتأشٌر:   ، االبعدٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191317وفً تارٌخ  74142وهاب حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌره عبدالنبى عبدال -  491

 فٌصل -المطبعه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عمر عبد العزٌز متفرع من نبٌل طه 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191318وفً تارٌخ  74192اشرؾ صابر ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  491

 العمرانٌه -ش محد ابو ضٌؾ من ش مصنع المكرونه عمرانٌه ؼربٌه  34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  62182هشام سعٌد دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  492

  -عمرانٌة  -ش الثالثٌنً  97، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  12998تار السٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن عبد الس -  493

 -شبٌن الكوم  -من ش سعد زؼلول  -ش ناجح  - 5الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318تارٌخ  وفً 74112حسن فاوي دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  494

 الهرم  -عمارات مجمع نصر الدٌن  446سابما حالٌا  66الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74174عمرو محمود دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  495

 زةش ام المرى المعتمدٌة العجو2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74195فاطمة دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  496

 شارع دمحم صبرى من خالد بن الولٌد فكٌهه العمرانٌه 26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74126عالء دمحم جمال الدٌن صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  497

  -الهرم  -الكنٌسة  2ش زٌن العابدٌن من ش عثمان محرم محل رلم  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74184احمد دمحم محمود صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  498

 فٌصل-سن الصبان مدكور ش ذكى لندٌل من ش وهٌب من ش ح3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  74118دمحم عبد الرازق حسن عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  499

 العمرانٌة  -ش الشاعر امتداد فاطمة رشدي من خاتم المرسلٌن  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74186عبدهللا صالح سلٌم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 الوراق-ش طه حسٌن متفرع من المومٌة العربٌة وراق العرب6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318ً تارٌخ وف 74193حنفً عبد المعطً عبد الفتاح عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 بوالق الدكرور -صفط اللبن  -ش المدٌنه المنوره  8وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74191عبدالملن سعٌد مهدى بداح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 اللبن ش المزرعه ترعه عبدالعال صفط 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  74127عبد الؽفار سٌد عبد الرحٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 كرداسه -صفط اللبن  -ش السالم من جمال عبد الناصر  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318ً تارٌخ وف 74178حسام حسنى دمحم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 جزٌرة دمحم الوراق -الـتأشٌر:   ، ش اوالد سوهاج من كفر الحما

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74128فتحً ٌوسؾ فتحً مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

  -فٌصل  -ش العمدة مدكور  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74181فعت امٌن ابراهٌم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ر -  516

 المنٌب -ش سٌد العسكرى من مصنع المكرونة 11الـتأشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21191318وفً تارٌخ  74197سماسم ماهر حسٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  517

 الهرم -المطبعه  -ش امٌن عبد المجٌد  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74189بٌشوي عماد صادق شرلاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  518

 العمرانٌه -ش سٌد خطاب من ش البهنساوي من ش العروبه  7شارع  2الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74179ٌاسر سعد دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  519

 ش خالد من ش عمر ابن ابى ربٌعه الهرم 11الـتأشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191318وفً تارٌخ  74113عامر ربٌع عباس عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 الهرم -الـتأشٌر:   ، ش الحسٌن بن علً من ش ابو الهول السٌاحً نزله السمان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74115دمحم بدري عبد الظاهر لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

  -الـتأشٌر:   ، شبرامنت ش الكورنٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  32489، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود احمد حسٌن دمحم  -  512

  -ش ضٌاء الهرم  13الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74122عرفات علً احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 بوالق الدكرور -اكتوبر  6 -ارع احمد ابراهٌم ش 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  74191السٌد دمحمٌن مؽازى عبدالوارث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 ش احمد محمود الثانى صفط اللبن بوالق الدكرور 12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  74118اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى ابراهٌم حسن ابراهٌم ، ت -  515

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مصطفى ابراهٌم شنبارى اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74199عماد علً عبد العزٌز المارح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 الهرم -االرٌزونا  -ن فٌصل ش المل 379الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  74117بالل جمعة عاشور احمد زعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  517

  -وصؾ الـتأشٌر:   ، زمام شبرا منت ش الثالثٌنً خلؾ مصنع البصل ابو النمرس مركز الجٌزة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74115فرد ،  سبك لٌده برلم    ابانوب كرم كرمى صادق ، تاجر  -  518

 ش الشرٌؾ من ش رضا العمده بشتٌل اوسٌم 21الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74177احمد رمضان دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  519

 الهرم -الهرم بمجمع نصر الدٌن  ش446الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  74111جمال دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

  -فٌصل  -الطوابك  -ش احمد دمحم فراج من الشهٌد احمد حمدي  1، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  74188 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح الدٌن عبدهللا عبدهللا عبدهللا -  521

 الهرم-شارع مدكور 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  74125محمود عبد ربه عفٌفً ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

  -الهرم  -الكنٌسة  4ن من ش عثمان محرم محل رلم ش زٌن العابدٌ 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74121وائل هاشم حسانٌن هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 العمرانٌه -طرٌك المرٌوطٌه السٌاحً  67الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74123ه برلم    عماد الدٌن سٌد فرؼلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  524

 الوراق -وراق العرب  -شارع العاشر من رمضان  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74176احمد سٌد عبدالتواب ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 بوالق الدكرور- ش التحرٌر11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74119دمحم محمود دمحم ٌوسؾ عبٌدو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 اول فٌصل  -ش النادى الرٌاضى  55الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191318وفً تارٌخ  74114سٌد بهٌج دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  527

 شارع الجنٌنه من المنشٌة طوابك امام ممهى الخلٌج فٌصل 1، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  74196عبدالعزٌز صباح عبدالعزٌز رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  528

 اوسٌم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع النجمة البٌضاء بشتٌل البلد م اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318ٌخ وفً تار 74111دمحم عبد الحمٌد سٌد كٌالنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  529

  -وراق العرب الوراق  -ش دمحم حنفً  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  38996اسامة ابراهٌم احمد صاٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 حمود ارض اللواءشارع سٌد عباس من مرسى م8الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191318وفً تارٌخ  74112لبان صموئٌل شحاته تودروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 من ش عشرة وراق العرب الوراق  6ش 35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74121ماٌكل فرج مرلس عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 ش دمحم حجازى المنٌره الؽربٌة امبابة19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74124دمحم طارق عبد السالم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  533

 الدلً -شارع جمال سالم  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74111ان عبد النعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر بدرى سلٌم -  534

 المعتمدٌه  -الـتأشٌر:   ، كوبرى ابو عمٌره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74116صالح كمال عبد المنعم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 الوراق -:   ، ش ترعه السواحل بجوار مصنع الرخام وراق العرب الـتأشٌر
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74181مٌنا عاطؾ معوض عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  536

 الـتأشٌر:   ، ش محمود سامى البارودى اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74183لٌده برلم    اسالم على احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك  -  537

 ش الحماٌده وراق الحضر الوراق 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74182اٌهاب احمد مجاهد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  538

 الوراق بحٌرى عبدالشافى وراق العرب 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74111دمحم منصور سٌد شاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  539

 ارض اللواء  -ش عادب البالح الصفطاوى  44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74113نحمدو دمحم عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 ع غ  العمرانٌة  -الرٌاضً  -ش سعد امام  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74114رفعت ابراهٌم حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 الهرم  -ش التوحٌد من ش اللبٌنى  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74187بر فراج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خٌرى صا -  542

 الـتأشٌر:   ، بشتٌل البلد ارض رٌاض ش دمحم مبرون اوسٌم

,  تم تعدٌل العنوان 21191318وفً تارٌخ  74194دمحم عبدالرسول عبدالسالم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  543

 الوراق-ش النصر من ش التل وراق العرب 18وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74185شرٌؾ فتحى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 الـتأشٌر:   ، ش فاروق نجم من التحرٌر بوالق الدكرور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74175بك لٌده برلم    هبه حسن جابر حسن ، تاجر فرد ،  س -  545

 شارع حلمى عبدالرحمن الطالبٌة الهرم 25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74198محمود ماهر حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  546

 بوالق الدكرور -ش ابو بكر الصدٌك  73الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  74116سمر عالء حفنً عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  547

 العمرانٌه -ش زٌن مطارٌد كفر الجبل  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74189حاتم سٌد فرؼلً جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  548

  -كرداسة  -الـتأشٌر:   ، ش السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74172صبحً محمود برلً دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  549

  -ش الصابرٌن باهلل من ش التوحٌد امتداد الوحدة  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74163وس محمود علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود محر -  551

  -م امبابة  -مركز منشأة المناطر  -ذات الكوم  -الـتأشٌر:   ، عزبة االصالح الزراعً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74135خدٌجة عاشور احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 ط ش الجٌش هضبة االهرام الهرم 351الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74151اسماعٌل دمحم محمود حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

  -فٌصل  -محطة مدكور ناصٌة حسن الصبان  -ش الملن فٌصل  372الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74169سامح ذكى جرجس سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 م التحرٌر امبابة37ش 39الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74165فتحٌة عبدالهادى صالح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 الدور الخامس العجوزة14ش السودان شمة رلم154شٌر:   ، الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74173عمر احمد موسى علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

  -فٌصل  -ش الملن فٌصل امام كلٌة تربٌة رٌاضٌة  414الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74171، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابو المجد دمحم ابو زٌد رفاعً  -  556

  -امبابة  -ش مصطفى صالح االكوح من ش ترعة السواحل  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74168دمحم السٌد دمحم احمد االفندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  557

  -فٌصل  -مدكور  -ش عبد السالم المنسً  5الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191319وفً تارٌخ  74149مفٌد حمدى رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  558

 الـتأشٌر:   ، ش الثورة بجوار الوحده المحلٌه بشتٌل البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74186دمحم رجب محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  559

  -الوراق  -وراق العرب  -ش الصعاٌده  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74148لى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عزالدٌن ع -  561

 الهرم-أش الهرم 445الـتأشٌر:   ، رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  61942دمحم سعٌد احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 الهرم -ط حدائك االهرام 49وان لٌصبح/ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74155اسالم مفتاح سٌد سالم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 الـتأشٌر:   ، المنصورٌة عزبة عرب المنصورٌة مركزمنشاة المناطر م امبابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74156سبك لٌده برلم      ٌحً سٌد على مرسى ، تاجر فرد ، -  563

 ش رشدى من عدوي سلٌم  33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74141هاله احمد محمود عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  564

 ٌسى مركز منشاه المناطر م امبابة الـتأشٌر:   ، لرٌة بنى سالمة عزبة جاد ع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74164احمد  سمٌر عاشور دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  565

  -فٌصل  -جٌزة  -ش حمزه جابر الالهونً منشأة البكاري  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191319وفً تارٌخ  74177ك لٌده برلم    نادٌة تامر دمحم توفٌك ، تاجر فرد ،  سب -  566

 ش ابراهٌم عالم المشروع امبابة 71، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74167نوره عبدالعزٌز جالل معتمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  567

  الهرمش بٌبرس محطة حسن دمحم27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74129صابر ابراهٌم رزق شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  568

 شارع ترسا ناصٌه ش شرٌؾ العمرانٌه 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  74133ٌاسر سعٌد عبدالرحمن ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  569

 سابمل  احمد ماهر اول فٌصل الهرم 52حالٌا 41وصؾ الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  74171احمد حافظ ابراهٌم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  571

  -ش الصنادٌلً  118وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74161مصطفى دمحم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد  -  571

  -فٌصل  -نزلة العاصً منشاة البكاري   4الـتأشٌر:   ، كبري 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191319وفً تارٌخ  74131خلؾ علً احمد علً اللبودي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  572

  -م امبابة  -الـتأشٌر:   ، ابو رواش ش ترعة اللبٌنً بجوار مصنع مونجٌنً 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  74134عادل عبدالرحمن محمود النوٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  573

 نٌهشارع ابوضٌاء من محى الدٌن على عزالدٌن عمر العمرا5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74138رشا ممدوح ٌوسؾ متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  574

 الهرم -شارع الكفاح نزلة السٌسى 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191319وفً تارٌخ  74153دمحم عبد هللا عبد العظٌم حسن البهواشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  575

 المنصورٌة  -م منشأة المناطر  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، بجوار مسجد النصر منزل سمٌر البهواشً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74151دمحم عصام السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  576

 اون الهرم شارع الهرم فندق اركان التع198الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  74147عبد الناصر محمود دمحمٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  577

  -الهرم  -التعاون  -أ طارق بن زٌاد  8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319ٌخ وفً تار 74161اٌمان صالح دمحم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  578

 -ش مراد بن  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  61848محسن ابراهٌم علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  579

 شارع العروبه الطالبٌه عمرانٌه 53الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  46236 السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على دمحم -  581

 فٌصل-المطبعه -الـتأشٌر:   ،  ابراج الجوهره بشارع عمرو بن العاص 

م تعدٌل العنوان , ت 21191319وفً تارٌخ  74185اسامه دمحم عبد المنعم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  581

 اوسٌم -بشتٌل  -ش عبد الفتاح الخولً ش ابراهٌم جوهر  14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74175اٌمان طه عبدالمحسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  582

 الـتأشٌر:   ، شارع ابولرن الزٌدٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74146ده عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب فتحى حمو -  583

 شارع خالد امٌن التعاون الهرم17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  74145عصام عبد الجابر عبد العزٌز سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  584

  -العجوزة  -ش عبده خطاب ارض اللواء  2تأشٌر:   ، وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191319وفً تارٌخ  74158طه عٌد شحاته احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  585

  -ابو النمرس  -ش رمسٌس  11، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74132عبدالحمٌد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  586

 ش عبدالمنعم زٌن الدٌن حسن دمحم الهرم 4الـتأشٌر:   ، 
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لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191319وفً تارٌخ  74131دمحم خمٌس على  بٌبرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  587

 الـتأشٌر:   ، نكال منشاة المناطر م امبابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74179ولٌد زكرٌا بخٌت سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  588

 الـتأشٌر:   ، ش بورسعٌد وراق الحضر الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74142برلم    سامى نزهى لمون عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  589

 ش نصر الوكٌل البصراوى امبابة 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74191ابراهٌم شكري شاكر ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  591

  -العمرانٌة  -الـتأشٌر:   ، ش مستشفى الصدر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74181امل شولً احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  591

  -الوراق  -وراق العرب  -ش احمد علً مرسً من ش خط الؽاز خلؾ شركة الؽاز  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74141عاٌد سعٌد عبدالمسٌح بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  592

 ش عمرالمختار امتداد ش الوحدة امبابة 34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  74162احمد دمحم شٌبة الحمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  593

 ش زؼلول الهرمش النور من ش مورسٌكا من 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74157احمد السٌد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  594

  -برلاش  -الـتأشٌر:   ، م منشأة المناطر 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21191319وفً تارٌخ  74184عٌد حبٌب جاب هللا عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  595

  -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش مكة من ش سٌد عبد العاطً  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74137صابرٌن سعٌد دمحم على جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  596

 الدلى -1شارع مصدق الدور االرضى محل رلم 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74174 توفٌك دمحم عطاٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  597

 الهرم -ش ترعة السٌسً  43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74176هانً ٌحى ابراهٌم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  598

  -الوراق  -جزٌرة وراق الحضر  -بجوار مسجد النصر  665،   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  46236على دمحم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  599

مماوالت عامه وصٌانه بنشاط/-فٌصل -المطبعه -الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان / ابراج الجوهره بشارع عمرو بن العاص 

 وتركٌبات وتورٌدات كهربائٌة ومٌكانٌكٌة

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  62351مدحت رمضان عطا هللا الحرٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 مٌدان الجٌزة عمارة البنداروى311وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191319وفً تارٌخ  74181علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نهلة سعٌد  -  611

  -الوراق  -وراق الحضر  -ش اوالد طلبه  32، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74144ٌاسر عادل حسن سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 ش الملن فٌصل الكوم االخضر فٌصل 144ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191319وفً تارٌخ  74191هانً علً دمحم شكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

  -كرداسة  -ش علً طلبة  22، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74152شرٌؾ عبدالناصرعبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

 الـتأشٌر:   ، عزبة عرب المنصورٌة م منشاه المناطر المنصورٌة

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  74159عمرو عبد الحمٌد توفٌك مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

  -العمرانٌة  -الطالبٌة  -مد امٌن ش عبد هللا البحار من اح 42وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74154دمحم حسٌن عزت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

  -فٌصل  -الطوابك  -الـتأشٌر:   ، ش دمحم دمحم مبرون بجوار مدرسة جاد هللا الخاصة كعبٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74166ر فرد ،  سبك لٌده برلم    طه توفٌك معوض دمحم ، تاج -  617

 ش دمحم شاهٌن العجوزة 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  74187امٌر المؤمنٌن صالح الدٌن منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  618

  -الوراق  -وراق الحضر  -لتجاري من ش المسبن ش العزبة ا 19وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74178صفوت نخله بخٌت نخله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  619

 الوراق-الـتأشٌر:   ، ش عبده رمضان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319ً تارٌخ وف 74136مهران ممتاز مهران حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 الـتأشٌر:   ، شارع  زكرٌا سلٌم سالٌه مكى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74183وجٌه خٌري لطفً راؼب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 -الوراق  -وراق العرب  -الـتأشٌر:   ، ش نور الدٌن خلؾ الؽاز 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74188حاب سعد محمود عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ر -  612

  -م كرداسة  -الـتأشٌر:   ، ناهٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191319وفً تارٌخ  74143سامح مكارى شاكر بعره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 ش التل من ش عشره وراق العرب الوراق 36، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74232رأفت عبد المعطً عبد العزٌز عزو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

  -ش سعد زؼلول  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  74211اصبح/احمد دمحم نبٌه ابوالوفا للرحالت ونمل طالب المدارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

  -العمرانٌة  -ش السالم العروبة مرٌوطٌة  32تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191321

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74193احمد دمحم احمد صاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

  -ش احمد زكرٌا من ش المنشٌة فٌصل  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74222جمال عبد هللا معبد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  617

  -بابة مدٌنة العمال ام 31منزل  21الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74211احمد دمحم نبٌه ابو الوفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  618

  -العمرانٌة  -ش السالم العروبة مرٌوطٌة  32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74219نبٌل عمران محمود عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  619

  -م المدس الشرٌؾ  -ح عبد العاطً من ش عبد المنعم الفحام  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74214صالح فرج علً دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

  -الوراق  -وراق الحضر  -ش عمر بن الخطاب  8الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  61228ؼرٌب محروس دمحم ابوسته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

  -الدلً  -ش النور  4الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74211دمحم حسن مرسً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

  -امبابة  -ش االعتماد المنٌرة الؽربٌة  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  36173جوزٌؾ روؤؾ نجٌب اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

شارع حمد ٌاسٌن من الصفا والمروه  47عنوان / جنٌه خمسمائه الؾ جنٌه لل511111وصؾ الـتأشٌر:   ، زٌاده راس مال لٌصبح / 

 فٌصل -الطوابك  -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74228دمحم محمود زكً عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 مركز اوسٌم -البراجٌل  -شارع احمد عربً  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74228لطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود زكً عبد ال -  625

 البراجٌل  -ش ش احمد عرابً  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74226حسن صالح ابو العال عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

  -م امبابة  -مركز منشأة المناطر  -، ذات الكوم الطرٌك العمومً وصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  74225عادل دمحم السٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  627

  -ناهٌا بوالق الدكرور  -ش احمد عفٌفً  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  61228جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ؼرٌب محروس دمحم ابوسته ، تا -  628

 الدلً  -ش النور  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  51271دمحم كمال ثابت احمد دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  629

 ن ش محمود المط ش سٌد العمدة م 5الـتأشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74224دمحم صابر علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

  -ش اٌمن من ش العشرٌن فٌصل  13الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21191321وفً تارٌخ  74229حسن حسٌن على سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 ش االتحاد من ش الملكة  ش العشرٌن كفرطهرمس فٌصل 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  44528اشرؾ عبد المنعم سٌد عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

  -الـتأشٌر:   ، أصبح / نزلة األشطر مركز ابو النمرس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74215مٌر جاد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد اال -  633

  -العمرانٌة  -الكونٌسة  -ش ٌوسؾ عفٌفً  17الـتأشٌر:   ، 

ـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 21191321وفً تارٌخ  53386دمحم على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

  -بوالق الدكرور -ش المؤمن باهلل الرشاح سابما  3، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74218رضا عبد المعطً دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

  -م امبابة  -منشأة المناطر  -الـتأشٌر:   ، كفر حجازي مسجد النور الدمحمي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74231ولٌد عبداالحد نعوم عبداالحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 شارع دمحم عوٌس ناهٌا بوالق الدكرور 2الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191321وفً تارٌخ  74217احمد جابر شحاته شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  637

 المهندسٌن  -ش اسراء المعلمٌن من مٌدان لبنان  1الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74212جهاد شرٌؾ عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  638

  -الهرم  -المرٌوطٌة  -ش ستودٌو مصر  65الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74212بد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جهاد شرٌؾ ع -  639

 الهرم -ش ستودٌو مصر 65الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74194مصطفى محمود احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

  -الهرم  -ش ترسا هرم  46، وصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان  21191321وفً تارٌخ  74199صالح الدٌن ابو بكر سٌد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

  -الهرم  -ش عبد الستار شحاتة  3, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74216مجدي فرٌد عامر علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

  -الوراق  -وراق العرب  -ش عمر بن الخطاب  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48856عالء احمد حفنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  643

 ك كعبٌش بجوار الدائري الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / ش علً حسن طرٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74223عالء عبد الفتاح دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  644

  -بوالق الدكرور  -الـتأشٌر:   ، شارع ترعة زنٌن برج المناعً بجوار مستشفى الرضوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  74211وائل فؤاد حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

  -العجوزة  -م الطلبة  -ش مٌدان الملكة زبٌدة  7، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191321وفً تارٌخ  74231اٌهاب ثروت تمً عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

 -ب الدكرور  -ابو اللٌل  -ش محمود عبد هللا  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74212شعبان حسٌن فوزي عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  647

  -الهرم  -الطالبٌة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ربٌع فزاع من عز الدٌن عمر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74217مهٌرة ٌحى محمود ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  648

  -الـتأشٌر:   ، مساكن ام المصرٌٌن امام مدرسة شجرة الدر 

تعدٌل العنوان ,  تم 21191321وفً تارٌخ  74221بدر الدٌن احمد عبد المحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  649

  -البراجٌل  -امتداد احمد عرابً  -ش حسن محرم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48856عالء احمد حفنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 الـتأشٌر:   ،  ش علً حسن طرٌك كعبٌش بجوار الدائري

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74192احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل محمود  -  651

  -العمرانٌة  -الطالبٌة  -ش عثمان محرم  116الـتأشٌر:   ، 

,  تم تعدٌل العنوان 21191321وفً تارٌخ  74213رأفت جوده عبد العزٌز سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

  -فٌصل  -المطبعة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ناصٌة االمل مع عمر بن العاص 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74198عماد عبد الحفٌظ وردانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  653

 -ارض اللواء  -ش بئر الحضانة  4الـتأشٌر:   ، العجوزة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74211باس عبادة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الكرٌم محمود ع -  654

  -فٌصل  -اللبٌنً  -ش الصفا والمروة  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74213عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

  -كرداسة  -صؾ الـتأشٌر:   ، ابو رواش ش علً حبٌب ابو رواش و

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74216دمحم ٌحى المدرن دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  656

  -فٌصل  -ر الثامن الطوابك بالدو -الـتأشٌر:   ، برج مكه ش مبرون مبارن من ش عمر بن الخطاب ش الصفا والمروة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74214الهام عبد العاطً ابراهٌم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  657

 شبرامنت -مركز الجٌزة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش نمطة الشرطة ابو النمرس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74218سٌد دمحم مبرون خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  658

  -مدكور  -ش الشوربجً من ش عطا هللا  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  56148احمد عبد الخالك محمود مرسً العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  659

 الدلً  -الثانً  ش النخٌل الدور 55وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74219احمد هاشم صالح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 الهرم  -أ حدائك االهرام  255الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191321وفً تارٌخ  74196عالء دمحم احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

  -امبابة  -بشتٌل  -ش محمود حسٌن من سعد زؼلول  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74197صباح مصطفى ؼنٌم حسن زاٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

  -كرداسة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد الشاهد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74227 الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم احمد دمحم -  663

 الـتأشٌر:   ، طرٌك المرٌوطٌة شبرامنت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74215كرٌم عادل احمد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  664

  -بوالق الدكرور  -صفط اللبن  -سرٌع ش ابو  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74221حسٌن عبد الزٌن مبرون دنمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

  -الوراق  -ق الوراق  -بشتٌل البلد  -ش احمد مبرون  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74279د ،  سبك لٌده برلم    سامح احمد دمحم احمد ٌالوت ، تاجر فر -  666

 ش عبده ؼراب ناهٌا بوالق الدكرور 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74264اٌمان دمحم عبد العاطى بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  667

 بوالق الدكرور  -عزت السوٌفى  -طر ش دمحم م 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74275احمد محمود احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  668

 أ ش العروبه من ش عثمان محرم الطالبٌة  211الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  74274سحر دمحم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  669

 فٌصل -العشرٌن مدكور  -ش الشهٌد احمد حمدي  25، شمة بالدور التاسع بعد االرضً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74243حسناء خلؾ هللا دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  671

 اكتوبر من الصفا والمروة الطوابك فٌصل6ش 32،    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74242حاتم صبحى الصاوى جاد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  671

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الوحدة الصحٌة الزٌدٌة
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74253م    عاصم دمحم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  672

 ش دمحم ربٌع ترعة السواحل وراق 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74288لوجٌن دمحم سٌحه عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  673

 ش النور من ش كعبٌش برج البركة الطوابك فٌصل4الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191321وفً تارٌخ  74258هبة رفعت ابراهٌم طلبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  674

 فٌصل - 3الدور  4ش رضا بٌومى كعبٌش شمة  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74234معمر علوان دمحم علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  675

 الـتأشٌر:   ، جزاٌة مركز منشاة المناطر م امبابة 

تم تعدٌل العنوان  21191321وفً تارٌخ  74259النبى بهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسراء عبد الناصر عبد -  676

 ش صابر العزازى من ش اسامه ابو عمٌره محطه حسن دمحم  56, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191321وفً تارٌخ  74281حسن دمحم عطٌه عباده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  677

 م اوسٌم  -بشتٌل  -الـتأشٌر:   ، الترعه المردومه منش االربعٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74251على سٌد عبد الحمٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  678

 العمرانٌه -ش العدوى من ش عدوي سلٌم ع غ 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  59878اب احمد محمود عبد البالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد التو -  679

-وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/الجمله العٌاط بنشاط/بٌع مبٌدات زراعٌه واالسمدة والتماوى والزراعٌه 

 خمسون الؾ جنٌها الؼٌر 51111براسمال/

تم  21191321وفً تارٌخ  36979حنطوشى لتورٌد الرمل والزلط واعمال المحاجر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ال -  681

 ش طنطا منشٌة البكارى فٌصل11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321ٌخ وفً تار 74287سمٌر حنفى امٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  681

 ش ترعه السواحل وراق العرب 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74251ابراهٌم محمود دمحم دمحم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 ش جسر النٌل منشاه المناطر م امبابة 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  74236طه سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سعد -  683

 ش دمحم محجوب ترعه الزمر ب الدكرور بوالق الدكرور4، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191321وفً تارٌخ  74248محمود عبده االمٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  684

 ش احمد سالم مدٌنة االمل وراق العرب  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  59878عبد التواب احمد محمود عبد البالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  685

 العٌاط-وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الجمله لسم العٌاط 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  59878لً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد التواب احمد محمود عبد البا -  686

 الهرم-برج الخلٌج المرٌوطٌه 135وصؾ الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  72217طارق صالح عبدالؽنى ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  687

 ش مسجد بالل من جامع الصالح المنٌرة الؽربٌة امبابه61وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74237ابانوب بسٌونى عدلى مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  688

 قش احمد عرابى من ش التل وراق العرب الورا37الـتأشٌر:   ، 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74273دمحم لطب احمد عطٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  689

 فٌصل-ش المدٌنة المنورة الترابٌع من ش الشهٌد احمد حمدى الطوابك شمة بالدور االرضى 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74277رلم    دٌنا جمال رمزى كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  691

 الـتأشٌر:   ، ش ابراهٌم سلٌمان من ش خلؾ السٌما بجوار مدرسة نبع العلوموراق العرب الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74291محمود كرم احمد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  691

 ش المدٌنة المنورة ترعه عبدالعال بوالق الدكرور 11،    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  36119زٌنب فتحى دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  692

 فى ترعه المرٌوطٌه طرٌك سماره السٌاحى )برج الهدى (151الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74285شٌل مٌالد بطرس مٌنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌ -  693

 الهرم  -ش ابناء الؽربٌة من ش كراته الطالبٌة  1الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191321وفً تارٌخ  74292اسالم دمحم كامل عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  694

 ش الملن فٌصل  396الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74278تامر عبدالملن خٌر عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  695

 ش المدٌنة المنورة من ش مدرسة النجاح وراق العرب الوراق8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74252 حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فرٌد عبدالرحٌم دمحم -  696

 ش خلؾ سنترال زنٌن بوالق الدكرور 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74268مصطفى خالد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  697

  -الوراق  -وراق الحضر  -كورنٌش النٌل  ش 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74262دمحم عبد المنعم علوانى الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  698

 ع غ  - 715ش خاتم المرسلٌن شمة  127وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  36368لٌده برلم     ٌاسر عبد العزٌز دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك -  699

 اكتوبر 6جنوب االحٌاء السكنٌه الحى السادس بجوار الٌاسمٌن م11الـتأشٌر:   ، تعدٌل النشالط لٌصبح/

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191321وفً تارٌخ  74289شربٌنى بشٌر هالل بشٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 بوالق الدكرور-1شارع ترعه عبدالعال 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74266شٌماء منصور ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

  -الوراق  -وراق العرب  -الـتأشٌر:   ، ش صادق اسماعٌل من ش التل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74265احمد عبدالرحٌم رضوان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  712

 ب ناصر الثورة الهرم 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74239امٌرة وحٌد لطٌؾ لوندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  713

 ش بخٌت الفحام من حوض الرمل بشتٌل 5لـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74244شٌماء السٌد دمحم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  714

 شارع عبدهللا سعد من ش كعبٌش طوابك ناصٌة الشارع سوبرماركت الرحمن فٌصل 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74261مه فرٌد ودٌع ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسا -  715

 ش محمود عثمان من ش الؽاز وراق العرب الوراق21الـتأشٌر:   ، 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21191321وفً تارٌخ  74283دسولى رجب على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  716

 الـتأشٌر:   ، كومبرة شارع سٌدى رزق بجوار الجامع الكبٌر كرداسة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  74276محمود دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  717

 شابوالعال اسماعٌل من عمر بن الخطاب ارض الحدادا امبابة 11، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74246محمود دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  718

 شارع ام المرى المعتمدٌة 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74241سامح حسنى حسانٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  719

 الوراق-ش عبدالناصر محمود عبدالحمٌد وراق العرب الوراق 5ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74245على دمحم مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 ش ابوسرٌع بوالق الدكرور7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74271لٌده برلم     عمر ضٌؾ عبد الجٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك -  711

  -بوالق الدكرور  -ش ترعة زنٌن  116الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74257نادٌه خفاجى محمود سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  712

  ابو النمرس -الـتأشٌر:   ، عزبه مدكور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74257نادٌه خفاجى محمود سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  713

 ابو النمرس  -الـتأشٌر:   ، عزبه مدكور 

, تم تعدٌل العنوان  21191321وفً تارٌخ  74256عبد الرازق عربى عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  714

 فٌصل  - 5ش اللبٌنى الدور  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191321وفً تارٌخ  74247خالد دمحم عباس سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  715

 ، ش احمد عبدالرحمن ارض اللواء 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74261ه برلم    ٌسرى ابراهٌم عبد النبى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  716

 وردان منشاة المناطر م امبابة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر ابو الحدٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74241عبدالرحمن احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  717

 رم الطالبٌة ش عثمان مح63الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74286عبد الرازق دمحم عبد الوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  718

 الوراق  -ترعة السواحل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الطناشٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321تارٌخ وفً  74267دمحم عبد الناصر رفاعً فرؼلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  719

  -الملن فٌصل  -ش العشرٌن  82رلم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، فٌصل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74267دمحم عبد الناصر رفاعً فرؼلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  721

 الملٌوبٌة -البلكً  -ملن حمدي حامد محمود  -م الخانكة  -ٌنة المنورة ش المد -وصؾ الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان / الخانكة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74238حسٌن حسب هللا دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  721

 الـتأشٌر:   ، ش الشئون االجتماعٌه جزٌرة دمحم الوراق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74269ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حلمً السٌد صبر -  722

  -فٌصل  -ش احمد ابراهٌم ناصٌة ش ولٌم ناشد امام كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  1الـتأشٌر:   ، 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74291احمد رمضان احمد عبد الشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  723

 -بوالق الدكرور  -زنٌن  -ش االتحاد   1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  68138هبه اسماعٌل سلٌمان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  724

 هضبة االهرام-ل ش لصر التماثٌل376الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74235سامح عاطؾ السٌد سعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  725

 الـتأشٌر:   ، مركز منشأة المناطر م امبابة جزاٌة

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191321وفً تارٌخ  74281احمد فرٌد محفوظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  726

 المنٌب  -ش حمدى ابراهٌم من ترعه والى  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74249فارس رجب دمحم ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  727

 الـتأشٌر:   ، كوبرى عز كفرالجبل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74254   عادل دمحم ماجد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  728

 العمرانٌة  -ش دمحم جالل من عز الدٌن عمر اسباتس  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  63488محمود سٌد دمحم عطٌه هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  729

 ش هارون الرشٌد مصرالجدٌدة 7وان /الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  44326صهٌب دمحم اسماعٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  731

 ش دمحم عبدهللا الصفا والمروة فٌصل7الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  21191321وفً تارٌخ  74282حمادة عبد الحمٌد عثمان عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  731

  -فٌصل  -شمة بالدور االول  -الطالبٌة  -ش سمٌر فتحً من طرٌك كفرطهرمس  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74271برلم    دمحم على رجب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  732

 العجوزة -ش  طه الفار من ش صالح عبدالبالى ارض اللواء 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  74255دمحم صالح صالح حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  733

 م غ امبابة  -طرٌك بشتٌل  -لبٌضاء ش النجمة ا 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74317دمحم شولً عبد الرحمن معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  734

  -العجوزة  -ارض اللواء  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ابراهٌم محروس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74317ه برلم    دمحم شولً عبد الرحمن معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  735

بملن / احمد شولً  -مركز ساللته  -ش احمد عبد الرحمن معوض  3عمار رلم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان / الطواٌل 

 عبد الرحمن

تم تعدٌل العنوان ,  21191324فً تارٌخ و 74313عبدالنعٌم دمحم عبدالنعٌم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  736

 ش حسن الفرنساوى الجمعٌه بوالق الدكرور 21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  49551وائل حلمى مصطفى حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  737

 ل عمرانٌهشارع دمحم فتحى جال1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  49551وائل حلمى مصطفى حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  738

 عمرانٌه-شارع دمحم فتحى جالل 4الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324فً تارٌخ و 74328دمحم سعد محمود علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  739

  -البراجٌل  -ش المعهد االزهري  43الـتأشٌر:   ، 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  49551وائل حلمى مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  741

 عمرانٌه-جالل شارع دمحم فتحى 4الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74195فاطمة دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  741

 ش دمحم صبرى من خالد بن الولٌد فطٌهه عمرانٌه 36الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74296برلم     خالد محى الدٌن احمد الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  742

 شارع زؼلول مشعل الهرم 52وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191324وفً تارٌخ  74318احمد جمال عبدالناصر حسٌن احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  743

 ارع زؼلول كفرالجبل الهرم شارع احمدعبدالمادر من ش6العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191324وفً تارٌخ  74315دمحم عبدالمجٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  744

 ، ش سالمة الشاعر كرداسة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74295ابراهٌم صفوت ابراهٌم حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  745

 ش عمر بن الخطاب شبرامنت ابوالنمرس 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74332عماد عبد هللا دٌاب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  746

 -نٌة العمرا -المرٌوطٌة  -اللبٌنً  -ش الطاهرة من ش ممدوح وهبة  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74311مصطفى احمد حسن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  747

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ترعه العٌاط كرداسة 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191324وفً تارٌخ  74312دمحم احمد دمحم على لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  748

 العجوزة-ش طارق حجاج ارض اللواء 51/52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74327سالى المالوى سدران جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  749

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الرشاح البحٌرى منشاة المناطر م امبابه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74297، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود عبده عمر حسن الدمٌرى -  751

 شارع الحرٌة خلؾ كازٌون اوسٌم18وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74331عالء محمود عبدالكرٌم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  751

 دمحم كمال من ش المناٌا ب الدكرور ش 48الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191324وفً تارٌخ  74311هانى سٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  752

 شارع سٌد محمود جمال عبدالناصر عزبة المفتى م غ امبابة 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191324وفً تارٌخ  53959    طه سٌد طه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  753

 ش السماح ترعه الزمر المنٌب2تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74318احمد ربٌع على على الدوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  754

 كرداسة -ز كرداسة الـتأشٌر:   ، ش رشاح عبدااله مرك

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74311اسالم فؤاد عنتر فؤاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  755

 ش عبدالمادر بوالق الدكرور 11الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21191324وفً تارٌخ  69383جمعه شعبان بدوي حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  756

 ابوالرٌش بملن/ عزٌزه على عبدالمجٌد -الـتأشٌر:   ، أصبح / شارع احمد الوكٌل 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74319توبه شعبان حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  757

 ثٌنى بجوار حى الهرم مٌدان الساعه الطالبٌة فٌصل ش فتح الباب ناصٌة ش احمد الشاٌب من ش الثال9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74321سٌد علً عبد البالً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  758

 -الهرم  -حدائك االهرام  -ح البوابة  138الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74334جر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدي ٌحٌى عبد المنجً عبد الرازق ، تا -  759

  -الوراق  -جزٌرة وراق الحضر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المتوكل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74311احمد ابراهٌم جمعه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  761

 18الـتأشٌر:   ، ش عبدالحكٌم الدٌب همفرس بوالق الدكرور 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74324اسالم مجدي دسولً عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  761

  -الهرم  -منشأة البكاري  -ش الشٌخ خلٌل داٌر الناحٌة  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191324وفً تارٌخ  74299شرٌؾ شعبان دمحم عبدالحمٌد عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  762

 ش دمحم الزٌدى كفرطهرمس فٌصل 14العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شمة بالدور التاسع بعداالرضى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74322دمحم اسماعٌل عبد المجٌد الشٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  763

  -الوراق  -وردان م منشأة المناطر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش جسر النٌل بجوار مولؾ عصفور 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74294عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمان الهادى عبدالعزٌز -  764

 ش لطفى دمحم كفر المفتى نزلة البطران 16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  57415عالء الجابري السٌد الجابري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  765

 ش الحرٌة من ش الفرٌك دمحم على فهمى المجزر االلى1شٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  67981رباب حلمً عبد الحمٌد الزمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  766

 السوق التجارى فٌرست مول121شارع الجٌزة الوحدة 35وصؾ الـتأشٌر:   ، /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74331سعٌد مسعد فتوح دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  767

 الهرم -ج ش جاردٌنا هضبة االهرام 17الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , تم تعدٌ 21191324وفً تارٌخ  67981رباب حلمً عبد الحمٌد الزمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  768

 السوق التجارى فٌرست مول 119شارع الجٌزة الوحدة 35وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  67981رباب حلمً عبد الحمٌد الزمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  769

 السوق التجارى لٌرست مول 121لجٌزة الوحدة شارع ا35وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74317جمال كمال الدٌن عبدالحمٌد ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  771

 شارع عمرو رجب الطرٌك االبٌض ارض اللواء العجوزة1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74326، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود نعٌم عبدالرحمن دمحم  -  771

 الـتأشٌر:   ، ش الوحدة الصحٌه من ش السوق منشاة المناطر م امبابة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74313نعمه حلمى سعد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  772

 ش التل من ش السٌما وراق العرب الوراق31تأشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74319سٌده كامل سٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  773

  -الوراق  -بشتٌل  -عزبة المفتً  -ش ابو العال اللبان  8الـتأشٌر:   ، 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74329تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد دمحم محمود عبده حسن ،  -  774

 الـتأشٌر:   ، شارع جمال ابولرن الزٌدٌة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  68194رٌهام ابراهٌم رجب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  775

 اكتوبر 6 -شمة بالدور االرضً  1285 عمارة 7الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74316عبدالعظٌم ابراهٌم منسى كرارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  776

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الكورنٌش شبرامنت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74298تامر دمحم عبدالحافظ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  777

 الـتأشٌر:   ، االخصاص مركز منشاة المناطر م امبابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74323حسن المطب عمر عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  778

 داالرضى فٌصلش حسٌن عثمان التعاون الودر االول بع25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  46182احمد عثمان تمام احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  779

 ش عبدالرحٌم مطر عمرانٌة 12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324تارٌخ وفً  74316احمد دمحم سلطان عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  781

 ل هضبة االهرام الهرم257الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74314اسالم عبدالسالم دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  781

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الماضى خلؾ مستشفى اوسٌم اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74314دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بالل حسٌن  -  782

 الـتأشٌر:   ، شارع سعد زؼلول امتداد الوحدة المحلٌة كرداسة 

تأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـ 21191324وفً تارٌخ  74321احمد خالد خلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  783

  -م امبابة  -م منشأة المناطر  -، ش جسر النٌل بجوار مولؾ عصفور وردان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  74325فاطمة ابراهٌم اسماعٌل عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  784

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌة منشاة المناطر م امبابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191324وفً تارٌخ  74315عبدالحمٌد ابراهٌم طاٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هدى -  785

 الـتأشٌر:   ، شارع الماضى اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191324وفً تارٌخ  61419ابراهٌم احمد متولى حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  786

 الماهره الجدٌدة -الحى الرابع التجمع الخامس امام مول الحمد 6لطعه رلم29ٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /فٌال رلموصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74361اكرام جمعه دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  787

 الهرم-اتس ش المدس من عزالدٌن عمر اسب9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  71589نادر سمٌر فؤاد اسكاروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  788

 الوراق-شارع الجزارٌن وراق الحضر 11الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74336دمحم اشرؾ سٌد دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  789

 ش حازم لطرى كوبرى ابوعمٌرة مدٌنة النجوم ابوعمٌرة بوالق الدكرور 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  74339السٌد بٌومى عبدالعزٌز حنضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  791

 وصؾ الـتأشٌر:   ، جسرالنٌل الحاجر م المناطر 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  74352صالح الدٌن عبدالحمٌد تؽٌان عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  791

 ش االلصر امبابة 21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  5994تامر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامة دمحم  -  792

العجوزة بنشاط/منفذبٌع منتجات وزراة -شارع الملكة زبٌدة مدٌنة الطلبة 11الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان/ 

 الزراعه )منفذ بٌع دواجن(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74366احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نبٌل ممدوح هشام -  793

 فٌصل -ش شرٌؾ المساحه  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74365دمحم لطفى السٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  794

 واحات البحرٌة الـتأشٌر:   ، الباوٌطى ال

تم تعدٌل العنوان  21191325وفً تارٌخ  74345شرٌؾ دمحم عبداللطٌؾ حسن الشرباتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  795

 ش ابوجبل الطوابك فٌصل4, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74344دمحم عبدهللا مهنى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  796

 امبابة  -ناصٌه طلعت حرب م التحرٌر2ش2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  29988دمحم شرٌؾ احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  797

 ش عبدالحلٌم لاسم كفرطهرمس الطالبٌه فٌصل21الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74338دمحم احمد السٌد السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  798

 الهرم-أ البوابة االولى حدائك االهرام 5شارع 61الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191325وفً تارٌخ  74341هوٌدا حمدى حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  799

 الهرم-شارع الهرم العرٌش 166الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  5994اسامة دمحم تامر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

العجوزة بنشاط/منفذبٌع منتجات وزراة -شارع الملكة زبٌدة مدٌنة الطلبة 11الـتأشٌر:   ، الؽاء الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان/ 

 الزراعه )منفذ بٌع دواجن(

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  65592راضى فتحى ابراهٌم عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ برج االخالص ش االخالص متفرع من ش ترعه المرٌوطٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74351كرم راضى عوض مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  812

 الـتأشٌر:   ، ش ترعه السواحل جزٌرة دمحم لسم الوراق

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191325وفً تارٌخ  74361دمحم احمد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  813

 شارع محمود على من المنشٌة ارض الجنٌنة الطوابك فٌصل7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74353حسٌن على على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  814

 ش عثمان محرم الطالبٌه العمرانٌه 116الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  74348هٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المعتز جمال ابرا -  815

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المدٌنة المنورة بشتٌل م اوسٌم اوسٌم 

ان , تم تعدٌل العنو 21191325وفً تارٌخ  74364عبد هللا اسعد حسن علً دمحم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  816

  -حدائك ج الدهب  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المدٌنة المنورة 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  74357دمحم مختار فتحى ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  817

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عبدالفتاح مدبولى من ش كورنٌش النٌل وراق الحضر الوراق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  37695لتواب شعبان ربٌع عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد ا -  818

المنطمه الصناعٌه مخازن 656وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه نشاط/صنع االثاث كرسً وترابٌزة على النشاط الفرع الكائن بالعنوان /

 اكتوبر6-الشباب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  74335بدالعاطى صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالرحمن ع -  819

 الهرم-ه هضبة االهرام 38وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  74342اسماعٌل محى الدٌن لرنى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

 ش شبٌطة من عثمان محرم العمرانٌه 23،   وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74347على مصطفى الطوٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

 ش امتداد الوحدة امبابة 81الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325تارٌخ  وفً 74341ناصر عثمان على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  812

 شارع االربعٌن بشتٌل البلد م اوسٌم اوسٌم1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74343خلٌل صالح دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  813

 ش عبدالفتاح سلٌمان زنٌن بوالق الدكرور 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74354عبدالحمٌددمحم عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  814

 ش عبدالمنعم مراد ارض اللواء من مرسى محمود 39الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74355ابراهٌم نصر نصر عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  815

  -فٌصل  -ش صالح الخولً من ش عمرو بن العاص  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74351عمرو حسٌن محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  816

 شارع مبارن من ش العمده ترسا العمرانٌة 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74359ام مصطفى السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عص -  817

 ش حسٌن زكى جزٌرة الدهب32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  74358محمود دمحم محمود سلٌمان عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  818

 شارع زهدى اول عزبة عبدالحمٌد اوسٌم3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  74356احمد دمحم حسن سلٌمان عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  819

 العمرانٌة -ش فخرى رستم من ش العمدة الطالبٌة 41وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  13154اشرؾ متً جرجس حبشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  821

 من شارع فٌصل شارع محمود سابك الحناوى 24الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  74337شرٌؾ عبدالعظٌم نصوحى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  821

 فٌصل-ش الجمهورٌة من ش شرٌؾ اول فٌصل15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325ٌخ وفً تار 44821دمحم عبد الاله على ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  822

 مدٌنة نصر -شارع اسماعٌل مرشد 5بلون 15الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74363امٌرة جمال سعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  823

 فٌصلعمارات الماهره مطبعه 6الـتأشٌر:   ، 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74346امٌمة ابراهٌم على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  824

 شارع جمال سالم من ش محى الدٌن ابوالعز الدلى 41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191325وفً تارٌخ  74349جرجس متى جرجس حبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  825

 مدٌنة التحرٌر امبابة 45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191325وفً تارٌخ  74362احمد دمحم احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  826

  -الوراق  -بشتٌل  -ش خالد بن الولٌد  16، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74415د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال السٌد دمحم مرسى السٌ -  827

 ش ابراهٌم نصر ناهٌا بوالق الدكرور 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74398اسالم حسنً حسٌن دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  828

 الدلً  -ش رفاعً الدور الثانً  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74387حماده رزق عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  829

 ش عمر بن الخطاب من ش جمال عبدالناصر برن الخٌام كرداسة5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  74418بك لٌده برلم    شروق دمحم على اسماعٌل رشوان ، تاجر فرد ،  س -  831

 الهرم - 21ش وصفى التعاون شمة13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74416احمد بدر ابراهٌم عبد النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  831

 زةالجٌ -الـتأشٌر:   ، منشأة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74416احمد بدر ابراهٌم عبد النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  832

  -الـتأشٌر:   ، منشأة المناطر 

ـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 21191326وفً تارٌخ  74381زٌنب دمحم سالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  833

 ش الشهٌد احمد حمدى ش العشرٌن فٌصل 37، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74371طارق دمحم عبدالصمد المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  834

 الـتأشٌر:   ، ش عبدالحمٌد سعٌد بشتٌل اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  44919سبك لٌده برلم    خالد دمحم عبد الؽنً احمد وصفً ، تاجر فرد ،   -  835

  -العجوزه  -ش ابو المحاسن الشاذلً  26وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   21191326وفً تارٌخ  74389دمحم احمد احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  836

 ، ش البسطاوى المتفرع من ش مكه اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  74374رضا عبدالشافى عبدالرحٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  837

 ن البوابه الثانٌه حدائك االهرام الهرم111وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74388لٌده برلم    مراد منٌر حنا بعٌص حنا ، تاجر فرد ،  سبك  -  838

 ش على حنفى طرٌك جزٌرة دمحم  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  74399الخبٌرى الدارة وتأجٌر الكافٌهات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  839

 هرمط هضبة االهرام ال17وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  54299اشرؾ محمود لبٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  841

 ش سلٌمان جوهر الدور االرضى الدلى32الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326 وفً تارٌخ 69714رامز ابراهٌم فرج سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  841

 البراجٌل مركز اوسٌم-شارع عبدالعزٌز عبدالؽفار 24الـتأشٌر:   ، حذؾ الرئٌسً االخر الكائن بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74393اسامه صابر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  842

 كرداسه  -برن الخٌام  -بٌومى من ناهٌا  الـتأشٌر:   ، ش وهبه

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  74379على حسن احمد ابوزٌد المهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  843

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك مصرؾ اللبٌنى ناصٌة شارع كفرنصار منشاة البكارى فٌصل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  44919وصفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم عبد الؽنً احمد  -  844

 -العجوزه  -ش ابو المحاسن الشاذلً  26وصؾ الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  74391محمود صالح محمود دمحم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  845

 4ش فٌصل برج الخلٌفه الدور الثانى شمة  181ر:   ، وصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  74395عباس عبد اللطٌؾ حافظ عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  846

 العجوزه -ش جالل الحمامصً مدٌنه الصحفٌٌن  34وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74394هند ابراهٌم نصر عٌسوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  847

 -منشاه المناطر  -الـتأشٌر:   ، وردان عزبه جمٌل منشاه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  24269دمحم محمود فوزي ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  848

 ش الملن فٌصل 213الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  61412عماد الدٌن لبٌب خلٌل المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  849

اللبٌنى المرٌوطٌه فٌصل بنشاط/صاله العاب شارع مصرؾ 8وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ النشاط الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان/

 رٌاضٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  74378سٌد عنتر سٌد ابورواش حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  851

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عمده صمر عزبة الخالٌفه وراق العرب الوراق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191326وفً تارٌخ  74411،  سبك لٌده برلم    دمحم سٌد دمحم على ، تاجر فرد  -  851

 ص الشارع اسواق بالل وكافٌه العمدة فٌصل7شارع الفادى من ش اللبٌنى فٌصل 11

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191326وفً تارٌخ  74385مصطفى حنفى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  852

 الدلى  1ش النخٌل محل رلم 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74419بٌوتً سنتر امنٌة السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  853

  -فٌصل  -شمة بالدور االول بعد االرضً  -ش مصطفى علً من ش العشرٌن  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  63613عبدالحمٌد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه دمحم  -  854

 ش سٌد ؼنٌم الكونٌسة العمرانٌه 6وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21191326وفً تارٌخ  74416احمد عادل احمد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  855

  -فٌصل  -ش ٌوسؾ جمال من ش كعبش  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191326وفً تارٌخ  74371علم الدٌن للموبٌلٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  856

 ، شارع ترسا اعمومى ابوالنمرس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  74372ر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد محروس ، تاج -  857

 ش شهاب المهندسٌن84وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74413نادر عاطؾ زاٌد عبود الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  858

 لبلد ابوالنمرس مركز الجٌزةش ابراهٌم مدكور وسط ا84الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  74411صالح محمود حمدون عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  859

 ش عبده عشماوى العمرانٌه 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326ً تارٌخ وف 74373هانى دمحم نجٌب صالح عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  861

 ش فتحى شاكر 65وصؾ الـتأشٌر:   ، العمرانٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74386مصطفى محمود احمد ادم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  861

 ٌصل ش نصرالعدوى اللبٌنى من مركز الفرٌدة بالدور االول علوى ف1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74411طارق عزت امام خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  862

 الـتأشٌر:   ، ش النضال م ش عبدالمنعم رٌاض وراق الحضر الوراق

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  74381احمد مصطفى شرٌؾ دمحم شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  863

 ش سورٌا المهندسٌن 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74392مصطفى جالس دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  864

 ش صالح سالم 81الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  61412ٌده برلم    عماد الدٌن لبٌب خلٌل المكاوى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  865

شارع مصرؾ اللبٌنى المرٌوطٌه فٌصل بنشاط/صاله العاب 8وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ النشاط الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان/

 رٌاضٌه

م تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ت 21191326وفً تارٌخ  74377سٌد دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  866

 شارع الطنانى ترعه السواحل امبابة 2، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74418تامر كمال لرنً دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  867

  -فٌصل  -االرضً  المرٌوطٌة شمة بالدور االول بعد -ش سعد الفولً من د / الشٌن  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74414اسامة حسنى دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  868

 ش مسجد فلفل من ش االلصر امبابة 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74412محسن شولى ابراهٌم سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  869

 شارع االسٌد عبدالحمٌد نهاٌة المعهد الدٌنى وراق العرب الوراق24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74369حنان دمحم محمود محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  871

 رم ش الشهٌد حمدى ابوالسعود اله19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74391ادهم عٌد عبٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  871

 طرٌك ابو رواش كرداسة  98/  99الـتأشٌر:   ، لطعه 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21191326وفً تارٌخ  74391ادهم عٌد عبٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  872

  -اللؤللؤ الدور الثانى  12الـتأشٌر:   ، حجره بالشمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74382حسن دمحم حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  873

 ش ترعه الزمر ارض اللواء امبابة 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74411،  سبك لٌده برلم    حجازي شعبان خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد  -  874

  -بوالق الدكرور  -ش ابراهٌم بحر الدور االول بعد االرضً  14الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74384ولٌد دمحم حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  875

 ش ترعه الزمر ارض اللواء امبابة 4،   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191326وفً تارٌخ  74417دمحم حامد احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  876

  -سمٌل  -اوسٌم  -، مركز اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  69714رامز ابراهٌم فرج سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  877

 البراجٌل مركز اوسٌم-شارع عبدالعزٌز عبدالؽفار 24الـتأشٌر:   ، حذؾ الرئٌسً االخر الكائن بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74368ٌده برلم    اشرؾ صابر عبدالجواد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  878

 ش دمحم مدبولى ناصٌة  ش فتحى طلب المعتمدٌة كرداسة 32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74396سامح محمود دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  879

 الهرم -رسا برج الٌاسمٌن ش ت 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191326وفً تارٌخ  74415مالن دمحم عبد النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  881

  -سهل حمزه  -ش عبد المنعم حنفً  15، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74375سماح مرسى حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  881

 ص حدائك االهرام البوابه الثالثه الهرم117الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  74413احمد خلؾ هللا عبدالعال محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  882

 ش مسجد و فلفل من ش االلصر امبابه 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74412ازم سعد محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ح -  883

 شارع الجمهورٌة منشأة المناطر م منشأة المناطر م امبابة4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  71452خالد محمود مصطفى دمحم راسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  884

 ش العشرٌن مدكور الملن فٌصل 55وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74397شٌماء ماهر صبحً لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  885

 ابو النمرس -الـتأشٌر:   ، شبرامنت ارض الشون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74417ر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر مشهو -  886

 سمٌل  -ترعه السواحل  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74376نفٌسة ابراهٌم حسنٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  887

 ارات الصفا والمروة من ستودٌومصر العمرانٌه عم2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191326وفً تارٌخ  74367اسامة صبحى جعفر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  888

 عمارات السعد المرٌوطٌة خلؾ بنن مصر-الـتأشٌر:   ، الهرم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191326وفً تارٌخ  74414سبك لٌده برلم    لطفى عبد الرؤؾ عبدالمجٌد على ، تاجر فرد ،   -  889

 ش عبدهللا اللٌثى العمرانٌة 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74424سلٌمان دمحم المندورى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  891

 كفرطهرمس فٌصل  3خلؾ مساكن شباب شارع ٌاسر بن عمار 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74452منال شعبان رمضان جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  891

 الـتأشٌر:   ، المنصورٌة مركز منشاة المناطر م امبابة
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74462حمدي عبد البر خلٌفة معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  892

  -طوابك فٌصل  -الـتأشٌر:   ، ش جمال جعلوص المنشٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74448محمود نبٌل دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  893

 دكرور ش دمحم نلفع من ش ناهٌا بوالق ال 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74465اسالم جمال علً احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  894

  -بوالق الدكرور  -ش شعبان ابو بكر ش المدرسة  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  55189فٌفً جمٌل كندس لدٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  895

 فٌصل -العشرٌن  - 1شارع ابناء سوهاج ترعة عبد العال  9الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان  21191327وفً تارٌخ  74464عبدالرحمن سمٌر عبدالحمٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  896

 الوراق -المومٌة العربٌة بشتٌل  ش جمال عبدالهادى19, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74461صابر عمر دمحم خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  897

  -احمد ماهر  -ش سكة الناصر  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327ٌخ وفً تار 74433محمود بسٌونً السٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  898

  -بوالق الدكرور  -فٌصل  -المساحة  -ش السالم امام المعهد التربٌة الرٌاضٌة  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74433محمود بسٌونً السٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  899

 بوالق الدكرور-المساحة فٌصل-م امام المعهد التربٌة الرٌاضٌة ش السال6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  74449احمد مجدي احمد فتح هللا عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  911

  -الهرم  -هـ حدائك االهرام  31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74453ر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب حفناوي علً شعراوي ، تاج -  911

  -فٌصل  -ش دمحم حسن من ش كفر طهرمس  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74429احمد كاشؾ احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  912

 فتاح ابوعمٌرة ناهٌا الـتأشٌر:   ، شارع عبدال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74435احمد العٌنى احمد كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  913

 فٌصل -شارع المرش من ش سالم ابولتادة 1الـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74456احمد عبد العال عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  914

  -الهرم  -البوابة الثانٌة  -ن هضبة االهرام  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74437مصطفى احمد حنفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  915

 بوالق الدكرور-ش د/فتحى عزبة نوفل الجدٌدة 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191327 وفً تارٌخ 74439اسالم عبدالمحسن عبدالمحسن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  916

 ش الملكة ناظلى طرٌك كفرطهرمس فٌصل 4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، برج الفتح 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  74441مصطفى عبدالعظٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  917

  المنٌب-ش االنوار من جسرالكونٌسة 43وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74459احمد شحات احمد صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  918

 بوالق الدكرور -ش عبدالحمٌد السوٌسى زنٌن25الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  74422دمحم فتحى صالح الدٌن احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  919

 وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الوحدة الصحٌه الزٌدٌة 

تم  21191327وفً تارٌخ  74447البنا لتجارة لطع ؼٌار السٌارات والتوكٌالت التجارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  911

  -امبابة  -هران حسٌن م -العروبة  -ش جمال ابو العال  2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74446سمٌر ٌوسؾ مٌخائٌل نحله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  911

 شارع سوهاج خلؾ الكابالت الوراق 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327خ وفً تارٌ 74428دمحم عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  912

 بلون ا رض عزٌز عزت امبابة96وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  39926احمد فرٌد عبدهللا امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  913

 شارع التحرٌر الدور الثالث الدلى114الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  55938احمد ابو الدهب دمحم عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  914

-بالبربٌكً 6المنطمه الصناعٌه جنوب ؼرب أ459الـتأشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسً اخر بالعنوان/ لطعه االرض الصناعٌه رلم

مائة الؾ جنٌها 111111صنٌع االحذٌة والمواد الكٌماوٌة والبالستٌكٌة ومافى حكمها  براسمال/العاشر من رمضان بنشاط /تجارة وت

 الؼٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74454محمود مؤمن فكرى بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  915

 ه الهرم شارع نبٌل عبده من ش احمد لطفى السٌد المساح3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74419نبٌله سمٌر جاد الرب بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  916

 شارع السالم من ش عشرة الوراق21الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21191327وفً تارٌخ  74421اٌمان جابر ابراهٌم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  917

 العمرانٌة -شارع الشٌخ رمضان تمسٌم الجواهر  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  54938احمد حسن موسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  918

 العجوزة-ٌولٌو ارض اللواء 26ش ناصٌه محور 1الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  74444ن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسٌ -  919

 شارع االهرام 513، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74457حسٌن احمد اسماعٌل فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  921

  -الوراق  -جزٌرة دمحم  -كفر الحما  -مرسلٌن الدائري س خاتم ال 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  49155فادي ابراهٌم شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  921

 فٌصل-الطالبسٌه 3شارع العطور 4، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74441جر فرد ،  سبك لٌده برلم    علً صدٌك دمحم علً جوده ، تا -  922

 فٌصل -الطالبٌه  -الـتأشٌر:   ، ش العشرٌن الجدٌد من نبٌل طه برج الحمدي 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191327وفً تارٌخ  74445دمحم احمد احمد دمحم الحاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  923

 الـتأشٌر:   ، ش ناهٌا البلد  خلؾ مسجد العرٌان ناهٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  36391عبده دمحم عامر حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  924

 العمرانٌه-ش اللٌثى من ش شرٌؾ 11، تعدٌل العنوان لٌصبح/
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74466، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ولٌد مصطفى دمحم منصور -  925

 الهرم  -الطالبٌة  -ش محمود بادي  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74468اسماء دمحم ماضً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  926

  -مركز الجٌزة  -شبرامنت  -ترعة المنصورٌة ش  52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74431دمحم عبدالعزٌز عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  927

 الهرم-أ ش الثروة المعدنٌه هضبة االهرام 313الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  54938لٌده برلم    احمد حسن موسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  928

 العجوزة-ٌولٌو ارض اللواء 26ش ناصٌه محور 1الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191327وفً تارٌخ  74426عزة دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  929

 عبدالهادى الجندى جزٌرة دمحم الوراق ش 15

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74451اٌمن شحاته دلمان حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  931

 راق العرب  -ش السوٌس من ش صبرى ابو علم  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74431    نبٌل مسعد حنا روفائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  931

  -الطوابك فٌصل  - 129لطعة  11اكوستر حوض العمده نمره  12عمار  1الـتأشٌر:   ، ش كعبٌش الرئٌسً محل رلم 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  74423بسٌونى سعد عمر عرٌبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  932

 شارع خلؾ الوحدة البٌطرٌة الزٌدٌة 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  74421احمد جاد سالم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  933

 ، منشأة رضوان مركز منشاة المناطر م امبابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74421اٌمان جابر ابراهٌم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  934

 العمرانٌة -ش الشٌخ رمضان تمسٌم الجواهر 11الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل  21191327وفً تارٌخ  64711رشا دمحم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  935

 تعدٌل العنوان لٌصبح/ش االربعٌن من ش الجمعٌه الزراعٌه وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74458عبد الفتاح طه احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  936

 فٌصل -ن من ش ابو زٌد العشرٌ -ش حلمً الوردانً  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191327وفً تارٌخ  74467دمحم صابر ٌونس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  937

  -الوراق  -وراق الحضر  -، جزٌرة وراق الحضر بجوار مخبز شعٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74451سٌد عبد الفتاح دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  938

 الـتأشٌر:   ، وسط البلد بجوار مسجد المزٌن م المناط امبابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74436عثمان دمحم احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  939

 البراجٌل  -الـتأشٌر:   ، الحفرٌة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74432 عرفه شحاته سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  941

 شارع طارق بن زٌاد عمارات العرائس التعاون الهرم 11الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21191327وفً تارٌخ  74455عزت ٌونان رزق رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  941

 الـتأشٌر:   ، شارع الرحٌم من كورنٌش النٌل طناش الوراق
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74438دمحم مصطفى دمحم البوهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  942

 ناهٌا -الـتأشٌر:   ، الطرٌك االبٌض بجوار مسجد الطوٌل ناهٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191327وفً تارٌخ  74425سماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاطؾ رمضان ا -  943

 الـتأشٌر:   ، طرٌك الجبل خلؾ السنترال شبرامنت ابوالنمرس 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  74485احمد عبدالرحمن احمد حمٌدو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  944

 شارع الملن فٌصل المرٌوطٌه الهرم35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74481احمد ناصر تامر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  945

 الـتأشٌر:   ، ابورواش الكوبرى المبلى كرداسة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191328وفً تارٌخ  74484 سٌد رزق حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  946

 ، ش دمحم ابراهٌم الشاطر الزمر بوالق الدكرور 

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  72158عماد عادل فتحً دمحم عبدالمنطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  947

 المحوالت الهرم117ش دمحم عبدالرلٌب شمه1/وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  71712احمد فتحً عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  948

ر والسمة شارع جالل متفرع من شارع البٌنً امام شركه محجوب الى تصدٌ 1الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط الرئٌسً الكائن فً /  

 االهرام للتصدٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74511شرٌؾ فؤاد صدلى زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  949

 شارع حامد احمد على ناهٌا بوالق الدكرور 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328تارٌخ وفً  74486رضوا صالح ساٌح مهلل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  951

 ش على فرج ش المدرسة الرشاح ب الدكرور 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74469عبدالحفٌظ احمد دمحم مشرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  951

 الوراق-شارع  مسبن الزهر وراق الحضر 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74493وفاء سعد حسنً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  952

   -فٌصل  -بوالق الدكرور  -ش الشعراوي من الملكة العشرٌن  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74481امٌن رأفت ماهر امٌن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  953

 الـتأشٌر:   ، مناشى البلد م منشاة المناطر منشاة المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74497رامى دمحم رشاد حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  954

 دان الساعه طرٌك كفرطهرمس الطالبٌة فٌصلش ابوبكر الصدٌك من ش المنشٌة م18ٌالـتأشٌر:   ، محل بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74474دمحم ابراهٌم السٌد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  955

 الـتأشٌر:   ، منشاة رضوان مركز منشاة المناطر م امبابة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74494ٌده برلم    عماد طارق انور عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك ل -  956

  -الطالبٌة  -ش علً مبارن من ش عثمان محرم  73الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74494عماد طارق انور عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  957

  -الطالبٌة  -ارن من ش عثمان محرم ش علً مب 73الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  28419شفلر امٌر ادوارد كرٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  958

 امبابة-ش حنا تادرس من ش االلصر منٌرة ؼربٌة2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/رلم
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 129 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  35274، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناهد دمحم علً دمحم السٌد  -  959

 فٌصل الهرم-ش الو باشا متفرع من ش مصرؾ اللبٌنى 21الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191328وفً تارٌخ  74473ثابت صدٌك بخٌت سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  961

 فٌصل-ش محمودعلى من ش الجٌنٌة المنشٌة الطوابك 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74478ابراهٌم مصطفى دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  961

 ش توفٌك شاهٌن من ش سٌد عبدهللا العمرانٌة 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74499تورٌد المالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسان ل -  962

 بعداالرضى الهرم 2برج زٌاد ش سعٌد الخزلى من ش الدكتور الشٌن شمة3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74477هدى الحسٌنى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  963

 ش الملن فٌصل امام ش الوفاء واالمل 68الـتأشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21191328وفً تارٌخ  74475مدحت مالن رزق جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  964

 ش السالم من ش الدكتور دمحم فؤاد31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  48856عالء احمد حفنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  965

 ك فٌصل ش علً حسن ناصٌة طرٌك كعبٌش حوض ام نعمة والخمسة طواب 12الـتأشٌر:   ، استدران بٌانات الفرع الى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  31678حسن دمحم محمود عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  966

 شارع الشٌخ مفٌدترعه عبدالعال صفط اللبن88الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74487ولٌد طارق دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  967

 ش خالد برعى من ش اوالد على بشتٌل الوراق5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74512بالل ابراهٌم مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  968

  -العمرانٌة  -االرٌزونا  -ش حسنً متولً  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74476محمود سٌد على حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  969

 الهرم-ش العروبة الرئٌسً المرٌوطٌة 69الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191328وفً تارٌخ  74511احمد دمحم لطفً خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  971

  -الوراق  -وراق الحضر  -ش خاتم المرسلٌن  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  71712احمد فتحً عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  971

 لبٌنً فٌصل الهرم إلى بٌوتً سنتر حرٌمً والسمة / دلع البناتشارع جالل ال 1الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط الرئٌسً االخر الكائن فً  

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  74479عماد عبدالسالم عبدالبالى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  972

 ش عبدالرازق جادهللا العمرانٌة 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191328وفً تارٌخ  74498تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود عبدالرؤوؾ احمد بركات ، -  973

 ش احمد بن طولون وراق العرب الوراق13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  48856عالء احمد حفنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  974

 ش علً حسن ناصٌة طرٌك كعبٌش حوض ام نعمة والخمسة طوابك فٌصل 12ستدران بٌانات الفرع الى الـتأشٌر:   ، أصبح / ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74489دمحم صالح مجاهد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  975

  شارع متولى الشعراوى ناصٌة طابا العمرانٌه13الـتأشٌر:   ، 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74495عبد الرحٌم طلعت احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  976

  -العمرانٌة  -جسر الكونٌسة  -الـتأشٌر:   ، ش شرٌؾ من ش اسالم فتحً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328خ وفً تارٌ 74472فاطمة مجدى حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  977

 الـتأشٌر:   ، ترعه برن الخٌام برن الخٌام

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74482مصطفى سعد حسن ابوحمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  978

 الـتأشٌر:   ، ناهٌا البلد طرٌك المرٌوطٌة بجوار احمد ناصر م كرداسة كرداسة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74483خالد ابراهٌم عبدالتواب سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  979

 ش الشهٌد حسن العبد بجوار البوسطة ع ش العمرانٌة 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191328ً تارٌخ وف 74515عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  981

  -طوابك فٌصل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش طلعت عبد الداٌم المتفرع من ش المنشٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74471منى مجدى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  981

 الهرم-ل حدائك االهرام 377الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74513كرٌم سمٌر مرجان عجاٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  982

  -امبابة  -ش جامع بالل من ش جامع الصالح  61الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191328وفً تارٌخ  74492رامى سمٌر لمعى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  983

 ش مراد ابراهٌم ش ترعه السواحل وراق الحضر الوراق17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74496صبرى دمحم عبدالعزٌز خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  984

 ش كورنٌش النٌل وراق الحضر الوراق 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74491دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بسٌونى صالح  -  985

 شارع ترعه السواحل خلؾ الؽاز وراق العرب الوراق 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74471احمد حسٌن ٌحى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  986

 فٌصل-رلم ش المهندس فراج ب الكرور 11الـتأشٌر:   ، شمة فى الدر الخامس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  29283هشام عبد الوهاب حسن لٌمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  987

  -اوسٌم  -الـتأشٌر:   ، مركز اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74514سبك لٌده برلم     رمضان سٌد فتحى نصر ، تاجر فرد ،  -  988

 شارع دمحم المصرى لعبه بشتٌل اوسٌم16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191328وفً تارٌخ  74488اسالم جمال فضل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  989

  -بوالق الدكرور  -د العال ش عب -الـتأشٌر:   ، ش حنفً الرملً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  72757سٌد عبدالرازق احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  991

 ارض اللواء -ش ابو سرٌع حسانٌن  32الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  74512ك لٌده برلم    اندرو مٌالد مٌخائٌل تناؼو ، تاجر فرد ،  سب -  991

 الوراق  -وراق العرب  -ش حنفً دمحم عمر  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191331وفً تارٌخ  74517احمد كرم كمال فاٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  992

 البراجٌل -ش سٌد مكاوي طرٌك البراجٌل م.اوسٌم  1، 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191331وفً تارٌخ  74523احمد عٌد حمادي احمد دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  993

 العمرانٌه -ش الثالثٌنً  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  74524تهانً عبد الواحد السٌد الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  994

 اوسٌم -ش مدرسه الفضٌله الخاصه  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  74516جر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزٌز ولٌم برسوم ؼالً ، تا -  995

 فٌصل -المرٌوطٌه  -ش مكه متفرع من ش سٌد عبد العاطً  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  74519احمد محمود حامد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  996

 فٌصل  -ش الشهٌد احمد حمدي من العشرٌن  45ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  74515احمد علً لمعً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  997

 الهرم -الـتأشٌر:   ، ش الصوت و الضوء نزله السمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  74516رد ،  سبك لٌده برلم    طارق عبد السالم ابراهٌم عبد الواحد ، تاجر ف -  998

 الوراق -وراق العرب  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الدٌن الخالص من ش التل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  74511اسامه مسعود ودٌع مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  999

 فٌصل -ش المدم الشرٌؾ من ش الملن فٌصل  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  74521ابراهٌم جوهري عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

  -العمرانٌه  1ع.ش  -ش العمرانٌه الشرلٌه  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191331وفً تارٌخ  74518برلم    سٌد امام سٌد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  1111

 طموه  -ش المدرسه امام مدرسه الزهراء  7، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  74525حسام دمحم ولعان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1112

 الوراق -جزٌره وراق الحضر الـتأشٌر:   ، ش الوحده المحلٌه المعدٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  74514شرٌؾ السٌد دمحم عبد المعطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1113

  -بشتٌل  -ش السوٌسً  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331ٌخ وفً تار 74521مدٌحه احمد دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1114

  -الـتأشٌر:   ، ش اوالد ابو دٌاب بجوار نادي البالط مٌت شماس ابو النمرس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  74519عفاؾ دمحم عبد الممصود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1115

 امبابه -اه المناطر م.امبابه وصؾ الـتأشٌر:   ، ش فٌال الفلسطٌنً منش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191331وفً تارٌخ  74511فرج عباس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1116

 ش ابو ؼنٌمه جزٌره الدهب  27، 

تم تعدٌل  21191331فً تارٌخ و 74526عبد المنعم عبد الحمٌد عبد المنعم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1117

  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش احمد عبد العزٌز من ش عثمان محرم العمرانٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  74517دمحم كمال الدٌن ابو مشهور هندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1118

 الوراق  -ش الحرٌه من ش التل  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  74522علً سٌد فراج عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1119

 العمرانٌه -المرٌوطٌه  -ناصٌه ناجً عٌسً من ش الثالثٌنً الجدٌد  1الـتأشٌر:   ، 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  74513احمد سٌد فراج علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

 الهرم -ع هضبه االهرام  311الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191331وفً تارٌخ  74272احمد دمحم عبد هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

  -بوالق الدكرور  -همفرس  -ش ابو لرٌش  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191331وفً تارٌخ  74518احمد حسن محمود عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1112

 البراجٌل  -طرٌك البراجٌل م.اوسٌم  -ش انور عالم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  67995اسط على على ادم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على عبد الب -  1

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع الى النشاط االصلى

ط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشا21191313وفً تارٌخ  64942خالد عبد الحمٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ مكتبة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  56649عمرو نادي احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تعتعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌد وتأجٌروصٌانة اجهزة طبٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  52529برلم   حربً زناتً دمحم زناتً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  4

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجهٌز وبٌع مأكوالت ومشروبات دون الجلوس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  53176دمحم مجدي حسن ابو حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 اضافه نشاط/رحالت الى النشاط االصلى

ٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش21191314وفً تارٌخ  71245منال سٌد دروٌش مصطفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ مطعم وكافٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  64654جورج كمال لبٌب كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 اضافة نشاط/ صٌانه اجهزة كهربائٌة لدى الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  25143دمحم جمال دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 اضافه نشاط/ تورٌد شحوم وزٌوت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  14237ممدوح عبد السالم علً عبد الهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 (الى النشاط االصلىالتأشٌر:  اضافه نشاط/ تصنٌع مالبس ومستلزماتها )دون الزى العسكرى 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  64114فاطمه شاكر علً دمحم الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشا لٌصبح/ حمام مؽربى للسٌدات فمط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191315وفً تارٌخ  67934امل سلٌمان عمر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدٌل النشاط / تجاره مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73299عٌد رمضان عبدالعاطً منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ مماوالت عمومٌه



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  68886بك لٌده برلم   اشرؾ عفٌفً لاسم عفٌفً ، تاجر فرد ،  س -  13

 التأشٌر:  اضافه نشاط / مكافه حشرات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  19454حمدى اسماعٌل حسن احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصنٌع بالتات اخشاب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  314مكتب ؼرٌب لتورٌد وتركٌب الطوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  اضافه نشاط / خدمه رجال االعمال فً تاجٌر السٌارات

م تعدٌل النشاط , ت21191315وفً تارٌخ  314اصبحت / مصطفى ماهر ؼرٌب مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط / خدمه رجال االعمال فً تاجٌر السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  72147سامح نان لدٌس عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ صناعات ورلٌه)دون التعبئة والتؽلٌؾ(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73662على شكرى زكى عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مكتب رحالت ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  69486رلم   حامد حامد حسن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  19

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصنٌع مالبس جاهزة دون الزى العسكرى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  18874محمود دمحم عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 مكتب خدمات نظافه وتورٌدات مهمات الفنادق وصٌانه الفنادقالتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191316وفً تارٌخ  68439ٌاسر ناجً عبدالحً حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 اضافه نشاط/ تورٌد المشه ومنسوجات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  57895م   رجب دمحم اسماعٌل خلٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  22

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ مكتب رحالت )دون المٌام باعمال شركات السٌاحة(الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  46785عبد هللا عبد الرحٌم محمود زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تعدٌل النشاط لٌصبح / التورٌدات العامهالتأشٌر:  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  48682هدٌر كمال محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اضافه نشاط / متعهد نمل موظفٌن و عمال والشحن داخل )ج.م.ع(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل 21191317وفً تارٌخ  7312ده برلم   دمحم احمد توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  25

 النشاط لٌصبح / مخبز بلدي

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  64772رأفت السٌد دمحم عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 م.ع(التأشٌر:  اضافه نشاط / مكتب متعهد نمل عمال داخل )ج.

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  15827بشٌر دمحم السٌد عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر:  اصبح / مماوالت عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  21144شعبان دمحم عبد المنعم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 لتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / معرض اثاث متكاملا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191311وفً تارٌخ  17627ماجد حسن مرسى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة الجبس فمط



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191311وفً تارٌخ  44323مرٌم عدلً حنٌن حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 حذؾ نشاط/ التسوٌك

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  26361ناصر عاشور دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ استٌراد وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  65184ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاصم السٌد شاكر عبد الرحٌم ، تاج -  32

 التأشٌر:  اضافه نشاط/المماوالت العامة وتورٌد الشحوم والزٌوت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48483مصطفى عبد الاله دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 تصدٌر المنتجات الزراعٌة -(  19والمجموعه  6من المجموعه  36اوالت العامه واالستٌراد ) فٌما عدا الفمرة التأشٌر:  المم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  65175فاطمه رضوان على عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وحذؾ نشاط/ التعبئة من النشاط االصلى-التأشٌر:  اضافه نشاط/ التورٌدات والمماوالت العامه الى النشاط االصلى 

تم تعدٌل النشاط , 21191311وفً تارٌخ  17854ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد فوزي عبد العاطً عبد المنعم ، تاج -  35

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  61156عال دمحم سالم علً السالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  حذؾ نشاط/ مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  55212احمد شعبان حسن مرسى صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصدٌر وتورٌدات عمومٌة

لنشاط , وصؾ تم تعدٌل ا21191311وفً تارٌخ  72691سحر عبد الرازق دمحم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ منفذ بٌع للدواجن والمجمدات والمواد الؽذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  51662مصطفى احمد مجاهد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 ج.م.ع الى النشاط االصلىالتأشٌر:  حذؾ نشاط/االستٌراد واضافه نشاط/نظافة وتشؽٌل عماله داخل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191311وفً تارٌخ  17195اباظة علً احمد اباظة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

تعدٌل النشاط لٌصبح/عمد دورات تدرٌبٌه )دون دورات المانونٌه و االنترنت (الامه الندوات ) و ذلن بعد الحصول علً التراخٌص و 

لموفمات الالزمه ( و نشر ابحاث عملٌه و استشارات فنٌه فً مجال الخدمات البٌئٌه)فٌماعدا االنترنت واصدار الصحؾ والمجالت ا

 والكتب الدٌنٌة والمصاحؾ وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  41974ولٌد محمود عبد الحمٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  حذؾ نشاط / التسوٌك

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  31312دمحم طه ناجى عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ مماوالت متكاملة واستثمار عمارى وانشاء حمامات سباحة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191312وفً تارٌخ  28521د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد صالح دمحم سٌ -  43

 اصبح / متعهد نمل عمال داخل ج . م . ع / حذؾ نشاط / الرحالت

صؾ تم تعدٌل النشاط , و21191312وفً تارٌخ  63622ربٌع دمحم عبد الصمد عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ تورٌدات عمومٌة الى النشاط الرئٌسى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  72223اسالم دمحمي دمحم ابو عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

مطهرات و المنظفات التأشٌر:  اصبح / مكتب تسجٌل و توزٌع مستلزمات طبٌه و مستحضرات التجمٌل و مكمالت ؼذائٌه و ال

 الصناعٌه و تصنٌع لدى الؽٌر



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 21191312وفً تارٌخ  11659اصبح / مكتب رحالت حسونه زاٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مكتب متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل 21191312وفً تارٌخ  11659بك لٌده برلم   حسونه للرحالت ، تاجر فرد ،  س -  47

 النشاط لٌصبح/ مكتب متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  52967دمحم صالح الدٌن اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 اجهزة منزلٌة وتورٌدات عمومٌة وتوكٌالتالتأشٌر:  اصبح / صٌانة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  43167احمد دمحم جبرٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تجارة ادوات كهربائٌة ومماوالت عمومٌة وتجارة محمول

تم تعدٌل النشاط , 21191313وفً تارٌخ  41293بد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد الؽفار عبد الستار ع -  51

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌد مخبوزات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  5923على دمحم عبد الموجود هرٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 خبز بلدىالتأشٌر:  اصبح / م

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  65273هشام خالؾ خلٌفة مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر:  اصبح / بٌع لطع ؼٌار مهمات مكاتب

, وصؾ تم تعدٌل النشاط 21191313وفً تارٌخ  72753احمد ابوبكر موسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  اضافة نشاط / متعهد نمل عمال داخل ج . م . ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  42916تامر دٌاب عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 اصبح / تجارة مواد ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191313وفً تارٌخ  63488  محمود سٌد دمحم عطٌه هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  55

 بٌع عصائر ومٌاه معدنٌة ومشروبات بادره ؼازٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  52112اٌلٌا جرجس شفٌك منتٌاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 الخشبٌةالتأشٌر:  اصبح / ورشة تصنٌع وتورٌد كافة المنتجات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  45853هٌثم حافظ حسن سالمه صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 -التأشٌر:  اصبح / صٌانة وادارة المنشأت وخدمات نظافة وتجهٌز كافٌترٌات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191314تارٌخ  وفً 67115نجالء كامل عبد الفتاح سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/طباعه وتجلٌد وتؽلٌؾ)بعدالحصول على التراخٌص الالزمة(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  19935ٌعموب نظٌر ممار جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 نجارةالتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ ورشة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73614وفاء فاٌز اسماعٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ اعمال النظافة من المجمعات السكنٌة

عدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم ت21191314وفً تارٌخ  64367امانى ابراهٌم دمحم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ مكتب تورٌدات وشحن ونمل بضائع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  21617احمد محمود السٌد محمود شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/تجارة منتجات ورلٌه



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  49547محمود سعٌد احمد عترٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مكتب تورٌدات عمومٌة فى مجال الحدٌد والخردة

تم تعدٌل 21191317وفً تارٌخ  34779برلم    تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ربٌع دمحم دمحم دمحم ؼنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  64

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مصنع بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  34779ؼنام لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ مصنع بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  62879عادل فوزي مشرلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اكرم -  66

 التأشٌر:  اصبح / بمالة .

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  61532مبارن دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

الموالح والخضروات والتوابل والبمول ومواد االعالؾ واستٌراد لطع ؼٌار السٌارات وادوات مكتبٌة تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصدٌر 

 ومدرسٌة وخردوات ومعدات ثمٌله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  61624رجب عدلى عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 عمال حفر ابار مٌاهالتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  15235دمحم رشدى احمد دمحم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر:  اضافه نشاط/نمل مخلفات واتربة

دٌل النشاط , وصؾ تم تع21191317وفً تارٌخ  61129وائل احمد دمحم كامل بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر:  اضافة نشاط/ مكتب متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع على النشاط الرئٌسى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191317وفً تارٌخ  61584مٌنا مكرم مٌخائٌل ملطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 حذؾ نشاط/ االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  69855رلاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد احمد علً الش -  72

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ مماوالت عامه وتورٌدات مصاعد كهربائٌة وتورٌد ساللم كهربائٌة

اط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النش21191317وفً تارٌخ  71852مارن ٌسرى امٌن اسحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ورشة تصنٌع موبٌلٌا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  28819صابر ٌحًٌ صبره بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ العاب الكمبٌوتر و االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  12998سبك لٌده برلم   اٌمن عبد الستار السٌد موسى ، تاجر فرد ،   -  75

 التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  71835نسمه محمود احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصنٌع مراوح الؽساالت العادٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  49541عبدهللا ابراهٌم عبدهللا ابو المجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌدات عمومٌة واستٌراد وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  56868احمد دمحم رفعت عبد الحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر:  اصبح / بٌع وتركٌب وتجمٌع اجزاء الموتوسٌكالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  38996اسامة ابراهٌم احمد صاٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ ورشة نجارة



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  61591جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزٌز رمزي حبٌب بطرس ، تا -  81

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مستحضرات تجمٌل زتصنٌع لدى الؽٌر)فٌما عد االدوٌة(

, وصؾ  تم تعدٌل النشاط21191319وفً تارٌخ  54513حمص لتجاره االدوات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 (19والمجموعه 6من المجموعه 36التأشٌر:  اضافه نشاط/ االستٌراد والتصدٌر )فٌماعدا الفمرة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  16645حسٌن زٌن العابدٌن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ لطع ؼٌار السٌارات المرسٌدس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191319وفً تارٌخ  67724ماجد عادل عبده بمطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 اضافه نشاط/ تصنٌع مفروشات الى النشاط االصلى

ط , وصؾ تم تعدٌل النشا21191319وفً تارٌخ  73599سامٌة عبد هللا السٌد االعور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ تورٌد الكامٌرات ولطع ؼٌارها بجمٌع انواعها وماركاتها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  62351مدحت رمضان عطا هللا الحرٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ نظافة وتورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  44528بد المنعم سٌد عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ ع -  86

 التأشٌر:  أصبح / مصنع منظفات صناعٌة ومستحضرات تجمٌل وعطور

لتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ ا21191321وفً تارٌخ  15299شعبان حلمى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 أصبح مطعم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  71357خلٌل حسن دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 اضافة / مكتب تصدٌر عام

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ21191321وفً تارٌخ  27662رومانً منٌر نسٌم جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر:  اضافة / مكتب متعهد نمل عمال إلى النشاط األصلً .

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  73914دمحم عبد هللا مبرون ظالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 (. 6من المجموعة  36والفمرة  19وعة أصبح / استٌراد وتصدٌر وتجارة المنتجات الزراعٌة والبذور والتماوي ) فٌما عدا المجم

تم تعدٌل النشاط , 21191321وفً تارٌخ  56148احمد عبد الخالك محمود مرسً العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / حدٌد تسلٌح وزٌوت وشحومات ولمبات ولوحات كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  45843دمحم جمعه صبحى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 اضافة / متعهد نمل بري بضائع داخل ج . م . ع .

التأشٌر:  أصبح  تم تعدٌل النشاط , وصؾ21191321وفً تارٌخ  9528مجدى عٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 / مخبز بلدي

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48529ماهر مصلحى عباس مصلحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

التأشٌر:  اضافه نشاط/ الماوالت العامة وزراعه واستصالح االراضى وانشاء وتشؽٌل وادارة المطاعم والمماهى والفنادق بجمٌع 

 مستلزماتها والتورٌدات العمومٌةانواعها و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  72217طارق صالح عبدالؽنى ابوالعنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصنٌع مالبس جاهزة دون الزى العسكرى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  44326ٌده برلم   صهٌب دمحم اسماعٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك ل -  96

 التأشٌر:  تعدٌل النشاطلٌصبح/مكتب تورٌدات دواجن



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  51797فوزي شولً فوزي امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع خرطوم بالستٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  36368ٌاسر عبد العزٌز دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر:  اضافه نشاط تورٌدات الى النشاط االصلى

التأشٌر:   تم تعدٌل النشاط , وصؾ21191321وفً تارٌخ  1666سٌد حسن السٌد رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 تعدٌل النشاط لٌصبح/بماله جافه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191321وفً تارٌخ  16111سٌد سعد حسن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 اضافه نشاط/ تجارة زٌوت السٌارات الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191324وفً تارٌخ  71518  احمد جمال احمد مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  111

 تعدٌل النشاط لٌصبح/بٌع فطائر تٌن اواى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  61841دمحم عربً حجازي مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/مكتب نظافه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  69383ان بدوي حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمعه شعب -  113

 التأشٌر:  أصبح / مماوالت عامة وتورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  17438عامر حسان عامر عبد البالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 ط/تورٌد اجهزة كمبٌوتر الى النشاط االصلىالتأشٌر:  اضافه نشا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  53368هانى سٌد اسماعٌل فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

م التأشٌر:  اضافه نشاط/ تصمٌم موالع االنترنت وتمدٌم خدمة استضافه الموالع وعمل البرامج الالزمة الدارة الشركات وتصمٌ

لواعد البٌانات وادخال المحتوى االلكترونى فى انظمة الحاسبات وتورٌد وتشؽٌل اجهزة جماٌه وامن المعلومات الخاصه بشبكات 

 الكمبٌوتر واالنترنت

وفً تارٌخ  74211اصبح/احمد دمحم نبٌه ابوالوفا للرحالت ونمل طالب المدارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 عدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط / نمل طالب مدارستم ت21191324

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191324وفً تارٌخ  74211احمد دمحم نبٌه ابو الوفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 اضافه نشاط / نمل طالب مدارس

تم تعدٌل النشاط 21191324وفً تارٌخ  29223رد ،  سبك لٌده برلم   زٌن العابدٌن عبد العزٌز عبد المجٌد على ، تاجر ف -  118

 , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/خدمات بٌئٌه وتورٌد عمالة داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  74177احمد رمضان دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 ه نشاط/ استثمار عمارى الى النشاط االصلىالتأشٌر:  اضاف

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  61419ابراهٌم احمد متولى حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌد وتركٌب مشروعات انظمة االلكترونٌة والطاله الشمسٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191324وفً تارٌخ  52332ان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هبى دمحم عثم -  111

 تعدٌل لنشاط لٌصبح/ تورٌدات فندلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  49541عبدهللا ابراهٌم عبدهللا ابو المجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 ضافة / مماوالت وانشاء طرق إلى النشاط األصلً .التأشٌر:  ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  71227مصطفى مصطفى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/مشؽل تصنٌع وتطرٌز مالبس جاهزة دون الزى العسكرى



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191325وفً تارٌخ  29988اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم شرٌؾ احمد على ، ت -  114

 اصبح / ورشة تصنٌع مالبس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  51158محبوبة حسان مسعود عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

جانات وحفالت )فٌما عدا االنترنت وذلن بعد الحصول على التراخٌص والموافمات التأشٌر:  اضافة نشاط / الامة وتنظٌم مهر

 الالزمة(

تم تعدٌل النشاط , 21191325وفً تارٌخ  37695عبد التواب شعبان ربٌع عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/صنع االثاث كرسً وترابٌزة

تم تعدٌل النشاط , 21191325وفً تارٌخ  37695تواب شعبان ربٌع عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد ال -  117

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/صنع االثاث كرسً وترابٌزة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  36417احمد رفعت محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 أشٌر:  اضافه نشاط/صٌانه ونورٌد نظام انذار واطفاء الحرٌكالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191326وفً تارٌخ  29541دمحم محمود دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191326رٌخ وفً تا 52159بٌشوي رشاد نصار ناشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ بٌع وتورٌد انظمة الطاله الشمسٌة الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191326وفً تارٌخ  54299اشرؾ محمود لبٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 تعدٌل النشاط لٌصبح/بٌع خضار فاكهه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  41162حسن ماجد حسن موافً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر:  حذؾ نشاط/االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  28252انور شٌالبى عبد هللا هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 نشاط/نمل جماعى داخل ج.م.عالتأشٌر:  اضافه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191327وفً تارٌخ  14712دمحم على دمحم الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 (وتعبئة المواد الؽذائٌة19والمجموعه6من المجموعه36اضافه نشاط /استٌراد)فٌماعداالفمرة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191327وفً تارٌخ  39926جر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد فرٌد عبدهللا امٌن ، تا -  125

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تسوٌك عمارى وزراعى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191327وفً تارٌخ  49155فادي ابراهٌم شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 ٌة الى النشاط االصلى )فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه(اضافه نشاط/تورٌدات عموم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191327وفً تارٌخ  71518احمد جمال احمد مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 تعدٌل النشاط لٌصبح/تصنٌع حلوى من عجٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  53254مد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم جالل اح -  128

 التأشٌر:  اضافه نشاط/ تورٌد اسمنت وحدٌد التسلٌح

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  31678حسن دمحم محمود عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 تعدٌل النشاط لٌصبح/تجارة ادوات كهربائٌه  التأشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  474سامح عربً فراج علً ابودعمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر:  اضافه نشاط/تصدٌر منتجات االلبان الى النشاط االصلى



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  71712سبك لٌده برلم     احمد فتحً عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ، -  131

 التأشٌر:  أصبح / بٌوتً سنتر حرٌمً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  58194بطرس ماهر سادروس بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 ى العسكرىالتأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/مصنع مالبس جاهزة دون الز

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  21614عالء احمد طلب عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر:  حذؾ نشاط/االستٌراد من النشاط االصلى

ٌل النشاط , وصؾ تم تعد21191328وفً تارٌخ  71712احمد فتحً عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر:  اصبح / تصدٌر

وفً تارٌخ  61281اصبح / ابراهٌم مصطفً لتجاره لطع ؼٌار سٌارات المستعمله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/بٌع وتوزٌع لطع ؼٌار السٌارات الجدٌدة والمستعمله جمله21191328

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  61281ابراهٌم مصطفى ابو العال علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر:  اضافه نشاط/بٌع وتوزٌع لطع ؼٌار السٌارات الجدٌدة والمستعمله جمله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191328وفً تارٌخ  26354خالد احمد السٌد وحش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 اضافه نشاط / ؼرفة تبرٌد

تم تعدٌل النشاط , 21191328وفً تارٌخ  67951مصطفى عصام الدٌن علً عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط/ اعمال النظافه وجمع مخلفات من الوحدات السكنٌة والتجارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  41974ولٌد محمود عبد الحمٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر:  اضافه نشاط / لص و لؾ ورق

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  46412دمحم مصطفى مدنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 ضافه نشاط / مماوالت عامه و الند سكٌب و التشطٌباتالتأشٌر:  ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  69431هبه سامى عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر:  اضافه نشاط / متعهد نمل العمال داخل )ج.م.ع(

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74286عبد الرازق دمحم عبد الوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

, وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة21191324وفً تارٌخ  74295ابراهٌم صفوت ابراهٌم حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74481امٌن رأفت ماهر امٌن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74497رامى دمحم رشاد حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تأشٌر: خاصال



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74493وفاء سعد حسنً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74451اٌمن شحاته دلمان حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  74351عمرو حسٌن محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74431نبٌل مسعد حنا روفائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74388ا بعٌص حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مراد منٌر حن -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74399الخبٌرى الدارة وتأجٌر الكافٌهات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74374بدالرحٌم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضا عبدالشافى ع -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  74359عصام مصطفى السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74423تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بسٌونى سعد عمر عرٌبة ،  -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74256عبد الرازق عربى عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74261تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌسرى ابراهٌم عبد النبى ابراهٌم ،  -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  74332عماد عبد هللا دٌاب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191331وفً تارٌخ  74526د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد المنعم عبد الحمٌد عبد المنعم محمو -  17

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  61228ؼرٌب محروس دمحم ابوسته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  73842سبك لٌده برلم    احمد دمحم صادق دمحم ، تاجر فرد ،  -  19

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  73846امل سعٌد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191319وفً تارٌخ  74191هانً علً دمحم شكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73851دمحم السٌد حسن عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74145جمٌل لبٌب حنا حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73685رامز عادل عطٌة عطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع تم 21191316وفً تارٌخ  73815شرٌؾ شولى الجوهرى الجوهرى الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  73822احمد ابراهٌم السٌد الرفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ  تم تعدٌل نوع21191318وفً تارٌخ  74191عبدالملن سعٌد مهدى بداح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74127عبد الؽفار سٌد عبد الرحٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصؾ التأشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر21191321وفً تارٌخ  74224دمحم صابر علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73781هٌثم دردٌر سٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74241عبدالرحمن احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74247خالد دمحم عباس سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73713عماد حمدى بكرى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73731صالون شولى للحالله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191317وفً تارٌخ  74172السودانً للعمارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74429حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد كاشؾ احمد  -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74435احمد العٌنى احمد كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  74298تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر دمحم عبدالحافظ ابراهٌم ، -  38

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  74482مصطفى سعد حسن ابوحمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191325وفً تارٌخ  74345جر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ دمحم عبداللطٌؾ حسن الشرباتى ، تا -  41

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74483خالد ابراهٌم عبدالتواب سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74316فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالعظٌم ابراهٌم منسى كرارة ، تاجر -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  74365دمحم لطفى السٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  74449سبك لٌده برلم     احمد مجدي احمد فتح هللا عمارة ، تاجر فرد ، -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  74453زٌنب حفناوي علً شعراوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191326وفً تارٌخ  74417  دمحم حامد احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  46

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74251على سٌد عبد الحمٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326رٌخ وفً تا 74384ولٌد دمحم حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74251ابراهٌم محمود دمحم دمحم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74287سمٌر حنفى امٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  74329سٌد دمحم محمود عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ تم ت21191331وفً تارٌخ  74523احمد عٌد حمادي احمد دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  74524تهانً عبد الواحد السٌد الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21191321وفً تارٌخ  74211عبد الكرٌم محمود عباس عبادة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74213عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص
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نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 21191314وفً تارٌخ  73718احمد دمحم احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  73839مهند لمستلزمات التجمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21191317وفً تارٌخ  73844عبٌر عزت احمد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74155اسالم مفتاح سٌد سالم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74156ٌحً سٌد على مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74216دمحم ٌحى المدرن دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74149احمد حمزة فؤاد رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73695اسالم عصام اسماعٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73815مركز احمد ماهر الطبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74121ج مرلس عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماٌكل فر -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74124دمحم طارق عبد السالم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73777ٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال موسى ابراه -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73723تٌسر سٌد احمد الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  73944اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد على عٌساوى على دمحم ، ت -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73663اشرؾ كمال دمحم عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  48483فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عبد الاله دمحم ابو زٌد ، تاجر  -  71

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  74428دمحم عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21191324وفً تارٌخ  74299، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ شعبان دمحم عبدالحمٌد عبدالوهاب -  73

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74476محمود سٌد على حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74511لٌده برلم   احمد دمحم لطفً خضٌر ، تاجر فرد ،  سبك  -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  74348المعتز جمال ابراهٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191327وفً تارٌخ  74447ارٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   البنا لتجارة لطع ؼٌار السٌارات والتوكٌالت التج -  77

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74446سمٌر ٌوسؾ مٌخائٌل نحله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74411اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح محمود حمدون عبدالعزٌز ، ت -  79

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74413نادر عاطؾ زاٌد عبود الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74373ر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى دمحم نجٌب صالح عبدالعزٌز ، تاج -  81

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74252فرٌد عبدالرحٌم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191331وفً تارٌخ  74518ه برلم   سٌد امام سٌد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  83

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  74311احمد ابراهٌم جمعه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74262رلم   دمحم عبد المنعم علوانى الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  85

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74268مصطفى خالد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  74364 عبد هللا اسعد حسن علً دمحم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  87

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74324اسالم مجدي دسولً عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331تارٌخ  وفً 74525حسام دمحم ولعان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74212شعبان حسٌن فوزي عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313رٌخ وفً تا 73677عاطؾ جً مولٌه تودري مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  73841جمال لطفى عبد المالن بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74161اٌمان صالح دمحم عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73721نادر دمحم الشحات محمود همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73849رمزى سمٌر رمزى اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74217مهٌرة ٌحى محمود ٌحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191318وفً تارٌخ  74111 احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال دمحم دمحم -  97

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73694عمرو عٌسى مرسً شرؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73813، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد عبدالعظٌم المن  -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74188صالح الدٌن عبدهللا عبدهللا عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74125وسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبد ربه عفٌفً ٌ -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73712دمحم ابراهٌم عبد الحمٌد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73735مام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام خالد محمود ه -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73734خالد سعٌد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73919د ،  سبك لٌده برلم   عٌدسلٌمان حافظ سلٌمان ، تاجر فر -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74274سحر دمحم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21191327وفً تارٌخ  74464،  سبك لٌده برلم   عبدالرحمن سمٌر عبدالحمٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد  -  117

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  74336دمحم اشرؾ سٌد دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  74339بك لٌده برلم   السٌد بٌومى عبدالعزٌز حنضل ، تاجر فرد ،  س -  119

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  74496صبرى دمحم عبدالعزٌز خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74491رلم   بسٌونى صالح دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  74314بالل حسٌن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327فً تارٌخ و 74448محمود نبٌل دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74465اسالم جمال علً احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74397شٌماء ماهر صبحً لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  74352صالح الدٌن عبدالحمٌد تؽٌان عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74253عاصم دمحم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74288لوجٌن دمحم سٌحه عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21191326وفً تارٌخ  74413احمد خلؾ هللا عبدالعال محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74412حازم سعد محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74196عالء دمحم احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74197صباح مصطفى ؼنٌم حسن زاٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74219مد هاشم صالح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  123

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74169سامح ذكى جرجس سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74165احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتحٌة عبدالهادى صالح -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73885دمحمعبدالعال متولى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73696تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الرحمن سٌد دمحم جاد ، -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  876نهاد ابراهٌم احمد الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  71348بك لٌده برلم   ولٌد دمحم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  س -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74151اسماعٌل دمحم محمود حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73888ٌده برلم   الجمال للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك ل -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74187خٌرى صابر فراج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74194رلم   دمحم عبدالرسول عبدالسالم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  133

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74243حسناء خلؾ هللا دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74242لم   حاتم صبحى الصاوى جاد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73749صالح عبدالعلٌم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  73832م   عبد الحلٌم فتحً عبد الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  137

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  46447افرام زكرٌا جبره ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74173دمحم عاطؾ دمحم عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  12115صالح عبد الفتاح اسماعٌل صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327ً تارٌخ وف 74441علً صدٌك دمحم علً جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  74311هانى سٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74318احمد ربٌع على على الدوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74445دمحم احمد احمد دمحم الحاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191328ٌوفً تارٌخ  74473ثابت صدٌك بخٌت سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  74341ناصر عثمان على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر21191325وفً تارٌخ  74343خلٌل صالح دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74466ولٌد مصطفى دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74468اسماء دمحم ماضً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع 21191326وفً تارٌخ  74395عباس عبد اللطٌؾ حافظ عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74394هند ابراهٌم نصر عٌسوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74378سٌد عنتر سٌد ابورواش حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74276حمود دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   م -  153

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74331عالء محمود عبدالكرٌم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74217شحاته شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد جابر -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74212جهاد شرٌؾ عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  73841زٌز ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن عبد المالن ع -  157

 وصؾ التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  73845نصر احمد عبد الموجود عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74162الحمد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم شٌبة  -  159

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74157احمد السٌد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191314وفً تارٌخ  73721ول السودانى والمحمصات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السبعاوى لتجارة الف -  161

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74115دمحم بدري عبد الظاهر لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73691ة عبد اللطٌؾ مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لطٌفة جود -  163

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74153اٌهاب عاطؾ ذاكى مٌنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73814ناهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بطرس سمعان ونٌس ح -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73781البٌر اٌوب وتٌث سولاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74241جر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح حسنى حسانٌن احمد ، تا -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74245على دمحم مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74246،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد  -  169

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  73745الصاوي لالدوات الكهربائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  73748ٌده برلم   مجدي اسحك زخاري داوود ، تاجر فرد ،  سبك ل -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  74171احمد رمضان ؼرٌب الجارحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  74167ٌده برلم   حاتم اشرؾ عبد الرحمن دمحم الفمً ، تاجر فرد ،  سبك ل -  173

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74181امل شولً احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 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 21191316وفً تارٌخ  73787رفٌك عزت محمود خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74281احمد فرٌد محفوظ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327خ وفً تارٌ 74436عثمان دمحم احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74296خالد محى الدٌن احمد الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74481احمد ناصر تامر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74484سٌد رزق حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191324وفً تارٌخ  74318الناصر حسٌن احمد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد جمال عبد -  181

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74451سٌد عبد الفتاح دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  74346براهٌم على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌمة ا -  183

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74432دمحم عرفه شحاته سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74418ٌل رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شروق دمحم على اسماع -  185

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74416احمد بدر ابراهٌم عبد النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74381، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب دمحم سالم السٌد -  187

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74249فارس رجب دمحم ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  74517اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم كمال الدٌن ابو مشهور هندي ، ت -  189

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74254عادل دمحم ماجد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  74522ك لٌده برلم   علً سٌد فراج عبد العال ، تاجر فرد ،  سب -  191

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  74363امٌرة جمال سعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  74328دمحم سعد محمود علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74214صالح فرج علً دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321خ وفً تارٌ 74235سامح عاطؾ السٌد سعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  73838سٌد حسٌن سرور عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73741رانٌا كامل ٌوسؾ كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74219نبٌل عمران محمود عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21191317وفً تارٌخ  74147ماهر عٌد عفٌفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73693دمحم حلمً نصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73811امل حمدى عبدالموى عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 صؾ التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74195فاطمة دمحم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74126عالء دمحم جمال الدٌن صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73773محمود كمال خضر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73719احمد سٌد دمحم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74174عمرو محمود دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191319وفً تارٌخ  74187امٌر المؤمنٌن صالح الدٌن منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73911جٌهان عبدالممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  73943مرٌم ٌوسؾ مرهم فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  73823الصادق دمحم عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مها عبد -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  74437مصطفى احمد حنفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74313ى سعد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نعمه حلم -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74369حنان دمحم محمود محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  74472 حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمة مجدى حسن دمحم -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  74344دمحم عبدهللا مهنى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  74495تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الرحٌم طلعت احمد علً ، -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74456احمد عبد العال عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74411سبك لٌده برلم     حجازي شعبان خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ، -  218

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74382حسن دمحم حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  74516 عزٌز ولٌم برسوم ؼالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74391ادهم عٌد عبٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  74319سٌده كامل سٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74248محمود عبده االمٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  59878عبد التواب احمد محمود عبد البالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  74519احمد محمود حامد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 التأشٌر: خاص
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تعدٌل نوع الشركة , تم 21191324وفً تارٌخ  74326محمود نعٌم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74198عماد عبد الحفٌظ وردانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 التأشٌر: خاص

ركة , وصؾ التأشٌر: تم تعدٌل نوع الش21191315وفً تارٌخ  73771دمحم فتحى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73683خالد انور عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74236سعد طه سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73715عدلً نبٌل عدلً سدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74111دمحم عبد الحمٌد سٌد كٌالنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74151هدى عبدالوهاب ابوسرٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73811اٌمن حسنى دروٌش مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191318وفً تارٌخ  74196عزٌز صباح عبدالعزٌز رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدال -  235

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74213رأفت جوده عبد العزٌز سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73741عبد البر دمحم عبد الموي حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73889عبدهللا دمحم الدسولى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73746الربٌعً لاللومٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74192عادل محمود احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73698محمود حامد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  73827والء شحته خلٌل سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73958، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌنا مجدى لدسى بطرس  -  243

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74177نادٌة تامر دمحم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  73835اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   علً السٌد عبد الباسط عبد العال ، ت -  245

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74211احمد دمحم نبٌه ابو الوفا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  73776رد ،  سبك لٌده برلم   نورا حسام محمود سٌؾ الدٌن ، تاجر ف -  247

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  73934دمحم عادل فرٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73678م   مروة لاسم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  249

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  74142امٌره عبدالنبى عبدالوهاب حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74183وجٌه خٌري لطفً راؼب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74188رحاب سعد محمود عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314ً تارٌخ وف 73714ترٌزة تالسون سالمة منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73851دمحم حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73812حسنى احمد عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74192اشرؾ صابر ابراهٌم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191311وفً تارٌخ  73861نهى سمٌر شفٌك صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74222جمال عبد هللا معبد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال21191314وفً تارٌخ  73727مصطفى دمحم عادل عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  74272احمد دمحم عبد هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التأشٌر: خاص

الشركة تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  74282حمادة عبد الحمٌد عثمان عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  74485احمد عبدالرحمن احمد حمٌدو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصؾ التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر21191326وفً تارٌخ  74398اسالم حسنً حسٌن دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74387حماده رزق عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  74455عزت ٌونان رزق رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 شٌر: خاصوصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  74349جرجس متى جرجس حبٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74415جمال السٌد دمحم مرسى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74438دمحم مصطفى دمحم البوهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  74513احمد سٌد فراج علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  74425ان اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطؾ رمض -  271

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74313عبدالنعٌم دمحم عبدالنعٌم مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74255صالح حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صالح -  272

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74271دمحم على رجب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  74518، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حسن محمود عبد الوهاب -  274

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  74362احمد دمحم احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  74211ت ونمل طالب المدارس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اصبح/احمد دمحم نبٌه ابوالوفا للرحال -  276

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191321



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74317دمحم شولً عبد الرحمن معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73724لحكٌم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد ا -  278

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  3339تامر اسماعٌل دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74193، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم احمد صاوي -  281

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  74199صالح الدٌن ابو بكر سٌد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74216تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدي فرٌد عامر علً ، -  282

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73717دمحم نبٌل دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  73843سبك لٌده برلم   اشرؾ ابراهٌم علً حسٌن ، تاجر فرد ،   -  284

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74179ولٌد زكرٌا بخٌت سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74199ده برلم   عماد علً عبد العزٌز المارح ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  286

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73891عمرو على دمحم عى ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  287

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73691رلم   سهام عبد الخالك نصر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  288

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74154احمد خلٌفه عبدالفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  289

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74191لم   السٌد دمحمٌن مؽازى عبدالوارث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  291

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74118مصطفى ابراهٌم حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74239امٌرة وحٌد لطٌؾ لوندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74244شٌماء السٌد دمحم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314تارٌخ  وفً 73722ٌاسر رٌاض عبدهللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73747احمد حمدي ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  73925دمحم سعٌد عبدالرحمن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  74311اسالم فؤاد عنتر فؤاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  297

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  74478ابراهٌم مصطفى دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  298

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74444دمحم حسٌن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  299

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  74475رزق جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مدحت مالن -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191325وفً تارٌخ  74335احمد عبدالرحمن عبدالعاطى صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  74342ن لرنى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماعٌل محى الدٌ -  312

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74499حسان لتورٌد المالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74477، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هدى الحسٌنى دمحم السٌد  -  314

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74385مصطفى حنفى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  74347سبك لٌده برلم    على مصطفى الطوٌل على ، تاجر فرد ،  -  316

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74457حسٌن احمد اسماعٌل فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74419برلم   بٌوتً سنتر امنٌة السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  318

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74261اسامه فرٌد ودٌع ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321تارٌخ  وفً 74283دسولى رجب على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  74521مدٌحه احمد دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191326وفً تارٌخ  74411دمحم سٌد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74194مصطفى محمود احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 وصؾ التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ تم ت21191313وفً تارٌخ  73689عمرو السٌد جوٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  74169حسن احمد متولى حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  74215احمد االمٌر جاد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74197سماسم ماهر حسٌن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74189بٌشوي عماد صادق شرلاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 ؾ التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73775هٌثم عوض جاد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74174دمحم توفٌك دمحم عطاٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74176هانً ٌحى ابراهٌم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73742كرٌم ابراهٌم السٌد ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73848ٌمن عطا نصراسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  323

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74218رضا عبد المعطً دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  74148احمد فتحى فكرى عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73687هاله مصطفى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73245ٌا مكاري متى داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   زكر -  327

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73692ترٌزا جرجس ظرٌؾ جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  328

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73812م دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماء امٌن ابراهٌ -  329

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  73821هشام مراد محمود حسٌن الزمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74297مٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبده عمر حسن الد -  331

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74474دمحم ابراهٌم السٌد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  74494، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد طارق انور عبد الفتاح  -  333

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74393اسامه صابر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  44919فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم عبد الؽنً احمد وصفً ، تاجر -  335

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74379على حسن احمد ابوزٌد المهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  74519فرد ،  سبك لٌده برلم    عفاؾ دمحم عبد الممصود محمود ، تاجر -  337

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191331وفً تارٌخ  74511فرج عباس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  338

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74391برلم    محمود صالح محمود دمحم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  339

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  74431دمحم عبدالعزٌز عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191327فً تارٌخ و 74426عزة دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74311مصطفى احمد حسن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324خ وفً تارٌ 74312دمحم احمد دمحم على لٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74257نادٌه خفاجى محمود سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
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تعدٌل نوع الشركة , وصؾ  تم21191321وفً تارٌخ  74257نادٌه خفاجى محمود سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74271عمر ضٌؾ عبد الجٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد21191325ٌوفً تارٌخ  74354عبدالحمٌددمحم عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  347

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  74355ابراهٌم نصر نصر عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  348

 التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21191324وفً تارٌخ  74327سالى المالوى سدران جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  349

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73718دمحم عبد الفتاح دمحم على عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 وصؾ التأشٌر: خاص

ؾ تم تعدٌل نوع الشركة , وص21191321وفً تارٌخ  74218سٌد دمحم مبرون خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74116صالح كمال عبد المنعم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74234معمر علوان دمحم علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73681سٌد عباس حسٌن عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73684ل دمحم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد جما -  355

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191313وفً تارٌخ  73697عرفة للتورٌدات العمومٌة والمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74173عمر احمد موسى علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  357

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73998ساره صالح عبدالؽنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  358

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  74111السٌد الدرٌنى فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم جودة  -  359

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  74151احمد عبدالواحد عبدالؽنى خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73819ان دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام عمر -  361

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  73819عمر عبد الكرٌم هاشم ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  73821سٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌره رافت دمحم ح -  363

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74181مٌنا عاطؾ معوض عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74214، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الهام عبد العاطً ابراهٌم رجب  -  365

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73779دمحم طارق سٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  74316،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم سلطان عبدالجواد ، تاجر فرد  -  367

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74368اشرؾ صابر عبدالجواد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  368

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74471م   منى مجدى على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  369

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74258هبة رفعت ابراهٌم طلبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  371

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328تارٌخ  وفً 74492رامى سمٌر لمعى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  371

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  74513كرٌم سمٌر مرجان عجاٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  372

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324رٌخ وفً تا 74314اسالم عبدالسالم دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  373

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74461صابر عمر دمحم خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  374

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ  تم21191327وفً تارٌخ  74433محمود بسٌونً السٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  375

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74396سامح محمود دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  376

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21191326وفً تارٌخ  74415مالن دمحم عبد النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  377

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74375سماح مرسى حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  378

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21191328وفً تارٌخ  74515عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  379

 , وصؾ التأشٌر: خاص الشركة

تم تعدٌل نوع 21191321وفً تارٌخ  74259اسراء عبد الناصر عبد النبى بهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  381

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

, وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  74281حسن دمحم عطٌه عباده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  381

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  74366نبٌل ممدوح هشام احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  382

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74323حسن المطب عمر عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  383

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73738ساهر وجٌه جرجس عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  384

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73714حمد ابراهٌم عبد الوهاب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  385

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  41974ولٌد محمود عبد الحمٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  386

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73731خالد مصطفى عبدالحلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  387

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191314وفً تارٌخ  71481احمد عبد الرجال ابراهٌم عبد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  388

 ص, وصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73688احمد ضاحى امٌن حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  389

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191319وفً تارٌخ  74153دمحم عبد هللا عبد العظٌم حسن البهواشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  391

 : خاصالشركة , وصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74151دمحم عصام السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  391

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74147عبد الناصر محمود دمحمٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  392

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  38176خالد عبد الكرٌم معوض عبد ربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  393

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74144بخٌت سٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  394

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73816د سعٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  395

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74121وائل هاشم حسانٌن هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  396

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74221د المحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بدر الدٌن احمد عب -  397

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74123عماد الدٌن سٌد فرؼلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  398

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73861، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جالل حسن جالل سلطان  -  399

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191314وفً تارٌخ  73725محمود احمد صالح عبد الحمٌد عنبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74285تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌشٌل مٌالد بطرس مٌنا ،  -  411

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74294اٌمان الهادى عبدالعزٌز عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  74479، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد عبدالسالم عبدالبالى عثمان -  413

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  74498محمود عبدالرؤوؾ احمد بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74459رد ،  سبك لٌده برلم   احمد شحات احمد صدٌك ، تاجر ف -  415

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  74422دمحم فتحى صالح الدٌن احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74392فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى جالس دمحم عبدالنبى ، تاجر  -  417

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74381احمد مصطفى شرٌؾ دمحم شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  418

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191331وفً تارٌخ  74511بك لٌده برلم   اسامه مسعود ودٌع مرلص ، تاجر فرد ،  س -  419

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  74351كرم راضى عوض مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  74361دمحم احمد السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74322دمحم اسماعٌل عبد المجٌد الشٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74292اسالم دمحم كامل عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74278تامر عبدالملن خٌر عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  74521ابراهٌم جوهري عبد الاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  74353حسٌن على على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74386د احمد ادم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى محمو -  417

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74411طارق عزت امام خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  418

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  73942، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمة احمد عبدالرحمن فاٌد  -  419

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74176احمد سٌد عبدالتواب ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73767ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم شحات عبدهللا حسٌن ، تاج -  421

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  48856عالء احمد حفنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74167بك لٌده برلم   نوره عبدالعزٌز جالل معتمد ، تاجر فرد ،  س -  423

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  2725احمد لندٌل احمد لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  424

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73765حسٌن احمد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73711ابراهٌم سٌد عبد التواب علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  73847   دالٌا عبد الوهاب عبد الرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  427

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191318وفً تارٌخ  74114سٌد بهٌج دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  428

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73717حاتم محمود عبد التواب عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  429

 وصؾ التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73887احمد فوزى محمود حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311ً تارٌخ وف 71376خالد صالح عبدالمادر عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  74441مصطفى عبدالعظٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325ارٌخ وفً ت 74338دمحم احمد السٌد السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  74341هوٌدا حمدى حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  434

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  74489دمحم صالح مجاهد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  435

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191324وفً تارٌخ  74317جمال كمال الدٌن عبدالحمٌد ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191327وفً تارٌخ  74439اسالم عبدالمحسن عبدالمحسن عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  437

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74418تامر كمال لرنً دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  438

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191326 وفً تارٌخ 74377سٌد دمحم حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  439

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74277دٌنا جمال رمزى كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74291محمود كرم احمد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74273دمحم لطب احمد عطٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  74515معً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد علً ل -  443

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191331وفً تارٌخ  74516طارق عبد السالم ابراهٌم عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  67981عبد الحمٌد الزمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رباب حلمً -  445

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74331سعٌد مسعد فتوح دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 وصؾ التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74414 حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامة حسنى دمحم -  447

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74412محسن شولى ابراهٌم سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  448

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73814ٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم مصطفى ابراهٌم س -  449

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74237ابانوب بسٌونى عدلى مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73715، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد رمضان عبد المنعم عبدهللا -  451

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  73751فاٌزه عبد العلٌم علً اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74155فرد ،  سبك لٌده برلم    خالدسٌد دمحم ابوزٌد ، تاجر -  453

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  73833حسن علً شحاته فرؼلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  74159سبك لٌده برلم    مصطفى عالء فهمً داود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  -  455

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74211دمحم حسن مرسً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74166طه توفٌك معوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  457

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73682السٌد بركة احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  458

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317رٌخ وفً تا 61119نادٌة كامل شٌكً نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  459

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74154دمحم حسٌن عزت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21191311وفً تارٌخ  73853فاطمة السٌد احسان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73854ماجد مصطفى جاب هللا ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو21191321وفً تارٌخ  74269احمد حلمً السٌد صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74291احمد رمضان احمد عبد الشافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 21191326وفً تارٌخ  74371طارق دمحم عبدالصمد المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191325وفً تارٌخ  74337شرٌؾ عبدالعظٌم نصوحى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21191328وفً تارٌخ  74511شرٌؾ فؤاد صدلى زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  467

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74486رضوا صالح ساٌح مهلل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  468

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  74315دمحم عبدالمجٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  469

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74467دمحم صابر ٌونس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  471

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74421سالم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد جاد  -  471

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74421اٌمان جابر ابراهٌم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  472

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74389اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد احمد خلٌل ، ت -  473

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74458عبد الفتاح طه احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  474

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191325وفً تارٌخ  74358اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم محمود سلٌمان عبدالاله ، ت -  475

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  74356احمد دمحم حسن سلٌمان عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  476

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  74469اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالحفٌظ احمد دمحم مشرؾ ، ت -  477

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74267دمحم عبد الناصر رفاعً فرؼلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  478

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73997،  سبك لٌده برلم    ماجد مختار مسعد خزام ، تاجر فرد -  479

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73817عادل محمود دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  481

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74186برلم    عبدهللا صالح سلٌم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  481

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73857احمد دمحم حسنى دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  482

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191318وفً تارٌخ  74193ك لٌده برلم   حنفً عبد المعطً عبد الفتاح عٌسً ، تاجر فرد ،  سب -  483

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74225عادل دمحم السٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  484

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74238  حسٌن حسب هللا دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  485

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73711سهٌله طارق محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  486

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73729 ناصر دمحم السٌد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  487

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73726محمود شعبان دمحم لرنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  488

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74152شرٌؾ عبدالناصرعبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  489

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74159عمرو عبد الحمٌد توفٌك مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  491

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315تارٌخ وفً  73766دمحم مصطفى حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  491

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73769مجدى فرؼلى سٌد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  492

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312رٌخ وفً تا 73935دمحم زٌن الدٌن عبد الحكٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  493

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73995تامر عبدالعظٌم كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  494

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317 وفً تارٌخ 74141مجدى دمحم عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  495

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74211وائل فؤاد حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  496

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191318وفً تارٌخ  74115ابانوب كرم كرمى صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  497

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73856صابرٌن ٌوسؾ امٌن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  498

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73996مرٌم عبدالؽنى فلتاوس لولا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  499

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  73816معوض عبد الحلٌم معوض دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  73817احمد رشاد ابو السعود ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73855شربات حمدى سعد البركاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73716كرم لوٌس فار جٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73743فاطمة دمحم عواد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191326وفً تارٌخ  74371لٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   علم الدٌن للموبٌ -  515

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74372عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74487، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد طارق دمحم محمود  -  517

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191328وفً تارٌخ  74512بالل ابراهٌم مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  74319د ،  سبك لٌده برلم   توبه شعبان حسن احمد ، تاجر فر -  519

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74454محمود مؤمن فكرى بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  74419ده برلم   نبٌله سمٌر جاد الرب بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  511

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74421اٌمان جابر ابراهٌم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74416احمد عادل احمد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191325وفً تارٌخ  74357دمحم مختار فتحى ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 وصؾ التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 171 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 21191327تارٌخ وفً  54938احمد حسن موسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74289شربٌنى بشٌر هالل بشٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74265احمد عبدالرحٌم رضوان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  517

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74266شٌماء منصور ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21191331وفً تارٌخ  74514شرٌؾ السٌد دمحم عبد المعطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  519

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191324وفً تارٌخ  74321سٌد علً عبد البالً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع تم ت21191324وفً تارٌخ  74334حمدي ٌحٌى عبد المنجً عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  73831سمر مجدي عزت عٌد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 , وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191319وفً تارٌخ  74146اٌهاب فتحى حموده عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  523

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74145عصام عبد الجابر عبد العزٌز سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  524

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 21191319وفً تارٌخ  74158طه عٌد شحاته احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  525

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73771رامى صبحى لبٌب بمطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74198محمود ماهر حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  527

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73679صالح الدٌن دمحم حمزة عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  528

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74143خالد مؤمن فرحان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  529

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  73764سماح حسنً عبد الظاهر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73681ابر ابو زٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مدٌحه ص -  531

 وصؾ التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 172 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 21191319وفً تارٌخ  74189حاتم سٌد فرؼلً جالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  532

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73852 الطوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نرمٌن فتحى عطٌة دمحم -  533

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74215كرٌم عادل احمد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  534

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74367اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامة صبحى جعفر حسٌن ، ت -  535

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74514رمضان سٌد فتحى نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  536

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74488ده برلم   اسالم جمال فضل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  537

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74315هدى عبدالحمٌد ابراهٌم طاٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  538

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191327وفً تارٌخ  74452   منال شعبان رمضان جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  539

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  74462حمدي عبد البر خلٌفة معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  541

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191327وفً تارٌخ  74424سلٌمان دمحم المندورى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  541

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191326وفً تارٌخ  74414لطفى عبد الرؤؾ عبدالمجٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  542

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326وفً تارٌخ  74376نفٌسة ابراهٌم حسنٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  543

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191331وفً تارٌخ  74512اندرو مٌالد مٌخائٌل تناؼو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  544

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191326ارٌخ وفً ت 74417ٌاسر مشهور دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  545

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191328وفً تارٌخ  74471احمد حسٌن ٌحى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  546

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ تم ت21191324وفً تارٌخ  74321احمد خالد خلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  547

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74279سامح احمد دمحم احمد ٌالوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  548

 وصؾ التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191321وفً تارٌخ  74264اٌمان دمحم عبد العاطى بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  549

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74275احمد محمود احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 التأشٌر: خاص

وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة ,21191331وفً تارٌخ  74517احمد كرم كمال فاٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  74361اكرام جمعه دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  552

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  74325فاطمة ابراهٌم اسماعٌل عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  553

 صؾ التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74116سمر عالء حفنً عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  554

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73999واصؾ على دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  555

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74152سعاد عباس دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  556

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191316وفً تارٌخ  73818الفمى للكاوتش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  557

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  73818محمود عبد هللا حنفً مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  558

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74221حسٌن عبد الزٌن مبرون دنمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  559

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73862دمحم سٌد اسماعٌل سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  561

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74126جرجس فوزى فهٌم بحر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  561

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74171اهٌم عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حافظ ابر -  562

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74161احمد مصطفى دمحم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  563

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73782 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم زكرٌا محمود دمحم -  564

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73914ماٌكل ابراهٌم ساوٌرس ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  565

 وصؾ التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74119، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود دمحم ٌوسؾ عبٌدو -  566

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74129صابر ابراهٌم رزق شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  567

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74133اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر سعٌد عبدالرحمن ابوالخٌر ، ت -  568

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  73931احمد رافت احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  569

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  73926سبك لٌده برلم     احمد السٌداحمد على السعدنى ، تاجر فرد ، -  571

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  73922خالد دمحم صبرى حسنٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  571

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74161لٌده برلم    ماهر دمحم عبدهللا بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك -  572

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191314وفً تارٌخ  73713عبدالعزٌز صبرى عبدالعزٌز الحبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  573

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  73753بك لٌده برلم   نورهان طارق دمحم علً احمد ، تاجر فرد ،  س -  574

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73965عماد حسن سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  575

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  74116م   خورشٌد عبدالحلٌم خلٌفه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  576

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74111ٌاسر دمحم ابوالعال النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  577

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73869احمد محمود دمحم فتحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  578

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73954نعٌمه عدلى عبد العظٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  579

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319ٌخ وفً تار 74178صفوت نخله بخٌت نخله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  581

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191311وفً تارٌخ  73864دمحم دمحم سعدالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  581

 خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع21191312وفً تارٌخ  73928احمد حلمى صبحى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  582

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73898دمحم ابراهٌم عبدالتواب سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  583

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن21191318وفً تارٌخ  74112حسن فاوي دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  584

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  74171شوٌكار ابراهٌم العدل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  585

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  73759ناجى حفناوى عبدالعال بكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  586

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74136مهران ممتاز مهران حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  587

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73974ٌاسر سٌد حسٌن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  588

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191314وفً تارٌخ  74131عبدالعزٌز عبدالمحسن عبدالعزٌز ابوالحدٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  589

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74129دمحم السٌد عطٌه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  591

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  62114عجبان عطاهللا امٌن صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  591

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191313وفً تارٌخ  73977حامد دمحم عز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على -  592

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73792مصطفى ابراهٌم مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  593

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74186احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رجب محمود -  594

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73913انطونٌوس ٌوسؾ واصؾ بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  595

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191315وفً تارٌخ  73744لحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو دمحم عبد المعطً عبد ا -  596

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  74168شرٌؾ عبد الفتاح دمحم الصٌرفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  597

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74162، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فرٌالة عادل ثابت زاخر -  598

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73956محمود جمعه دمحم عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  599

 وصؾ التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  55111تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ادهم مدحت حسٌن احمد كراره ،  -  611

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74111ٌاسر بدرى سلٌمان عبد النعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  73938تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماعٌل حسنٌن اسماعٌل حسنٌن ،  -  612

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73761ولٌد دمحم فهٌم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74148،  سبك لٌده برلم    احمد عزالدٌن على دمحم ، تاجر فرد -  614

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  74124دمحم دمحم طلعت حرب عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  615

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  74123سبك لٌده برلم    عمر سعد عبد الناصر عمر ، تاجر فرد ،  -  616

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73976دالٌا رضا عبد الرحٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  617

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73973د ،  سبك لٌده برلم   امٌره دمحم محمود عبد المجٌد هالل ، تاجر فر -  618

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74117حسٌن دمحم سٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  619

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73962لٌده برلم   احمد شاكر احمد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  611

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73793فنٌازة جمعه عبداللطٌؾ حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  73826ه برلم   اشرؾ فراج شرلاوي دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  612

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74113زعفان للنمل البرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73953نشوى شحاته حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73664احمد ممدوح طه حسٌن الكاشؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  615

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74175مان طه عبدالمحسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌ -  616

 وصؾ التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74185اسامه دمحم عبد المنعم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  617

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74231ٌهاب ثروت تمً عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  618

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73791سامح حسن على ابوعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  619

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74177بدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد رمضان دمحم ع -  621

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191312وفً تارٌخ  73945خمٌس عبدالبدٌع عبدالراضى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  621

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  73929رحٌم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد على عبدال -  622

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74166احمد صابر فرحات جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  623

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73911شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام دمحم رشاد دمحم  -  624

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  73758دمحم امٌن عبد المهٌمن ابو السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  625

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  46236اهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على دمحم السٌد ابر -  626

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74134عبدالنبى احمد دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  627

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74135ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مسلم داخلى رمضان ، تاج -  628

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73979اسامة سالمة عبدالفتاح على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  629

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  74111د ،  سبك لٌده برلم   ٌسرى انور دمحم محمود زاٌد ، تاجر فر -  631

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73789اشرؾ عبده احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  631

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  73952ٌده برلم   كرم صابر عبد الجاٌر مهران ، تاجر فرد ،  سبك ل -  632

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  73947فرج دمحم السٌد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  633

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  74164م   الشعراوى دمحم السٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  634

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73752سمٌر جالل دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  635

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73967صابرٌن احمد دمحم ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  636

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73969والء عطٌه حسانٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  637

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314خ وفً تارٌ 73923ٌوسؾ دمحم حسن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  638

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74112امام هنٌدى امام خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  639

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 21191314وفً تارٌخ  74119هشام سٌد البدرى شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  641

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74191ابراهٌم شكري شاكر ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  641

 وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو21191311وفً تارٌخ  73878دمحم بدوى سلٌمان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  642

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73983نجاه ناجح نجٌب شكر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  643

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74142سامى نزهى لمون عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  644

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73811دمحم طه حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  645

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73751لٌم علً اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاٌزه عبد الع -  646

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73882ابراهٌم فتحى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  647

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73788بوزٌد عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالسمٌع ا -  648

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  73948مارن كسبان كسوات ارمانٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  649

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73866ان ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى بلٌدى لمص -  651

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74112لبان صموئٌل شحاته تودروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  651

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73916اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود على محمود على ، ت -  652

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  73921رانٌا دمحم عبدالكرٌم الجره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  653

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74156،  سبك لٌده برلم   شعبان مؽاورى عمل حسن ، تاجر فرد  -  654

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  73762وائل عبد الناصر عبد الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  655

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74128،  سبك لٌده برلم    هبة هللا احمد عبد الهادي ، تاجر فرد -  656

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74141هاله احمد محمود عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  657

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73966سبك لٌده برلم     خالد عبد الحمٌد امام الشملى ، تاجر فرد ، -  658

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74118محمود حسن هرٌدى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  659

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74164رلم   احمد  سمٌر عاشور دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  661

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73991مصطفى شحات احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  661

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73884دمحم المهدى كمال عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  662

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  73941دمحم جالل احمد زناتً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  663

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191311وفً تارٌخ  73874لم   عبدالرحمن عمر عبدالجواد عبدالمولى المماطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  664

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74122عرفات علً احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  665

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311تارٌخ وفً  73913خالد حسن دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  666

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  73946احمد شعبان عباس عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  667

 وصؾ التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  73931ادهم عطٌة دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  668

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73755اٌة سمٌر فاروق بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  669

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن21191313وفً تارٌخ  73963خالد جمٌل عاشور طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  671

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74117محمود سمٌر دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  671

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73964نضال فتحً دمحم جاد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  672

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74122مروه سٌؾ احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  673

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  74121ري عبد الوهاب شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمعه بك -  674

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73975كرٌمه ابو زٌد ابو العنٌن كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  675

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74141عٌد عبدالمسٌح بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاٌد س -  676

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  74112مصطفى دمحم عبدهللا اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  677

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73961عبد الحمٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد رزق  -  678

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73666عماد محمود على حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  679

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74181تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نهلة سعٌد علً دمحم ، -  681

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74229حسن حسٌن على سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  681

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73863لٌده برلم   رومانى سمٌر عبده منسى ، تاجر فرد ،  سبك  -  682

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  73941دمحم السٌد ابو ٌوسؾ السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  683

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73921ك لٌده برلم   فرحات ابراهٌم السٌد السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سب -  684

 وصؾ التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74178حسام حسنى دمحم خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  685

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74128فتحً ٌوسؾ فتحً مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  686

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73894احمد رمضان جمعه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  687

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311تارٌخ وفً  73914دمحم عبد هللا مبرون ظالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  688

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  73756دمحم صبري حسن احمد فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  689

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73981رجب عٌد حسٌن عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  691

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74113احمد ٌاسر حمدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  691

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21191313وفً تارٌخ  73676عبدهللا شولى سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  692

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73877سامى سٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  693

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73971محمود مملد شربٌنً بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  694

 ر: خاصالتأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74144ٌاسر عادل حسن سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  695

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73795سحر رشاد فخرى عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  696

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73794سامى ٌوسؾ شحاته ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  697

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73739شٌماء احمد دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  698

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73959فكرى متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كٌرلس جاد -  699

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74171ابو المجد دمحم ابو زٌد رفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  711

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74168دمحم السٌد دمحم احمد االفندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  711

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73786كرم فرحات داود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  712

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191311وفً تارٌخ  73867عبدالعزٌز عبدالمجٌد كٌالنى محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  713

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73917اٌمن عبد الرؤؾ رزق كارم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  714

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191311وفً تارٌخ  73915ٌاسمٌن رجب عبدالسالم عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  715

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74111دمحم منصور سٌد شاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  716

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  73927اد الكرٌم ٌوسؾ دمحم الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ج -  717

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74182اٌهاب احمد مجاهد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  718

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73919سمٌر عفٌفً صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عفٌفً  -  719

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74183اسالم على احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  711

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73757م دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وفاء عماد عبد المنع -  711

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74121تحتمس دمحم زاٌد خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  712

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74149فرد ،  سبك لٌده برلم    مفٌد حمدى رمضان دمحم ، تاجر -  713

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73992دمحم حسن عبدالرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  714

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191314وفً تارٌخ  73994اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ عبدالمنعم شحاته ابراهٌم زهران ، ت -  715

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73876صبرة عبدالعال احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  716

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  74114فرد ،  سبك لٌده برلم    شادي مجدي دمحم دمحم الؽمراوي ، تاجر -  717

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73912كرم عاطؾ حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  718

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  73828ٌده برلم   رزله فراج سعٌد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  719

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73711على سعٌد للمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  721

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74127  مصطفى دمحم دمحم بكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  721

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73668عٌد عبدالرسول احمد بحر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  722

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317ارٌخ وفً ت 73837مصطفى سمٌر علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  723

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  73936عصام رمزى شفٌك مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  724

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  73937نادٌة مٌخائٌل خلٌل ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  725

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74131خلؾ علً احمد علً اللبودي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  726

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74134عادل عبدالرحمن محمود النوٌشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  727

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191317وفً تارٌخ  74165عبدالمؤمن حسٌنى ابوالفتوح ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  728

 , وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع21191311وفً تارٌخ  73892على احمد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  729

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73916احمد رشاد بؽدادى عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  731

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73761رباب فرج عبدالفتاح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  731

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74138رشا ممدوح ٌوسؾ متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  732

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73989دمحم دمحم حنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  733

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  74133ٌحًٌ احمد همام زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  734

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73982اسٌلٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم البرت عٌاد ب -  735

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73799دمحم سٌد محمود سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  736

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73883،  سبك لٌده برلم   ابوشمرة للمماوالت ، تاجر فرد  -  737

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73785احمد دمحم عرابى ابولٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  738

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  73949رلم   حلمً جابر حلمً فام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  739

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74113نحمدو دمحم عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  741

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74114   رفعت ابراهٌم حسٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  741

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  73932احمد نصر احمد فتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  742

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317رٌخ وفً تا 74161فرج ٌعموب ٌعموب عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  743

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73912احمد محمود احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  744

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  73571عبد السالم مصطفى حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  745

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73968مصطفى ابرااهٌم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  746

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  74131بن ادرٌس دمحم بن ادرٌس حبون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  747

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73961احمد مختار سالم مرسً شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  748

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع21191314وفً تارٌخ  74115عماد عادل فوزى رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  749

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73987جمال عبد الحكٌم عبد النبً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  751

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  74114عبدالؽنى على عبدالؽنى النحراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  751

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73871خالد دمحم عبدالتواب حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  752

 التأشٌر: خاص
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ع الشركة , وصؾ التأشٌر: تم تعدٌل نو21191316وفً تارٌخ  73796نبٌل دمحم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  753

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73797ٌاسر ٌسرى دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  754

 التأشٌر: خاص

وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة ,21191317وفً تارٌخ  73829دمحم حسام الدٌن دمحم لناوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  755

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  73836فتحً ابراهٌم ؼزالً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  756

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73699حسٌن زٌدان عبد الرازق ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  757

 صؾ التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74163فادي سعد ؼطاس العرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  758

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73667عفٌفى بخٌت عبدالمجٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  759

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191321وفً تارٌخ  74232رأفت عبد المعطً عبد العزٌز عزو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  761

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  27527شربٌنى لتوزٌع خامات البالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  761

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73754نادٌه عادل نصٌؾ الٌاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  762

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74143سامح مكارى شاكر بعره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  763

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73984رجب علً حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  764

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191313وفً تارٌخ  73981، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عٌد سلطان -  765

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  74137احمد فهمى  دمحم عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  766

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73811تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن عبدالفتاح عبدالمادر الجابرى ، -  767

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73881خٌرت سٌد احمد دمحم البردونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  768

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73711تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم مجاهد عبداللطٌؾ ،  -  769

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74181رفعت امٌن ابراهٌم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  771

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73899،  سبك لٌده برلم    احمد حسن محمود عبدالحمٌد ، تاجر فرد -  771

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  73825احمد عادل عبد اللطٌؾ حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  772

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  74115د ،  سبك لٌده برلم   عباس دمحم السٌد صالح الصعٌدى ، تاجر فر -  773

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73955صفوت جمال دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  774

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73665برلم    اشرؾ دمحم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  775

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74184عٌد حبٌب جاب هللا عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  776

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74231م   ولٌد عبداالحد نعوم عبداالحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  777

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73859احمد دمحمٌن سٌد احمد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  778

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73791سامح احمد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  779

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191312وفً تارٌخ  73939دمحم فاروق دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  781

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318 وفً تارٌخ 74179ٌاسر سعد دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  781

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74113عامر ربٌع عباس عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  782

 وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21191311وفً تارٌخ  73911محمود دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  783

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73896عادل عبد الفتاح دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  784

 التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ  تم تعدٌل نوع21191315وفً تارٌخ  73763دمحم عٌد محمود سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  785

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74137صابرٌن سعٌد دمحم على جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  786

 وصؾ التأشٌر: خاص
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,  تم تعدٌل نوع الشركة21191314وفً تارٌخ  74132محمود فولً سلٌمان شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  787

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73879سمر حمدى دمحم ابوعمٌرة الورالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  788

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73978هدى عبدالرحٌم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  789

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191314وفً تارٌخ  73991ٌحى دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  791

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74228محمود زكً عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  791

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191321وفً تارٌخ  74226حسن صالح ابو العال عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  792

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191316وفً تارٌخ  73784دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود -  793

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  73951احمد دمحم خٌري دمحم عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  794

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73917احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى محمود -  795

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191318وفً تارٌخ  74118دمحم عبد الرازق حسن عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  796

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73891ر فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابانوب حنا جاب -  797

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191311وفً تارٌخ  73893دمحم ادهم حافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  798

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74184رد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم محمود صالح ، تاجر ف -  799

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  73751محمود تمام حسن همام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  811

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191313وفً تارٌخ  35755سبك لٌده برلم     عبد الحمٌد رمضان عبد الحمٌد على ، تاجر فرد ، -  811

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  74118بٌشوي رافت نصٌؾ بشاي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  812

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73986برلم    عادل عوض عوضً سلٌم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  813

 وصؾ التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 188 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 21191313وفً تارٌخ  73671هبه على سالم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  814

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73672والء دمحم عبدالعزٌز عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  815

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73985عبد المادر سٌد دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  816

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317تارٌخ  وفً 74138خالد عطٌة مرزوق خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  817

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73868سعد محمود مصطفى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  818

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316 وفً تارٌخ 73798دمحم سٌؾ الدٌن عبدهللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  819

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73813احمد رشدى ذكى عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  811

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191321وفً تارٌخ  74223عالء عبد الفتاح دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  811

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73783محمود عوٌس حبشى حمٌدة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  812

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ  تم تعدٌل نوع21191311وفً تارٌخ  73918علً حسن رمضان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  813

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73911اسالم فتحى  حسن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  814

 التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21191318وفً تارٌخ  74117بالل جمعة عاشور احمد زعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  815

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74132عبدالحمٌد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  816

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191319وفً تارٌخ  74131دمحم خمٌس على  بٌبرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  817

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  73923ٌوسؾ دمحم حسن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  818

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191317وفً تارٌخ  74158دمحم دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هند  -  819

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73915مصطفى دمحم مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  821

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 189 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 21191313وفً تارٌخ  73674المجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل فاروق دمحم ابو -  821

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191313وفً تارٌخ  73675اٌمن احمد ابراهٌم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  822

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  74141ٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح دمحم عبدالهادى درو -  823

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73875محمود دمحم حسن خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  824

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191316وفً تارٌخ  73778رد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى محمود عطٌة الصاوى ، تاجر ف -  825

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73248احمد صالح الدٌن ٌحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  826

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73736سبك لٌده برلم    طارق حازم دمحم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  -  827

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314وفً تارٌخ  73728احمد عز الدٌن عبد الظاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  828

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74175   هبه حسن جابر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  829

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191317وفً تارٌخ  73824معتز دمحم سالم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  831

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191314ً تارٌخ وف 74125نعمه عبدالنعٌم شمندى عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  831

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  73957سوبر ماركت الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  832

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74172صبحً محمود برلً دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  833

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191319وفً تارٌخ  74163محمود محروس محمود علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  834

 وصؾ التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ تم ت21191321وفً تارٌخ  74227دمحم دمحم احمد دمحم الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  835

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191311وفً تارٌخ  73871رباب رأفت محمود سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  836

 وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191311وفً تارٌخ  73918احمد عبدالعزٌز حسن احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  837

 وصؾ التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 190 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 21191319وفً تارٌخ  74135خدٌجة عاشور احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  838

 التأشٌر: خاص

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة , 21191312وفً تارٌخ  24456سٌد كمال عوٌس عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  839

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191318وفً تارٌخ  74185شرٌؾ فتحى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  841

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  73897اٌه دمحم عبدالمنعم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  841

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة 21191313وفً تارٌخ  73669محمود عبدهللا الحسٌنى ؼرٌب سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  842

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191314وفً تارٌخ  74119وائل عبد المنعم عبد اللطٌؾ منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  843

 وصؾ التأشٌر: خاصالشركة , 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191317وفً تارٌخ  74136ولٌد مصطفى ناصؾ لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  844

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191314وفً تارٌخ  73993بدوى خلٌفه فرؼلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  845

 اصالتأشٌر: خ

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191311وفً تارٌخ  48483مصطفى عبد الاله دمحم ابو زٌد ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: تعدٌاللسمة التجارٌة لتصبح/الحمٌدو   64942تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  1

وبال الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ جل 17879تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  2

 مٌدٌا اٌجٌبت  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ البرج  56649تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  3

 سكوب  

تعبئة الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح/ تاج ل 33472تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  4

 وتوزٌع المواد الؽذائٌة  



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ انون   71245تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  5

 الى: اصبحت / روزٌتً فاٌؾ ستارز   71113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  6

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الطوباوى  72147تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191315،  فى تارٌخ :   -  7

 للصناعات الورلٌه  

 الى: اصبحت / مكتب السوٌفً للرحالت   65261تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191315،  فى تارٌخ :   -  8

الى: اصبحت / اي ام اس للمماوالت  72111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191315فى تارٌخ :   ،  -  9

 الكهرومٌكانٌكٌه  

 الى: اصبحت / مصطفى ماهر ؼرٌب مصطفى   314تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191315،  فى تارٌخ :   -  11

الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح/ المؤسسة  72723تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  11

 الدولٌه للتورٌدات العمومٌة  

الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح/مكتب  73235تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  12

 التصدٌر  المستمبل لالستٌراد و

الى: استدران السمة التجارٌة لتصبح/ مصنع  73278تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191316،  فى تارٌخ :   -  13

   ElFursan factory for food and dairy productsالفرسان لالؼذٌة ومنتجات االلبان 

 الى: اصبحت / انتونً للتصدٌر   22945الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم21191317،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: تامر دمحم داود ابو زٌد داود   73519تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  15

االسم التجارى لٌصبح/ بورصة  الى: تعدٌل 71528تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  16

 الفوال لتجارة البٌض  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ مؤسسة  26361تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  17

 الحبٌبة لالستٌراد والتصدٌر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/دلنا  55111مٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم21191311،  فى تارٌخ :   -  18

 اٌجٌبت  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ فرى  73712تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  19

 مٌدٌكال كٌر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الحمد  66149برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 21191311،  فى تارٌخ :   -  21

 للمماوالت والتورٌدات العمومٌة ومتعهد نمل عمال  

الى: مؤسسه مكه للمماوالت العامه  48483تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  21

 واالستٌراد والتصدٌر  

 الى: مصطفى عبد الاله دمحم ابو زٌد   48483تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  22

 الى: اصبحت/ مؤسسة االٌمان   62542تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  23

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ بٌت  17195ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش21191311ٌ،  فى تارٌخ :   -  24

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

الى: اصبحت/ المصطفى للتصدٌر والنظافة  51662تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  25

 وتشؽٌل العماله  

الى: اصبحت / التشٌٌد للمماوالت العمومٌة  72523لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا21191311،  فى تارٌخ :   -  26

 المتكامله  

 اكتوبر منفذ لبٌع الدواجن  6الى: اصبحت/  72691تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191311،  فى تارٌخ :   -  27

 الى: اصبحت / درب شكمبه كافٌه   61127دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتع21191312،  فى تارٌخ :   -  28

 الى: الٌوجد   28521تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  29

ٌة لتصبح/ الربٌع الى: تعدٌل السمة التجار 63622تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  31

 لالستٌراد والتصدٌر والتورٌدات العمومٌة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ جونٌور  31312تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191312،  فى تارٌخ :   -  31

 للرٌاضة واالستثمار العمارى  

الى: اصبحت / الورشة الفنٌة لتصنٌع كافة  52112لشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا21191313،  فى تارٌخ :   -  32

 المنتجات الخشبٌة  

الى: اصبحت / موسسة روما االٌطالٌة  52967تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  33

 لصٌانة االجهزة المنزلٌة والتورٌدات والتوكٌالت  

 الى: اصبحت / الكوثر لتجارة المواد الؽذائٌة   42916تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313ارٌخ : ،  فى ت  -  34

الى: اصبحت / الشرٌؾ لبٌع لطع ؼٌار  65273تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  35

 مهمات المكاتب  

 الى: اصبحت / الخان اٌلٌت   38115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191313،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: اصبحت/اجٌبشن انترناشونال   36866تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  37

 الى: اصبحت/ الٌوجد   73811ة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد21191314،  فى تارٌخ :   -  38

   -الى: اصبحت/ الفاروق 67115تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  39

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ االهرام  21617تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  41

 تجات الورلٌة  للمن

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الزعٌم  51139تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191314،  فى تارٌخ :   -  41

 للمماوالت والتورٌدات  

ه لتصبح/ كرٌست الى: تعدٌل السمة التجارٌ 51735تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  42

 للمماوالت العمومٌة والتورٌدات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ اكسبرٌس  65184تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  43

 للتورٌدات العمومٌة والمماوالت العامه  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ السعٌد  49547لشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا21191317،  فى تارٌخ :   -  44

 لتورٌد الحدٌد والخردة  

 الى: اصبحت / صمر البرٌة للبمالة   62879تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  45
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الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/العالمٌة  73647ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21191317،  فى تارٌخ :   -  46

 لبٌع الكاوتش والجنوط والبطارٌات  

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ربٌع دمحم  34779تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  47

 دمحم دمحم ؼنام  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ ار ام جى  34779تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  48

 لتصنٌع البالستٌن  

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/المحبه   61584تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  49

الى: اصبح/ سٌد ابراهٌم  لتأجٌر وصٌانه  12892تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  51

 المعدات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/المصرٌه  61532تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191317،  فى تارٌخ :   -  51

 ٌار سٌارات  الستٌراد لطع ؼ

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ توربٌنو  71835تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191318،  فى تارٌخ :   -  52

 هوم  

   R2الى: اصبحت / 28819تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191318،  فى تارٌخ :   -  53

الى: اصبحت / المصري لالدوات الصحٌة  45177تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191318،  فى تارٌخ :   -  54

 والتجارة والتورٌدات  

 الى: اصبحت/ الجومانه كوٌن   61591تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191318،  فى تارٌخ :   -  55

 الى: اصبحت/ ان ام سكوٌر   69361عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت21191319،  فى تارٌخ :   -  56

الى: اصبحت/ مؤسسة الحمصانى لالستٌراد  54513تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191319،  فى تارٌخ :   -  57

 والتصدٌر  

الى: أصبحت / مؤسسة العال لتجارة  51271 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم21191321،  فى تارٌخ :   -  58

 السٌرامٌن واالدوات الصحٌة  

 الى: أصبحت / مصنع ماجٌن تاتش   44528تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  59

 أصبحت / الرٌان لالستٌراد والتصدٌر   الى: 73914تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  61

 الى: اصبحت/الجٌزاوى للجمله   1666تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  61

الى: اصبحت/ مكتب السٌرن المصرى  41229تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  62

 العالمى   الروسً

 الى: اصبحت/تشكٌن فرٌش   44326تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  63

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/باور   68138تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  64

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/امصطفى  35215تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  65

 للرحالت ونمل العمال  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/امصطفى  35215تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  66

 للرحالت ونمل العمال  
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 194 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الى: اصبحت/الٌوجد   66171تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321فى تارٌخ :   ،  -  67

الى: اضافه السمة التجارٌة لنصبح/هاى  33161تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  68

 سٌنز  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/الٌؾ  48529اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 21191321،  فى تارٌخ :   -  69

 للمماوالت العامه والتورٌدات  

 الى: اصبحت/الٌوجد   1878تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191321،  فى تارٌخ :   -  71

 الى: اصبحت/الٌوجد   73447دة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم21191324ٌ،  فى تارٌخ :   -  71

   M o p a pالى: أصبحت / ام او بً اٌه بً  49541تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  72

 الى: أصبحت / ال ٌوجد   73484تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  73

 الى: اضافه السمة التجارٌة لتصبح/المرٌم   51399تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  74

الى: تعجٌل السمة التجارٌة لتصبح/ واٌت  52332تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  75

 سٌزون للتورٌدات الفندلٌة  

الى: اصبحت/ مؤسسة البحراوى العمارٌة  74177تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  76

 للمماوالت والتورٌدات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/الفراعنه  29223تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  77

 خدمات البٌئٌه وتورٌد العماله  لل

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/المدس  71518تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  78

 للفطائر  

الى: أصبحت / جً بً للمماوالت العامة  69383تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  79

 والتورٌدات  

 الى: اصبحت/ الٌوجد   74211تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  81

الى: اصبح/احمد دمحم نبٌه ابوالوفا للرحالت  74211التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 21191324،  فى تارٌخ :   -  81

 ونمل طالب المدارس  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/المهندس  49551تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  82

 للطباعه  

 الى: اصبحت/الماهره للتجارة والمشروعات   61419تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191324،  فى تارٌخ :   -  83

 الى: اصبحت / اوتو العمرو الشاهٌن   63537تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191326،  فى تارٌخ :   -  84

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الشروق  28252م الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اس21191326،  فى تارٌخ :   -  85

 للنمل الجماعى  

 الى: اصبحت/اٌجلز برودكشن   41162تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191326،  فى تارٌخ :   -  86

الى: اضافه سمة تجارٌة لتصبح/ الفرٌد  53254لم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة بر21191327،  فى تارٌخ :   -  87

 لتجارة وتوزٌع االسمنت وحدٌد التسلٌح  
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 الى: تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح/ المدس   71518تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191327،  فى تارٌخ :   -  88

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ مؤسسة  39926كة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر21191327،  فى تارٌخ :   -  89

 اونر للتنمٌة والتطوٌر  

 الى: اضافه السمة التجارٌة/الولٌد للخراطة   68تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191327،  فى تارٌخ :   -  91

 الى: اصبحت / الولٌد للخراطه   68ركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الش21191327،  فى تارٌخ :   -  91

 الى: اصبحت/ماشا اندن   71811تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191327،  فى تارٌخ :   -  92

  الى: أصبحت / األهرام للتصدٌر  71712تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191328،  فى تارٌخ :   -  93

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/الحازم  31678تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191328،  فى تارٌخ :   -  94

 الحسن لالدوات الكهربائٌه  

 الى: أصبحت / دلع البنات   71712تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191328،  فى تارٌخ :   -  95

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 41956برلم       21191327عصام رضا سالمه دمحم   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   
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 196 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21191317، وفى تارٌخ    43431دمحم عبد النبً الخولً وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 السجل  أمر محو لفسخ الشركة و استالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب السجل  تم فسخ    21191312، وفى تارٌخ    62866دمحم عادل وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب    21191312، وفى تارٌخ    48131تضامن  سبك لٌدها برلم : دمحم عبد السمٌع دمحم وشرٌكته  ، شركة    - 3

 السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

تم    21191313، وفى تارٌخ    55561شركه جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكتها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 مر الشركه الً الماهرهمحو/شطب السجل  أمر محو لنمل م

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    55561جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 5

 السجل  أمر محو لنمل ممر الشركه الً الماهره

تم    21191313، وفى تارٌخ    55561: شركه جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم    - 6

 محو/شطب السجل  أمر محو لنمل ممر الشركه الً الماهره

تم محو/شطب    21191313، وفى تارٌخ    55561جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

 السجل  أمر محو لنمل ممر الشركه الً الماهره

تم    21191313، وفى تارٌخ    55561ٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكتها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : شركه ج   - 8

 محو/شطب السجل  أمر محو لنمل ممر الشركه الً الماهره

محو/شطب  تم   21191313، وفى تارٌخ    55561جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

 السجل  أمر محو لنمل ممر الشركه الً الماهره

تم محو/شطب السجل  تم    21191314، وفى تارٌخ    38316شركه اٌمن و رافت  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل     21191318، وفى تارٌخ    65615امجد مصطفى وشركائة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

تم    21191318، وفى تارٌخ    65615اصبحت / امجد مصطفى و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب    21191319، وفى تارٌخ    33121 مصطفى احمد وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : دمحم   - 13

 السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حمولة

تم    21191319، وفى تارٌخ    33121اصبح / دمحم مصطفى احمد و شرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 لسجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حمولةمحو/شطب ا

تم محو/شطب السجل  امر    21191321، وفى تارٌخ    49171وشاحً و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    21191321 ، وفى تارٌخ   61729اسالم سمٌر نور الدٌن وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حمولة
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 197 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21191326، وفى تارٌخ    61589محمود فكرى عبدهللا وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 17

 السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حمولة

تم محو/شطب    21191326، وفى تارٌخ    57516ه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : دمحم فرج دمحم عوض وشركا   - 18

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    21191326، وفى تارٌخ    57516دمحم فرج دمحم عوض وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 19

 السجل  تم فسخ الشركة

تم محو/شطب    21191327، وفى تارٌخ    68929ٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : ولٌد محمود رجب و شر   - 21

 السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191314وفً تارٌخ   ، 59111خالد دمحم احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191311وفً تارٌخ   ، 72557محمود خلٌفه و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191312وفً تارٌخ   ، 62692سالم بٌومً سلٌمان الشٌخ و شرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   3111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21191314وفً تارٌخ   ، 51991اصبح / سٌد عبد المحسن عبد المحسن السٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   151110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ   ، 51991تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، سٌد عبد المحسن عبد المحسن السٌد وشرٌكه شركة -  5

 جنٌه   151110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191314وفً تارٌخ   ، 51957اسالم دمحم حسن محمود و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   51111110111ؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وص

تم تعدٌل  21191317وفً تارٌخ   ، 64997السٌد عبد المنعم عبد السمٌع دمحم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   21111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191318وفً تارٌخ   ، 37749اصبحت/ احمد حسن عبدالوهاب وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191318وفً تارٌخ   ، 37749احمد حسن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191318وفً تارٌخ   ، 37749اصبح / احمد حسن عبد الوهاب وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

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

تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ   ، 67471شركه سٌد دمحم ابراهٌم موسً وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   21111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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 198 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,  21191319وفً تارٌخ   ، 34646ك لٌدها برلم ،الحسن دمحم واحمد جمال الدٌن شركة تضامن  ، سب -  12

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ   ، 34646اصبحت / الحسن دمحم عبد المنعم و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   21111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، رأس المال , وصؾ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191321وفً تارٌخ   ، 51988ولٌد نعٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191321وفً تارٌخ   ، 51988جبره و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اصبحت / جمٌل كامل  -  15

 جنٌه   5111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس تم  21191324وفً تارٌخ   ، 63188اصبح / سامح دمحم سلٌم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   31111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191324وفً تارٌخ   ، 63188سامح دمحم سلٌم و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 نٌه ج  31111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191325وفً تارٌخ   ، 62959بسمة سمٌر شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -شركة بٌتر استانى  -  18

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

وفً تارٌخ    47555ٌدها برلم ،اصبح / شركه السٌد عبدالرحٌم السٌد حارس وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك ل -  19

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191327،

تم  21191327وفً تارٌخ   ، 47555اصبح / السٌد عبدالرحٌم السٌد حارس وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ 

تم  21191327وفً تارٌخ   ، 47555الدكتور السٌد عبد الرحٌم السٌد حارس وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    47555اصبح / شركه السٌد عبدالرحٌم السٌد حارس وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191327،

تم  21191327وفً تارٌخ   ، 47555ة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح / السٌد عبدالرحٌم السٌد حارس وشركاه توصٌة بسٌط -  23

 جنٌه   1111110111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21191327وفً تارٌخ   ، 47555الدكتور السٌد عبد الرحٌم السٌد حارس وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   1111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تعدٌل رأس

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  22762روٌدا الشافعى وشرٌكها لالستٌراد والتصدٌر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

  -الحى الثامن  -المجاورة االولى  35عمارة  11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / 
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 199 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 21191313وفً تارٌخ  22762ن ،  سبك لٌدها برلم    تعدٌل اسم شركه لتصبح / محمود الشافعً و شرٌكته ، شركة تضام -  2

  -الحى الثامن  -المجاورة االولى  35عمارة  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  22762أصبح / ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

  -الحى الثامن  -المجاورة االولى  35عمارة  11عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / ال

تم  21191313وفً تارٌخ  22762روٌدا الشافعى وشرٌكها لالستٌراد والتصدٌر ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

  -الحى الثامن  -المجاورة االولى  35عمارة  11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / 

 21191313وفً تارٌخ  22762تعدٌل اسم شركه لتصبح / محمود الشافعً و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

  -الحى الثامن  -المجاورة االولى  35عمارة  11تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  22762وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     أصبح / ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى -  6

  -الحى الثامن  -المجاورة االولى  35عمارة  11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191314وفً تارٌخ  59111خالد دمحم احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 المهندسٌن -جامعه الدول العربٌة -أ شارع الفرات 8الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  21817احمد طه سعٌد عبد البالى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 لسم لصر النٌل -الزمالن  -رع سراٌا الجزٌرة شا 15وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  21817اصبح / احمد طه سعٌد عبد البالى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 لسم لصر النٌل -الزمالن  -شارع سراٌا الجزٌرة  15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم  21191314وفً تارٌخ  21817اصبح / ابوبكر طه سعٌد عبدالبالً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 لسم لصر النٌل -الزمالن  -شارع سراٌا الجزٌرة  15تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان  21191314وفً تارٌخ  21817من ،  سبك لٌدها برلم    احمد طه سعٌد عبد البالى وشركاه ، شركة تضا -  11

 لسم لصر النٌل -الزمالن  -شارع سراٌا الجزٌرة  15, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل  21191314وفً تارٌخ  21817اصبح / احمد طه سعٌد عبد البالى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 لسم لصر النٌل -الزمالن  -شارع سراٌا الجزٌرة  15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم  21191314وفً تارٌخ  21817اصبح / ابوبكر طه سعٌد عبدالبالً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 لسم لصر النٌل -الزمالن  -شارع سراٌا الجزٌرة  15ح فرع بالعنوان / تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتا

 19472اصبح الشركة الهندسٌة لالعمال الكهرومٌكانٌكٌة )حازم دمحم على وشركاه( ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 -امتداد الصناعٌة الثالثة  341/ المطعة رلم  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرعه بالعنوان 21191316وفً تارٌخ 

 اكتوبر 6

 19472اصبح الشركة الهندسٌة لالعمال الكهرومٌكانٌكٌة )حازم دمحم على وشركاه( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 -امتداد الصناعٌة الثالثة  341 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرعه بالعنوان / المطعة رلم 21191316وفً تارٌخ 

 اكتوبر 6

وفً تارٌخ  19116اصبحت / شركه اتحاد كابٌتال لتداول االوراق المالٌه ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 الدلى -شارع محى الدٌن ابوالعز91تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/  21191316

وفً  19116( ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم    AT.BROKERAGEفٌك المالٌة للسمسرة فى االوراق المالٌة )التو -  17

 الدلى -شارع محى الدٌن ابوالعز91تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/  21191316تارٌخ 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  21191317وفً تارٌخ  66389ك لٌدها برلم    مرفت شكري احمد علً و شرٌكها ، شركة تضامن ،  سب -  18

 المنٌب  -عمارات الشباب  3, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191311وفً تارٌخ  53681احمد لرشً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  19

 المركز التجارى الدور االول -ش كورنٌش النٌل -ابراج النٌل سٌتى 2115الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان  21191311وفً تارٌخ  53681اصبح / احمد لرشً ودمحم السعدي ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 المركز التجارى الدور االول -نٌل ش كورنٌش ال-ابراج النٌل سٌتى 2115, وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/ 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  55561شركه جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 -أ عمارات العبور صالح سالم  17العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان  21191313وفً تارٌخ  55561 وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    جٌهان دمحم ابو المجد دمحم -  22

 -أ عمارات العبور صالح سالم  17, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل  21191313 وفً تارٌخ 55561شركه جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 -أ عمارات العبور صالح سالم  17العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان  21191313وفً تارٌخ  55561جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 -أ عمارات العبور صالح سالم  17/ , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح 

تم تعدٌل  21191313وفً تارٌخ  55561شركه جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 -أ عمارات العبور صالح سالم  17العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان  21191313وفً تارٌخ  55561دمحم وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    جٌهان دمحم ابو المجد  -  26

 -أ عمارات العبور صالح سالم  17, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

وفً تارٌخ  51991اصبح / سٌد عبد المحسن عبد المحسن السٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  27

 فٌصل -المرٌوطٌة  -أ شارع دمحم سامً  9تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح /  21191314

تم  21191314وفً تارٌخ  51991ك لٌدها برلم    سٌد عبد المحسن عبد المحسن السٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سب -  28

 فٌصل -المرٌوطٌة  -أ شارع دمحم سامً  9تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  36538ابراهٌم عمار ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  29

 -خلؾ فندق سٌاج  -هرم  -ش اللبٌنً  -ش كمال المحروق  15بح / وصؾ الـتأشٌر:   ، أص

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  51957اسالم دمحم حسن محمود و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

  -المنٌل  -ش عبد العزٌز آل سعود  123بالدور االرضً مول بلو بلو  14وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  51957اسالم دمحم حسن محمود و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

ئن ش عمر مول جولدن بالزا الكا 6وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / المحل الكائن منطمة المطعم السٌاحً التجارٌة رلم 

  -مدٌنة نصر  -بن الخطاب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191314وفً تارٌخ  51957اسالم دمحم حسن محمود و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 ش السودان ممر اداري للشركة  385الدور األول بالعمار  4،  3وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / شمة  رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  68289وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     تامر مصطفى -  33

-التجمع الخامس-سٌتى مول)المركز( -كاٌروفستٌفال -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع طه حسٌن بجوار اكادٌمٌة الشرطة 

 الماهرة الجدٌدة



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  68289من ،  سبك لٌدها برلم    تامر مصطفى وشركاه ، شركة تضا -  34

 اكتوبر6-مٌدان جهٌنه -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ مول العرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  68289تامر مصطفى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 ، افتتاح فرع بالعنوان / العروبة مول طرٌك طنطا المحله الكبرى الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  68289تامر مصطفى وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  36

 طوخ -طرٌك مصر اسكندرٌة الزراعى مول العابد 37الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ الكٌلو

تم تعدٌل  21191318وفً تارٌخ  37749اصبحت/ احمد حسن عبدالوهاب وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  37

 مٌدان لبنان بجوار مطعم مؤمن المهندسٌن -ٌولٌو 26شارع 31العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191318وفً تارٌخ  37749برلم    احمد حسن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  38

 مٌدان لبنان بجوار مطعم مؤمن المهندسٌن -ٌولٌو 26شارع 31الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل  21191318وفً تارٌخ  37749اصبح / احمد حسن عبد الوهاب وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  39

 مٌدان لبنان بجوار مطعم مؤمن المهندسٌن -ٌولٌو 26شارع 31عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  34646الحسن دمحم واحمد جمال الدٌن ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 اكتوبر6عمار ثانى علوى بسنتر سٌتى ستار من شارع المحور الخدمى لسم ثانى 251وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ  34646اصبحت / الحسن دمحم عبد المنعم و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

ٌتى ستار من شارع المحور الخدمى لسم ثانى عمار ثانى علوى بسنتر س251العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

 اكتوبر6

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  34646الحسن دمحم واحمد جمال الدٌن ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح/ ش عزوز هالل من عز الدٌن عمر الهرم 

تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ  34646ن دمحم عبد المنعم و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    اصبحت / الحس -  43

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح/ ش عزوز هالل من عز الدٌن عمر الهرم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  36927دمحم السٌد فرج ابو العز وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  44

  6ببرج الصدالة رلم  -الهرم  -الطالبٌة  -اسباتس  -ش ترسا بجوار اوتو سالمه والتوحٌد والنور  53وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  36927دمحم السٌد فرج ابو العز وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  45

  6الهرم ببرج الصدالة رلم  -الطالبٌة  -اسباتس  -ش ترسا بجوار اوتو سالمه والتوحٌد والنور  53وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ  67471شركه سٌد دمحم ابراهٌم موسً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  46

فٌصل  -كعبٌش  -شارع حمدي السباعً  2بالعمار رلم  2،  1ؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شمة رلم العنوان , وص

 الطوابك

تم تعدٌل العنوان ,  21191319وفً تارٌخ  34646الحسن دمحم عبد المنعم و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  47

 بح/ش عزوز هالل من عز الدٌن عمر الهرموصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌص

تم تعدٌل  21191319وفً تارٌخ  34646دماس للمماوالت العامة والتورٌدات ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  48

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ش عزوز هالل من عز الدٌن عمر الهرم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  51988تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ولٌد نعٌم وشركاه ، شركة  -  49

  -العمرانٌة  -ش ابو بكر الصدٌك  4الـتأشٌر:   ، أصبح / 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  51988اصبحت / جمٌل كامل جبره و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

  -العمرانٌة  -ش ابو بكر الصدٌك  4ر:   ، أصبح / العنوان , وصؾ الـتأشٌ

تم تعدٌل  21191321وفً تارٌخ  32211شركه ابرام مٌالد مٌخائٌل و شرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  51

  -لسم االزبكٌة  -ش نجٌب الرٌحانً  12العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191321وفً تارٌخ  48578عون وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم ضب -  52

  -بوالق الدكرور  -فٌصل  -داٌر الناحٌة  -ش ابو باشا  17الـتأشٌر:   ، 

تم  21191321ً تارٌخ وف 31272الصفوة لالستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة ، شركة مساهمة ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 شارع السودان لسم الدلى 49تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان ,  21191325وفً تارٌخ  62959بسمة سمٌر ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -شركة بٌتر استانى  -  54

  -الموسكً  -ش ممتاز  2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان  / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191327وفً تارٌخ  64913دمحم حسٌن علً طه و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  55

شارع الهرم 187وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/الشمه الكائنة بالدور الرابع بعداالرضً اعلى بنن االسكندرٌة بعمارة رلم

 لهرم لسم ا-

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

خالد دمحم احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ التصدٌر وتورٌد المواد الؽذائٌة والتجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191314وفً تارٌخ  59111،  سبك لٌدها برلم   

انٌكٌة )حازم دمحم على وشركاه( ، توصٌة بسٌطة  أصبح / تصنٌع لوحات كهربائٌة اصبح الشركة الهندسٌة لالعمال الكهرومٌك -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191316وفً تارٌخ  19472وتورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   

تضامن  أصبح / تصنٌع لوحات كهربائٌة  اصبح الشركة الهندسٌة لالعمال الكهرومٌكانٌكٌة )حازم دمحم على وشركاه( ، شركة -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191316وفً تارٌخ  19472وتورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   

 ورثه المرحوم / احمد سٌد دمحم عبدالرحمن ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مخبز طبالى نصؾ الى ،  سبك لٌدها برلم   -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191316وفً تارٌخ  72123

شركه جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكتها ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد و اضافه نشاط / المماوالت فً الرخام و  -  5

 , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل النشاط21191313وفً تارٌخ  55561الجرانٌت ،  سبك لٌدها برلم   

جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكها ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد و اضافه نشاط / المماوالت فً الرخام و الجرانٌت  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191313وفً تارٌخ  55561،  سبك لٌدها برلم   

 ابو المجد دمحم وشرٌكتها ، شركة تضامن  الؽاء نشاط / االستٌراد و اضافه نشاط / المماوالت فً الرخام و شركه جٌهان دمحم -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191313وفً تارٌخ  55561الجرانٌت ،  سبك لٌدها برلم   

شاط / االستٌراد و اضافه نشاط / المماوالت فً الرخام و الجرانٌت جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكها ، شركة تضامن  الؽاء ن -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191313وفً تارٌخ  55561،  سبك لٌدها برلم   



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فً الرخام و  شركه جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد و اضافه نشاط / المماوالت -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191313وفً تارٌخ  55561الجرانٌت ،  سبك لٌدها برلم   

جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد و اضافه نشاط / المماوالت فً الرخام و  -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191313وفً تارٌخ  55561الجرانٌت ،  سبك لٌدها برلم   

 27214احمد دمحم محود على وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / مالبس جاهزة ) دون الزى العسكرى ( ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191313وفً تارٌخ 

حمود علً و شركاه ، شركة تضامن  اصبح / مالبس جاهزة ) دون الزى العسكرى ( ،  سبك لٌدها برلم   احمد دمحم م -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191313وفً تارٌخ  27214

النظافة ،  سبك اصبح / سٌد عبد المحسن عبد المحسن السٌد وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / اصبح تجارة معدات و اجهزة  -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191314وفً تارٌخ  51991لٌدها برلم   

سٌد عبد المحسن عبد المحسن السٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / اصبح تجارة معدات و اجهزة النظافة ،  سبك لٌدها  -  14

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , 21191314وفً تارٌخ  51991برلم   

ابراهٌم عمار ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط االستٌراد لٌصبح / مماوالت عمومٌة واعمال انشاء وصٌانة  -  15

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191314وفً تارٌخ  36538شبكات االتصاالت  للتلٌفون المحمول ،  سبك لٌدها برلم   

 ةتوصٌة بسٌط

احمد حماده دمحم و شرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركة لتصبح/ معرض بٌع وشراء واستبدال السٌارات ،  سبك  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191314وفً تارٌخ  69714لٌدها برلم   

نشاط / االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ،  سبك  السٌد عبد المنعم عبد السمٌع دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191317وفً تارٌخ  64997لٌدها برلم   

شركه سٌد دمحم ابراهٌم موسً وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة / استٌراد وتصدٌر لمستلزمات التجمٌل وؼٌرها وبٌع فساتٌن  -  18

تم تعدٌل 21191319وفً تارٌخ  67471. ،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعة  36والفمرة  19فٌما عدا المجموعة الزفاؾ 

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

 

وفً  22955أصبحت النور المضئ للتورٌدات العمومٌة ، شركة تضامن  أصبح / تورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191321تارٌخ 

وفً تارٌخ  22955دمحم عمر دمحم امٌن وشرٌكه ، شركة تضامن  أصبح / تورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191321

، شركة تضامن  أصبح / تورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   النور للتورٌدات العمومٌه وتصنٌع وتجهٌز رمل مسابن  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191321وفً تارٌخ  22955

وفً تارٌخ  22955دمحم عمر دمحم امٌن وشرٌكه ، شركة تضامن  أصبح / تورٌدات عمومٌة . ،  سبك لٌدها برلم    -  22

 صؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , و21191321

اصبح احمد دمحم دمحم ٌوسؾ وشركاءه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌدات عمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌه  -  23

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  17234وتورٌدات المنتجات الورلٌه والمستلزمات الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة التأشٌر: 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد دمحم دمحم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌدات عمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌه وتورٌدات المنتجات  -  24

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21191325وفً تارٌخ  17234الورلٌه والمستلزمات الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

بح / احمد دمحم دمحم ٌوسؾ وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌدات عمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌه اص -  25

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  17234وتورٌدات المنتجات الورلٌه والمستلزمات الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

اصبحت / عائشه دمحم دمحم ٌوسؾ وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌدات عمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌه  -  26

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  17234وتورٌدات المنتجات الورلٌه والمستلزمات الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

اصبح احمد دمحم دمحم ٌوسؾ وشركاءه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌدات عمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌه  -  27

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  17234وتورٌدات المنتجات الورلٌه والمستلزمات الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

 وشرٌكته ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌدات عمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌه وتورٌدات المنتجات احمد دمحم دمحم -  28

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21191325وفً تارٌخ  17234الورلٌه والمستلزمات الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌدات عمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌه  اصبح / احمد دمحم دمحم ٌوسؾ وشرٌكته ، -  29

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  17234وتورٌدات المنتجات الورلٌه والمستلزمات الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

امن  تعدٌل النشاط لٌصبح/تورٌدات عمومٌة فى مجال المواد الؽذائٌه اصبحت / عائشه دمحم دمحم ٌوسؾ وشرٌكتها ، شركة تض -  31

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191325وفً تارٌخ  17234وتورٌدات المنتجات الورلٌه والمستلزمات الطبٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

وفً  47555ضامن  أصبح / مستشفى ،  سبك لٌدها برلم   اصبح / شركه السٌد عبدالرحٌم السٌد حارس وشرٌكته ، شركة ت -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191327تارٌخ 

وفً تارٌخ  47555اصبح / السٌد عبدالرحٌم السٌد حارس وشركاه ، شركة تضامن  أصبح / مستشفى ،  سبك لٌدها برلم    -  32

 شركة تضامن  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:21191327

وفً تارٌخ  47555الدكتور السٌد عبد الرحٌم السٌد حارس وشرٌكه ، شركة تضامن  أصبح / مستشفى ،  سبك لٌدها برلم    -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191327

وفً  47555فى ،  سبك لٌدها برلم   اصبح / شركه السٌد عبدالرحٌم السٌد حارس وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  أصبح / مستش -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191327تارٌخ 

وفً تارٌخ  47555اصبح / السٌد عبدالرحٌم السٌد حارس وشركاه ، توصٌة بسٌطة  أصبح / مستشفى ،  سبك لٌدها برلم    -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191327

وفً تارٌخ  47555الدكتور السٌد عبد الرحٌم السٌد حارس وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  أصبح / مستشفى ،  سبك لٌدها برلم    -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191327

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  13127وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم   نبٌل ٌونس احمد  -  1

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191315وفً تارٌخ  13127نبٌل ٌونس احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  11299شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم   خالد بدوى احمد وشركاه ،  -  3

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191324وفً تارٌخ  11299خالد بدوى احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 مانونً   الكٌان ال  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191315وفً تارٌخ  71136احمد دمحم احمد فوزي وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تعدٌل الكٌان المانونى  ,  تم21191313وفً تارٌخ  55561شركه جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكتها ، سبك لٌدها برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191313وفً تارٌخ  55561جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 21191327وفً تارٌخ  47555اصبح / شركه السٌد عبدالرحٌم السٌد حارس وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  4

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  21191327وفً تارٌخ  47555اصبح / السٌد عبدالرحٌم السٌد حارس وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  21191327وفً تارٌخ  47555وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    الدكتور السٌد عبد الرحٌم السٌد حارس -  6

 , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: دمحم عبد العزٌز عبد  44539شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191313،  فى تارٌخ :   -  1

 المحسن وشرٌكته

الى: أصبح / ندا دمحم دمحم عبد  22762شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191313،  فى تارٌخ :   -  2

 ٌسى وشرٌكتهاهللا ع



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: أصبح / ندا دمحم دمحم عبد  22762توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191313،  فى تارٌخ :   -  3

 هللا عٌسى وشرٌكتها

دمحم فتح هللا الى: اصبح /  66113توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191311،  فى تارٌخ :   -  4

 الٌاس ٌوسؾ و شركاه

الى: اصبح / ناجى احمد  48698شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191313،  فى تارٌخ :   -  5

 رفعت وشرٌكته

ح / سٌد عبد الى: اصب 51991شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191314،  فى تارٌخ :   -  6

 المحسن عبد المحسن السٌد وشركاه

الى: اصبحت / نادر فاٌك و  62592توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191318،  فى تارٌخ :   -  7

 شرٌكه

لى: اصبحت/ احمد حسن ا 37749شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191318،  فى تارٌخ :   -  8

 عبدالوهاب وشركاه

الى: أصبحت النور المضئ  22955شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191321،  فى تارٌخ :   -  9

 للتورٌدات العمومٌة

الى: أصبح / دمحم عالء  72213توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191328،  فى تارٌخ :   -  11

 الدٌن وشركاه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 44539برلم       21191313ٌوسؾ ربٌع دٌاب ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  1

 44539برلم       21191313ٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : ٌوسؾ ربٌع دٌاب ٌوسؾ  شركة تضامن  مد -  2

 44539برلم       21191313كرٌمة جمال عبد السالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  3

 44539برلم       21191313ارٌخ : كرٌمة جمال عبد السالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، ت -  4

ٌوسؾ ربٌع دٌاب ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم عبد العزٌز عبد المحسن منفردا كما ٌحك  -  5

الخاص بكافة له منفردا التعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

اشكالهم وكذلن ٌحك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وحك الرهن 

وااللتراض وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود الشراء والبٌع لألصول والسٌارات المملوكة للشركة وله حك توكٌل الؽٌر فً كل 

 44539برلم       21191313 او بعض ما ذكر ، تارٌخ :

ٌوسؾ ربٌع دٌاب ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم عبد العزٌز عبد المحسن منفردا كما ٌحك  -  6

بكافة له منفردا التعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

اشكالهم وكذلن ٌحك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وحك الرهن 

وااللتراض وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود الشراء والبٌع لألصول والسٌارات المملوكة للشركة وله حك توكٌل الؽٌر فً كل 

 44539برلم       21191313او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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 207 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كرٌمة جمال عبد السالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم عبد العزٌز عبد المحسن منفردا كما  -  7

ٌحك له منفردا التعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

ة اشكالهم وكذلن ٌحك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وحك الرهن بكاف

وااللتراض وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود الشراء والبٌع لألصول والسٌارات المملوكة للشركة وله حك توكٌل الؽٌر فً كل 

 44539برلم       21191313او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

كرٌمة جمال عبد السالم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدارة والتولٌع للسٌد / دمحم عبد العزٌز عبد المحسن منفردا كما  -  8

ٌحك له منفردا التعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

كالهم وكذلن ٌحك التعامل مع جمٌع البنون من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وحك الرهن بكافة اش

وااللتراض وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود الشراء والبٌع لألصول والسٌارات المملوكة للشركة وله حك توكٌل الؽٌر فً كل 

 44539رلم   ب    21191313او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       21191313محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  9

22762 

برلم       21191313محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  11

22762 

برلم       21191313محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  11

22762 

برلم       21191313محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  12

22762 

برلم       21191313محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  13

22762 

برلم       21191313محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  14

22762 

برلم       21191313دمحم عبد هللا عٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : ندا دمحم  -  15

22762 

برلم       21191313ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  16

22762 

برلم       21191313ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  ش -  17

22762 

برلم       21191313ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  18

22762 

برلم       21191313ن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  19

22762 

برلم       21191313ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  21

22762 

والتولٌع منفرده وٌكون لها الحك فً التامل محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة  -  21

باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

العمود اشكالهم ولها الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها الحك فً ابرام كافة 

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولها الحك منفرده فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 22762برلم       21191313سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفرده وٌكون لها الحك فً التامل محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  تو -  22

باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

تباتهم واجورهم ولها الحك فً ابرام كافة العمود اشكالهم ولها الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مر

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولها الحك منفرده فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 22762برلم       21191313سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك ، تارٌخ : 

محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفرده وٌكون لها الحك فً التامل  -  23

باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

ن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها الحك فً ابرام كافة العمود اشكالهم ولها الحك فً تعٌٌ

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولها الحك منفرده فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 22762برلم       21191313ك ، تارٌخ : سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وح

محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفرده وٌكون لها الحك فً التامل  -  24

ع الخاص بكافة باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطا

اشكالهم ولها الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها الحك فً ابرام كافة العمود 

والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولها الحك منفرده فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 22762برلم       21191313سابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك ، تارٌخ : سحب واٌداع وفتح ح

محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفرده وٌكون لها الحك فً التامل  -  25

مٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكو

اشكالهم ولها الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها الحك فً ابرام كافة العمود 

ع البنون والمصارؾ من والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولها الحك منفرده فً التعامل مع جمٌ

 22762برلم       21191313سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك ، تارٌخ : 

محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفرده وٌكون لها الحك فً التامل  -  26

ها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة باسم الشركة وضمن اؼراض

اشكالهم ولها الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها الحك فً ابرام كافة العمود 

الجل ولها الحك منفرده فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وا

 22762برلم       21191313سحب واٌداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك ، تارٌخ : 

حك فً التامل باسم ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفرده وٌكون لها ال -  27

الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

ولها الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات 

لتً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولها الحك منفرده فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والصفمات ا

 22762برلم       21191313وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع منفرده وٌكون لها الحك فً التامل باسم ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك  -  28

الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

ام كافة العمود والمشارطات ولها الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها الحك فً ابر

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولها الحك منفرده فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

 22762برلم       21191313وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك ، تارٌخ : 

ى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفرده وٌكون لها الحك فً التامل باسم ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌس -  29

الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

د مرتباتهم واجورهم ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات ولها الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌ



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولها الحك منفرده فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

 22762برلم       21191313وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك ، تارٌخ : 

ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفرده وٌكون لها الحك فً التامل باسم  -  31

الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

ٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات ولها الحك فً تع

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولها الحك منفرده فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

 22762برلم       21191313وحك ، تارٌخ : وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفرده وٌكون لها الحك فً التامل باسم  -  31

الخاص بكافة اشكالهم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع 

ولها الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات 

والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولها الحك منفرده فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع 

 22762برلم       21191313بات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك ، تارٌخ : وفتح حسا

ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لها حك االدارة والتولٌع منفرده وٌكون لها الحك فً التامل باسم  -  32

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

ولها الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات 

بنون والمصارؾ من سحب واٌداع والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واالجل ولها الحك منفرده فً التعامل مع جمٌع ال

 22762برلم       21191313وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك ، تارٌخ : 

محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنون  -  33

ها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراض

وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم الشركة ولصالحها ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً 

برلم       21191313و بعض ما ذكر . ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واألجل وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل ا

22762 

محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنون  -  34

الشركة  والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول

وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم الشركة ولصالحها ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً 

برلم       21191313تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واألجل وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

22762 

ود الشافعى حمٌده عبد السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنون محم -  35

والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة 

لصالحها ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم الشركة و

برلم       21191313تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واألجل وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

22762 

راض والرهن وكافة صور التعامل مع البنون محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االلت -  36

والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة 

التً وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم الشركة ولصالحها ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات 

برلم       21191313تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واألجل وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

22762 

محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنون  -  37

الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة  والمصارؾ وكل ذلن باسم

وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم الشركة ولصالحها ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191313فوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واألجل وكذلن حك توكٌل او ت

22762 

محمود الشافعى حمٌده عبد السالم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنون  -  38

البٌع والرهن ألصول الشركة والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء و

وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم الشركة ولصالحها ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً 

   برلم    21191313تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد واألجل وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

22762 

ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ  -  39

وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها 

ت باسم الشركة ولصالحها ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك العمارٌة واالراضً والسٌارا

برلم       21191313بمعامالت الشركة بالنمد واألجل وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

22762 

شرٌن  االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ  ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  41

وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها 

ات والصفمات التً تتعلك العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم الشركة ولصالحها ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارط

برلم       21191313بمعامالت الشركة بالنمد واألجل وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

22762 

ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ  -  41

وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها 

شركة ولصالحها ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم ال

برلم       21191313بمعامالت الشركة بالنمد واألجل وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

22762 

لتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اال -  42

وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها 

ات التً تتعلك العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم الشركة ولصالحها ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات والصفم

برلم       21191313بمعامالت الشركة بالنمد واألجل وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

22762 

ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ  -  43

الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها  وكل ذلن باسم

العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم الشركة ولصالحها ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

برلم       21191313فوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : بمعامالت الشركة بالنمد واألجل وكذلن حك توكٌل او ت

22762 

ندا دمحم دمحم عبد هللا عٌسى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االلتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ  -  44

ٌع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لها حك التولٌع على عمود الشراء والب

العمارٌة واالراضً والسٌارات باسم الشركة ولصالحها ولها الحك فً ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

برلم       21191313بمعامالت الشركة بالنمد واألجل وكذلن حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

22762 

سهٌر زكرٌا دمحم السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر سٌاحى  مدٌر مسئول من الناحٌة الفنٌة بدالً من السٌد / محمود حنفً محمود  -  45

 55195برلم       21191313السٌد ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191315احمد دمحم احمد فوزي ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  46

71136 

برلم       21191315احمد دمحم احمد فوزي ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  47

71136 

برلم       21191315احمد جوده عبدالحافظ معوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  48

71136 

برلم       21191315ه عبدالحافظ معوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصبح شرٌن موصً ، تارٌخ : احمد جود -  49

71136 

احمد دمحم احمد فوزي ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع موكله للطرؾ االول السٌد / احمد  -  51

 71136برلم       21191315دمحم احمد فوزي ٌوسؾ )منفردا( ، تارٌخ : 

احمد دمحم احمد فوزي ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع موكله للطرؾ االول السٌد / احمد  -  51

 71136برلم       21191315دمحم احمد فوزي ٌوسؾ )منفردا( ، تارٌخ : 

الداره والتولٌع موكله للطرؾ االول السٌد / احمد دمحم احمد جوده عبدالحافظ معوض  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك ا -  52

 71136برلم       21191315احمد فوزي ٌوسؾ )منفردا( ، تارٌخ : 

احمد جوده عبدالحافظ معوض  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع موكله للطرؾ االول السٌد / احمد دمحم  -  53

 71136برلم       21191315:  احمد فوزي ٌوسؾ )منفردا( ، تارٌخ

جمال شولً مٌخائٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح/للطرفٌن المتضامنٌن منفردٌن او  -  54

مجتمعٌن وٌكون لكل منهم كافه الصالحٌات والتولٌع عن الشركة امام البنون وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على المروض 

 53181برلم       21191316مها ، تارٌخ : واستال

خروج السٌد / محمود عطٌه سالمه مسلم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  55

 66389برلم       21191317

برلم       21191317رٌخ : دخول السٌد/ محمود شكري احمد علً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و استالم كافه حموله ، تا -  56

66389 

خروج السٌد / محمود عطٌه سالمه مسلم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌع للطرفٌن )محمود  -  57

شكري احمد علً و مرفت شكري احمد علً ( مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك تعٌٌن الموظفٌن و تحدٌد رواتبهم و مخاطبه جمٌع 

    21191317لحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و لهم الحك فً اداره الشركه و لهم كافه الصالحٌات فً سبٌل تنفٌذ ذلن ، تارٌخ : الجهات ا

 66389برلم   

دخول السٌد/ محمود شكري احمد علً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للطرفٌن )محمود شكري احمد علً  -  58

( مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك تعٌٌن الموظفٌن و تحدٌد رواتبهم و مخاطبه جمٌع الجهات الحكومٌه و و مرفت شكري احمد علً 

 66389برلم       21191317ؼٌر الحكومٌه و لهم الحك فً اداره الشركه و لهم كافه الصالحٌات فً سبٌل تنفٌذ ذلن ، تارٌخ : 

مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/ من حك   دخول السٌد/دمحم خلٌفة عمرى احمد  شركة تضامن -  59

الشركاء الثالثه مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر فٌها لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها وعنوانها 

فتجب ان تصدر من الشركاء اما بشأن التصرفات المانونٌة االخرى من رهن او بٌع اصول او عمارات او الحصول على المروض 

 72557برلم       21191311الثالثه اى جمٌع الشركاء المتضامنون ، تارٌخ : 

عبده احمد دمحم بكري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع عنها للشرٌن االول السٌد/عبده احمد دمحم بكري منفردا  -  61

ه الجهات الحكومٌه و المطاعٌن العام و الخاص و االستثماري و البنون و االفراد وحك وله كافه السلطات فً تمثٌل الشركه لدى كاف
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 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191311المرض و الرهن و للشرٌن المدٌر ان ٌوكل او ٌفوض من ٌراه فً كل او بعض اختصاصاته ، تارٌخ : 

55862 

تولٌع عنها للشرٌن االول السٌد/عبده احمد دمحم بكري منفردا عبده احمد دمحم بكري  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و ال -  61

وله كافه السلطات فً تمثٌل الشركه لدى كافه الجهات الحكومٌه و المطاعٌن العام و الخاص و االستثماري و البنون و االفراد وحك 

برلم       21191311ارٌخ : المرض و الرهن و للشرٌن المدٌر ان ٌوكل او ٌفوض من ٌراه فً كل او بعض اختصاصاته ، ت

55862 

عبد الحمٌد الحسٌنى ابراهٌم سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن  -  62

ولٌع على مجتمعٌن او منفردٌن فى ابرام المروض وااللتراض باسم الشركة وابرام اى تسهٌالت ائتمانٌة للشركة مع البنون والت

الشٌكات وبٌع موجودات الشركة العمارٌة والمنمولة ورهن عمارات وموجودات الشركة رهنا حٌازٌا وادارة الشركة امام الجهات 

الرسمٌة والؽٌر رسمٌة وتمثٌا الشركة امام الؽٌر والمضاء وابرام العمود بكافة انواعها وفسخها والؽائها الحك فى انهاء كافة 

 32251برلم       21191312و لالدوات والمعدات والخامات المستورده ، تارٌخ : االجراءات الجمركٌ

عبد الحمٌد الحسٌنى ابراهٌم سالمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن  -  63

اى تسهٌالت ائتمانٌة للشركة مع البنون والتولٌع على  مجتمعٌن او منفردٌن فى ابرام المروض وااللتراض باسم الشركة وابرام

الشٌكات وبٌع موجودات الشركة العمارٌة والمنمولة ورهن عمارات وموجودات الشركة رهنا حٌازٌا وادارة الشركة امام الجهات 

ؽائها الحك فى انهاء كافة الرسمٌة والؽٌر رسمٌة وتمثٌا الشركة امام الؽٌر والمضاء وابرام العمود بكافة انواعها وفسخها وال

 32251برلم       21191312االجراءات الجمركٌو لالدوات والمعدات والخامات المستورده ، تارٌخ : 

عبد الحمٌد الحسٌنى ابراهٌم سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح / للشركاء المتضامنٌن  -  64

ابرام المروض وااللتراض باسم الشركة وابرام اى تسهٌالت ائتمانٌة للشركة مع البنون والتولٌع على مجتمعٌن او منفردٌن فى 

الشٌكات وبٌع موجودات الشركة العمارٌة والمنمولة ورهن عمارات وموجودات الشركة رهنا حٌازٌا وادارة الشركة امام الجهات 

اء وابرام العمود بكافة انواعها وفسخها والؽائها الحك فى انهاء كافة الرسمٌة والؽٌر رسمٌة وتمثٌا الشركة امام الؽٌر والمض

 32251برلم       21191312االجراءات الجمركٌو لالدوات والمعدات والخامات المستورده ، تارٌخ : 

ولٌع نٌابه عنها عبد الحمٌد الحسٌنى ابراهٌم سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من الخارج للشركة وتمثٌل الشركة والت -  65

فى ذلن وكل ماٌتعلك بها وانها كافة االجراءات الجمركٌة وفتح اعتمادات بالبنون وحسابات باسم الشركة وشراء كافة مستلزمات 

االنتاج للشركة والحك فى بٌع سٌارات الشركة والحك فى التاجٌر للؽٌر او االستئجار من الؽٌر لممرات او معارض او محالت او 

 32251برلم       21191312كة والحك فى فسخ هذه العمود وانهائها ، تارٌخ : مكاتب الشر

عبد الحمٌد الحسٌنى ابراهٌم سالمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  من الخارج للشركة وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابه عنها  -  66

البنون وحسابات باسم الشركة وشراء كافة مستلزمات فى ذلن وكل ماٌتعلك بها وانها كافة االجراءات الجمركٌة وفتح اعتمادات ب

االنتاج للشركة والحك فى بٌع سٌارات الشركة والحك فى التاجٌر للؽٌر او االستئجار من الؽٌر لممرات او معارض او محالت او 

 32251برلم       21191312مكاتب الشركة والحك فى فسخ هذه العمود وانهائها ، تارٌخ : 

مٌد الحسٌنى ابراهٌم سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من الخارج للشركة وتمثٌل الشركة والتولٌع نٌابه عنها عبد الح -  67

فى ذلن وكل ماٌتعلك بها وانها كافة االجراءات الجمركٌة وفتح اعتمادات بالبنون وحسابات باسم الشركة وشراء كافة مستلزمات 

ركة والحك فى التاجٌر للؽٌر او االستئجار من الؽٌر لممرات او معارض او محالت او االنتاج للشركة والحك فى بٌع سٌارات الش

 32251برلم       21191312مكاتب الشركة والحك فى فسخ هذه العمود وانهائها ، تارٌخ : 

/ احمد دمحم محمود  احمد دمحم محمود على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح لكال من السٌد -  68

على والسٌد / احمد صالح عبد الؽنى عفٌفى والسٌد / اشرؾ احمد حماد عبد الموجود مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنخم لانونا 

وله فى سبٌل ذلن االٌداع والسحب وااللتراض من البنون والتعامل مع جمٌع الحهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة وجمٌع شركات المطاع 

    21191313والخاص والمٌام بجمٌع التصرفات التى تمس احوال الشركة شرٌطة ان تكون لصالح الشركة وبعنوانها ، تارٌخ :  العام

 27214برلم   

احمد دمحم محمود على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح لكال من السٌد / احمد دمحم محمود  -  69

حمد صالح عبد الؽنى عفٌفى والسٌد / اشرؾ احمد حماد عبد الموجود مجتمعٌن او منفردٌن او من ٌنوب عنخم لانونا على والسٌد / ا



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وله فى سبٌل ذلن االٌداع والسحب وااللتراض من البنون والتعامل مع جمٌع الحهات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة وجمٌع شركات المطاع 

    21191313تى تمس احوال الشركة شرٌطة ان تكون لصالح الشركة وبعنوانها ، تارٌخ : العام والخاص والمٌام بجمٌع التصرفات ال

 27214برلم   

برلم       21191313خروج السٌد / نادر عبٌد مبارن حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  71

48698 

برلم       21191313خروج السٌد / نادر عبٌد مبارن حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  71

48698 

برلم       21191313دخول السٌدة /عبٌر عبٌد مبارن حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  72

48698 

برلم       21191313ة /عبٌر عبٌد مبارن حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : دخول السٌد -  73

48698 

خروج السٌد / نادر عبٌد مبارن حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن االول / ناجى رفعت  -  74

سبٌل ذلن المٌام بكافة اعمال الشركة وتمثٌلها لدى الجهات المختصه ، تارٌخ :  والسٌدة عبٌر عبٌد مبارن مجتمعٌن ولهما فى

 48698برلم       21191313

خروج السٌد / نادر عبٌد مبارن حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن االول / ناجى رفعت  -  75

ذلن المٌام بكافة اعمال الشركة وتمثٌلها لدى الجهات المختصه ، تارٌخ :  والسٌدة عبٌر عبٌد مبارن مجتمعٌن ولهما فى سبٌل

 48698برلم       21191313

دخول السٌدة /عبٌر عبٌد مبارن حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن االول / ناجى رفعت  -  76

المٌام بكافة اعمال الشركة وتمثٌلها لدى الجهات المختصه ، تارٌخ : والسٌدة عبٌر عبٌد مبارن مجتمعٌن ولهما فى سبٌل ذلن 

 48698برلم       21191313

دخول السٌدة /عبٌر عبٌد مبارن حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن االول / ناجى رفعت  -  77

م بكافة اعمال الشركة وتمثٌلها لدى الجهات المختصه ، تارٌخ : والسٌدة عبٌر عبٌد مبارن مجتمعٌن ولهما فى سبٌل ذلن المٌا

 48698برلم       21191313

جٌهان دمحم ابو المجد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع تصبح للشرٌكه المتضامنه السٌده/جٌهان دمحم ابو  -  78

 55561برلم       21191313اداره الشركه و التولٌع علٌها ، تارٌخ :  المجد دمحم فً التعامل مع البنون و حك توكٌل الؽٌر فً

جٌهان دمحم ابو المجد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع تصبح للشرٌكه المتضامنه السٌده/جٌهان دمحم ابو  -  79

 55561برلم       21191313ولٌع علٌها ، تارٌخ : المجد دمحم فً التعامل مع البنون و حك توكٌل الؽٌر فً اداره الشركه و الت

جٌهان دمحم ابو المجد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع تصبح للشرٌكه المتضامنه السٌده/جٌهان دمحم ابو  -  81

 55561برلم       21191313:  المجد دمحم فً التعامل مع البنون و حك توكٌل الؽٌر فً اداره الشركه و التولٌع علٌها ، تارٌخ

جٌهان دمحم ابو المجد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع تصبح للشرٌكه المتضامنه السٌده/جٌهان دمحم ابو  -  81

 55561   برلم    21191313المجد دمحم فً التعامل مع البنون و حك توكٌل الؽٌر فً اداره الشركه و التولٌع علٌها ، تارٌخ : 

جٌهان دمحم ابو المجد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع تصبح للشرٌكه المتضامنه السٌده/جٌهان دمحم ابو  -  82

 55561برلم       21191313المجد دمحم فً التعامل مع البنون و حك توكٌل الؽٌر فً اداره الشركه و التولٌع علٌها ، تارٌخ : 

ن دمحم ابو المجد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع تصبح للشرٌكه المتضامنه السٌده/جٌهان دمحم ابو جٌها -  83

 55561برلم       21191313المجد دمحم فً التعامل مع البنون و حك توكٌل الؽٌر فً اداره الشركه و التولٌع علٌها ، تارٌخ : 



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره و التولٌع تصبح للشرٌكه المتضامنه  دخول السٌد / احمد دمحم -  84

    21191313السٌده/جٌهان دمحم ابو المجد دمحم فً التعامل مع البنون و حك توكٌل الؽٌر فً اداره الشركه و التولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 55561برلم   

شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره و التولٌع تصبح للشرٌكه المتضامنه   دخول السٌد / احمد دمحم عبد اللطٌؾ -  85

    21191313السٌده/جٌهان دمحم ابو المجد دمحم فً التعامل مع البنون و حك توكٌل الؽٌر فً اداره الشركه و التولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 55561برلم   

طة  شرٌن متضامن  االداره و التولٌع تصبح للشرٌكه المتضامنه دخول السٌد / احمد دمحم عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌ -  86

    21191313السٌده/جٌهان دمحم ابو المجد دمحم فً التعامل مع البنون و حك توكٌل الؽٌر فً اداره الشركه و التولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 55561برلم   

ضامن  االداره و التولٌع تصبح للشرٌكه المتضامنه دخول السٌد / احمد دمحم عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن مت -  87

    21191313السٌده/جٌهان دمحم ابو المجد دمحم فً التعامل مع البنون و حك توكٌل الؽٌر فً اداره الشركه و التولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 55561برلم   

ره و التولٌع تصبح للشرٌكه المتضامنه دخول السٌد / احمد دمحم عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االدا -  88

    21191313السٌده/جٌهان دمحم ابو المجد دمحم فً التعامل مع البنون و حك توكٌل الؽٌر فً اداره الشركه و التولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 55561برلم   

ٌع تصبح للشرٌكه المتضامنه دخول السٌد / احمد دمحم عبد اللطٌؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  االداره و التول -  89

    21191313السٌده/جٌهان دمحم ابو المجد دمحم فً التعامل مع البنون و حك توكٌل الؽٌر فً اداره الشركه و التولٌع علٌها ، تارٌخ : 

 55561برلم   

دارة اعمال الشركة وتمثٌلها امام هانً دمحم السٌد عبد المجٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ا -  91

الؽٌر والتولٌع نٌابة عنها ٌكون من حك الطرؾ االول والثانً والثالث والرابع الشركاء المتضامنون ولهم فً سبٌل ذلن كافة 

الصالحٌات والسلطات الممررة لهم لانونا فً سبٌل تحمٌك ؼرض الشركة االساسً بشرط ان تكون االعمال الصادرة عنهم باسم 

وعنوان الشركة االصلً او ما ٌطرأ علٌها من تعدٌالت ولهم الحك منفردٌن او مجتمعٌن فً المٌام بأى تصرفات لانونٌة اخرى او 

 64198برلم       21191314الحصول على لروض لتسٌٌر أعمال الشركة وال ٌستلزم ، تارٌخ : 

تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح / ادارة اعمال الشركة وتمثٌلها امام  هانً دمحم السٌد عبد المجٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  91

الؽٌر والتولٌع نٌابة عنها ٌكون من حك الطرؾ االول والثانً والثالث والرابع الشركاء المتضامنون ولهم فً سبٌل ذلن كافة 

ن تكون االعمال الصادرة عنهم باسم الصالحٌات والسلطات الممررة لهم لانونا فً سبٌل تحمٌك ؼرض الشركة االساسً بشرط ا

وعنوان الشركة االصلً او ما ٌطرأ علٌها من تعدٌالت ولهم الحك منفردٌن او مجتمعٌن فً المٌام بأى تصرفات لانونٌة اخرى او 

 64198برلم       21191314الحصول على لروض لتسٌٌر أعمال الشركة وال ٌستلزم ، تارٌخ : 

المجٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  موافمة بالً الشركاء وٌجب على المتضامنٌن امسان دفاتر هانً دمحم السٌد عبد  -  92

    21191314منتظمة على النحو الممرر لانونا وٌكون مسئوالً عن األضرار التً لد تترتب على مخالفة هذا االلتزام ، تارٌخ : 

 64198برلم   

سٌطة  مدٌر و شرٌن  موافمة بالً الشركاء وٌجب على المتضامنٌن امسان دفاتر هانً دمحم السٌد عبد المجٌد  توصٌة ب -  93

    21191314منتظمة على النحو الممرر لانونا وٌكون مسئوالً عن األضرار التً لد تترتب على مخالفة هذا االلتزام ، تارٌخ : 

 64198برلم   

برلم       21191314بح شرٌن موصً . ، تارٌخ : بطرس ثروت فؤاد ارمٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أص -  94

58898 

 58898برلم       21191314رومانً ألفً عزمً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أصبح شرٌن موصً . ، تارٌخ :  -  95



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌك بطرس ثروت فؤاد ارمٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أصبحت له حك االدارة والتولٌع وله كافة السلطات لتحم -  96

ؼرض الشركة وله حك االنفراد باالدارة والتولٌع والبٌع لنفسه او للؽٌر بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منه بعنوان الشركة 

 58898برلم       21191314وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

لسلطات لتحمٌك ؼرض رومانً ألفً عزمً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أصبحت له حك االدارة والتولٌع وله كافة ا -  97

الشركة وله حك االنفراد باالدارة والتولٌع والبٌع لنفسه او للؽٌر بشرط ان تكون االعمال التً تصدر منه بعنوان الشركة وضمن 

 58898برلم       21191314اؼراضها ، تارٌخ : 

وحك التولٌع عنها والمسئولٌه المترتبه علً  السٌد عبد المنعم عبد السمٌع دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه -  98

ذلن من حك الشرٌن االول / السٌد عبد المنعم عبد السمٌع دمحم منفردا وذلن فً التولٌع عن الشركه علً كافه الشٌكات والفواتٌر 

والشركات والمحاكم  والمستندات والمحررات وفً تمثٌل الشركه امام جمٌع المصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌة والجمارن والهٌئات

والبنون ومصلحه الضرائب ولجان الطعن والتولٌع على عمود االلتراض والرهن بكافة انواعه للنفس وللؽٌر والتوكٌل لصالح البنون 

 64997برلم       21191317وفً التوكٌل واتخاذ اجراءات تسجٌل عمد التأسٌس ، تارٌخ : 

السٌد عبد المنعم عبد السمٌع دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  واشهاره والنشر عنه واستخراج السجل التجاري وفً كل  -  99

 64997برلم       21191317امور الشركه ، تارٌخ : 

د/ احمد حسن حسام حسن عبدالوهاب  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/للسٌ -  111

مجتمعٌن او منفردٌن واٌضا التعامل مع البنون فى صرؾ  الشٌكات وؼٌرها من -عبدالوهاب والسٌد/ حسام حسن عبدالوهاب 

التعامالت البنكٌة وله الحك فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فٌها من ثابت او 

الشهر العمارى والتوثٌك وامام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصه بذلن وله الحك فى توكٌل او منمول امام مصلحة 

 37749برلم       21191318تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

تضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/للسٌد/ احمد حسن حسام حسن عبدالوهاب  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن م -  111

مجتمعٌن او منفردٌن واٌضا التعامل مع البنون فى صرؾ  الشٌكات وؼٌرها من -عبدالوهاب والسٌد/ حسام حسن عبدالوهاب 

لشركة بما فٌها من ثابت او التعامالت البنكٌة وله الحك فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول ا

منمول امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وامام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصه بذلن وله الحك فى توكٌل او 

 37749برلم       21191318تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر ، تارٌخ : 

سام حسن عبدالوهاب  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/للسٌد/ احمد حسن ح -  112

مجتمعٌن او منفردٌن واٌضا التعامل مع البنون فى صرؾ  الشٌكات وؼٌرها من -عبدالوهاب والسٌد/ حسام حسن عبدالوهاب 

االلتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركة بما فٌها من ثابت او  التعامالت البنكٌة وله الحك فى التولٌع على كافه عمود

منمول امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك وامام كافه الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصه بذلن وله الحك فى توكٌل او 

 37749برلم       21191318، تارٌخ : تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للؽٌر 

دخول السٌد / نادر عادل فاٌك دمٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع تكون للسٌد / نادر عادل فاٌك دمٌان  -  113

ٌنات االجتماعٌه و منفردا حك التولٌع و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر الحكومٌه وكافه المؤسسات و الهٌئات و التام

التعامل مع جمٌع البنون من فتح الحسابات و االٌداعات و السحب و التولع علً الشٌكات و االذون البنكٌه و السندات و االسهم و 

استالم و لبض المبالػ و لها حك البٌع و الشراء الصول الشركه وممتلكاتها و سٌارتها و عماراتها و لها حك االلتراض و الرهن و 

 62592برلم       21191318شراء باسم الشركه و التعامل باسمها مع جمٌع ، تارٌخ : ال

دخول السٌد / نادر عادل فاٌك دمٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع تكون للسٌد / نادر عادل فاٌك دمٌان  -  114

الحكومٌه وكافه المؤسسات و الهٌئات و التامٌنات االجتماعٌه و  منفردا حك التولٌع و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر

التعامل مع جمٌع البنون من فتح الحسابات و االٌداعات و السحب و التولع علً الشٌكات و االذون البنكٌه و السندات و االسهم و 

و عماراتها و لها حك االلتراض و الرهن و  استالم و لبض المبالػ و لها حك البٌع و الشراء الصول الشركه وممتلكاتها و سٌارتها

 62592برلم       21191318الشراء باسم الشركه و التعامل باسمها مع جمٌع ، تارٌخ : 

خروج السٌد / دمحم جمال احمد حفنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌع تكون للسٌد / نادر عادل  -  115

لتولٌع و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر الحكومٌه وكافه المؤسسات و الهٌئات و التامٌنات فاٌك دمٌان منفردا حك ا
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االجتماعٌه و التعامل مع جمٌع البنون من فتح الحسابات و االٌداعات و السحب و التولع علً الشٌكات و االذون البنكٌه و السندات 

البٌع و الشراء الصول الشركه وممتلكاتها و سٌارتها و عماراتها و لها حك االلتراض و و االسهم و استالم و لبض المبالػ و لها حك 

 62592برلم       21191318الرهن و الشراء باسم الشركه و التعامل باسمها مع جمٌع ، تارٌخ : 

ٌع تكون للسٌد / نادر عادل خروج السٌد / دمحم جمال احمد حفنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التول -  116

فاٌك دمٌان منفردا حك التولٌع و التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه و الؽٌر الحكومٌه وكافه المؤسسات و الهٌئات و التامٌنات 

لسندات االجتماعٌه و التعامل مع جمٌع البنون من فتح الحسابات و االٌداعات و السحب و التولع علً الشٌكات و االذون البنكٌه و ا

و االسهم و استالم و لبض المبالػ و لها حك البٌع و الشراء الصول الشركه وممتلكاتها و سٌارتها و عماراتها و لها حك االلتراض و 

 62592برلم       21191318الرهن و الشراء باسم الشركه و التعامل باسمها مع جمٌع ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه منفردا دون  دخول السٌد / نادر عادل فاٌك دمٌان  -  117

 62592برلم       21191318الرجوع علً الطرؾ االخر ، تارٌخ : 

دخول السٌد / نادر عادل فاٌك دمٌان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه منفردا دون  -  118

 62592برلم       21191318خر ، تارٌخ : الرجوع علً الطرؾ اال

خروج السٌد / دمحم جمال احمد حفنً  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه منفردا  -  119

 62592برلم       21191318دون الرجوع علً الطرؾ االخر ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  الجهات الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه منفردا خروج السٌد / دمحم جمال احمد حفنً  تو -  111

 62592برلم       21191318دون الرجوع علً الطرؾ االخر ، تارٌخ : 

    21191319دمحم حلمً عطٌه ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر فنى  مدٌر مسئول من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة فمط . ، تارٌخ :  -  111

 4831برلم   

    21191319دمحم حلمً عطٌه ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر فنى  مدٌر مسئول من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة فمط . ، تارٌخ :  -  112

 4831برلم   

واستالمة -دخول السٌده/ مروة دمحم عبدالمنعم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج السٌد/محمود شعبان على دسولى  -  113

 34646برلم       21191319تارٌخ :  كافه حموله ،

واستالمة -دخول السٌده/ مروة دمحم عبدالمنعم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج السٌد/محمود شعبان على دسولى  -  114

 34646برلم       21191319كافه حموله ، تارٌخ : 

تخارج  خروج السٌد/محمود شعبان على خروج السٌد/ محمود شعبان على دشولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن م -  115

 34646برلم       21191319واستالمة كافه حموله ، تارٌخ : -دسولى 

خروج السٌد/ محمود شعبان على دشولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خروج السٌد/محمود شعبان على  -  116

 34646برلم       21191319واستالمة كافه حموله ، تارٌخ : -دسولى 

دخول السٌدة/هبه سعٌد حامد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خروج السٌد/ دمحم محمود على مبرون)شرٌن متضامن  -  117

 61382برلم       21191319واستالمة كافة حموله ، تارٌخ : -متخارج(

د/ دمحم محمود على خروج السٌد/ دمحم محمود على مبرون  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خروج السٌ -  118

 61382برلم       21191319واستالمة كافة حموله ، تارٌخ : -مبرون)شرٌن متضامن متخارج(

احمد فتحً الصؽٌر حسٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح/ لجمٌع الشركاء مجتمعٌن او  -  119

 57474برلم       21191319منفردٌن ولهم حك توكٌل الؽٌر . ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم عالء الدٌن حسن ضو  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح له منفرداً . ، تارٌخ :  -  121

 72213برلم       21191328

تارٌخ : دمحم عالء الدٌن حسن ضو  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح له منفرداً . ،  -  121

 72213برلم       21191328

    21191328ولٌد حسٌن احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح له منفرداً . ، تارٌخ :  -  122

 72213برلم   

    21191328، تارٌخ : ولٌد حسٌن احمد دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل االدارة والتولٌع لتصبح له منفرداً .  -  123

 72213برلم   

اسامه سلمى سلٌم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره و التولٌع نٌابه عن الشركه موكله للشرٌكٌن  -  124

 73831برلم       21191331مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك توكٌل احدهم االخر و الؽٌر ، تارٌخ : 

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 71136برلم       21191315احمد دمحم احمد فوزي وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 71136برلم       21191315احمد دمحم احمد فوزي وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 43431برلم       21191317دمحم عبد النبً الخولً وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

 62866برلم       21191312ق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ : دمحم عادل وشرٌكة  شركة تضامن  مصد -  4

 48131برلم       21191312دمحم عبد السمٌع دمحم وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

برلم       21191313رٌخ : شركه جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكتها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تا -  6

55561 

برلم       21191313جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  7

55561 

   برلم    21191313شركه جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  8

55561 

برلم       21191313جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  9

55561 

برلم       21191313شركه جٌهان دمحم ابو المجد دمحم وشرٌكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

55561 

برلم       21191313 ابو المجد دمحم وشرٌكها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : جٌهان دمحم -  11

55561 

 38316برلم       21191314شركه اٌمن و رافت  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12
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 218 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 65615برلم       21191318ضامن ، تارٌخ : امجد مصطفى وشركائة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة ت -  13

برلم       21191318اصبحت / امجد مصطفى و شرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  14

65615 

 33121برلم       21191319دمحم مصطفى احمد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

برلم       21191319اصبح / دمحم مصطفى احمد و شرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  16

33121 

 49171برلم       21191321وشاحً و شركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  17

برلم       21191321شهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : اسالم سمٌر نور الدٌن وشركاه  شركة تضامن  ملخص وم -  18

61729 

 61589برلم       21191326محمود فكرى عبدهللا وشرٌكة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  19

 68929م   برل    21191327ولٌد محمود رجب و شرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 16379برلم       21191313، تارٌخ :  3586  2123/11/12عارؾ عبد الرشٌد عبد الاله دمحم  ساري حتً  -  1

 21376برلم       21191313، تارٌخ :  3561  2124/1/7دمحم شعٌب محمود ؼٌضان  سارى حتى  -  2

 527برلم       21191313، تارٌخ :  3536نٌفٌن ابراهٌم التركى جرجس ابراهم     -  3

 527برلم       21191313، تارٌخ :  3537نٌفٌن ابراهٌم التركى جرجس ابراهم     -  4

 2241برلم       21191313، تارٌخ :  3531  2117/7/16دوى اسماعٌل على  سارى حتى احمد ب -  5

 2241برلم       21191313، تارٌخ :  3529  2122/7/16احمد بدوى اسماعٌل على  سارى حتى  -  6

 7354برلم       21191313، تارٌخ :  3581  2118/1/7عبد هللا ابراهٌم عبد هللا شعبان  سارى حتى  -  7

 7354برلم       21191313، تارٌخ :  3581  2123/1/7عبد هللا ابراهٌم عبد هللا شعبان  سارى حتى  -  8

 21168برلم       21191313، تارٌخ :  3519  2124/3/29احمد حامد محمود شعراوي  سارى حتى  -  9

 26219برلم       21191313تارٌخ :  ، 3574  2123/5/21عبد السالم ابراهٌم عبد السالم سالم  سارى حتى  -  11



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21376برلم       21191313، تارٌخ :  3516  2124/3/4دمحم شعٌب محمود ؼٌضان  سارى حتى  -  11

 11481برلم       21191313، تارٌخ :  3555  2118/4/29هشام عٌسى احمد عٌسى  ساري حتً  -  12

 11481برلم       21191313، تارٌخ :  3556  2123/4/28هشام عٌسى احمد عٌسى  ساري حتً  -  13

 27355برلم       21191313، تارٌخ :  3521  2123/7/29عزٌزة عبد الحمٌد عبد المطلب سٌد  سارى حتى  -  14

 28917برلم       21191313، تارٌخ :  3539  2123/11/25احمد مرزوق احمد مرزوق  سارى حتى  -  15

 22953برلم       21191313، تارٌخ :  3512  2123/1/15م  سارى حتى دمحم خٌرى دمحم ابراهٌ -  16

 12423برلم       21191313، تارٌخ :  3548  2123/5/24عمرو سعد توفٌك  ساري حتً  -  17

 21941برلم       21191313، تارٌخ :  3521  2124/3/24هاله فؤاد محمود خلٌل  سارى حتى  -  18

 27814برلم       21191313، تارٌخ :  3533  2123-11-1براهٌم  ساري حتى دمحم محمود احمد ا -  19

 18513برلم       21191313، تارٌخ :  3571  2124/1/2اسالم دمحم حسام الدٌن دمحم عبد الفتاح خلٌل  سارى حتى  -  21

 19484برلم       21191314، تارٌخ :  3619  2124-2-4خالد جاد علً جاد  ساري حتى /  -  21

 26383برلم       21191314، تارٌخ :  3622  2123/6/2مجدى منصور للتجاره  سارى حتى  -  22

 19852برلم       21191314، تارٌخ :  3594  2124/2/16امانى انور حبٌب  سارى حتى  -  23

 7336برلم       21191314، تارٌخ :  3629  2123/1/7طه حسٌن طه على  سارى حتى  -  24

 19146برلم       21191314، تارٌخ :  3623  2124/1/25حسٌن احمد دمحم نافع  سارى حتى  -  25

، تارٌخ :  3623  2124/1/25تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح مكتب نافع للمماوالت واعمال الطرق  سارى حتى  -  26

 19146برلم       21191314

 16137برلم       21191314، تارٌخ :  3619  2123/9/28عبد المنعم معوض حسٌن عطٌه  سارى حتى  -  27

 31191برلم       21191314، تارٌخ :  3595  2124/3/3حشمت رجب محمود  سارى حتى  -  28

 15624برلم       21191314، تارٌخ :  3624  2123/9/7حمدي كمال عبد الرحٌم اسماعٌل  سارى حتى  -  29

 31115برلم       21191314، تارٌخ :  3612  2124/1/7عالء عادل طه عبد الحمٌد  سارى حتى  -  31

 19181برلم       21191314، تارٌخ :  3591  2124/1/26ناجى شكرى حنا جرجس  سارىحتى  -  31

 31686برلم       21191314، تارٌخ :  3636  2124/3/22اشرؾ عبد المنعم عبد العظٌم سٌد  سارى حتى  -  32

 12965برلم       21191314، تارٌخ :  3599  2118/6/8احمد عبد المنعم عبد الحمٌد الشٌمى  سارى حتى  -  33

 12965برلم       21191314، تارٌخ :  3611  2123/6/8احمد عبد المنعم عبد الحمٌد الشٌمى  سارى حتى  -  34

 19616برلم       21191314، تارٌخ :  3655  2124/2/9لمولً  سارى حتى مكتب رحالت ٌحً دمحم ابو بكر عبد ا -  35

 1427برلم       21191314، تارٌخ :  3611  2122/6/19احمد عبد الناصؾ احمد دمحم  سارى حتى  -  36

 23911برلم       21191314، تارٌخ :  3611  2123/2/21محمود احمد رفاعً عبدالداٌم  سارى حتى  -  37



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
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 220 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 24511برلم       21191315، تارٌخ :  3674  2123/3/17هٌام دمحم دمحم خلٌل جاد  ساري حتً  -  38

 31892برلم       21191315، تارٌخ :  3716  2124/3/29خالد عٌد عبد الونٌس جبرٌل  سارى حتى  -  39

 31171برلم       21191315، تارٌخ :  3711  2124/1/8طارق دمحم حلمً ٌوسؾ حسٌن  سارى حتى  -  41

 11761برلم       21191315، تارٌخ :  3685  2123/4/7محمود فرج عبد العلٌم على  ساري حتً  -  41

 31278برلم       21191315، تارٌخ :  3675  2124/1/21حماد دمحم عبد الخالك احمد  ساري حتً  -  42

 29111برلم       21191315، تارٌخ :  3697  2123/12/2فارس جمال مهدى عبد الجلٌل  ساري حتً  -  43

 19678برلم       21191315، تارٌخ :  3672  2124/2/11حمدى دمحم جمٌل ذكى  سارى حتى  -  44

 27245برلم       21191315، تارٌخ :  3696  2123/7/21احمد عٌد سٌد عٌد  ساري حتً  -  45

 21395برلم       21191315تارٌخ :  ، 3721  2124-3-4هشام هالل ضٌؾ علً  ساري حتى  -  46

 32212برلم       21191315، تارٌخ :  3699  2124/4/9سعٌد عبد الفتاح دمحم دمحم  ساري حتً  -  47

 31171برلم       21191315، تارٌخ :  3711  2124/1/8مكتب طارق حلمى لوساطه التامٌن  سارى حتى  -  48

 21944برلم       21191315، تارٌخ :  3689  2124/3/23تً دمحم دمحم السٌد دمحم  ساري ح -  49

 29781برلم       21191315، تارٌخ :  3721  2123/12/28اٌمن زكرٌا ملن عبد المالن  سارى حتى  -  51

 28488برلم       21191315، تارٌخ :  3679  2123/11/11محمود سٌد فهمً سٌد  ساري حتً  -  51

 31998برلم       21191316، تارٌخ :  3741  2124/2/19و طالب العجمً  سارى حتى سعٌد ابراهٌم اب -  52

 31417برلم       21191316، تارٌخ :  3738  2124/3/11لمٌاء احمد دمحم السٌد  سارى حتى  -  53

 18186برلم       21191316، تارٌخ :  3755  2118/12/15زٌنب عبد الباسط احمد عبده  سارى حتى  -  54

 18186برلم       21191316، تارٌخ :  3756  2123/12/15زٌنب عبد الباسط احمد عبده  سارى حتى  -  55

 3713برلم       21191316، تارٌخ :  3742دمحم عبد ربه عبد الوهاب حسنٌن     -  56

 3713برلم       21191316، تارٌخ :  3743دمحم عبد ربه عبد الوهاب حسنٌن     -  57

 2118برلم       21191316، تارٌخ :  3748  2122/7/11راندة دمحم ٌوسؾ الملٌوبى  سارى حتى  -  58

 23748برلم       21191316، تارٌخ :  3813  2123/2/16مرفت عبد الباسط ابو زٌد عالم  سارى حتى  -  59

 27998برلم       21191316، تارٌخ :  3737  2123/11/12شرٌؾ احمد امام سٌد  سارى حتى  -  61

 31239برلم       21191316، تارٌخ :  3795  2124/1/19دمحم رضا علً دمحم  سارى حتى  -  61

 8591برلم       21191316، تارٌخ :  3772  2123/2/11اٌمان محب دمحم حجازى  سارى حتى  -  62

 17116برلم       21191316، تارٌخ :  3762  2123/11/3احمد دمحم عبد هللا على  سارى حتى  -  63

 31311برلم       21191316، تارٌخ :  3783  2124/3/8فرحان خمٌس سوٌلم برؼوت  سارى حتى  -  64



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 31594برلم       21191316، تارٌخ :  3815  2124/3/18ناهد شكري عبده جرجس  سارى حتى  -  65

 18874برلم       21191316، تارٌخ :  3813  2119/1/16محمود دمحم عبد الفتاح دمحم  سارى حتى  -  66

 18874برلم       21191316، تارٌخ :  3812  2124/1/16محمود دمحم عبد الفتاح دمحم  سارى حتى  -  67

 15136برلم       21191316، تارٌخ :  3791  2118/8/16دمحم محمود دمحم الكردى  سارى حتى  -  68

 15136برلم       21191316، تارٌخ :  3789  2123/8/16دمحم محمود دمحم الكردى  سارى حتى  -  69

    21191316، تارٌخ :  3791  2118/8/16تم تعدٌل االسم التجاري لٌصبح الكردي للمماوالت المتكامله  سارى حتى  -  71

 15136برلم   

    21191316، تارٌخ :  3789  2123/8/16تعدٌل االسم التجاري لٌصبح الكردي للمماوالت المتكامله  سارى حتى  تم -  71

 15136برلم   

 31681برلم       21191316، تارٌخ :  3744  2124/2/4سمٌر اسماعٌل عرفه دمحم  سارى حتى  -  72

 28555برلم       21191317، تارٌخ :  3841  2123/11/11صبحى دٌاب احمد دمحم خلٌفه  ساري حتً  -  73

 31173برلم       21191317، تارٌخ :  3827  2124/2/23محمود عبد الحلٌم امام عبد الحلٌم  ساري حتً  -  74

 14641برلم       21191317، تارٌخ :  3816  2123/8/2مصطفً السٌد دمحم سلٌمان  ساري حتً  -  75

 8846برلم       21191317، تارٌخ :  3888  2123/2/16ساري حتً   دمحم محمود حسن سٌد -  76

 12192برلم       21191317، تارٌخ :  3842  2123/5/17صٌدلٌة د/ احمد عبد الجلٌل  ساري حتً  -  77

 15917برلم       21191317، تارٌخ :  3831  2123/9/16حازم فاٌك فهمى حسٌن على الولاد  ساري حتً  -  78

 15827برلم       21191317، تارٌخ :  3889بشٌر دمحم السٌد عبد الجلٌل     -  79

 18758برلم       21191317، تارٌخ :  3865  2123/5/18مالن جٌهان جمال الدٌن عاكؾ  ساري حتً  -  81

 18758برلم       21191317، تارٌخ :  3864  2124/1/11مالن جٌهان جمال الدٌن عاكؾ  ساري حتً  -  81

 22459برلم       21191317، تارٌخ :  3887  2122/12/26ابراهٌم ٌوسؾ خٌرى مٌرؼنى  ساري حتً  -  82

 15827برلم       21191317، تارٌخ :  3878  2123/9/14بشٌر دمحم السٌد عبد الجلٌل  ساري حتً  -  83

 18164برلم       21191317، تارٌخ :  3815  2123/12/18دمحم السٌد دمحم شلبى  ساري حتً  -  84

برلم       21191317، تارٌخ :  3856  2123/11/9عبد الؽنى للتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة  ساري حتً  -  85
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 28457برلم       21191317، تارٌخ :  3856  2123/11/9اصبح / احمد عبد المجٌد عٌد عبد الؽنى  ساري حتً  -  86

 17711برلم       21191317، تارٌخ :  3844  2123/11/23دمحم دمحم حسن  ساري حتً ممدوح  -  87

 31245برلم       21191317، تارٌخ :  3831  2124/3/4تامر لرنى رضوان سلٌم  ساري حتً  -  88

 16544برلم       21191311، تارٌخ :  3931  2123/11/19رباب احمد الهادي النشار  سارى حتى  -  89

 6171برلم       21191311، تارٌخ :  3937  2122/11/26تامر صباح حامد متولً  سارى حتى  -  91



 تنمية التجارة الداخليةجهاز 
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 13188برلم       21191311، تارٌخ :  3968  2122/1/2عمرو خلؾ هللا دمحم دمحم  سارى حتى  -  91

 29371برلم       21191311، تارٌخ :  3892  2123/12/11عمر احمد عبد الحلٌم شاهٌن  سارى حتى  -  92

 11281برلم       21191311، تارٌخ :  3932صفوان سٌد سٌد ؼنٌم     -  93

 11281برلم       21191311، تارٌخ :  3933صفوان سٌد سٌد ؼنٌم     -  94

 22515برلم       21191311، تارٌخ :  3956  2122/12/29عبد الرحٌم احمد حامد احمد  سارى حتى  -  95

 25113برلم       21191311، تارٌخ :  3895  2123/4/9حامد عبد الحمٌد ؼرٌب  سارى حتى  جمعه -  96

 8937برلم       21191311، تارٌخ :  3916  2123/2/21لاسم دمحم دمحم دمحم الجد  سارى حتى  -  97

 28471برلم       21191311، تارٌخ :  3925  2123/11/11وائل نبٌل عشم سلٌمان  سارى حتى  -  98

 21171برلم       21191311، تارٌخ :  3934  2124/3/29منال ماهر جبرائٌل حبشً  سارى حتى  -  99

 29913برلم       21191311، تارٌخ :  3891  2124/1/1منصور شعبان عبد هللا محمود  سارى حتى  -  111

 18827برلم       21191311خ : ، تارٌ 3897  2124/1/13جرجس عطٌه سٌفٌن عبد المالن  سارى حتى  -  111

 25661برلم       21191311، تارٌخ :  3921  2123/4/29سالم سالمة سالم دمحم سالم  سارى حتى  -  112

 21551برلم       21191311، تارٌخ :  3918  2124/4/13دمحم عشرى محمود سلٌمان  سارى حتى  -  113

 19584برلم       21191311، تارٌخ :  3917  2124/2/8طارق فتحى عدوى دمحم  سارى حتى  -  114

 29858برلم       21191311، تارٌخ :  3899  2123/12/31الحمٌلى لالستثمار العمارى وتمسٌم اراضى  سارى حتى  -  115

 9616برلم       21191311، تارٌخ :  3913  2123/3/8مجدى سعد سعداوى جاب هللا  سارى حتى  -  116
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 23796برلم       21191311، تارٌخ :  3987  2123/2/17دمحم حسن احمد الطوخً  سارى حتى  -  114

 23796برلم       21191311، تارٌخ :  3987  2123/2/17اصبح / صٌدلٌة الطوخى  سارى حتى  -  115
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