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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن  53500برلم  23103131، لٌد فى  33333.333، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسماء جمال عبدالمجٌد ٌوسف المبالوى   -  1

 لسم -شمه  -السٌوف بحرى  -ش محمود عبدالمنعم دمحم  5مركز تنمٌة مهارات لالطفال فوق سن االربع سنوات ، بجهة : 

عن كافٌترٌا  53632برلم  23103131، لٌد فى  21333.333دمحم منصور منصور دمحم شباره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم-خلفى 10محل -االرضى-بغٌط العنب 2بشاٌر الخٌر  15، بجهة : بلون 

عن  53630برلم  23103132، لٌد فى  133333.333الحسٌنى على السعٌد على شبانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

اداره  -غرب الطرٌك الصحراوى  -، بجهة : لرٌه الحرٌه مماوالت اعمال الحدٌد و ورشه تشكٌل معادن و االنشاءات المعدنٌه 

 لسم -محل  -الدور االرضى  -العامرٌه 

عن سوبر  53614برلم  23103132، لٌد فى  15333.333عاشور سمٌر على الرٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لسم -محل  -لى ابوٌوسف لب -ماركت و مجمدات و لحوم و اسمان ، بجهة : ش عبدالعزٌز الفمى 

عن بٌع طٌور ولحوم  53621برلم  23103132، لٌد فى  5333.333شرٌف احمد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 لسم-محل-ناصٌه شارع محمود غنٌم ابو ٌوسف لبلى 10.5مجمده ، بجهة : طرٌك اسكندرٌه مطروح ابو ٌوسف برج السالم ن 

عن تجهٌز  53631برلم  23103133، لٌد فى  25333.333، تاجر فرد ، رأس ماله ،   صبرى سالمه نوفل البربرى  -  6

 لسم -مخزن  -المعموره البلد لبلى بجوار كافترٌا الفرعونٌه  25وجبات ، بجهة : ش 

ع عن تورٌد وتوزٌ 53640برلم  23103133، لٌد فى  13333.333باسم دمحم ضاحى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لسم-محل-مكرر شارع دمحم العجمى 50المواد الغذائٌه ، بجهة : 

عن معرض موبلٌات  53660برلم  23103134، لٌد فى  12333.333محمود دمحم شحاته احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  0

 لسم-1شمه -االول-ب شارع االهوازى الوردٌان 30، بجهة : 

عن  53603برلم  23103131، لٌد فى  133333.333ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمضان ابراهٌم على دمحم على حمز -  0

 لسم -( 0شمه) -الثالث علوى  -الهانوفٌل  -ش عٌد خٌرهللا خلف فتح هللا  1مماوالت ، بجهة : 

مكتب عن  53605برلم  23103131، لٌد فى  13333.333عبدهللا رمضان دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم -محل  -بجوار مستوصف المسٌرى  - 1رحالت ، بجهة : النهضه المسٌرى 

عن اكسسوار  53153برلم  23103113، لٌد فى  13333.333رمضان كمال دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -محل  -برج الصابرٌن  -الفلكى  -الملن  16كمبٌوتر ، بجهة : ش 

عن بٌع  53152برلم  23103113، لٌد فى  13333.333حسن عبدالرحٌم عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن سٌد  -  12

 لسم -( 3محل ) -العصافره بحرى  -اكتوبر  6ش  0هداٌا ، بجهة : 

س عن بٌع مالب 53163برلم  23103113، لٌد فى  23333.333عطٌه دمحم محمود حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -الدراٌسه  16ن -)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش مسجد الصفا 

عن بٌع  53164برلم  23103113، لٌد فى  21333.333حامد سلٌمان دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم-محل-شارع النفوس 20خضروات وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : 

عن  53113برلم  23103113، لٌد فى  13333.333عاطف كمال دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد -  15

 لسم-1محل رلم -شارع الحجاز مع حلمى بهجت بدوى االبراهٌمٌه 24خردوات ، بجهة : 
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عن بماله جافه ،  53105برلم  23103111، لٌد فى  5333.333صالح ابراهٌم لرنى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لسم -محل  -بجهة : ش مستشفى العامرٌه العام امام كافٌترٌا الجزٌره 

عن مماوالت  53103برلم  23103114، لٌد فى  133333.333شرٌف احمد احمد علٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -شمه-الراس السوداء  -ارض كستانٌا الجزٌره الخضراء  1عامه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

عن  53106برلم  23103114، لٌد فى  12333.333ماٌكل رإوف ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 لسم-محل -من طرٌك اسكندرٌه مطروح 2اول ش سوق الدخٌله عمار  2صٌدلٌه ، بجهة : 

عن  53030برلم  23103114، لٌد فى  5333.333، رأس ماله ،  محمود دمحم بكر شلبى محمود سعٌد  ، تاجر فرد  -  10

 لسم -العواٌد بجوار مسجد الموظفٌن  -مكتب رحالت ، بجهة : عزبة الموظفٌن بشارع الفرن البلدى 

عن مكتب  53021برلم  23103115، لٌد فى  5333.333مجدى سمٌر فخرى بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -شمه -االرضى  -المستعمره ش مسجد التوحٌد امام المسجد  -العامرٌه زاوٌه عبدالمادر بحري  رحالت ، بجهة :

عن تٌن  53020برلم  23103115، لٌد فى  13333.333دمحم احمد كمال عبدالحلٌم بهنسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -االزارٌطة  -سوتر  -شارع مصطفى اسماعٌل  10اواى ، بجهة : 

 23103115، لٌد فى  21333.333دمحم مبرون عبدالغنى العشماوى)صٌدلٌه د/ دمحم مبرون(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -محل  -الشٌخ دمحم رفعت  0عن صٌدلٌه ، بجهة :  53031برلم 

عن بوفٌه  53053برلم  23103116، لٌد فى  133333.333على شعبان السٌد حسن فرغلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم -ش النصر من الشٌخ دمحم الشعراوى من المعهد الدٌنى  612لتمدٌم المشروبات الباردة و الساخنة ، بجهة : 

عن تورٌدات فى  53053برلم  23103116، لٌد فى  53333.333احمد احمد مرسى حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

شمه ٌمٌن  -االرضى  -السٌوف  -ش االندلس من صالح الدٌن  30ادوات النظافه( ، بجهة :  -المعادن -مجال النشاط )البالستٌن 

 لسم -المدخل 

عن عطاره ،  53506برلم  23103131، لٌد فى  5333.333احمد دمحم  فإاد طعمه حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -محل  -نزل الحاج ابراهٌم محسن الكبرى امام م -بجهة : ش عمر بن عبدالعزٌز 

عن تاجٌر  53610برلم  23103132، لٌد فى  13333.333سامح مصطفى دمحم احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 لسم -محل  -ش بلٌس منزل مصطفى دمحم  -معدات للغٌر ، بجهة : العجمى البٌطاش ش شهر العسل بجوار سوبرماركت سعٌد 

عن كافٌترٌا  53631برلم  23103132، لٌد فى  13333.333عامر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌسرى على  -  21

 لسم-1محل -وتورٌد خضروات وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : شارع توت عتخ امون سموحه

عن عموم  53633برلم  23103133، لٌد فى  533333.333تامر مصطفى دمحم السٌد كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

 لسم-مكتب-ابن محاسن 0( ، بجهة : 10والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا المفره 

عن تورٌدات  53642برلم  23103133، لٌد فى  13333.333خمٌس دمحم السٌد عبد المادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  20

-الثانى-ومكوناتها( ، بجهة : شارع ابو ذر الغفارى المعموره البلد امام محطه المطاروصٌانه اجهزه طبٌه ومعملٌه)ما عدا االدوٌه 

 لسم-شمه

عن بٌع عجل ، بجهة  53621برلم  23103134، لٌد فى  2333.333شرٌف احمد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 لسم-بجوار رنٌن-برج الندى-طرٌك اسكندرٌه مطروح 10.53: ن 

عن بٌع عجل ، بجهة  53621برلم  23103134، لٌد فى  2333.333رٌف احمد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ش -  31

ونشاطه/بٌع طٌور -محل-ناصٌه شارع محمود غنٌم ابو ٌوسف لبلى 10.5: طرٌك اسكندرٌه مطروح ابو ٌوسف برج السالم ن 

 لسم- 2310/1/2وتارٌخ افتتاح المحل فى -ولحوم مجمده

 23103134، لٌد فى  13333.333سمٌر فهمى بسطوروس عبٌد ) صٌدلٌة د/ سمٌر فهمى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -محل  -الدور االرضى  -رشدى  -طرٌك الحرٌه  423عن صٌدلٌه ، بجهة :  53651برلم 
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برلم  23103131، لٌد فى  13333.333رأس ماله ،  دمحم عبدالمنعم السٌد على )المنعم للتجاره والتوزٌع(  ، تاجر فرد ،  -  33

 لسم -شمه -عن توزٌع وتورٌد ادوات مكتبٌه ، بجهة : ش الروضه الخضراء ثان عماره من جهه الٌمٌن ابو ٌوسف 53610

عن مكتب  53602برلم  23103131، لٌد فى  13333.333دمحم طه دمحم مبارن الخٌاط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لسم -سموحه  -عزبه فتى  1دسى ، بجهة : ش هن

عن بٌع لوازم و  53121برلم  23103130، لٌد فى  12333.333دمحم عبدالفتاح طه الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -محل  -ادوات سباكه ، بجهة : ش الخلفاء الراشدٌن الهانوفٌل 

عن بٌع البان ،  53142برلم  23103130، لٌد فى  12333.333فرد ، رأس ماله ،  دمحم فرج دمحم عبدهللا خلٌفه  ، تاجر  -  36

 لسم -محل  -ش بن مكانس  26بجهة : 

عن بماله جافه ،  53111برلم  23103130، لٌد فى  13333.333هناء على دمحم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -محل  -انم صفٌحه شارع الرٌاشى و اسماعٌل غ 43بجهة : 

عن تجارة  53155برلم  23103113، لٌد فى  1533.333دمحم كامل دمحم عبدالجلٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 لسم -المجاورة السابعة -المصوغات و لوازمها ، بجهة : سوق االمل  

عن صٌانة اجهزة  53101برلم  23103111فى ، لٌد  25333.333اسالم حسن احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 لسم -االرض الجدٌدة  -عزبة سكٌنة  0ش  23الٌكترونٌة ، بجهة : 

عن مكتب  53031برلم  23103114، لٌد فى  5333.333حسن عبدالسمٌع عبدالفتاح الغنٌمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 لسم -شمه  -االول-دمحم جاد البمال  ش عثمان بن عفان عزبه سالم بجوار26رحالت ، بجهة : 

عن بوٌات  53011برلم  23103114، لٌد فى  13333.333عزام عبداللطٌف دمحم عرفان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -محل -االرضى -عزبه سكٌنه  2ش 5حداٌد حدٌثه ، بجهة : 

عن  53042برلم  23103115، لٌد فى  5333.333مصطفى حسن حسنٌن على حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم -شمه  -االرضى  -حسن سرور سبورتنج  1خدمات النظافه)ماعدا تورٌد العماله( ، بجهة : 

عن مطعم  53023برلم  23103115، لٌد فى  33333.333محمود احمد السٌد محمود خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 لسم -( 3محل ) -وٌنجت  -الفٌومى مع ش ابراهٌم جرجس  ش 04فول و فالفل ، بجهة : 

عن حالق  53044برلم  23103116، لٌد فى  5333.333العربى حمدى رزق ابو طالة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسم -رجالى ، بجهة : خلف جراج االتوبٌس السٌاحى بجوار مسجد عمر بن الخطاب العماروة الكبرى 

عن مماوالت عمومٌه ،  53063برلم  23103111، لٌد فى  133333.333د دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احم -  45

 لسم -مكتب  -االرضى  - 2برج اتحاد سما  -بجهة : ش عبدهللا بن مسعود متفرع من ش الماهره 

عن مصنع  53060برلم  23103111لٌد فى  ، 13333.333دمحم عبدالمنعم عبدالعزٌز حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 لسم -( 3شمه ) -تمى التبرٌزى مع ابن هانى  41مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن  53060برلم  23103111، لٌد فى  23333.333شرف صابر حسنٌن دمحم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم-محل ٌمٌن مدخل العمار-شارع الجمهورٌه ابو لٌر 31رده وتمدٌم الجاتوهات ، بجهة : تحضٌر المشروبات الساخنه والبا

عن بٌع و تجارة  53630برلم  23103132، لٌد فى  23333.333مرسى دمحم دمحم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

 لسم -محل  -احمد الجوٌلى ( منزل الحاج / 13خرده و معادن ، بجهة : ابٌس سموحه الجدٌده بجوار سكه )

عن كوفى  53630برلم  23103133، لٌد فى  5333.333على كافٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -حسن ثابت حسن على  -  40

 لسم-1محل -بجوار ابو صابر 56شوب ومطعم بٌتزا ومعجنات ، بجهة : المبنى االدارى لمرٌه روزانا ن 

عن بٌع دواجن و لحوم  53632برلم  23103133، لٌد فى  5333.333فرد ، رأس ماله ،   دمحم احمد دمحم متولى  ، تاجر -  53

 لسم -محل  -الطرٌك الصحراوى  26مساكن الحرٌه ن  224مجمده ، بجهة : امام بلون 
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 عن تجارة 53662برلم  23103134، لٌد فى  12333.333طه ابراهٌم السٌد حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -محل  -ش اسماعٌل مهنا  63البوٌات و الحداٌد و العدد ، بجهة : 

عن بٌع  53616برلم  23103131، لٌد فى  53333.333شعبان ابراهٌم دمحم المرمٌزى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم -كاوتش ، بجهة : لرٌة ابو مسعود خلف المعهد الدٌنى االزهرى 

عن خردوات و  53653برلم  23103134، لٌد فى  21333.333عٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد ابراهٌم الس -  53

 لسم -دربالة بجوار مكتب برٌد دربالة فٌكتورٌا  -مواد غذائٌة ، بجهة : ش ملن حفنى 

عن جالٌرى ،  53615برلم  23103131، لٌد فى  13333.333نورالدٌن هانى شفٌك ٌاسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لسم -( 11محل ) -االرضى  - 2ابراج درٌم  -سموحه  -بجهة : ش النصر امام جرٌن بالزا 

عن مكتب  53133برلم  23103130، لٌد فى  13333.333طارق السٌد عبدالغنى عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لسم -شمه  -لث الثا -خورشٌد  -ارض الجزٌرى  -رحالت ، بجهة : شارع السوق 

عن بمالة جافة  53162برلم  23103113، لٌد فى  12333.333سعٌد بشارة سعٌد عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 الفلكى امام صٌدلٌة د/ بسمة الدٌب -الملن  16الملن متفرع من ش 13، بجهة : ش 

عن مخبز شامى  53161برلم  23103113، لٌد فى  5333.333  اسالم احمد عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  51

 لسم -محل  -كلٌوباترا  -ش عمر الخٌام  11فرن دوار ، بجهة : 

 13333.333ابو السعود خمٌس دمحم حسن ) خمٌس لمطع غٌار السٌارات و كمالٌات السٌارات (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

تنظٌم شارع فوزى معاذ  21بٌع لطع غٌار السٌارات و كمالٌات السٌارات ، بجهة :  عن 53100برلم  23103111، لٌد فى 

 لسم -محل  -عمارة سما سموحه 

 53160برلم  23103113، لٌد فى  13333.333عمرو عصام الدٌن عباس فهمى السحرتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

 لسم -شمه  -الدور الثانى  -سموحه خلف جامع على بن ابى طالب  -ر سموحه ستا 53شارع  4عن مركز تجمٌل ، بجهة : عماره 

عن وحدات  20332برلم  23103111، لٌد فى  1333.333حمدى عبدالفتاح احمد زٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 لسم-زى معاذ(طرٌك دمحم على وحالٌا )فو-تنظٌم سموحه 61و  51تجارٌه وادارٌه )جراج عمومى( ، بجهة : لطعه رلم 

عن وحدات  20332برلم  23103111، لٌد فى  1333.333حمدى عبدالفتاح احمد زٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

ونشاطه/مكتب اللامة وانشاء فندق -شمه -الدور الثانى  -خ تنظٌم ش رشدى باشا  21تجارٌه وادارٌه )جراج عمومى( ، بجهة : 

-2316/0/23وتارٌخ افتتاح المحل فى -مجهزه وغٌر مجهزه واداره الجراجات العمومٌه وتشغٌلها وتاجٌر وحدات تجارٌه وادارٌه

 لسم

عن حالله ولص  53104برلم  23103114، لٌد فى  13333.333دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم -محل  -ش البان غٌط العنب  132شعر للرجال ، بجهة : 

 53035برلم  23103114، لٌد فى  13333.333بدوى دمحم بدوى سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -بدوى الدوات الدش -  63

 لسم-محل-االرضى-سٌدى سلٌمان 23عن تورٌد مستلزمات ادوات الدش ، بجهة : شارع 

عن ممهى  53013برلم  23103114، لٌد فى  13333.333نهى ابراهٌم رمضان عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 لسم -محل  -ش عثمان محرم من ش العشرٌن ابراج ٌثرب  1، بجهة : 

عن صٌانه  53043برلم  23103115، لٌد فى  1333.333اسالم احمد عبدالسالم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 لسم -ش محمود حسن فهمى محل  35اجهزه تكٌٌف ، بجهة : 

عن مكتب  53035برلم  23103115، لٌد فى  25333.333دمحم عبدالمجٌد عبدالممصود طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لسم -محل  -ارض المفتى الجدٌده  4ش  40رحالت ، بجهة : 

عن  53011برلم  23103111، لٌد فى  13333.333سامح عبد العزٌز اسماعٌل دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم-مصطفى كامل-شارع على ذو الفمار خلٌل الخٌاط 14ستدٌو تصوٌر ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  53000برلم  23103110، لٌد فى  13333.333نهال محسب تهامى محسب خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

 لسم -مكتب  -الرصافة  -ش جعفر  22تورٌدات كمبٌوتر ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  53001برلم  23103111، لٌد فى  43333.333اهٌم دمحم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌماء دمحم ابر -  60

 لسم - 4ش دمحم فرٌد برج الضحى بولكلى الدور االرضى محل رلم 44جاهزه ) ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن تورٌدات  53005برلم  23103110، لٌد فى  13333.333عادل عٌاد تونى لرٌالص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

العصافره الثانى  45مستلزمات طبٌه مع الجهات الملزمه بالخصم )ما عدا االدوٌه ومكوناتها( ، بجهة : شارع سوهاج من شارع 

 لسم-2شمه رلم 

عن  53501برلم  23103131، لٌد فى  53333.333احمد عمرو ابراهٌم حسن ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -ش الحلوجى  12تجهٌز مصنوعات جلدٌه ، بجهة : 

عن  53621برلم  23103132، لٌد فى  13333.333فاطمه حربى محمود صبحى الفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم -امامى  0&  1محل  -غٌط العنب  -بشاٌر الخٌر  16بماله عامه ، بجهة : بلون 

عن اكسسوارات  53622برلم  23103132، لٌد فى  12333.333عباس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   شرٌف دمحم -  13

 لسم -( 14محل ) -ش نظمى بطرس ) زنكروال سابما (  0محمول و الٌكترونٌات ، بجهة : 

عن مصنع  53626برلم  23103132، لٌد فى  133333.333مٌنا عدلى خلف جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم-محل-بالستٌن ، بجهة : خلف مخبز السلطان بجوار عماره البراغى الناصرٌه بجوار مخازن كابو

عن نجار ، بجهة :  53643برلم  23103133، لٌد فى  5333.333دمحم السٌد دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم -محل  -ش الطوفى راغب 10

عن  53605برلم  23103131، لٌد فى  13333.333البنداري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود مصطفى شبل -  16

شمه  -السادس -البٌطاش  -العجمى  -تورٌدات فى مجال المواد الغذائٌه ، بجهة : تمسٌم لبضاٌاعماره ملن دمحم احمد محمود عٌسى 

 لسم-( 11)

عن تحضٌر  43511برلم  23103130، لٌد فى  13333.333ه ،  محمود دمحم محمود الصورى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  11

 لسم-االزارٌطه -سوتر-شارع مصطفى مشرفه 32وتجهٌز وبٌع المؤكوالت ، بجهة : 

عن تحضٌر  43511برلم  23103130، لٌد فى  13333.333محمود دمحم محمود الصورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 لسم- 2310/0/26وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ صٌدلٌه-شارع مٌدان عرابى 4:  وتجهٌز وبٌع المؤكوالت ، بجهة

عن فرن افرنجى ،  53143برلم  23103130، لٌد فى  13333.333حسن دمحم حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

 لسم-محل-شارع زٌن العابدٌن 15بجهة : 

عن مطعم ،  53131برلم  23103130، لٌد فى  13333.333ر فرد ، رأس ماله ،  فوزٌه على دمحم عبدالحمٌد  ، تاج -  03

 لسم -محل -بجهة : ش الكابالت الرئٌسى بجوار محل مزٌكا الدوات التجمٌل تماطع ش السالم 

عن  53151برلم  23103113، لٌد فى  21333.333فاطمه سالم دمحم راضى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 لسم-(3&2) -محل-االرضى  -زات وخضار بالتجزئه ، بجهة : ش النبوى المهندس امام مستشفى الصدر مخبو

عن بٌع اعالف  53104برلم  23103111، لٌد فى  5333.333احمد عبدالسمٌع ٌوسف احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 لسم -محل  -ام بجوار ابو انس للمالبس الجاهزه و مستلزمات انتاج حٌوانى و داجنى ، بجهة : مستشفى العامرٌه الع

عن بٌع  53160برلم  23103113، لٌد فى  53333.333جمال ٌوسف عبد الوهاب دمحم العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 لسم-محل-شارع الشركه العربٌه السٌوف شماعه 33موتوسٌكالت ولطع غٌار ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌه  53100برلم  23103114، لٌد فى  12333.333، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم احمد توفٌك دمحم  -  04

 لسم-شمه -الدور الثالث  -خورشٌد -فى مجال ادوات النظافه ، بجهة : عزبه النخل شارع على بن ابى طالب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بمالة جافة  53033برلم  23103114، لٌد فى  12333.333ٌاسر محمود احمد البسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 لسم -مكرر خلف ملعب سٌدى بشر ش دمحم نجٌب  0و مواد غذائٌة ، بجهة : 

عن بٌع مواد  53030برلم  23103114، لٌد فى  5333.333سعٌده حامد حسٌن جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 لسم -محل  -العطارٌن -ش الحالج  13غذائٌه جافه ، بجهة : 

عن  53024برلم  23103115، لٌد فى  53333.333حسام عالء الدٌن احمد عبدالرزاق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

تعاونٌات سموحه  16)مطعم وكافٌه ( ، بجهة :  -تجهٌز وتحضٌر وبٌع المشروبات الساخنه والبارده والماكوالت سرٌعه التحضٌر 

 1,2,3محل رلم  -

عن بٌع  53040برلم  23103116، لٌد فى  21333.333مصطفى دمحم غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مروه مجدى  -  00

 لسم -سموحه -بمول جرٌن بالزا  F115منتجات جلدٌه شنط واحذٌه ، بجهة : وحده رلم 

عن مماوالت  53052برلم  23103116، لٌد فى  133333.333دمحم فتحى زٌن مصباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 لسم -شمه  -الثانى  -سٌدى بشر الترام  -ش عوض حجازى  2عامه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  53066برلم  23103111، لٌد فى  21333.333حنان انور ابوالمجد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 لسم -محل  -الدور االرضى  -السٌوف  -ر رشاد شفٌك ش الدكتو 54)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 23103110، لٌد فى  12333.333شرٌف دمحم احمد دمحم ابو سلٌمان )اطارات ابو سلٌمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  01

 لسم -محل - عن بٌع اطارات وبطارٌات سٌارات ، بجهة : ش لنال المحمودٌه ابو سلٌمان بجوار المسجد الكبٌر 53000برلم 

عن معمل  53003برلم  23103110، لٌد فى  133333.333وائل عبدالحمٌد جابر ابو الحمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  02

 مطار النزهة 23ش عزبة عبدالمنعم رٌاض رلم  3تحالٌل طبٌة ، بجهة : 

عن  53011برلم  23103121، لٌد فى  133333.333والء رضا عبدالرحمن على عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  03

 لسم -االول علوى  -انس بن مالن عزبه فرعون  23مكتب مماوالت ، بجهة : ش 

 23103121، لٌد فى  533333.333سٌد محمود مهران مصطفى ) مإسسه المصطفى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  04

( ،  6من المجموعه  36والفمره  10زراعٌه )فٌما عدا المجموعه عن استٌراد وتصدٌر وتجاره البذور والتماوى ال 53032برلم 

 لسم -شمه  -الثانى علوى  -العجمى  -البٌطاش  -ش الحنفٌه  11بجهة : 

عن بٌع و  53500برلم  23103131، لٌد فى  13333.333منال عبدالمنعم عبدالحلٌم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  05

 لسم -شمه  -االرضى  -سبورتنج  -ش تانٌس  145بجهة : طهى المؤكوالت للمنازل ، 

برلم  23103132، لٌد فى  13333.333صالح فكرى صالح نصر سلٌم ) الصالح ماركت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  06

 لسم -( 1محل ) -( مساكن عبدالمادر الجدٌده 1مدخل ) 00عن بماله عامه ، بجهة : بلون  53636

، لٌد فى  53333.333لى دمحم مصطفى والى )والى لتجاره االدوات الكهربائٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نجالء وا -  01

 لسم-محل-تنظٌم شارع الرومانى 10عن تجاره ادوات كهربائٌه ، بجهة :  53633برلم  23103132

 53660برلم  23103134، لٌد فى  13333.333جمال الدٌن حسن زكى حسن عبدهللا باشا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

 لسم -محل  -بجوار سوبرماركت النعمانى  -مٌامى  -ش احمد حمدى بجوار االكادٌمٌه  2عن مكتبه ، بجهة : 

عن  53611برلم  23103131، لٌد فى  53333.333عبدالحمٌد عبدالفتاح دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  00

الراس  -ش مصطفى كامل بجوار شركه ادفٌنا  404مع جهات ملزمه بالخصم واالضافه فمط ، بجهة :  مماوالت كهرومٌكانٌكٌه

 (232شمه ) -الثانى علوى  -السوداء 

عن مطعم ، بجهة  53640برلم  23103133، لٌد فى  5333.333طلبه دمحم طلبه السبعاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 لسم-محل-رشدى-شارع احمد شولى 113: 

عن ممهى ، بجهة :  53663برلم  23103134، لٌد فى  13333.333خالد دمحم رجب طلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 لسم-بجوار كشرى الحرمٌن 23شارع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  53603برلم  23103131، لٌد فى  13333.333رمسٌس جورج اسكندر سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

برج لصر االلبال  -شارع االلبال لوران  11ش عبدالجلٌل سعد مع  10بٌوتر و محمول و تلٌفزٌونات بالعموله ، بجهة : اجهزة كم

 لسم -( 6محل) -

عن كافٌه  53601برلم  23103131، لٌد فى  13333.333على دمحم ماجد دمحم عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 لسم-محل-والساخنه ، بجهة : الكٌنج مرٌوط السارع الجدٌد امام محطه البنزٌنلتمدٌم المشروبات البارده 

برلم  23103130، لٌد فى  53333.333رامى المراغى احمد دمحم ) رامى رون للمالبس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

لرٌة عالم  -لعزٌز خلف مسجد الموٌرى اول شارع شمال بعد فٌال جهاد من ش سالم عبدا 16عن تصنٌع مالبس ، بجهة :  53116

 لسم -شمه  -االرضى  -بحرى الهانوفٌل 

 

عن تورٌد و  53131برلم  23103130، لٌد فى  25333.333هناء ثروت الشبراوى ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

و التوكٌالت التجارٌه و التصدٌر ، بجهة : ش  تجاره مستلزمات طبٌه و المنظفات و المطهرات و االجهزه الطبٌه و االدوٌه البٌطرٌه

 لسم -( 21شمه ) -السابع  -ش دمحم مختار متفرع من مصطفى كامل  -برج الحرٌه  0

عن تجاره  53150برلم  23103113، لٌد فى  12333.333مرسى كمال دمحم حسٌن العمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 لسم -محل  -بن الخطاب الدرٌسهالحدٌد والمعادن ، بجهة : ش عمر 

عن خدمات  53166برلم  23103113، لٌد فى  153333.333سعٌد دمحم عبد الحلٌم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 لسم-شمه-السادس-سٌدى جابر-طرٌك الجٌش 111بحرٌه ، بجهة : 

برلم  23103113، لٌد فى  13333.333د ، رأس ماله ،  محمود عادل زكى ابو العال )ابو العال للتورٌدات(  ، تاجر فر -  130

 لسم-شمه-شارع الشهداء-الدارٌسه لبلى 0عن تورٌدات فى مجال المالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة :  53112

تب عن مك 53115برلم  23103113، لٌد فى  13333.333مروه دمحم انور ٌوسف زهٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 لسم -( 4شمه )-جانوتى  -رحالت ، بجهة : ش مسجد عباد الرحمن 

عن  53046برلم  23103116، لٌد فى  5333.333عزه صبحى السٌد عبدالمجٌد عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 لسم -محل -االرضى  -خردوات ، بجهة : الرابعه الناصرٌه المدخل االول رمل ثان 

عن مالبس  53033برلم  23103115، لٌد فى  12333.333حمود عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رامى حسن م -  111

 لسم -محل  -الفلكى  -االصالح  16تماطع مع ش  13اطفال ، بجهة : ناصٌه ش 

عن بماله جافه ،  53025برلم  23103115، لٌد فى  12333.333فرٌد ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم -محل  -ابو لٌر  -بطوسون  -بجهة : امتداد شارع المرور 

عن  53041برلم  23103116، لٌد فى  21333.333غاده فتحى عبدالعاطى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 لسم -محل  -االرضى  -سون طو -برج الندى  -الجدٌد امام ش كافٌترٌا الجعفرى  16من ش  0ادوات كهربائٌه ، بجهة : ش

عن  53050برلم  23103116، لٌد فى  53333.333دمحم جابر عبد الحمٌد ٌاسٌن جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 لسم-مكتب-سٌدى بشر ترام-شارع حسٌن سلٌمان  1تورٌدات فى مجال المواد الغذائٌه ، بجهة : 

عن بٌع  53000برلم  23103121، لٌد فى  13333.333فرد ، رأس ماله ،  سلوى ابراهٌم سالم الساٌح  ، تاجر  -  115

 لسم -( 4محل ) -باكوس  -شارع خماروٌه تماطع المصبى  24مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : امام 

، لٌد فى  13333.333  عزٌزه دمحم حسٌن دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،-دٌاب لبٌع العطور ومستحضرات التجمٌل -  116

 لسم-المندره لبلى-شارع جعفر بن ابى طالب 4عن بٌع العطور ومستحضرات التجمٌل ، بجهة :  53012برلم  23103121

عن ادوات  53034برلم  23103122، لٌد فى  333333.333دمحم جابر بدوى سماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -محل  -الولٌد ش مسلم بن  145كتابٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشة  53504برلم  23103131، لٌد فى  13333.333مٌنا صموئٌل كامل سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 لسم -محل  -االرضى  -ش مسجد المفتى  30نجاره ، بجهة : 

عن مكتب  53631برلم  23103132، لٌد فى  533333.333وفاء طلبه السٌد ابوحالوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 -سٌدى بشر لبلى  -برج المدس  -( ، بجهة : ش المدس 6من المجموعه  36و الفمره  10استٌراد و تصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

 لسم -محل 

عن  53635برلم  23103133، لٌد فى  2333.333سعٌد عبد الفتاح احمد حسن زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 لسم-محل-االرضى-ر وبٌع المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : شارع لنال المحمودٌه عزبه الملعهتحضٌ

عن بٌع اجهزه  53644برلم  23103133، لٌد فى  5333.333مهند نبٌل عبد المجٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

-محل-سموحه-شارع االدٌب دمحم زٌتون 6مول كمبٌوتر بالس  6:  كمبٌوتر ومستلزمات كمبٌوتر )ما عدا خدمات االنترنت( ، بجهة

 لسم

عن حظٌره  53604برلم  23103131، لٌد فى  53333.333ٌاسر على خالف على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 لسم -حظٌره  -مواشى ، بجهة : ابو سمبل النهضه العامرٌه اول 

عن مكتب  53131برلم  23103130، لٌد فى  13333.333جر فرد ، رأس ماله ،  دمحم السٌد امٌن دمحم بهٌج  ، تا -  123

 لسم-شمه  -االرضى  -ابوٌوسف خلف مسجد جمعه مفتاح  -ش االمام مالن 35رحالت ، بجهة : 

عن مخبز  53606برلم  23103131، لٌد فى  53333.333دمحم هاشم خلف هللا جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 لسم -جناٌوتى من التوحٌد و النور من ش النصر  -نجى ، بجهة : ش المواسٌر سابما افر

عن مكتب  53131برلم  23103130، لٌد فى  13333.333دمحم السٌد امٌن دمحم بهٌج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 لسم-ه شم -االرضى  -ابوٌوسف خلف مسجد جمعه مفتاح  -ش االمام مالن 35رحالت ، بجهة : 

عن مصنع  53124برلم  23103130، لٌد فى  53333.333سعٌد رومانى ذكى عجاٌبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 لسم -محل  -االرضى  -مالبس ، بجهة : ش الشٌخ رحٌم متفرع من ش البحرٌه ناصٌه لهوه العمده 

عن تجاره  53133برلم  23103130، لٌد فى  13333.333مهران عبدالعزٌز لاسم مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لسم -محل -من ش عزبه الرحامنه االصالح  4خضار وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : 

عن بٌع  53125برلم  23103130، لٌد فى  133333.333رمضان كامل شحاته عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 لسم -ش العنبرى باكوس محل  13عسكرٌه( ، بجهة : مالبس جاهزه ) ما عدا المالبس ال

عن توزٌع  53150برلم  23103113، لٌد فى  13333.333امٌر عزت عوض هللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  120

 لسم -شمه امام السلم  -التاسع  -ش مسجد اسكوت امام مدرسه جراند للغات  61ساعات و اكسسوارات ، بجهة : 

 23103111، لٌد فى  13333.333 حمدى دمحم مختار عبدالرحٌم ) مكتبة دمحم حمدى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  133

 لسم -محل  -ش ابو زٌد الهانوفٌل طرٌك اسكندرٌه مطروح  10عن مكتبه ، بجهة :  53102برلم 

عن سوبر ماركت  53103برلم  23103111لٌد فى  ، 5333.333كرٌم السعٌد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 لسم -، بجهة : ش مخزن الزٌت امام صٌدلٌة الهجانة بجوار مخبز الشٌما 

عن بماله جافه ،  53113برلم  23103113، لٌد فى  23333.333على ثابت دمحم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 لسم -لطعه ارض  -جد البسٌونى بجهة : عزبه الهجانه ش مخزن الزٌت بجوار مس

عن عمل  53013برلم  23103114، لٌد فى  12333.333اشرف فاروق بهجات العرٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 لسم -( 2محل ) -سٌدى بشر بحرى  -برج لصر االمٌر  16ش  54و تجهٌز ما ٌصنع من العجٌن ، بجهة : 

عن مركز  53011برلم  23103114، لٌد فى  5333.333ثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمان ابراهٌم دمحم السٌد ع -  134

 لسم-236شمه -الثانى-ماٌو سموحه 14عمارات الصٌادله طرٌك  0تجمٌل ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  53030برلم  23103115، لٌد فى  13333.333حنان موهوب منمرٌوس خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 لسم -محل  -االرضى -ٌات مستعمله ، بجهة : ش الرٌتش هوم من ش الهانوفٌل الرئٌسى عماره الٌاسمٌن موبٌل

عن  53033برلم  23103115، لٌد فى  12333.333احمد دمحم محمود محمود احمد جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 لسم -مسطح  -ٌده المنشٌه الجد -خلط و تعبئه الزٌوت و الشحوم ، بجهة : لرامٌش 

عن بٌع منظفات ،  53051برلم  23103116، لٌد فى  13333.333ابتسام على ثابت على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 لسم-محل-البٌطاش ملن/فتحه عبد النبى شعبان-شارع مسرح النجوم 1بجهة : 

برلم  23103110، لٌد فى  133333.333رأس ماله ،  رشدى سعٌد ابراهٌم عوض ) السعٌد للمماوالت (  ، تاجر فرد ،  -  130

 لسم -شمه -االول -الطابٌه -ش الفرن من ش هارون الرشٌد 4عن مكتب مماوالت ، بجهة :  53002

عن اتٌلٌه ،  53001برلم  23103110، لٌد فى  13333.333محمود جمال دمحم على لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 لسم-شمه-علوى مٌزانٌن-الدور االول-المحمودٌه مع شارع معمل الكتاكٌتبجهة : شارع ترعه 

عن مكتب  53013برلم  23103121، لٌد فى  133333.333احمد حسن السٌد حسن جادو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 لسم -شمه -عمارات ضباط مصطفى كامل 5هندسى ، بجهة : 

عن محل  53043برلم  23103122، لٌد فى  25333.333تاجر فرد ، رأس ماله ،   نبوٌه الهادى عبدالمطلب على  ، -  141

 لسم -فرش سٌارات ، بجهة : اول طرٌك عزبه الحجر العواٌد محل 

عن  53501برلم  23103131، لٌد فى  133333.333حسام ابراهٌم حسن الشابورى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 لسم -شمه  -االول علوى  -تٌن ابو ٌوسف  ش الكوٌ 1مماوالت ، بجهة : 

عن  53620برلم  23103132، لٌد فى  13333.333مٌنا نبٌل نصٌف تادرس عبدالملن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

ش  2بٌع كامٌرات مرالبه وشاشات الكترونٌه)ماعدا الكامٌرات الالسلكٌه وخدمات االمن والحراسه وخدمات االنترنت( ، بجهة : 

 لسم -محل شمال مدخل العمار  -سٌدى بشر بحرى  - 500

عن  53634برلم  23103133، لٌد فى  13333.333احمد عبدالسالم الحمادى عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 لسم -محل  -االرضى  -ش الحمادى نادى الصٌد  0جزاره ، بجهة : 

عن عموم االستٌراد و  53646برلم  23103133، لٌد فى  533333.333رأس ماله ،  دمحم عٌد دمحم فرج  ، تاجر فرد ،  -  145

 -( 2مكتب ) -العواٌد  -عزبه سكٌنه المدٌمه  1ش  22( ، بجهة :  6من المجموعه  36و الفمره  10التصدٌر ) ماعدا المجموعه 

 لسم

عن حظٌره  53655برلم  23103134، لٌد فى  21333.333صفٌه عبدهللا على عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 لسم -خلف الجمعٌه الزراعٌه منزل دمحم غزال  5/0لتربٌه و تسمٌن المواشً ، بجهة : ابٌس 

عن مكتب  53661برلم  23103134، لٌد فى  12333.333دمحم حامد حسن حسٌن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 لسم -عزبه الموظفٌن  -رع مسجد الموظفٌن متفرع من شا 3رحالت ، بجهة : 

عن مكتب  53603برلم  23103131، لٌد فى  5333.333خمٌسه سالمه دمحم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

 لسم-مكتب  -اللبان -المتوكل  10 - 16رحالت ، بجهة : 

عن بٌع  53110برلم  23103130، لٌد فى  5333.333محمود عبدالجواد ابراهٌم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

 لسم-( 4محل رلم ) -االرضى  -فول ، بجهة : امتداد مسجد المبارى خلف بنزٌنه بكري 

عن بماله  16410برلم  23103130، لٌد فى  53333.333فوزى عبد الخالك ابو زٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 لسم-الهانوفٌل-كومىشارع ال56وعطاره ، بجهة : 

عن بماله  16410برلم  23103130، لٌد فى  53333.333فوزى عبد الخالك ابو زٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

ونشاطه/ تمدٌم -شمه -الدور الثانى علوى  -العجمى بجوار مسجد الرحمن  21ش سوبر ماركت الصفا ن  12وعطاره ، بجهة : 

 لسم -2314/0/14وتارٌخ افتتاح المحل فى -حرف الصغٌرهاستشارات فنٌه فى ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  53121برلم  23103130، لٌد فى  3333.333راشد عبدالمجٌد راشد عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 -برج الرباب  -سعٌد بجوار صٌدلٌه دكتوره / صفاء  -حلوٌات و هرٌسه ، بجهة : ش الهانوفٌل الرئٌسى امام الجمعٌه االستهالكٌه 

 لسم -محل 

برلم  23103113، لٌد فى  13333.333دمحم نادى ابو الحمد احمد )كافٌترٌا النادى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

عن تحضٌر وبٌع المشروبات الساخنه والبارده ومطعم لتجهٌز وبٌع المؤكوالت ، بجهة : ناصٌه شارع عثمان شكرى مع  53165

 لسم-4محل رلم -السٌوف-الفتاح الشعشاعى مع شارع د /مصطفى شارع عبد

 53114برلم  23103113، لٌد فى  13333.333سعد عبد الهادى عبد المادر مبرون شتا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 -محل-ام مسجد الشتوربحرى طرٌك اسكندرٌه ام 31عن بماله ومحل لتمدٌم المشروبات البارده والساخنه ، بجهة : برج العرب ن 

عن  53101برلم  23103111، لٌد فى  133333.333ابانوب اٌوب صبرى وسٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

شمال  45من ش  33ش عطٌه الزعٌري من ش  24مماوالت عمومٌه مع الشركات بنظام الخصم والتحصٌل ، بجهة : ش 

 لسم -الثالث  -العصافره لبلى 

عن  53010برلم  23103114، لٌد فى  25333.333شعبان على حسن البندارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على  -  156

 لسم -شمه  -االصالح الفلكى  16ش  5مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

، لٌد فى  25333.333  البندارى للمالبس الجاهزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،-على شعبان على حسن البندارى  -  151

 لسم -شمه  -االصالح الفلكى  16ش  5عن مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة :  53010برلم  23103114

عن مكتب رحالت  53040برلم  23103116، لٌد فى  5333.333حامد على احمد حجاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 لسم -برج السالم  -ش محمود حجازى  25، بجهة : 

، لٌد فى  21333.333نصار دمحم نصار ضٌف هللا احمد )نصار لخدمات المحمول(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 لسم-محل-الدور االرضى-امبروزو-شارع ابى اٌوب 31عن خدمات محمول ، بجهة :  53010برلم  23103121

عن فطاطرى  53035برلم  23103121، لٌد فى  5333.333، رأس ماله ،   عالء فتوح عبدالبر ابو زهره  ، تاجر فرد -  163

 لسم - 3محل  -االرضى  - 213تنظٌم شارع ابو ورده وحاره نمره  5شعبً ، بجهة : 

عن مخبز افرنجى  53014برلم  23103121، لٌد فى  12333.333سٌد احمد حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 لسم -عمر بن الخطاب  ش 20، بجهة : 

عن ادوات  53036برلم  23103122، لٌد فى  21333.333سامح سٌد ابومجلى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 محل -برج العرب المدٌم  -صحٌه و ادوات كهربائٌه ، بجهة : ش فكرى ابوطالب المرٌه بجوار مصوغات كرٌم 

عن مكتب رحالت  53044برلم  23103122، لٌد فى  12333.333جر فرد ، رأس ماله ،  مراد احمد ابراهٌم دمحم  ، تا -  163

 لسم-محل-االرضى-سٌدى بشر لبلى-خلف شركه ادفٌنا 65شارع  26، بجهة : 

عن  53055برلم  23103124، لٌد فى  13333.333احمد عبد العاطى محمود متولى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 لسم-العصافره-بجهة : شارع المالزم بسٌونى محمودخردوات ، 

عن مكتب  53000برلم  23103120، لٌد فى  5333.333نجالء زكرٌا مبرون على عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 لسم -محل  -العواٌد بجوار الباشا  -ش العزٌز البدٌع  2رحالت ، بجهة : 

 51333برلم  23103120، لٌد فى  13333.333خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالغنى ابراهٌم عبدالغنى على -  166

 لسم -محل  -عن تعبئه مواد غذائٌه ، بجهة : ش الرحامنه العمومى بجوار وكاله الخضار طرٌك منشٌه االولاف االصالح 

عن  51321برلم  23103120 ، لٌد فى 533333.333دامى نصر هللا دامى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 لسم-أكتوبر 6( ، بجهة : شارع مسجد نصر هللا متفرع من 10والمجموعه  6من المجموعه  36استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

عن  51363برلم  23103131، لٌد فى  1333333.333عبدالرحٌم سعٌد حامد عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 لسم -محل  -طوسون  25مزلمان البحرٌه من ش  25ش  1لمشروبات البارده و الساخنه ، بجهة : بوفٌه لبٌع ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  51350برلم  23103133، لٌد فى  13333.333عمرو دمحم محمود دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  160

 ملس-محل-الدور االرضى-سٌدى بشر بحرى-شارع خلٌل حماده 0طرح ، بجهة : 

عن تخلٌص  51341برلم  23103133، لٌد فى  13333.333حسن موسى لطب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

غرفه )وحده  -الخامس  -جمركى وشحن وتفرٌغ والخدمات اللوجٌستٌه ، بجهة : مبنى النصر االدارى خلف مستوصف بن خلدون 

 لسم-( 535

برلم  23103131، لٌد فى  21333.333عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مبرون عبدالعزٌز مبرون عبدالعزٌز -  111

 لسم -محل  -شارع السٌد دمحم كرٌم  20عن كوافٌر ، بجهة :  51316

عن تورٌد  51311برلم  23103131، لٌد فى  13333.333ساره سعٌد احمد عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم -شمه  -الثانى  -اعلى مسجد الوصٌه  -طرٌك اسكندرٌه مطروح  10.5وسف العجمى نمواد غذائٌه ، بجهة : ابوٌ

،  133333.333دمحم احمد فوزى محمود ابوالسعد ) ابوالسعد لعموم المماوالت و التشطٌبات (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

متفرع من ش النصر امام جرٌن بالزا  1ش  15ة : عن عموم المماوالت و التشطٌبات ، بجه 53020برلم  23103122لٌد فى 

 لسم -سموحة 

عن تورٌدات  53613برلم  23103132، لٌد فى  12333.333اشرف خلٌل عباس شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 لسم -مه امام السلم ش -السادس علوى  -المستشارٌن امام سما للمماوالت  25من ش  0فى مجال الكهرباء المٌكانٌكا ، بجهة : ش 

عن تصمٌم و  53615برلم  23103132، لٌد فى  13333.333دمٌانه ولٌم شولى مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 شمه -االول  -تفصٌل و بٌع االزٌاء ، بجهة : ش مسجد الرحمن من ش دمحم نجٌب سٌدى بشر 

عن بٌع  53630برلم  23103133، لٌد فى  1333.333ماله ،   محمود احمد خلف هللا لاسم  ، تاجر فرد ، رأس -  116

 لسم -محل  -تنظٌم  233ش خالد بن الولٌد سٌدى بشر بحرى سابما  161المالبس المستعمله ، بجهة : 

عن  53614برلم  23103131، لٌد فى  133333.333هشام طارق عبدالمنعم الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 مكتب -الرمل المٌري  -ش عمر المختار  11الت ، بجهة : مكتب رح

، لٌد فى  13333.333شٌماء ممدوح عبدالمجٌد الخولى )بٌوتى سنتر شٌماء الخولى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 لسم -محل  -الحضره البحرٌه  -ش عبدالكرٌم الخطابى  41عن كوافٌر حرٌمى ، بجهة :  53601برلم  23103130

عن  53130برلم  23103130، لٌد فى  33333.333مفتاح عبدالعزٌز عفٌن مفتاح عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 لسم -خلف بنزٌنة موبٌل بجوار مدرسة مراٌت 3لطع غٌار سٌارات ، بجهة : ن 

 53136برلم  23103130ٌد فى ، ل 133333.333احمد سعد مختار احمد جعفر )السعد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

خلف سنترال البد اول مدخل المساكن  -مرغم خلف مدخل عبدالمادر  -عن تصنٌع اكٌاس بالستٌن ، بجهة : طرٌك البتروكٌماوٌات 

 لسم -مصنع  -

ره عن حظٌ 53130برلم  23103130، لٌد فى  23333.333جابر جالل زٌنهم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 لسم-ومزرعه مواشى وانتاج البان ، بجهة : خورشٌد شارع السوق

عن تحضٌر و بٌع  53153برلم  23103113، لٌد فى  2333.333منال دمحم االمام ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 لسم -محل  - العواٌد -عزبه الملعه  -ش االٌمان من العزٌز البدٌع  34مشروبات ساخنه و بارده ، بجهة : 

عن بٌع  53163برلم  23103113، لٌد فى  13333.333دمحم صبري ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 لسم-محل -االول علوى -الحضره الجدٌده -ش الزهور ناصٌه ش السادات  14اكسسوار كمبٌوتر ، بجهة : 

عن  53021برلم  23103115، لٌد فى  13333.333أس ماله ،  سامى السٌد حنفى السٌد رشوان  ، تاجر فرد ، ر -  104

 -مصنع -سٌدى بشر بحري -من دمحم نجٌب  555مصنع مالبس )ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : تماطع ش  الفخرانى مع ش 

 لسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مشغل  53062برلم  23103111، لٌد فى  21333.333ابراهٌم سعد ناشد مشرلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 لسم -اكتوبر السرٌع بجوار معهد دمحم رجب  6لتدوٌر الخٌوط ، بجهة : عزبة االولاف مدخل 

برلم  23103111، لٌد فى  13333.333نعمه حسٌن فتح هللا المصرى)بوفٌه المصرى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 لسم - 2محل رلم  -الدور االرضى  -اء الراس السود -ش مصطفى كامل  530عن بوفٌه ، بجهة :  53010

برلم  23103121، لٌد فى  53333.333دمحم طه احمد عرابى )مكتب عرابى للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 لسم -شمه  -الرابع  -اعلى جٌالتى فرٌسكا امام فندق طلعت  0ش  151عن مكتب رحالت ، بجهة :  53030

عن مكتب  53030برلم  23103121، لٌد فى  13333.333 حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسٌن ابراهٌم دمحم -  100

 لسم-المبارى-شارع النظام 11خدمات اللٌموزٌن وتؤجٌر السٌارات )ما عدا محافظات شمال وجنوب سٌناء( ، بجهة : 

 23103122، لٌد فى  133333.333ماله ،   ولٌد شحات ابوالعال عبدالنعٌم )ابوالعال للمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس -  100

 لسم -شمه  -عن مماوالت ، بجهة : بجوار مسجد الشرلاوى عزبه ابراهٌم صالح  53030برلم 

عن تاجٌر  53065برلم  23103124، لٌد فى  13333.333محمود غنٌم رجب الصافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 لسم -محل  -ار المشارٌع اول طرٌك الطابٌه سٌارات ، بجهة : المعموره البلد بجو

عن بماله جافه ، بجهة  53016برلم  23103125، لٌد فى  5333.333هدى دمحم دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 لسم -محل  -الدور االرضى  -عزبه الخروعه  -بجوار مدرسه الشهٌد احمد حمدى  -: المراغى 

برلم  23103124، لٌد فى  12333.333عبدالفتاح حزٌن )حزٌن للنمل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد السٌد حسن -  102

 لسم - 636شمه  -سموحه  -ش اسماعٌل سرى  41عن نمل ، بجهة :  53063

عن  53005برلم  23103125، لٌد فى  53333.333فاطمه دمحم عبدالفتاح دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 لسم -محل  -تاجٌر سٌارات مالكى لحساب الغٌر ، بجهة : ش الكابالت بجوار كوافٌر حبٌبه و جوار الراوى 

عن صٌدلٌه ،  51335برلم  23103120، لٌد فى  53333.333دمحم احمد دمحم محمود شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 لسم -حل م -ش الهداٌا عماره الخلٌج الهداٌا  23بجهة : 

عن  51326برلم  23103120، لٌد فى  133333.333دمحم ابراهٌم صدلى احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

تورٌد االدوات المدرسٌه والكتابٌه بانواعها ومستلزماتها واحبار الطباعه وادوات النظافه واجهزه الكمبٌوتر والطابعات 

التورٌدات فى مجال النشاط  -لخشبً ومستلزماته واالدوات الرٌاضٌه والمنزلٌه ومستلزماته والبروجٌكتورات واالثاث المكتبً وا

والتوكٌالت التجارٌه والمماوالت والكٌماوٌات والمكمالت الغذائٌه ومستحضرات التجمٌل وتجاره معدات ومستلزمات المزارع 

انشاء وتشغٌل واداره وصٌانه حمامات السباحه بكافه مساحاتها ، السمكٌه وادارتها واداره المطاعم والكافٌهات وتجاره مستلزماتهم و

 لسم -22شمه رلم  -الدور الثانى  -سموحه  -تعاونٌات سموحه  112بجهة : 

عن مكتب  53503برلم  23103131، لٌد فى  23333.333محمود السٌد دمحم مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 لسم -( 5شمه ) -فتى الجدٌده ش ارض الم 35رحالت ، بجهة : 

عن تورٌد  53635برلم  23103131، لٌد فى  133333.333دمحم جمعه ادرٌس عبد العلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

 لسم-مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع متفرع من شارع الجٌش

عن معرض بٌع  53651برلم  23103134، لٌد فى  2333.333أس ماله ،  مٌالد ظرٌف ثابت بشاى  ، تاجر فرد ، ر -  100

 لسم -محل  -االرضى  -رمل ثان  -شرق سموحه الرابعه الناصرٌه  3623ستائر ، بجهة : 

عن خدمه  53611برلم  23103131، لٌد فى  12333.333اسامه السٌد حسٌن دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 محل -االرضى -بجهة : ش مرالٌا نجع العماري امام استراحه المشٌر وحسن عالم برج العرب المدٌم  السٌارات ،

عن معرض بٌع  53601برلم  23103131، لٌد فى  13333.333معز رمضان السٌد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 لسم -ماٌو  15طرٌك  -خلف بنزٌنه موبٌل -ش مسجد حاتم  -تعاونٌات سموحه 2حلوانى لمنتجات الغٌر ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن الومٌتال و  53134برلم  23103130، لٌد فى  13333.333احمد السٌد دمحم عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

UPVC  لسم -محل  -الملن  16ش  -، بجهة : جوار لهوة الوصاٌا 

عن تجاره اسمنت  53113برلم  23103130، لٌد فى  53333.333،  سعٌد غرٌب دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  232

 لسم -د  -ج -ب -وحدات ا -االول علوى  -سموحه  -ش زكى رجب  41و حدٌد ، بجهة : 

عن مكتب  53141برلم  23103130، لٌد فى  3333.333احمد جابر احمد كمال الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 لسم-شمه-نجع العرب-ارع االمام الشافىش 11رحالت ، بجهة : 

 53140برلم  23103130، لٌد فى  13333.333عماد الدٌن ٌحى عبد الرازق دمحم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 لسم-محل-عن تجاره اخشاب ، بجهة : شارع المبطان رضا ذكى الرابعه الناصرٌه المدخل الثانى

عن  53123برلم  23103130، لٌد فى  12333.333ل الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدهللا دمحم دمحم كام -  235

 لسم -محل  -العواٌد  - 5ارض فرحات نمره  -خردوات ، بجهة : عزبه محسن الكبرى 

 عن خردوات ، 53101برلم  23103114، لٌد فى  12333.333مروة سعٌد دمحم عسران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 لسم -ش شوكت باكوس من ش زهران رشدى  2بجهة : 

عن مكتب  53012برلم  23103114، لٌد فى  13333.333على جابر عامر احمد عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 لسم -رحالت ، بجهة : ش مٌدان بجوار صٌدلٌة سامى عبدالموى متفرع من ش مٌدان الدخٌلة 

 23103115، لٌد فى  12333.333المرٌدى)صٌدلٌه د / بسام بسٌونى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بسام بسٌونى بسٌونى  -  230

 لسم -محل  -الراس السوداء  -عن صٌدلٌه ، بجهة : ش السٌده  عائشه عزبه الشامى  53043برلم 

عن مكتب  53054برلم  23103116، لٌد فى  133333.333مجدى جرس بشاى مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

 لسم -شمه  -الخامس  - 16ش عمرو بن العاص من ش اسكوت من ش  6مماوالت ، بجهة : 

عن  53055برلم  23103116، لٌد فى  13333.333السٌد احمد السٌد احمد الجابرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 لسم-السٌوف-شارع حلمى جمعه سلٌمان 11جزاره ، بجهة : 

عن االلومٌتال  53014برلم  23103111، لٌد فى  13333.333خمٌس انور خلٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لسم -المندرة لبلى  -و الدٌكور ، بجهة : ش صٌدلٌة نور من ش النبوى المهندس 

برلم  23103110لٌد فى ،  53333.333حنان عبد الحمٌد محمود محمود المصاص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 لسم -محل  -االرضى  -بولكلى  -ش ابراهٌم راجى  11&15عن تجهٌز وتحضٌر وبٌع الماكوالت الساخنه ، بجهة :  53006

عن  53003برلم  23103110، لٌد فى  53333.333بسنت جمال صبحى على رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

شمه  - 0الدور  -برج الرٌان  -ابراج رٌاض العمار  524ا عدا االدوٌه و مكوناتها( ، بجهة : تورٌد اجهزه و مستلزمات طبٌه )م

 لسم - 031رلم 

 53003برلم  23103110، لٌد فى  133333.333نصر عبدالممصود مصطفى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 لسم -زبة محسن الكبرى العواٌد ش ضٌوف الرحمن ع  15عن تورٌدات غذائٌة و مماوالت ، بجهة : 

عن  53031برلم  23103121، لٌد فى  5333.333مصطفى مدحت دمحم الحبشى سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 لسم -محل  -االبراهٌمٌه  -ش االعشى  25بٌع اسمان مملحه ، بجهة : 

عن توزٌع مالبس  53023برلم  23103121، لٌد فى  53333.333عبٌر دمحم سعٌد عٌنو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 لسم-2محل رلم-الدور االرضى-شارع المشٌر احمد اسماعٌل 31شارع هانى على كامل و  2لطنٌه ، بجهة : 

عن تجاره  53042برلم  23103122، لٌد فى  13333.333وفاء دمحم فتحى سالم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

ٌسار مدخل  1ش مصعب بن عمٌر من شارع هدى االسالم سٌدى بشر لبلى محل  32وتشمل الزٌوت بالتجزئه ، بجهة : البماله 

 لسم -العمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع مالبس  53053برلم  23103124، لٌد فى  15333.333دمحم شعبان احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 لسم -محل  -طرٌك الحرٌه  353جهة : جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، ب

عن مطعم فول و  53004برلم  23103125، لٌد فى  13333.333دمحم عامر جمعه اعمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 لسم -محل  -ش جمال عبدالناصر  13فالفل ، بجهة : 

عن بٌع  53003برلم  23103120، لٌد فى  5333.333مصطفى على دمحم احمد النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 لسم -ش هلش مطار النزهة  5لطع غٌار سٌارات وبٌع زٌوت ، بجهة : 

عن بٌع  53144برلم  23103124، لٌد فى  13333.333اسماء رجب عبد الحمٌد غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 لسم-خالد بن الولٌد مٌامى 56مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع 

عن بٌع  53144برلم  23103124، لٌد فى  13333.333اسماء رجب عبد الحمٌد غازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

ونشاطه/تصنٌع مالبس جاهزه )ما عدا المالبس -السٌوف-مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع ٌاسر بن عامر

 لسم-2310/5/33ارٌخ افتتاح المحل فى وت-العسكرٌه(

عن بٌع خردوات  53014برلم  23103125، لٌد فى  13333.333عزت محمود سالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 لسم-باكوس-صفر-شارع السمٌفه من شارع مصطفى كامل 30ومستلزمات مصاٌف ، بجهة : 

عن تجاره  51311برلم  23103120، لٌد فى  13333.333س ماله ،  باسم على عٌسى حسن  ، تاجر فرد ، رأ -  224

 لسم -(2محل ) -الهانوفٌل  -المالبس الحرٌمى )ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش الهانوفٌل الرئٌسى امام مسجد دمحم موسى 

عن تجاره  51311رلم ب 23103120، لٌد فى  13333.333باسم على عٌسى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 لسم -(2محل ) -الهانوفٌل  -المالبس الحرٌمى )ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش الهانوفٌل الرئٌسى امام مسجد دمحم موسى 

 51343برلم  23103133، لٌد فى  13333.333هشام عبدالمنعم اسماعٌل ٌوسف سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 لسم -شمه  -الوردٌان  -ه ، بجهة : ش ابن سهالن عن تورٌد المش

عن مكتب  51331برلم  23103120، لٌد فى  53333.333احمد دمحم عبدالمنعم بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 لسم -( 0شمه ) -المٌزانٌن  -سموحه  -ش فٌكتور عمانوٌل  55دٌكور ، بجهة : 

عن تجاره  53026برلم  23103122، لٌد فى  6333.333اجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى حسن حسن عبدالنبى  ، ت -  220

 لسم -مخزن  -االرضى  -مواد غذائٌه ، بجهة : الرابعه الناصرٌه المدخل الثانى شارع الفتح 

تورٌد  عن 51356برلم  23103133، لٌد فى  133333.333دمحم السٌد دمحم احمد هنٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

 لسم-شمه-االول-بجوار ورشه النجاره عزبه سكٌنه الرمل ثانى 11مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع 

 23103131، لٌد فى  13333.333اسماعٌل فتحى اسماعٌل الصاوى)محمصات الصاوى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

الدور  -االبراهٌمٌه  -بجوار صٌدلٌه خلٌل ش الالجتٌه  -ش نوكراتٌس  51ٌم تنظ 34عن محمصه ، بجهة :  51310برلم 

 لسم - 2محل رلم  -االرضى 

عن جزاره  53056برلم  23103116، لٌد فى  23333.333عادل مسعود دمحم ابو الممصان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 لسم-1محل -االرضى-جمال عبد الناصر من 534و  540شارعى  163على  333بلدى ومشوٌات ، بجهة : 

عن  40036برلم  23103110، لٌد فى  1333.333محمود احمد اسماعٌل على عبد المولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 لسم-سٌدى بشر بحرى-شارع دمحم حماد جالل من شارع البكباشى العٌسوى 32كوافٌر حرٌمى ، بجهة : 

عن  40036برلم  23103110، لٌد فى  1333.333على عبد المولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود احمد اسماعٌل  -  233

ونشاطه/اعاده تدوٌر -شمه-الصاعد-االول ٌمٌن-المدٌم مٌدان مكه المكرمه العصافره لبلى 33شارع  0كوافٌر حرٌمى ، بجهة : 

 2310/3/21وتارٌخ افتتاح المحل فى -بالستٌن

عن تورٌد  53004برلم  23103110، لٌد فى  13333.333فى عسل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد محمود مصط -  234

 لسم-المندره-شارع الرحمن الرحٌم من شارع مسجد المالحه 12معدات مٌكانٌكٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بٌع مالبس  عن 53031برلم  23103121، لٌد فى  13333.333اسالم احمد عفٌفى سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 لسم -االزارٌطة  -ٌولٌو  26طرٌك  134جاهزة )ماعدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : 

عن بٌع وتوزٌع  53021برلم  23103121، لٌد فى  53333.333دمحم عنانى دمحم الشكعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

بجوار  21ٌه ومكوناتها( ، بجهة : خلف مستشفى المبره ن المستلزمات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل والمطهرات )ما عدا االدو

 لسم -شمه  -محمصه الرحمه 

عن تورٌد و بٌع  51331برلم  23103120، لٌد فى  53333.333عاصم دمحم احمد حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 لسم -مكتب  -ش غانم عبدالرحمن باكوس  4و صٌانة ماكٌنات التصوٌر و مستلزماتها ، بجهة : 

عن بٌع  53020برلم  23103122، لٌد فى  13333.333زٌنه مبرون عبدالموى ابو زٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

 لسم -محل  -محرم بن  -ش الدكتور صروف  43حداٌد ومسامٌر ، بجهة : 

عن رحالت  53000برلم  23103125، لٌد فى  13333.333نعمة امام عباس احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

 لسم -خورشٌد  -بسٌارات المنشاه فمط ، بجهة : خلف مسجد الخٌر من ش المدرسة المدٌمة 

عن بٌع  53066برلم  23103124، لٌد فى  13333.333اٌهاب ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 لسم - 4محل رلم  -البلد اول طرٌك المعموره الطابٌه خضار وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : المعموره 

عن  53061برلم  23103124، لٌد فى  53333.333نبٌل عبدالسالم حسن الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 لسم -مكتب  -ش عمل باشا سٌدى بشر  10مماوالت كهربٌه ومٌكانٌكٌه ، بجهة : 

عن  53062برلم  23103124، لٌد فى  23333.333لحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم جابر ابو الحلمان عبد ا -  242

 لسم-شمه-شارع ابن تمٌمه امام كلٌه الزراعه العواٌد 1اعمال الدٌكورات والتشطٌبات ، بجهة : 

عن  53050لم بر 23103124، لٌد فى  133333.333عبدالمحسن على عبدالمادر سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 لسم -ش الظاهر  51مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات  53013برلم  23103125، لٌد فى  13333.333سحر رجب احمد مصباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 لسم-الحضره-شارع عثمان عبد الكرٌم 1كهرومٌكانٌكٌه وصٌانه ، بجهة : 

عن تطرٌز  51303برلم  23103131، لٌد فى  5333.333تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد رشدى دمحم على رٌحان  ،  -  245

 لسم - 24الدور االرضى محل رلم  -ناحٌه الراس السوداء مشروع جولدن سٌتى  20وبٌع االلمشه والغزل ، بجهة : 

عن مكتب رحالت ،  53005 برلم 23103120، لٌد فى  5333.333اٌمان دمحم الشٌخ بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 لسم -شمه  -الهانوفٌل  -بجهة : ش المستشار دمحم لاسم من شارع االصدلاء 

عن  51324برلم  23103120، لٌد فى  13333.333حسٌن ابراهٌم اسماعٌل الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 لسم -محل  -الدور االرضى  -بجوار الكوبرى - ( باب العبٌد0مستلزمات االنتاج الحٌوانى ودواجن ، بجهة : ابٌس )

عن  51326برلم  23103120، لٌد فى  133333.333دمحم ابراهٌم صدلى احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

شمه رلم  -الدور الثانى  -سموحه  -تعاونٌات سموحه  112ولوازمها . )ماعدا اعمال الدعاٌا واالعالن واعمال الطباعه ( ، بجهة : 

 لسم -22

عن تجهٌز و  51353برلم  23103133، لٌد فى  13333.333مٌنا كمال رمزى ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

 لسم -محل  -سموحه  -ش كمال الدٌن صالح  10بٌع المشروبات الساخنه و البارده و تمدٌم معجنات و مٌاه غازٌه ، بجهة : 

عن  51363برلم  23103131، لٌد فى  3333.333سٌن سالمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود شعبان محمود ح -  253

 لسم -مسطح تجارى  -االلمان  -ابٌس  -مشغل مفروشات و خٌاطه ، بجهة : ش الكهرباء 

 53641م برل 23103133، لٌد فى  5333.333جٌالن سعد دمحم البٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -جٌالن سوفت بٌوتى -  251

 لسم-مٌامى-عن بٌوتى سنتر ، بجهة : شارع دمحم طاهر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  53602برلم  23103131، لٌد فى  12333.333اكرم دمحم فرٌد دمحم صبحى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 لسم -محل -نظارات ، بجهة : خلف مستشفى العامرٌه بجوار الفرع الفنى المدٌم 

، لٌد فى  53333.333(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  MAROOالحمٌد حسن صمر )ماروو بٌوتى سنتر مروه احمد عبد -  253

 لسم -محل  -ش مدارس المدس العماروه الصغرى  1عن كوافٌر حرٌمى ، بجهة : عماره الفرٌده  53131برلم  23103130

عن  53115برلم  23103130، لٌد فى  5333.333مصطفى سلٌمان دمحم عبدالحمٌد غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 لسم -ورشه  -ورشه نجاره بسٌطه ، بجهة : زاوٌه عبدالمادر خلف مصنع السالم ش مسجد الرحمن 

ابراهٌم فتحى ابوالحسن حسنٌن )ابراهٌم ابوالحسن لالستٌراد و تجاره االخشاب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

من  36و الفمره  10عن االستٌراد و تجاره االخشاب )فٌما عدا المجموعه  53113برلم  23103130، لٌد فى  533333.333

 لسم -مكتب  -الوردٌان  -برج جوهره النصر الوردى  -( ، بجهة : ش المكس و ناصٌه ابن سهالن 6المجموعه 

عن كافه ما  53110برلم  23103111، لٌد فى  13333.333مجدى سعد ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 لسم -محل  -ش مسجد ابوطاسه  5ٌصنع من العجٌن ما عدا البسكوٌت ، بجهة : 

عن خردوات  53111برلم  23103111، لٌد فى  13333.333شرٌف البدري احمد عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 لسم -انالوردٌ-ش االهوازى تماطع ش المفال 02وادوات منزلٌه ، بجهة : 

عن ادوات  53032برلم  23103114، لٌد فى  12333.333جوزٌف بدرى عبده رٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

 لسم-العصافره لبلى-مكرر شارع عمر المختار تماطع شارع سٌدى العرالى 45منزلٌه ، بجهة : 

عن مكتب  53033برلم  23103114، لٌد فى  5333.333اشرف سعٌد ابراهٌم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  250

 لسم -شمه -الثانى  -ش احمد ابو سلٌمان ارض الخواجه ابراهٌم  13رحالت ، بجهة : 

عن مماوالت  53105برلم  23103114، لٌد فى  133333.333عصام احمد محمود ناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 لسم -خورشٌد البحرٌة 33ن الش صٌدلٌة د ماز 1عمومٌة ، بجهة : 

عن صٌانه سفن  53051برلم  23103116، لٌد فى  25333.333على السٌد دمحم دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 لسم -شمه -فٌكتورٌا  -ش ملن حفنى  23وتورٌد مستلزمات لطع الغٌار ، بجهة : 

عن  53063برلم  23103111، لٌد فى  13333.333، رأس ماله ،   السٌد محمود ابراهٌم الخالدى  ، تاجر فرد -  262

 لسم -( 1محل ) -الحضره الجدٌده  -ش الرضوان من ش الجمٌزة  3خردوات ، بجهة : 

عن مخبز حر ،  53033برلم  23103121، لٌد فى  12333.333عزة محمود على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 لسم -خورشٌد  -ٌم الدٌاش ش ارض ابراه 13بجهة : 

برلم  23103125، لٌد فى  133333.333جابر عبدالرازق جابر عبدالرازق سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 لسم -سٌدى بشر لبلى  -العاشر من رمضان  16عن مكتب رحالت و مماوالت عمومٌة ، بجهة :  53015

، لٌد فى  13333.333صطفى لالجهزه الكهربائٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم مصطفى نور الدٌن على ٌالوت)الم -  265

 لسم-محل-سوق الدخاخنٌه 5عن بٌع اجهزه كهربائٌه ، بجهة :  51336برلم  23103120

عن بٌع  51331برلم  23103120، لٌد فى  23333.333محمود دمحم عبد الوهاب حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 لسم-1محل -سموحه-شارع االدٌب دمحم زٌتون 4ات كمبٌوتر )ما عدا االنترنت( ، بجهة : مستلزم

برلم  23103133، لٌد فى  13333.333دمحم مصطفى ابراهٌم منصور )المنصور للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 لسم -محل  -االرضى  -المنتزه ثان  -محسن الكبرى  1عن مكتب رحالت ، بجهة :  51342

عن  53500برلم  23103131، لٌد فى  13333.333عبد الرحمن ٌاسٌن كمال عبد اللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  260

 لسم-محل-ابو ٌوسف بحرى-شارع الكوثر من الحدٌد والصلب 4تجاره مواد غذائٌه وحلوٌات جمله ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 53641برلم  23103133، لٌد فى  53333.333فرد ، رأس ماله ،   عبدالحافظ ٌوسف عبدالحافظ مصطفى  ، تاجر -  260

 -ش الفخرانً من ش جمال عبدالناصر سٌدى بشر  63عن معرض بٌع و شراء و اٌجار و استبدال سٌارات لحساب الغٌر ، بجهة : 

 لسم - 3محل 

عن تورٌد  53654برلم  23103134 ، لٌد فى 5333.333احمد عبدالفتاح محمود علوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 -مكتب  -الثالث عشر  -سموحه الجدٌدة  -عزبه نصرالدٌن  -من ش النصر امام جرٌن بالزا  1ش  4مواد غذائٌه بالجمله ، بجهة : 

 لسم

عن مكتب  53610برلم  23103131، لٌد فى  12333.333مروه دمحم عبدالمجٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لسم -محل -العصافره لبلى  -عرامه  33ش المهاجرٌن من ش مسجد الواحد االحد متفرع من ش 26حالت ، بجهة : ر

عن تسوٌه  53606برلم  23103131، لٌد فى  5333.333دمحم عبدالهادى عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 لسم -محل  -االرضى  -الحضره الجدٌده  -ش بدر من الزهور  4فول ، بجهة : 

، لٌد  133333.333طارق دمحم عبدالمنعم على السمان )السمان لتورٌد المستلزمات الفندلٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

عن تورٌد مستلزمات فندلٌه)ما عدا تورٌد العماله( ، بجهة : ش الكابالت امام ممهى ٌاسر الجهٌنى  53600برلم  23103130فى 

 لسم -شمه  -ول علوى اال -

عن كوافٌر  53601برلم  23103131، لٌد فى  25333.333مروه سعد مسعود دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 لسم -محل  -شمال العصافره لبلى  45ش ام النور من ش  33حرٌمى ، بجهة : 

عن بٌع اسمان ،  53120برلم  23103130، لٌد فى  13333.333دمحم دمحم زكى شرابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 لسم-سٌدى بشر-مع امٌن خٌرت الغندور 1331بجهة : شارع 

عن كافٌترٌا ،  53132برلم  23103130، لٌد فى  23333.333سعٌده حسن احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 محل -االرضى  - بجهة : الكابالت خلف شركه الفورماٌكا بجوار ماركت البركه

عن مكتب  53156برلم  23103113، لٌد فى  53333.333سامح شكرى صادق اسخرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لسم-مكتب-طوسون-امام مزلمان البحرٌه 25شارع المحرله من شارع  3رحالت ، بجهة : 

عن  53022برلم  23103115، لٌد فى  133333.333عبدالحكٌم مبرون ابوزٌد مفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 لسم -برج اللوتس  -استثمار عمارى ، بجهة : طرٌك اسكندرٌة مطروح امام مدرسة االورمان ابوٌوسف لبلى 

عن حظٌره  53030برلم  23103115، لٌد فى  53333.333ولٌد عبدالمنعم على متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 لسم -حظٌره -: لرٌه التنمٌه بنجر السكر بجوار دٌرمارى مٌنا  مواشى ، بجهة

عن  53036برلم  23103115، لٌد فى  5333.333محمود عبدالمنعم جعفر على جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  203

 لسم -شمه  -الثانى  -ش مطوش باشا  24تخلٌص جمركى ، بجهة : 

عن تورٌدات  53023برلم  23103115، لٌد فى  13333.333تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد دمحم منصور جعفر  ،  -  201

 -ش لنال المحمودٌه البر المبلى حجر النواتٌه  14عمومٌه فى مجال المواد الغذائٌه و مستحضرات التجمٌل و المنظفات ، بجهة : 

 لسم -محل 

عن تورٌد مواد  53050برلم  23103111، لٌد فى  13333.333سعٌد ماهر دمحم ابو جهل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  202

 لسم-ارض الفضالى 11غذائٌه ، بجهة : لطعه رلم 

 23103111، لٌد فى  133333.333دمحم عبد السالم عبد الحمٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -السالم للمماوالت -  203

 لسم-ه مكررشارع جود 11عن مماوالت عمومٌه ، بجهة :  53012برلم 

عن  53013برلم  23103111، لٌد فى  13333.333ابراهٌم دمحم حنفى محمود البدرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  204

 لسم-محل-ارضى-سٌدى بشر-عماره السبعٌنى-شارع الشهٌد محمود مملد 10تجاره المصنوعات الجلدٌه جمله ولطاعى ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  53010برلم  23103111، لٌد فى  12333.333حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحمن حسن عبدالكرٌم  -  205

 لسم -محل  -االرضى  -سٌدىبشر بحرى  -ش البكباشى العٌسوى   53كافٌترٌا ، بجهة : 

عن  53010برلم  23103121، لٌد فى  133333.333كمال محمود دسولى عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  206

 لسم -الهانوفٌل  - 5مدخل  23عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : مساكن اى جى كاب بلون  مماوالت

عن تجاره  53045برلم  23103122، لٌد فى  133333.333جابر دمحم حسن غلوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 لسم - 1دٌد مع شارع الحرمٌن امام مارسٌلٌا محل وتوزٌع خامات العناٌه بالسٌارات ومغسله سٌارات ، بجهة : ش الملن الج

عن مكتب  53013برلم  23103125، لٌد فى  5333.333ٌاسر احمد عبدالغفار شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  200

 شمه -الثالث علوى  -سكٌنه الجدٌده  10رحالت وخدمة لٌموزٌن)ما عدا محافظات شمال وجنوب سٌناء( ، بجهة : ش 

عن  51332برلم  23103120، لٌد فى  13333.333شٌرٌن سالم محمود الحسٌنى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  200

 لسم -كلٌوباترا  -ش ابن بشٌر  6صٌانة و اصالح و بٌع موتوسٌكالت ، بجهة : 

عن كافٌه ،  53040رلم ب 23103124، لٌد فى  13333.333دمحم رضوان مطاوع سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  203

 لسم-محل دور ارضى-بجهة : شارع الحسن والحسٌن متفرع من شارع الشرلاوى الحضره الجدٌده

عن مكتب  53033برلم  23103122، لٌد فى  13333.333ماجد دمحم عبدالحمٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 لسم -سبورتنج  -ش زكرٌا غنٌم  161( ، بجهة : لٌموزٌن و رحالت)ما عدا محافظات شمال وجنوب سٌناء

برلم  23103122، لٌد فى  5333.333دمحم جهمى ابراهٌم داود )الجهمى للتعبئه والتغلٌف(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  202

-محل-وه الكبرىالجدٌد بجوار عماره سكر العمار 33عن تعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه ، بجهة : شارع متفرع من شارع  53041

 لسم

عن استثمار  53033برلم  23103122، لٌد فى  133333.333سعٌد امٌن عبده ثابت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  203

 -شمه  -المٌزان الذى ٌعلو االرضى  -العصافره بحرى  -عماري ، بجهة : ش متفرع من ش اطلس بجوار مصٌف الشرلٌه للدخان 

 لسم

عن بٌع  53001برلم  23103120، لٌد فى  13333.333امل عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسراء زكرٌا ك -  204

 لسم -محل  -الدور االرضى  -مصطفى كامل  -ش احمد كمال  43مالبس جاهزه ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن تصدٌر  53002برلم  23103120، لٌد فى  25333.333عمرو دمحم النادى دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

 لسم -شارع النرجس من العمده  13، بجهة : 

عن  53001برلم  23103125، لٌد فى  13333.333وسام مهنى احمد بٌومى رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  206

 لسم -محل  -ش مسجد الهداٌا  41صٌدلٌه ، بجهة : 

عن بازار ، بجهة :  51333برلم  23103120، لٌد فى  13333.333ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء دمحم احمد عل -  201

 لسم-السٌوف-شارع وادى الملون اتحاد مالن الكرامه 1

عن مغسله سجاد  51310برلم  23103120، لٌد فى  5333.333خالد محمود دمحم ابوعمره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  200

 لسم -محل  -بجوار لسم المنتزه ثالث  -المدخل على الشارع  -ش كوبرى البرنس الرئٌسى  13جهة : و مفروشات ، ب

عن تورٌدات  51333برلم  23103120، لٌد فى  5333.333فتحى عطاهللا سالم برٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  200

 لسم -محل -اء الراشٌدٌن نشاره الخشب ، بجهة : كٌنج مرٌوط عزبه السالم بجوار مسجد الخلف

عن  51334برلم  23103120، لٌد فى  13333.333خالد شرٌف دمحم لطفى حسن خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 لسم -محل  -كلٌوباترا  -ش دارا  12تعبئه ٌدوٌه و بٌع حلوى جافه ، بجهة : 

 51355برلم  23103133، لٌد فى  133333.333ماله ،   عبد العاطى الصغٌر عبد العظٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس -  331

 لسم-شمه-بعد مشمس طوسون 25عن مماوالت عمومٌه وتورٌد مواد البناء ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  53051برلم  23103124، لٌد فى  13333.333صٌدلٌه د/ دمحم نبٌل السٌد الجنٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 لسم - 22محل رلم  -للتعمٌر صٌدلٌه ، بجهة : ابراج مصر 

عن  53060برلم  23103125، لٌد فى  25333.333مصطفى احمد مصطفى فهمى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 لسم - 3شمه رلم  -الثالث  -مٌدان التحرٌر  13تورٌدات صناعٌه ، بجهة : 

عن استٌراد و  53010برلم  23103125، لٌد فى  533333.333عماد فارس عبدالسٌد حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 لسم -شمه  -سٌدى بشر  -ش بالل بن رباح  5( ، بجهة : 6من المجموعه  36و الفمره  10تصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

عن  53000برلم  23103120، لٌد فى  233333.333محمود دمحم على دمحم السٌد ابو على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 -( 3شمه ) -السادس  -السٌوف شماعه  -مماوالت مدنٌه وكهربائٌه مع الجهات الملزمه بالخصم واالضافه ، بجهة : ش ادٌب معمد 

 لسم

عن تفصٌل ستائر  51310برلم  23103120، لٌد فى  13333.333احمد رجب دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 لسم -محل  -العصافره لبلى  - 45من ش  4ش  3رلم  شمال المدخل 23، بجهة : 

عن بٌع مالبس  51330برلم  23103120، لٌد فى  13333.333انوار دمحم السٌد شٌبوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 لسم -جاهزة ) ماعدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : بجوار السنترال المعمورة البلد 

عن مكتب  51345برلم  23103133، لٌد فى  5333.333هللا مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رباب ابراهٌم عبد -  330

 لسم -محل  -الفلكى  -رحالت ، بجهة : ش مسجد عباد الرحمن 

عن مماوالت ،  51351برلم  23103133، لٌد فى  253333.333سعاد محمود فضل السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  330

 لسم-محل-لطاهره شارع من شارع احمد تٌسٌر العصافره بحرىبجهة : برج ا

عن حفر  53002برلم  23103110، لٌد فى  13333.333منى احمد دمحم احمد ابو جازٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 لسم-شمه-الدور االول-متفرع من شارع ملن حفنى 251تنظٌم بحاره  13المطعه رلم  2خشب باللٌزر ، بجهة : 

عن بٌع  53034برلم  23103121، لٌد فى  13333.333حسٌن على الهادى على خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 لسم -محل شمال مدخل العمار  -برج السمان  -منظفات ، بجهة : ارض تشاكوس ش ابن سالمه 

برلم  23103121، لٌد فى  13333.333ه ،  سٌد احمد عبد العزٌز سٌد احمد سلٌمان عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  312

 لسم-محل-ارضى-سموحه-تنظٌم توت عنخ امون 206عن سوبر ماركت ، بجهة :  53011

عن  53053برلم  23103124، لٌد فى  12333.333احمد عبد العزٌز السٌد محمود امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 لسم-محل-ابو لٌر-شارع خالد بن الولٌد 2بجهة :  تحضٌر وبٌع المشروبات البارده والساخنه ،

عن بمالة جافة  53054برلم  23103124، لٌد فى  53333.333رزق مصطفى رزق جادو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 لسم -ش سٌبوٌه فٌكتورٌا  41، بجهة : 

عن صٌدلٌه  53061برلم  23103124، لٌد فى  53333.333ساره دمحم دمحم مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 لسم -الصبحٌه  -الحضره الجدٌده  -ش العمده  23، بجهة : 

عن  53011برلم  23103125، لٌد فى  133333.333حسام الدٌن اسامة صالح لناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 لسم -ش على الحمالوى  6مماوالت ، بجهة : 

عن تصنٌع ٌفط  53003برلم  23103125، لٌد فى  5333.333حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن ابراهٌم  -  311

 لسم -عمار  -ش الحجارى  14بالستٌن )ماعدا اعمال الدعاٌه و االعالن و اعمال الطباعه( ، بجهة : 

عن استثمار  51331برلم  23103120، لٌد فى  133333.333دمحم خمٌس دمحم بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  310

 لسم -( 2شمه ) -االول علوى  -عمارى ، بجهة : ش عزبه محسن الصغرى امام الصرف الصحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  51322برلم  23103120، لٌد فى  53333.333اسالم وسام دمحم ٌسرى على سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  310

 لسم -شمه  -الثانى  -لكٌنج الكابالت بجوار مسجد الصفاء بعد جنٌنه منصور توزٌع الزٌوت المستهلكه و المستعمله ، بجهة : ا

عن بٌع  51311برلم  23103120، لٌد فى  12333.333شٌماء محمود ركابى مغازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 لسم -محل  -سابما(  14ش الظاهر بٌبرس ابولٌر )عمار  30لحوم مجمده ودواجن ، بجهة : 

عن خٌاطه  51360برلم  23103131، لٌد فى  5333.333عزٌزه جابر حسن حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 لسم -محل  -السٌوف شماعه  -ش مصطفى نظٌف  63، بجهة : 

عن نمل  51354برلم  23103133، لٌد فى  533333.333ضحى ٌوسف عامر على ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 لسم -شمه  -الدور الثالث  -برى وبحرى وتورٌدات عمومٌه فى مجال النشاط ، بجهة : ش المشتل غرب مشروع الكوثر ابوٌوسف 

عن  51365برلم  23103131، لٌد فى  13333.333امال ابراهٌم على ابراهٌم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 لسم - 24محل  -بارى ش ابن سهالن ل 1صالون حالله ، بجهة : بلون 

عن  53631برلم  23103131، لٌد فى  5333.333خالد فتحى عبدالفتاح السٌد الحالله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 لسم -محل  -االرضى  -ش البصره تماطع شارع عرفان  1اكسسوار موباٌل ، بجهة : 

عن بٌع  53623برلم  23103132، لٌد فى  13333.333ه ،  عبد الفتاح السٌد حسن لناوى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  325

-1محل -شارع عدى بد زٌد جلٌم ٌسار مدخل العمار 2وتحضٌر المشروبات البارده والساخنه وبٌع السندوتشات والعصائر ، بجهة : 

 لسم

عن  53625برلم  23103132، لٌد فى  533333.333دمحم احمد فإاد محمود سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

مسطح -ارض مجمع أ مساكن ضباط سٌدى بشر لبلى 5( ، بجهة : 10والمجموعه  6من المجموعه  36استٌراد )فٌما عدا الفمره 

 لسم-تجارى

دمحم محمود محمود دمحم على شومان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -شومان لتورٌد وتجاره الموبٌلٌات واالدوات المنزلٌه -  321

-عن تجاره وتورٌد الموبلٌات واالدوات المنزلٌه ، بجهة : شارع سلٌم لبطان 53645برلم  23103133، لٌد فى  53333.333

 لسم

 53664برلم  23103134، لٌد فى  13333.333ٌونس عبداللطٌف عبده عبداللطٌف ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  320

 لسم -محل  -ثالث ثان  -المالحه بجوار مسجد الصحابه  -عزبه سركٌس عن مستلزمات انتاج حٌوانى و داجنى ، بجهة : 

عن حلوٌات  53600برلم  23103131، لٌد فى  5333.333فوزى لحظى بخٌت غبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  320

 لسم -عزبه مطار النزهه خلف مطابع محرم محل  33وسجائر ومٌاه غازٌه ، بجهة : ش 

عن كوافٌر  53112برلم  23103130، لٌد فى  15333.333رج امٌن حناهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جٌهان جو -  333

 لسم - 6محل  -غٌط العنب  2بشاٌر الخٌر  15حرٌمى ، بجهة : بلون 

عن  53136برلم  23103130، لٌد فى  13333.333دمحم رجب احمد مصطفى عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 لسم-سٌدى بشر بحرى-شارع فاروق عبد الوهاب 02د وتجاره وبٌع وشراء الموبٌلٌات المستعمله ، بجهة : تورٌ

عن بٌع  53140برلم  23103130، لٌد فى  13333.333دمحم جمال عبد المغٌث بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 لسم-محل-سٌدى بشر-أ شارع الماهره 5مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن  53130برلم  23103130، لٌد فى  133333.333سمٌره شعبان احمد مرسال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 لسم-محل -الرئٌسى خلف كافٌترٌا الحسن والحسٌن طوسون  25تورٌدات مواد غذائٌه وتاجٌر كافٌترٌات ، بجهة : ش

عن  53154برلم  23103113، لٌد فى  25333.333تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد محمود دمحم الشبلى  ،-الشبلى -  334

 لسم-شارع الماضى جمال الدٌن 13تصدٌر وتصنٌع احذٌه ، بجهة : 

عن حلوانى  53020برلم  23103115، لٌد فى  13333.333كامٌلٌا متولى صدٌك ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 لسم -محل  -رشدى  -احمد شولى  163و مخبوزات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  53061برلم  23103111، لٌد فى  13333.333رجب احمد السٌد نورالدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 لسم -محل  -االرضى  -الحضره المبلٌه  -ش المفٌد  21مفروشات ، بجهة : 

عن مطعم  53064برلم  23103111، لٌد فى  13333.333 دمحم على على محمود شباره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  331

 لسم -( 4محل ) -غٌط العنب  2بشاٌر الخٌر  16فول وفالفل ، بجهة : بلون 

عن تورٌد لطع  53065برلم  23103111، لٌد فى  13333.333وحٌد خمٌس احمد جوهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  330

 لسم-حسٌن خلف مسجد السمٌع البصٌر شارع على 516غٌار السٌارات ، بجهة : 

عن  53000برلم  23103110، لٌد فى  12333.333عبدالمإمن جمال مجاهد عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  330

 لسم -( ٌمٌن المدخل 3محل ) -برج الٌاسمٌن  -السٌوف بحرى  43ش  20جزاره ، بجهة : 

عن خدمة  53001برلم  23103110، لٌد فى  25333.333فرد ، رأس ماله ،  كارولٌن اسحك توفٌك انٌس  ، تاجر  -  343

 لسم -ش مسجد السالم سٌدى بشر  66لٌموزٌن ) فٌما عدا شمال و جنوب سٌناء ( ، بجهة : 

عن مكتب  53024برلم  23103122، لٌد فى  13333.333رانٌا محمود حامد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 لسم -ابٌس  -بجهة : ش عزبة الموظفٌن رحالت ، 

عن تورٌد االدوات  53043برلم  23103122، لٌد فى  13333.333دمحم فتحى دمحم فتحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 لسم-شمه-الدور االول-شارع مصطفى ماهر جلٌم اول علوى 13الصحٌه ، بجهة : 

عن  53006برلم  23103125، لٌد فى  12333.333جر فرد ، رأس ماله ،  عبداللطٌف عبداللطٌف دمحم لطفى  ، تا -  343

 لسم -محل  -مٌدان الساعه  -ش البخارى  15اصالح غساالت ، بجهة : 

عن  53064برلم  23103124، لٌد فى  5333.333احمد دمحم كامل مختار السوٌركى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 لسم - 22محل رلم  -خلف البوسته مساكن شعبٌه  533ش مسجد ناجى امتداد ش  1، بجهة : ورشه تصلٌح المعدات البحرٌه 

عن بماله عامه ،  53004برلم  23103120، لٌد فى  133333.333دمحم محمود دمحم دهب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 لسم -محل  -مصطفى كامل  -ش جابر مبارن  32بجهة : 

عن مكتب  53003برلم  23103120، لٌد فى  5333.333طٌه منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى متولى ع -  346

 لسم -مكتب  -االرضى  - 0/4رحالت ، بجهة : ابٌس 

، لٌد فى  5333.333سماح ضٌف امبارن ابراهٌم)سماح ضٌف لبٌع لطع غٌار سٌارات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

العصافره بحرى  -بٌع لطع غٌار سٌارات ، بجهة : تماطع شارع ملن حفنى مع ش حنفى االبٌض  عن 51312برلم  23103120

 لسم -( 4محل) -

عن بٌع مالبس  53503برلم  23103131، لٌد فى  23333.333ادهم احمد اٌمن دمحم هٌكل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  340

محل  -االرضى  -برج رٌتاج  -العجمى  -رٌك مطروح ناصٌه رٌدمبكس و نص ط 10)فٌما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ن 

 لسم -( 4)

عن مالبس  53501برلم  23103131، لٌد فى  13333.333لطفى احمد عبد العزٌز رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  340

 لسم-0محل -شدس-شارع اسحاق 10جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : امام 

عن بٌع  53633برلم  23103131، لٌد فى  13333.333عبدهللا ابراهٌم السٌد السٌد غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 لسم -ش عبدالجلٌل سعد متفرع من شارع االلبال محل  23مالبس اطفال جاهزه ، بجهة : 

عن مطعم فول  53132برلم  23103130، لٌد فى  1333.333عبٌر حافظ دمحم حافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 لسم-شمه  -مسجد المراغى الجدٌده خورشٌد  11وفالفل ، بجهة : ش

عن بٌع خضار  53130برلم  23103130، لٌد فى  533.333مٌالد جرجس غالى بستان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 لسم - 0لم = محل ر-ش من ش عبدالفتاح الطلخاوى البٌطاش  0بالتجزئه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجارة   53123برلم  23103130، لٌد فى  12333.333دمحم على عوٌس على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 لسم -مستلزمات انتاج زراعى وحٌوانى و اعالف ، بجهة : ش عمر بن الخطاب عبدالمادر الجدٌدة 

عن بماله ،  53111برلم  23103130، لٌد فى  13333.333عماد حرز بساده مرلص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 لسم -محل  -بجوار كافٌترٌا سربتان اكتوبر النخٌل  2/11بجهة : 

عن بٌع  53135برلم  23103130، لٌد فى  13333.333انس فتح هللا حسٌن ابوناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 لسم - 3رلم  -محل  -المعموره البلد  16الح الزراعى من ش مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش االص

عن مكتب  53100برلم  23103114، لٌد فى  12333.333هناء هاشم على محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 لسم-محل  -رحالت ، بجهة : لرٌه احمد عرابى خلف مركز شباب عرابى 

عن تصدٌر ،  53034برلم  23103114، لٌد فى  25333.333، رأس ماله ،   دمحم مصطفى احمد موسى  ، تاجر فرد -  351

 لسم-المندره-شارع ذهنى 2بجهة : عمار رلم 

عن عرض وبٌع  53110برلم  23103114، لٌد فى  2333.333مجدى سعد ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  350

 لسم-باشا نجٌب ناصٌه شارع مسجد سلطان شارع عثمان 6133حلوٌات وجاتوهات جاهزه ، بجهة : 

عن عرض وبٌع  53110برلم  23103114، لٌد فى  2333.333مجدى سعد ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  350

وتارٌخ -ونشاطه/كافه ما ٌصنع من العجٌن ما عدا البسكوٌت-محل  -ش مسجد ابوطاسه  5حلوٌات وجاتوهات جاهزه ، بجهة : 

 لسم-2310/1/11المحل فى  افتتاح

عن تمدٌم  53014برلم  23103114، لٌد فى  53333.333هابى دمحم ٌونس شهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 لسم -محل  -ش الدٌر كلٌوباترا  36مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : 

عن سوبر  53026برلم  23103115لٌد فى  ، 43333.333على دمحم سعد على دوٌدار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 لسم -محل  -الدور االرضى  -الهانوفٌل  -ماركت ، بجهة : ش جابر حافظ 

عن  53045برلم  23103116، لٌد فى  15333.333دمحم حلمى عبدالحى محمود سٌرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

االول  -العصافره بحرى  -برج النعمان  -اما مستشفى دار االطباء  523تورٌدات عمومٌه فى مجال المواد الغذائٌه ، بجهة : ش 

 لسم -( 2شمه) -علوى 

عن  53061برلم  23103111، لٌد فى  25333.333امٌر عاطف ابراهٌم عبدالصادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 لسم -شمه  -جانوتى  -ش السالم  1عموم التصدٌر ، بجهة : 

عن  53005برلم  23103110، لٌد فى  13333.333د احمد دمحم سٌد احمد الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سٌ -  364

 لسم -( 1شمه ) -المندره لبلى  -ش ملن حفنى  560مكتب تورٌد مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن نجار  53001برلم  23103110، لٌد فى  12333.333محمود عثمان محمود عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 لسم-محل-باب وشبان ، بجهة : ارض حبٌب شارع واحد متفرع من شارع ابو سلٌمان

عن بماله  53022برلم  23103121، لٌد فى  13333.333فاطمه صالح ابوزٌد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 لسم -محل  -االرضى -ر عزبه المسٌرى اكتوب 6عامه ، بجهة : ابٌس الثانٌه ش 

عن  53063برلم  23103124، لٌد فى  5333.333فاٌزه  احمد عبدالرحمن عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 لسم -ش الهانوفٌل الرئٌسً امام صٌدلٌه د . سعد  43محل عام لتحضٌر المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : 

عن بماله و  53040برلم  23103124، لٌد فى  13333.333اهٌم شحات عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جورج ابر -  360

 لسم -عطاره ، بجهة : ش ابراهٌم عزت من ش ادٌب معمد السٌوف 

عن  53006برلم  23103120، لٌد فى  13333.333السٌد سعد الدٌن ٌوسف مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  360

 لسم-شارع مسجد العطارٌن 21نزلٌه ، بجهة : ادوات م



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تمدٌم مؤكوالت  51313برلم  23103120، لٌد فى  25333.333دعاء دمحم السٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 لسم-1محل-شارع المحروسه سٌدى بشر بحرى 3ومشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : 

عن تجاره اجهزه  51313برلم  23103120، لٌد فى  53333.333رد ، رأس ماله ،  احمد سعد حمزه عطٌه  ، تاجر ف -  311

 لسم-شارع محسن من شارع دمحم نجٌب 1الكترونٌه وموباٌل ، بجهة : 

عن لحام كهرباء ،  53502برلم  23103131، لٌد فى  3333.333ولٌد دمحم دمحم على نوار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 لسم-محل-ابو سلٌمان 16سعد بن ابى ولاص متفرع من شارع بجهة : شارع 

عن  53505برلم  23103131، لٌد فى  13333.333رضا عبدالغنى زكرٌا الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 لسم -ارض  -سٌدى بشر  -من خالد بن الولٌد  56ش  14مخبز شامى ، بجهة : 

عن تسوٌه  53633برلم  23103131، لٌد فى  13333.333اجر فرد ، رأس ماله ،  اشرف صابر اسماعٌل دمحم  ، ت -  314

 لسم-محل-شارع العٌنى متفرع من شارع الوزٌر الصالح فلمنج 25فول ، بجهة : 

عن مركز  53613برلم  23103132، لٌد فى  5333.333مارٌان نبٌل فاروق اسحاق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 لسم-( 1شمه ) -االول  -طرٌك اسكندرٌه مطروح ش رخام زمزم امام مشوٌات الصالح  10,5: ن تجمٌل ، بجهة 

عن  53616برلم  23103132، لٌد فى  13333.333دمحم مجدى محمود احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 لسم -محل  -االرضى  -باشى بجوار ش غ -محسن الكبرى  -( العمومى 0تجاره مواد غذائٌه ، بجهة : ش نمره )

عن تعبئه  53636برلم  23103133، لٌد فى  33333.333امانى ٌوسف الصاوى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 لسم-وتغلٌف مواد غذائٌه ، بجهة : الرابعه الناصرٌه المدخل االول امام توكٌل اسكودا

عن تفصٌل  53643برلم  23103133، لٌد فى  13333.333ماله ،   عمرو صالح عمر اخترٌنى  ، تاجر فرد ، رأس -  310

 لسم-شمه-الثانى علوى-شارع مسجد العطارٌن 130ستائر ، بجهة : 

عن تورٌد  53650برلم  23103134، لٌد فى  13333.333بوال محروس مفٌد محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  310

 لسم-شمه-السٌوف-رشاد شفٌك الموبلٌات ، بجهة : ناصٌه دمحم عثمان مع

عن مكتب  53600برلم  23103130، لٌد فى  13333.333دمحم عشري دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  303

 لسم-محل -عصافره بحري  45ش المدٌنه المنوره متفرع من  241رحالت ، بجهة : 

عن تجاره  53133برلم  23103130، لٌد فى  23333.333تٌسٌر زكرٌا زكى مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  301

 لسم - 2محل رلم  -ش السبع بنات  32االدوات الكهربائٌه ، بجهة : 

عن مماوالت ،  53110برلم  23103130، لٌد فى  133333.333عادل وجٌد السٌد مطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  302

 شمه-رضىاال-شارع وكاله اللٌمون شمه دور ارضى 21بجهة : 

عن  53122برلم  23103130، لٌد فى  133333.333احمد رمضان السٌد احمد جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  303

 لسم - 13331شمه  -المندره بحرى  -ش دمحم حسٌن هٌكل  2 -مكتب النشاء و رصف الطرق ، بجهة : نموذج ا 

عن استٌراد  53143برلم  23103130، لٌد فى  533333.333،   دمحم مصطفى حسن سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  304

 لسم -شمه -الثانى  -ش احمد الموجى  13( ، بجهة : 6من المجموعه  36الفمره 3و10وتصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

بٌع عن  53161برلم  23103113، لٌد فى  13333.333جمال عبدالناصر حامد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  305

 لسم -محل  -من الخمسمائه العواٌد  3ش  0اكسسوارت الومٌتال ، بجهة : 

عن  53145برلم  23103130، لٌد فى  13333.333عمرو عبدالفتاح الشمندى عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  306

 لسم- 2لم شمه ر -االول علوى  -مركز عالج طبٌعى ، بجهة : عماره زهره  عٌن شمس اول ش عٌن شمس 

عن مكتب  53103برلم  23103111، لٌد فى  13333.333دمحم عبدالجواد عدوى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  301

 لسم -شمه -االول علوى  -العصافره لبلى -ش الخلود 4رحالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  53106برلم  23103111، لٌد فى  133333.333حسان عامر جابر السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  300

 لسم-محل ارضى-عمومٌه وتورٌد مواد البناء ، بجهة : طرٌك المطار النزهه خلف مساكن نادى الصٌد بجوار االمن المركزى

عن تصلٌح  53010برلم  23103114، لٌد فى  25333.333حمدى السٌد على السٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  300

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -بجهة : ش عمر بن الخطاب من ش اوالد عبدالكافى ابواب حدٌد ، 

عن صاله جٌم  53011برلم  23103111، لٌد فى  33333.333كرٌم احمد المندوه جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  303

 لسم -محل  -الدور الثانى  -باكوس  -ش مصطفى كامل  40رٌاضٌه ، بجهة : 

، لٌد فى  13333.333سنى انٌس السمدونى )صٌدلٌه د/ اٌمان السمدونى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمان ح -  301

ش الملن حفنى ملن على المبشاوى لبلى السكه الحدٌد ناصٌه شارع االمناء  663عن صٌدلٌه ، بجهة :  53016برلم  23103111

 لسم -محل 

عن مكتب  53013برلم  23103121، لٌد فى  13333.333س ماله ،  صابرٌن سعد دمحم المونى  ، تاجر فرد ، رأ -  302

 لسم -شمه  -االرضى  -عزبه الموظفٌن  -ش خالد بن الولٌد من ش المدٌنه المنوره  1رحالت ، بجهة : 

فى  ، لٌد 33333.333جابر عبدالسالم جابر ادم )جابر لتصنٌع بالستٌكات ادوات صحٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  303

محل  -ابوسلٌمان  -ش السالم ارض المفتى المدٌمه  23عن تصنٌع بالستٌكات ادوات صحٌه ، بجهة :  53035برلم  23103122

 لسم -

عن تربٌه  53031برلم  23103122، لٌد فى  12333.333ناصر دمحم ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  304

 -لطعه ارض -لرٌه النزهه  - 36بعد كوبري البصره من البغداد والبصره لبل فرع  16وتسمٌن مواشى وحالبه ، بجهة : حوشه 

 لسم

عن  53056برلم  23103124، لٌد فى  12333.333دمحم عبدالحمٌد اسماعٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  305

 لسم -ى اوتوٌوسف العصافرة بحرى اعل 45ش  20مكتب لٌموزٌن ) فٌماعدا محافظات شمال و جنوب سٌناء ( ، بجهة : 

عن  53634برلم  23103131، لٌد فى  13333.333نسرٌن السٌد مصطفى عجمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  306

 -الحضره  -مكرر من عمر بن ابى ربٌعه  63تورٌدات عمومٌه فى مجال االدوات الكهربائٌه والمعدات الثمٌله وماٌلزمها ، بجهة : 

 لسم -مه ش -الثانى 

عن  53624برلم  23103132، لٌد فى  13333.333مصطفى عبد الحمٌد عوض منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  301

 لسم-رمل ثان-مصنع بالستٌن ، بجهة : ابٌس المرٌه الثانٌه طرٌك الحسٌنٌه

 53661برلم  23103134لٌد فى  ، 25333.333صباح رشاد حافظ عبدالموجود ابوعلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  300

 لسم -محل  -رشدى  -ش دمحم صفوت  12عن ترزى ، بجهة : 

 53663برلم  23103134، لٌد فى  133333.333ابراهٌم مصطفى عبدالرحمن عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  300

 لسم - 3محل  -العجمى  -ضه نهاٌه ش ف 0عن مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : البوابه 

عن بماله و  53613برلم  23103131، لٌد فى  13333.333رمضان السٌد احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 لسم -محل  -ش لنال المحمودٌه باكوس  160خردوات ، بجهة : 

برلم  23103131، لٌد فى  13333.333اله ،  الصالح للنظارات  ، تاجر فرد ، رأس م -احمد صالح عبدهللا حسٌن  -  431

 لسم -محل  -الوردٌان  -ش ابن ابى سرحه  10عن بٌع نظارات ، بجهة :  53603

عن مطعم تحضٌر  53600برلم  23103131، لٌد فى  13333.333فاطمه احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 لسم -( 3محل ) -االرضى  -الوردٌان ناصٌه لره العٌن  -ازى ش االهو 43بٌع الفول و الفالفل ، بجهة : 

 23103131، لٌد فى  13333.333الشٌماء عبد هللا مصطفى عرفه سراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -سراج للدٌكور -  433

 ملس-برج المستشارٌن صالح حنفى 333عن بٌع مستلزمات الدٌكور داخلى وتصمٌم اثاث ، بجهة :  53613برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن حظٌرة  53114برلم  23103130، لٌد فى  53333.333هوٌده مبرون دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 لسم -مواشى ، بجهة : عزبة سركٌس بجوار مسجد الفرلان 

عن منجد  53144 برلم 23103130، لٌد فى  12333.333عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 لسم -محل  -ابوٌوسف  -، بجهة : ش مكه متفرع من ش الحدٌد و الصلب 

عن تجاره  53111برلم  23103113، لٌد فى  23333.333سالى سعٌد ٌوسف نصر هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 لسم -ش السبع بنات محل  33ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

عن تجارة  53103برلم  23103111، لٌد فى  12333.333احمد دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء الدٌن دمحم  -  431

 لسم -عمارة المحروسة  -ش البٌهمى  114البمالة وتشمل الزٌوت بالتجزئة ، بجهة : 

عن تجارة  53103برلم  23103111، لٌد فى  12333.333عالء الدٌن دمحم احمد دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  430

 لسم -عمارة المحروسة  -ش البٌهمى  114البمالة وتشمل الزٌوت بالتجزئة ، بجهة : 

عن خدمات  53110برلم  23103111، لٌد فى  13333.333تامر على حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  430

 محل -طرٌك اسكندرٌه مطروح بحري  30محمول ، بجهة : ن

عن خدمات  53110برلم  23103111، لٌد فى  13333.333حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   تامر على -  413

 محل -طرٌك اسكندرٌه مطروح بحري  30محمول ، بجهة : ن

عن  53101برلم  23103111، لٌد فى  15333.333اسالم عمر ابوالٌزٌد سلٌمان سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 لسم -شمه  -الثانى  -االزارٌطه  -ش ابن الشجاع  13)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : مشغل مالبس 

عن عموم  53100برلم  23103111، لٌد فى  633333.333عنان على ابراهٌم شاكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 -بجهة : ش طارق بن زٌاد من ش مصطفى كامل  ( ،6من المجموعه  36و الفمره  10االستٌراد و التصدٌر )فٌماعدا المجموعه 

 لسم -شمه  -االرضى 

عن  53031برلم  23103114، لٌد فى  13333.333اسالم خمٌس زكرٌا متولى الشناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 لسم -مصوغات ، بجهة : ش عبدالسالم عارف محطة ترام الهداٌة بولكلى 

عن  53015برلم  23103114، لٌد فى  33333.333ماعٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاٌدة دمحم السٌد اس -  414

 لسم -ٌولٌومع ش سٌدى خلٌفة 26ش  15سوبر ماركت ، بجهة : 

عن مركز  53013برلم  23103111، لٌد فى  5333.333هوٌدا دمحم حسن دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 لسم -شمه  -ش االسكندرانى  52: تجمٌل ، بجهة 

عن  53004برلم  23103110، لٌد فى  133333.333احمد البندارى عبد السالم خاطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 لسم-شمه-متفرع من شارع النصر امام جرٌن بالزا 6شارع  24مماوالت عمومٌه واداره المشروعات ، بجهة : 

برلم  23103110، لٌد فى  5333.333بد المادر حسٌن ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سلوى جمال الدٌن ع -  411

 لسم-أ شارع الفتح امام ترام شدس 211عن مكتب رحالت ، بجهة :  53006

عن تجاره  53031برلم  23103122، لٌد فى  25333.333عطٌه سلٌمان عطٌه سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  410

 لسم -محل  -اله و تشمل الزٌوت بالجمله ، بجهة : وادى الممر خلف شركه االسمنت ش السد العالى البم

عن شحن  53051برلم  23103124، لٌد فى  13333.333مدٌحة سالم مصطفى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  410

 لسم -ارض المفتى الجدٌدة  11ش  23بطارٌات ، بجهة : 

عن  51332برلم  23103120، لٌد فى  13333.333الشوادفى احمد الطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رضا صبرى  -  423

 لسم -محل  - 0/11بماله تموٌنٌه ، بجهة : ابٌس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  23103131، لٌد فى  13333.333كرٌم الدٌن دمحم عالء محروس زكى الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 لسم-محل-عزبه عبد المنعم رٌاض 1شارع  21نه سٌارات ، بجهة : عن اصالح وصٌا 51362

عن بٌع  51364برلم  23103131، لٌد فى  12333.333السٌد خمٌس نصر الكرٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 لسم-1 محل-االرضى-جانبى من المدخل االول الرابعه الناصرٌه امام مخازن فتح هللا 1مستلزمات اطفال ، بجهة : 

برلم  23103131، لٌد فى  12333.333عبد الرحٌم البدرى ٌوسف حمٌده )البدرى ماركت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 لسم-محل-عن بماله جافه ، بجهة : طوسون شارع بالل بن رباح خلف مرور طوسون 51315

عن تجاره  53002برلم  23103125، لٌد فى  13333.333محمود ناصر السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 لسم-خلف الصحه امام كشرى معروف 100امتداد  322مالبس جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ب 

عن  53001برلم  23103125، لٌد فى  33333.333فاطمه ابراهٌم فرج هللا عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 لسم-شارع الشٌخ عماره كفر عشرى 21 مماوالت نمل ، بجهة :

عن بٌع  51335برلم  23103120، لٌد فى  13333.333منال محى عطٌه مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 لسم-شارع المطاعى والمطل على شارع محفوظ من بوالٌنو 2مفروشات واجهزه منزلٌه ، بجهة : 

عن حالق  51314برلم  23103120، لٌد فى  4333.333جر فرد ، رأس ماله ،  مدحت ابوالنجاه السٌد خلٌل  ، تا -  421

 لسم -محل -الهانوفٌل  -رجالى ، بجهة : ش عٌد الطلخاوى بجوار مكتبه نورالدٌن 

عن كافٌترٌا ،  51341برلم  23103133، لٌد فى  13333.333دمحم احمد الضبع ابو شامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  420

 لسم-النبوى المهندس 5: مدٌنه الزهور رلم  بجهة

عن  51343برلم  23103133، لٌد فى  133333.333شٌماء عادل خمٌس احمد خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  420

 لسم -( 43شمه ) -الوردٌان  - 2مدخل  2مماوالت عمومٌه ، بجهة : مساكن الصٌنٌه بلون 

عن محل عام  51314برلم  23103131، لٌد فى  13333.333تاجر فرد ، رأس ماله ،   خالد حسنى امٌن الجبارى  ، -  433

 لسم-محل-لبل المدرسه 2مدخل  6بلون  26لتمدٌم مشروبات بارده وساخنه ، بجهة : مساكن ن 

تورٌد  عن 53012برلم  23103125، لٌد فى  13333.333دمحم حمدى حسن دمحم الطوخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 لسم-مواد غذائٌه وتمدٌم مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : شارع النور متفرع من شارع صالح الدٌن كوبرى الناموس

عن بازار  51340برلم  23103133، لٌد فى  5333.333احمد فٌصل دمحم عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 لسم -محل بجوار مدخل العمار  - ش مسجد سٌدى بشر بحرى 13)خردوات( ، بجهة : 

عن  51361برلم  23103131، لٌد فى  53333.333محمود سعٌد حسٌن عبده نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 لسم -مكتب  -منزل سعٌد نصار  -ش الكٌنج المدٌم خلف سنترال المدٌنه  3مكتب تورٌدات معدنٌه ، بجهة : 

 51313برلم  23103131، لٌد فى  25333.333)الٌالوت للتصدٌر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم ٌالوت دمحم  -  434

 لسم-مٌامى-شارع خلٌل حماده 43عن جراج عمومى ومكتب تصدٌر ، بجهة : 

 23103133، لٌد فى  5333.333رانا زكرٌا محمود كامل عبدالحمن كامل )جالٌري رانا (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 لسم -شمه  -المندره البحرٌه  -ش دمحم حسٌن هٌكل  246عن جالٌرى ، بجهة :  51353برلم 

عن بٌع طٌور ، بجهة  34541برلم  23103131، لٌد فى  5333.333فهٌمه دمحم السٌد شتا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 لسم -محل  -جانوتى  -: ش بطل السالم كوبرى الناموس 

عن بٌع طٌور ، بجهة  34541برلم  23103131، لٌد فى  5333.333دمحم السٌد شتا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   فهٌمه -  431

 خمسه االف جنٌه 5333ش هاروون الرشٌد الرمل نشاطه / مكتب رحالت وراس ماله /  4: 

عن ممهى ،  53015برلم  23103121 ، لٌد فى 13333.333احمد السعٌد احمد عبدهللا هنو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  430

 لسم -( شمال مدخل العمار 3محل ) -المراغى الجدٌده  -امام عمارات دمحم السمان ارض السمان  5على ش  1بجهة : ناصٌة ش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  53016برلم  23103121، لٌد فى  13333.333دمحم عبدهللا عبدالعظٌم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  430

 لسم -شمه  -ةاول علوي  -حالت ، بجهة : كٌنج مرٌوط لبلى السكه الحدٌد جوار مسجد التوبه مكتب ر

عن تورٌد  53032برلم  23103122، لٌد فى  23333.333سٌد عبدالهادى داود عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 لسم - 16ردٌان شمه الو 21اكسسوارت محمول وخردوات ، بجهة : مساكن جنوب المتراس بلون 

عن خردوات ،  53050برلم  23103124، لٌد فى  5333.333باسم فٌصل دمحم عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -بجهة : ش البرلوق مع جمال عبدالناصر 

عن  53003برلم  23103125، لٌد فى  13333.333راشد عبدالرافع احمد عبدالصمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 لسم -مكتب خدمات نظافة ، بجهة : الرابعة الناصرٌة المدخل االول ش خفاجة 

، لٌد فى  33333.333هانى انور مغازى هانى )هانى لبٌع لطع غٌار السٌارات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 33ن -بجوار اوالد رمضان  -: ناصٌه ش ابراهٌم كفته  عن بٌع لطع غٌار السٌارات ، بجهة 53011برلم  23103125

 لسم -محل  -الدور االرضى  -طرٌك الخدمات  -الصحراوى 

عن ادوات  53052برلم  23103124، لٌد فى  13333.333عمر فتٌحه احمد فتٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 لسم-شارع ٌاسر ابن عامر السٌوف 30التجمٌل ، بجهة : 

عن تورٌد مواد  53001برلم  23103120، لٌد فى  133333.333جابر السٌد دمحم خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 لسم -شمه  -الرابع شمال الصاعد  -متفرع من شارع امٌر المدٌنه  -المبارى  -طابٌه صالح  114ش  3كٌماوٌه ، بجهة : 

عن عموم  51333برلم  23103120، لٌد فى  133333.333أس ماله ،  اٌوب بله فرج مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، ر -  446

 لسم -(  43شمه ) -الثامن علوى  -المندره بحري  -برج نجمه الهنا  -ش مورٌتانٌا  26التصدٌر ، بجهة : 

برلم  23103120، لٌد فى  13333.333دمحم السعٌد دمحم مصطفى )صٌدلٌه د/ دمحم سعٌد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 لسم -محل  -عن صٌدلٌه ، بجهة : ش البككاتوشى العمومى مع شارع الزهور  51334

عن  51325برلم  23103120، لٌد فى  13333.333سمٌره ٌالوت دمحم ابوالنصر البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  440

 -الخامس عشر  -لعشرٌن برج سموحه )روٌال بالزا( تعبئه عسل نحل و تورٌد و توزٌع المواد الغذائٌه ، بجهة : ب من شارع ا

 لسم - 2وحده نموذج 

عن تورٌد اجهزه  51330برلم  23103133، لٌد فى  13333.333مٌنا مٌالد سٌف فلمون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  440

 لسم-ومستلزمات طبٌه)ما عدا االدوٌه ومكوناتها( ، بجهة : كٌنج مرٌوط بحرى بجوار سعد

عن ورشه  51351برلم  23103133، لٌد فى  13333.333احمد احمد عبدالمحسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 لسم -ورشه  -الراس السوداء  -الفلكى  -ش فجر االسالم  3لتصنٌع المالبس )ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن محمصه  51344برلم  23103133، لٌد فى  13333.333اله ،  مارن فرٌد لٌشع ٌوسف حنا  ، تاجر فرد ، رأس م -  451

شارع سعد هللا ابو بكر من طرٌك اسكندرٌه مطروح بجوار صالح المغربى  0وحلوٌات جافه ومٌاه غازٌه وسجائر ، بجهة : 

 لسم-محل-الهانوفٌل-للموبٌلٌات خلف المدرسه النموذجٌه

عن مستلزمات  53500برلم  23103131، لٌد فى  12333.333، رأس ماله ،   محمود السعٌد عبدهللا على  ، تاجر فرد -  452

 لسم -محل  -انتاج حٌوانى وداجنى ، بجهة : ابٌس الثامنه الرئٌسٌه 

عن بٌع احذٌه  53611برلم  23103132، لٌد فى  23333.333منال عوض نجٌب عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 لسم -محل  -ادر المستعمره امام سوبر ماركت روان ، بجهة : ش زاوٌه عبد الم

عن بٌع مشغوالت  53653برلم  23103133، لٌد فى  13333.333منى ٌسن رغٌب ٌسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 لسم-محل-الحضره لبلى-شارع االمٌر حسٌن 1فضٌه واكسسوارات ، بجهة : 

برلم  23103134، لٌد فى  13333.333(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نبٌل سرحان مرسى سرحان )صالون سرحان -  455

 لسم -( 3محل ) -فٌكتورٌا لبلى  -عن صالون حالله ، بجهة : ش حسن ابوحالوه من ش مصطفى كامل  53656



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  53650برلم  23103134، لٌد فى  13333.333احمد دمحم دمحم عبد اللطٌف دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 لسم-شارع الشهٌد مصطفى حافظ 52وصٌاغه مصوغات فضٌه ، بجهة : 

عن  53133برلم  23103130، لٌد فى  23333.333كرٌم ٌوسف عبدالفتاح ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 لسم -شمه  -االرضى  -شدس  -ش بالى  1مستلزمات طبٌه)ما عدا االدوٌه ومكوناتها( ، بجهة : 

عن  53126برلم  23103130، لٌد فى  33333.333دمحم اسماعٌل فرغلى عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  450

 لسم -محل  -عصافره لبلى  -مصنع تعبئه و تغلٌف حبوب ، بجهة : ش المالزم من ش الحسن و الحسٌن من المعهد الدٌنى 

عن  53134برلم  23103130، لٌد فى  133333.333أس ماله ،  على محمود عبدالحكم  على عبده  ، تاجر فرد ، ر -  450

 لسم -مشروع ناصر ابٌس  1ش  24مماوالت وانشاء و رصف الطرق ، بجهة : 

عن دوكو سٌارات ،  53141برلم  23103130، لٌد فى  5333.333دمحم احمد خلٌل ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 لسم -محل  -وس درباله ارض على عطٌه تشاك 404بجهة : ش

عن حلوٌات  53116برلم  23103113، لٌد فى  12333.333نعمان دمحم دمحم عبد هللا على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 لسم-محل-الوردٌان-نجع العرب 5شارع  30بالجمله ، بجهة : 

عن بٌع لطع غٌار  53102برلم  23103111، لٌد فى  5333.333احمد دمحم حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 لسم -محل  -سٌارات استعمال ، بجهة : ش متفرع من ش البنن و امام الورشه الفنٌه بجوار مسجد هاشم 

عن لص و  53016برلم  23103114، لٌد فى  13333.333ولٌد احمد فضل هللا مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 لسم -السراٌا  -ش عبدالسالم عارف  231هة : تجمٌل الشعر للرجال ، بج

عن  53031برلم  23103115، لٌد فى  25333.333ابراهٌم السٌد حسن السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

 لسم-شمه -االرضى  -تصدٌر ، بجهة : الرابعه الناصرٌه بجوار مخازن جلود ابو الخٌر 

عن  53041برلم  23103115، لٌد فى  13333.333، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عادل عبدالرإوف جاد مرزوق  -  465

 لسم -( ٌمٌن المدخل 2محل) -االرضى  -ش عزٌز انطوان وٌالوت الحموى  0عطاره ، بجهة : 

عن مخبز نصف  53033برلم  23103121، لٌد فى  12333.333رمضان سٌد على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 محل -خورشٌد  -ش المراغى الجدٌده  13، بجهة : الى 

عن بٌع  53023برلم  23103121، لٌد فى  13333.333احمد احمد حنفى نجم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 لسم-مكتب-سموحه-شارع االدٌب دمحم زٌتون 5وصٌانه معدات التصوٌر ، بجهة : 

عن حلوانى  53046برلم  23103124، لٌد فى  12333.333ر فرد ، رأس ماله ،  محمود اسماعٌل احمد دبوس  ، تاج -  460

 لسم -محل  -الدور االرضى  -الناصرٌه المدٌمه  -بجوار توكٌل اتصاالت  -اخر ش الولف امام مولف االتوبٌس  20، بجهة : 

ترولٌة (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعٌد عطٌة دمحم سلٌمان )السعٌد لتوزٌع الزٌوت و المذٌبات و المخلفات الب -  460

بجوار  -عن توزٌع الزٌوت و المذٌبات و المخلفات البترولٌة ، بجهة : بٌانكى  53010برلم  23103125، لٌد فى  13333.333

 لسم -السنترال المدٌم البٌطاش 

عن تحضٌر  53021برلم  23103122، لٌد فى  12333.333اشرف خلف دمحم ابو زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 لسم -محل -سٌدى بشر بحري -ش مسجد سٌدى بشر  32وتمدٌم المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : 

عن  53060برلم  23103125، لٌد فى  55333.333مصطفى محمود ٌوسف سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 لسم -ال العواٌد معرض بٌع تون تون ، بجهة : عزبة زلزوق بجوار سنتر

 23103120، لٌد فى  533333.333جالل دمحم على دمحم )جالل دمحم على لالشغال البحرٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 لسم -مكتب  -االرضى  -كوم الشمافه  -ش السندباد من التوفٌمٌه  2عن مكتب اشغال بحرٌه ، بجهة :  51323برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 23103120، لٌد فى  3333.333جد عبدالعزٌز غانم ) غانم العطار (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  غانم شحاته ابوالم -  413

 لسم -ارض المحمره سٌدى بشر -عن عطاره ، بجهة : ش الشهٌد عبدهللا عبدالمحسن 51320برلم 

عن ورشه مٌكانٌكا  51316م برل 23103120، لٌد فى  13333.333غرٌب السٌد دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 لسم -( 1محل ) -زاوٌه عبدالمادر مساكن مبارن  103، بجهة : 

عن مكتب  51311برلم  23103131، لٌد فى  21333.333رمضان سعد دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 لسم-االرضى-شارع الجالء نادى الصٌد 12رحالت ، بجهة : 

عن توزٌع مواد غذائٌه  51350برلم  23103133، لٌد فى  5333.333دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد عادل دمحم  -  416

 لسم -شمه  -المبارى  -شارع عٌن جالوت  13، بجهة : 

عن  53000برلم  23103125، لٌد فى  5333.333اسامه حمدى عبدالعظٌم نصر مناع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 -الدور االرضى  -العواٌد  -عزبة الملعه البر المبلى  -) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش مسجد نور االسالم  تجارة المالبس

 لسم -محل 

عن بٌع  51336برلم  23103120، لٌد فى  53333.333حمدى دمحم السٌد  دمحم شٌبوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  410

 لسم -محل -المعموره البلد  -ش السنترال 0سكرٌه( ، بجهة : مالبس جاهزه )ماعدا المالبس الع

عن بٌع  51323برلم  23103120، لٌد فى  13333.333ٌوسف انور احمد محمود النمٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  410

 لسم-االبراهٌمٌه-شارع مسجد رمضان 14مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن عصائر  51320برلم  23103120، لٌد فى  13333.333عبد النبى جعفر هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   جعفر -  403

 لسم-شارع الشمس من باب سدره 24من شارع النٌل بالعمار رلم  2ومرطبات ، بجهة : محل رلم 

عن  51346برلم  23103133ٌد فى ، ل 25333.333ٌاسمٌن جبرٌل عبدالرإف عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  401

 لسم -محل  -المبارى  -بجوار شركه جرامكس  210ورشه حداده ، بجهة : ش 

عن  51340برلم  23103133، لٌد فى  5333.333فاطمه فوزى عبدالحمٌد دمحم الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  402

 لسم -مكتب -بجوار مغسله الحرمٌن -مكتب رحالت ، بجهة : عبدالمادر الجدٌده خلف ماركت الضبع 

عن  51366برلم  23103131، لٌد فى  12333.333دمحم احمد ماهر اسماعٌل دمحم السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  403

شارع ابو الحسن الشاذلى متفرع من شارع النبوى المهندس برج  2تورٌد مستلزمات كمبٌوتر )ما عدا خدمات االنترنت( ، بجهة : 

 لسم-شمه-الدور التاسع-المندره لبلى-صر الماسهل

عن بٌع  51360برلم  23103131، لٌد فى  23333.333دمحم رأفت عبدهللا عبدالرإف حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  404

 -ل مح -االرضى  -سموحه  -و شارع الشهٌد محمود شكرى  330مؤكوالت جاهزه ، بجهة : تماطع ش فٌكتور عمانوٌل مع ش 

 لسم

 23103120، لٌد فى  133333.333فرحات سعٌد عبدالعاطى عبدهللا )فرحات للمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  405

 لسم -محل  - 0/11عن مماوالت ، بجهة : ابٌس  51321برلم 

برلم  23103131فى  ، لٌد 13333.333هٌثم حسن حسن حسن العاصى)الهٌثم ماركت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  406

 لسم-13محل -االرضى-ابراج ال شاكر-سموحه-متفرع من شارع زكى رجب 201عن بماله جافه ، بجهة : شارع  51361

عن  51310برلم  23103131، لٌد فى  53333.333عاطف سمٌر عبدالمجٌد عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  401

 لسم -محل  -الدور االرضى  -عزبه الملعه  -ه معرض موبٌلٌا ، بجهة : لنال المحمودٌ

برلم  23103131، لٌد فى  21333.333محمود دمحم سعداوى عبد السالم العمراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  400

-عن خدمه لٌموزٌن )ما عدا محافظات شمال وجنوب سٌناء( ، بجهة : شارع الجمعٌه االستهالكٌه خلف محل ٌسرى بٌومى 51312

 لسم-3محل 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

سمارتن)اسامه دمحم احمد حسنٌن وشرٌكه(   شركة  ،  تجاره جمٌع انواع التلٌفون المحمول )الموباٌالت(واكسسوارتها المختلفه   -  1

عن تجاره جمٌع انواع التلٌفون المحمول ،  53610برلم  23103132،لٌدت فى  133333.333،رأس مالها   

 لسم -( 10رشدى محل رلم ) -ش احمد شولى بابراح المعمارى )ا( 163)الموباٌالت(واكسسوارتها المختلفه ، بجهة : 

،لٌدت فى  133333.333مرٌم اخنوخ جاد الرب وشرٌكتها   شركة  ،  اعاده تدوٌر وتصنٌع بالستٌن  ،رأس مالها    -  2

اول شارع مصانع بعد  -، عن اعاده تدوٌر وتصنٌع بالستٌن ، بجهة : ثانى العامرٌه زاوٌه عبدالمادر  53620رلم ب 23103132

 لسم -مدٌنه مبارن 

،لٌدت فى  13333.333مزرعه عاطف سالم النموذجٌه وشرٌكته   شركة  ،  مزرعه تصدٌر خضروات  ،رأس مالها    -  3

ٌر خضروات ، بجهة : لطعه االرض الزراعٌه والكائنه زمام لرٌه مصطفى ، عن مزرعه تصد 53041برلم  23103124

 لسم-طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى 63ن -اسماعٌل

،  53120برلم  23103130،لٌدت فى  1313333.333دمحم احمد وشرٌكه   شركة  ،  تجاره المواد الغذائٌه  ،رأس مالها    -  4

 -تنظٌم بشارع دمحم صفوت المتفرع من شارع سكٌنه ابنه الحسٌن مصطفى كامل  1عمار رلم عن تجاره المواد الغذائٌه ، بجهة : ال

 لسم

 153333.333شركه هشام مسعد وشركاه   شركة  ،   لٌموزٌن )ما عدا محافظات شمال وجنوب سٌناء(  ،رأس مالها    -  5

شارع فٌكتور  53وب سٌناء( ، بجهة : ، عن لٌموزٌن )ما عدا محافظات شمال وجن 53611برلم  23103132،لٌدت فى 

 لسم-سموحه-عمانوٌل

برلم  23103131،لٌدت فى  123333.333احمد حجازى وشركاه   شركة  ،  تصمٌم وتنفٌذ اعمال الدٌكور  ،رأس مالها    -  6

 لسم-امام مدخل اكتوبر-طرٌك اسكندرٌه مطروح 21، عن تصمٌم وتنفٌذ اعمال الدٌكور ، بجهة :  53612

جماالت السٌد دمحم ابو الغٌط وشرٌكتها )أل ابو الغٌط لتورٌد وتجاره االسمنت بالجمله(   شركة  ،  تجاره وتورٌد االسمنت  -  1

 0، عن تجاره وتورٌد االسمنت بالجمله ، بجهة :  53036برلم  23103114،لٌدت فى  033333.333بالجمله  ،رأس مالها   

 لسم-النواتٌهشارع امٌنه نجٌب متفرع من شارع حجر 

شركه الشرٌف للتجاره والتورٌدات والمماوالت   شركة  ،  تجاره االدوات الصحٌه والسٌرامٌن ومواد -محمود شرٌف وشركاه -  0

 23103133،لٌدت فى  133333.333الطالء والدٌكور وتورٌدات فى مجال النشاط واعمال البناء والمماوالت  ،رأس مالها   

االدوات الصحٌه والسٌرامٌن ومواد الطالء والدٌكور وتورٌدات فى مجال النشاط واعمال البناء  ، عن تجاره 51352برلم 

 لسم-5محل -االرضى-رمل ثان-شارع بدر الظاهرٌه 5والمماوالت ، بجهة : 

م برل 23103132،لٌدت فى  4333.333احمد على احمد وشرٌكه   شركة  ،  مكافحه الحشرات واالفات  ،رأس مالها    -  0

 لسم -الدور الرابع  2، عن مكافحه الحشرات واالفات ، بجهة : شارع لناه المحمودٌه البر المبلً عزبه الملعه عماره رلم  53612

محمود سامى السٌد عوٌس وشرٌكه محمود دمحم سالم محمود بالط   شركة  ،  تورٌدات االسمان والمؤكوالت البحرٌه  ،رأس  -  13

 4، عن تورٌدات االسمان والمؤكوالت البحرٌه ، بجهة : الشمه رلم  53652برلم  23103134ت فى ،لٌد 53333.333مالها   

 لسم-شارع خالد بن الولٌد ناصٌه شارع السعاده ابو لٌر 16بالدور الثانى علوى ٌمٌن الصاعد بالعمار رلم 

ركة  ،  تجاره وتوزٌع االدوٌه  ،رأس مالها   غرناطه فارم لتجاره وتوزٌع االدوٌه )عبد الرحمن احمد على وشركائه(   ش -  11

شارع دٌار بكرى متفرع  1، عن تجاره وتوزٌع االدوٌه ، بجهة : العمار رلم  51313برلم  23103131،لٌدت فى  33333.333

 لسم-من امٌر البحار

،  51315برلم  23103120،لٌدت فى  0333.333ٌاسر صبرى عباس دمحم وشركاه   شركة  ،  كافٌترٌا  ،رأس مالها    -  12

 لسم-امام بنزٌنه كالتكس-لبلى طرٌك اسكندرٌه مطروح 21عن كافٌترٌا ، بجهة : لبل بوابه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 23103111،لٌدت فى  13333.333شركه دمحم ادم احمد وشركاه   شركة  ،  صٌانه وبٌع االجهزه المنزلٌه  ،رأس مالها    -  13

-لٌه ، بجهة : شارع حلمى شلبى عبده متفرع من ادٌب معمد خلف الشهر العمارى، عن صٌانه وبٌع االجهزه المنز 53003برلم 

 لسم-السٌوف

،لٌدت فى  23333.333مصطفى ابراهٌم مصطفى وشرٌكه   شركة  ،  تجاره لطع غٌار الموبٌالت  ،رأس مالها    -  14

 51,  55لدور االرضى بالعمار الكائن با 5، عن تجاره لطع غٌار الموبٌالت ، بجهة : المحل رلم  53032برلم  23103115

 لسم -محطة الرمل  -شارع سعد زغلول 

برلم  23103131،لٌدت فى  51333.333دمحم صالح الدٌن توفٌك وشرٌكٌه   شركة  ،  عموم التصدٌر  ،رأس مالها    -  15

 لسم-شالبٌطا-شارع لبضاٌا 35من العمار رلم  1، عن عموم التصدٌر ، بجهة : الشمه رلم  53604

دمحم زكرٌا وشركاه   شركة  ،  بٌع وتجاره وتورٌد فى مجال نشاط االجهزه االلكترونٌه واجهزه المحمول واالجهزه  -  16

، عن بٌع  53034برلم  23103115،لٌدت فى  153333.333الكهربائٌه ومستلزماتهم ومكتب الرحالت الداخلٌه  ،رأس مالها   

هزه االلكترونٌه واجهزه المحمول واالجهزه الكهربائٌه ومستلزماتهم ومكتب الرحالت الداخلٌه ، وتجاره وتورٌد فى مجال نشاط االج

 لسم -االبراهٌمٌه  -شارع الحجاز  0كائن بالعمار رلم  1بجهة : محل رلم 

ٌه والكٌماوٌه  ،رأس دمحم ٌسرى ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  التعبئه والتغلٌف لجمٌع المنتجات الزراعٌه والصناعٌه والغذائ -  11

، عن التعبئه والتغلٌف لجمٌع المنتجات الزراعٌه والصناعٌه  53146برلم  23103130،لٌدت فى  133333.333مالها   

 لسم-والغذائٌه والكٌماوٌه ، بجهة : اول طرٌك الكٌنج مرٌوط بجوار مسجد الصحابه ومزلمان السكه الحدٌد

 6من المجموعه  36،  تورٌد منتجات زراعٌه واستٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمره دمحم ٌحٌى صالح وشركاه   شركة   -  10

، عن تورٌد منتجات زراعٌه واستٌراد  53151برلم  23103113،لٌدت فى  2333333.333(  ،رأس مالها   10والمجموعه 

-شارع عباس االعسر 11ضى بالعمار ( ، بجهة : مكتب بالدور االر10والمجموعه  6من المجموعه  36وتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 لسم

 55333.333شركه رمضان صالح خمٌس رمضان وشرٌكه   شركة  ،  الامه وتشغٌل مخبز نصف ألى  ،رأس مالها    -  10

، عن الامه وتشغٌل مخبز نصف ألى ، بجهة : شارع جمعٌه سٌدى مسعود خلف معرض  51330برلم  23103120،لٌدت فى 

 لسم-مان

برلم  23103133،لٌدت فى  53333.333م احمد عبد هللا وشرٌكه   شركة  ،  محل نظارات  ،رأس مالها   ابراهٌ -  23

 لسم-سموحه-شارع فٌكتور عمانوٌل من شارع دمحم زٌتون 15، عن محل نظارات ، بجهة :  51330

،لٌدت فى  13333.333مالها   البدرى للدواجن   شركة  ،  مزرعه دواجن  ،رأس -ٌاسر حسن على دمحم بدرى وشرٌكته -  21

 لسم-خلف لسم المنتزه ثالث-المالحه-، عن مزرعه دواجن ، بجهة : عزبه كازولٌا 53623برلم  23103132

دمحم صالح الدٌن وشركاه   شركة  ،  بٌع وشراء وتؤجٌر السٌارات وللغٌر والرحالت وخدمات اللٌموزٌن )ما عدا محافظات  -  22

، عن بٌع وشراء وتؤجٌر السٌارات  53025برلم  23103122،لٌدت فى  153333.333س مالها   شمال وجنوب سٌناء(  ،رأ

وللغٌر والرحالت وخدمات اللٌموزٌن )ما عدا محافظات شمال وجنوب سٌناء( ، بجهة : المحل الكائن شارع واحد ارض المفتى 

 لسم-الجدٌده من شارع احمد ابو سلٌمان

،لٌدت فى  13333.333شرٌكه دمحم مجدى عبد الغنى   شركة  ،  مكتب رحالت  ،رأس مالها   احمد عبد المادر سالمه و -  23

امام  16، عن مكتب رحالت ، بجهة : شارع عبد العزٌز رضوان متفرع من ملن حفنى بالعمار رلم  53030برلم  23103122

 لسم-العصافره لبلى-مسجد الهادى

ض دمحم عبد الغفار وشرٌكته /هدٌر عوض دمحم عبد الغفار   شركة  ،  تصنٌع احزمه عو-C .T .Cشركه االبداع التكنولوجى  -  24

، عن تصنٌع احزمه االمان للسٌارات ، بجهة  53666برلم  23103134،لٌدت فى  13333.333االمان للسٌارات  ،رأس مالها   

 لسم-45شارع زٌن العابدٌن متفرع من شارع  11: 

 133333.333كة  ،  تجاره وبٌع المالبس الجاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه(  ،رأس مالها   جبران سلٌم وشرٌكه   شر -  25

شارع سعد  40، عن تجاره وبٌع المالبس الجاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة :  53135برلم  23103130،لٌدت فى 

 لسم-محل كوان دور-شارع النبى دانٌال 11زغلول و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  133333.333الدوات الكهربائٌه   شركة  ،  تورٌد االدوات الكهربائٌه  ،رأس مالها   شركه الحناوى ل -  26

 لسم-شارع السبع بنات 15، عن تورٌد االدوات الكهربائٌه ، بجهة :  53015برلم  23103111

ره المالبس بالجمله)ما عدا المالبس احمد عبد الهادى طاهر وشركائه لتجاره المالبس بالجمله   شركة  ،   تجا-اوالد الطاهر -  21

، عن تجاره المالبس بالجمله)ما عدا المالبس  53036برلم  23103121،لٌدت فى  13333.333العسكرٌه(  ،رأس مالها   

 لسم-باكوس-مكرر شارع الفتح 116العسكرٌه( ، بجهة : رلم 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    23103131، وفى تارٌخ    1220عبد الحلٌم السٌد عبد الحلٌم الزنارى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    23103131، وفى تارٌخ    44253م مصطفى محمود احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ابراهٌ   - 2

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     23103131، وفى تارٌخ    2442محمود دمحم ابراهٌم شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 التجاره شطب بؤمر محو لترن
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تم محو/شطب    23103120، وفى تارٌخ    22553عفاف عبدالناصر فرغلى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     23103120، وفى تارٌخ    11110احمد علً حسنٌن كرٌكه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 لترن التجاره شطب بؤمر محو

تم محو/شطب    23103120، وفى تارٌخ    22566كرٌم على سالمه دمحم شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    23103133، وفى تارٌخ    40143زٌاد دمحم احمد دمحم عبد العزٌز  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    23103131، وفى تارٌخ    23603السٌد دمحم السٌد على سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 10

 السجل  شطب بؤمر محو لشطب المحل الرئٌسى االخر

تم محو/شطب    23103131، وفى تارٌخ    23403ه برلم : رامى دمحم ٌوسف عبدالواحد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 03

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم    23103131، وفى تارٌخ    40104دمحم مصطفى ابراهٌم جعفر )جعفر للتصدٌر(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 01

 محو/شطب السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    23103131، وفى تارٌخ    31366حمود خلٌل احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدالوهاب م   - 02

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103131وفً تارٌخ ،   22034دمحم احمد جابر محمود عبٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   25333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103131وفً تارٌخ ،   15361فتحى عادل شحاته دمحم العٌوطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   53333.333أس ماله ،وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103132وفً تارٌخ ،   21103احمد دمحم محمود عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   133333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103132وفً تارٌخ ،   40131انطون بخٌت بشاى الالدٌوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   33333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103132وفً تارٌخ ،   1450سمٌر نسٌم سعد زغلول عازر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   533333.333أس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103133وفً تارٌخ ،   22514ناشد عادل عٌاد تونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   53333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103133تارٌخ ، وفً   23053كرٌم السٌد سلٌم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   133333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103133وفً تارٌخ ،   22126محمود دمحم عبدالحمٌد عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   25333.333س ماله ،وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103134وفً تارٌخ ،   1355دمحم احمد حسن الملفاط  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   133333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103134تارٌخ ، وفً   20414حسن دمحم دمحم بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   533333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103134وفً تارٌخ ،   20414حسن دمحم دمحم بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   533333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103134وفً تارٌخ ،   21630رشا ولٌم عبٌد دكران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   233333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103134وفً تارٌخ ،   10231دمحم حمٌد حسٌن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   23333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103134وفً تارٌخ ،   10231دمحم حمٌد حسٌن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 ه جنٌ  23333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   23103131وفً تارٌخ ،   46415حسٌن دمحم دمحم محمود العطار )العطار(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   53333.333المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس   23103131وفً تارٌخ ،   23016دمحم عزالدٌن عبدالعزٌز محمود شعالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   133333.333المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم عزالدٌن عبدالعزٌز محمود شعالن )عز للمماوالت العامه و التشطٌبات(  تاجر فرد ،، سبك  -  11

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   23103131تارٌخ ، وفً   23016لٌده برلم 

 جنٌه   133333.333،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103131وفً تارٌخ ،   25414عماد الدٌن دمحم مصطفى مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   53333.333ماله ،وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103131وفً تارٌخ ،   22111امل ولٌم موسى ابوحلمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   533333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103131وفً تارٌخ ،   0420مختار دمحم حاتم مختار كشن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   533333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  23103131وفً تارٌخ ،   35623المنصورى للتطرٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -احمد مصطفى احمد دمحم المنصورى -  21

 جنٌه   53333.333عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   ت

تم تعدٌل   23103131وفً تارٌخ ،   4441وجدى خمٌس ) العربى لالستٌراد و التصدٌر (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   533333.333رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103131وفً تارٌخ ،   41215هٌم دمحم البنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم منى مصطفى ابرا -  23

 جنٌه   253333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , تم تع  23103130وفً تارٌخ ،   41013عبدالرحمن ابراهٌم ادم دمحم موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   13333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103130وفً تارٌخ ،   40625سماح عبد الفتاح عبد العلٌم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

  جنٌه  51333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103130وفً تارٌخ ،   30413دمحم عاشور عثمان حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   53333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103130وفً تارٌخ ،   24136دمحم ابراهٌم دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   133333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103130وفً تارٌخ ،   46133امانى توفٌك دمحم طرفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  20

 جنٌه   533333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

بهاء للمماوالت و التورٌدات العمومٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تم تعدٌل االسم التجارى الى/ بهاء دمحم دمحم ابو ودن  -  20

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   23103130وفً تارٌخ ،   21100

 جنٌه   1333333.333،

وفً تارٌخ ،   21100بهاء دمحم دمحم ابو ودن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -ات التجارٌه و لطع غٌار السٌارات بهاء للتورٌد -  33

 جنٌه   1333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23103130

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103130وفً تارٌخ ،   5223احمد زكً احمد عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   333333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103130وفً تارٌخ ،   16056دمحم حسن محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   133333.333ه ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  23103130وفً تارٌخ ،   4246دمحم الشاطبى دمحم كامل ) الشاطبى لالستٌراد و التصدٌر (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   533333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103130وفً تارٌخ ،   22153د ،، سبك لٌده برلم امجد دمحم نصر دمحم  تاجر فر -  34

 جنٌه   533333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   23103130وفً تارٌخ ،   25654فاطمه عبدالمادر عبدالحمٌد عبدالمجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   533333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، المال , وصف

تم تعدٌل رأس المال ,   23103130وفً تارٌخ ،   53303عمر دمحم عمر المرجاد الكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   133333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ   12260شامخ مطراوى ) الشامخ للمماوالت العمومٌه و التورٌدات (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  عمر عبد هللا -  31

 جنٌه   233333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23103130، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103130وفً تارٌخ ،   20333ابرهٌم لمٌع خله رستم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

 جنٌه   133333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   23103130وفً تارٌخ ،   13105ابراهٌم دمحم ابراهٌم جبر ) مكتب جبر للمماوالت (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  30

 جنٌه   133333.333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   

تم تعدٌل رأس   23103130وفً تارٌخ ،   25450محمود عبدهللا حامد محمود الشربٌنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   53333.333المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103113وفً تارٌخ ،   11161مادٌسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم مختار دمحم الس -  41

 جنٌه   53333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

صف تم تعدٌل رأس المال , و  23103113وفً تارٌخ ،   6303دمحم سٌد عبد الرازق غوٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   13333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103113وفً تارٌخ ،   34301فإاد منٌر فإاد ارمانٌوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   33333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103113وفً تارٌخ ،   20460هٌم سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اكرامى دمحم ابرا -  44

 جنٌه   1333333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , تم تعدٌل رأس ال  23103113وفً تارٌخ ،   10304عبد المجٌد احمد الحداد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   23333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103111وفً تارٌخ ،   13306وسماء فاروق دمحم دمحم غانم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   133333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103111وفً تارٌخ ،   24041عبدالرحمن احمد جاب هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبٌر  -  41

 جنٌه   21333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   23103111وفً تارٌخ ،   20130عبدالناصر عبدالبالى ابراهٌم الصفتى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  40

 جنٌه   233333.333المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103114وفً تارٌخ ،   53111شرٌف البدري احمد عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  40

 جنٌه   333333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   23103114وفً تارٌخ ،   43615السٌد محمود مرسى حسٌن جادالرب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   233333.333المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  31543تصدٌر(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تم تعدٌل االسم التجارى الى/ عمرو دمحم محمود ٌوسف محجوب )المحجوب لل -  51

 جنٌه   25333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23103114وفً تارٌخ ، 

 وفً تارٌخ ،  31543عمرو دمحم محمود ٌوسف محجوب )المحجوب لالستٌراد و التصدٌر(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   25333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23103114

تم تعدٌل رأس المال   23103115وفً تارٌخ ،   40314جرجس ٌسرى رمسٌس بارح فالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   53333.333, وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103115وفً تارٌخ ،   53103عالء الدٌن دمحم احمد دروٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   53333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103115،  وفً تارٌخ  44124عالء دمحم احمد بشٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   333333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103115وفً تارٌخ ،   11410سامح عبده عبد المولى ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   53333.333، وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال ,   23103115وفً تارٌخ ،   11410سامح عبده عبد المولى ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   53333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103116وفً تارٌخ ،   11311هانى دمحم صبرى باشا الشحات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  50

 جنٌه   3333333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103116وفً تارٌخ ،   40210هبه احمد حسنٌن ابراهٌم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  50

 جنٌه   13333.333لٌصبح رأس ماله ،وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103116وفً تارٌخ ،   34311نعمه سعٌد السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   133333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103116وفً تارٌخ ،   16033لم عٌد رسالن عبد هللا شامخ  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  61

 جنٌه   233333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103116وفً تارٌخ ،   25210ابراهٌم ماهر ابراهٌم نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   133333.333لٌصبح رأس ماله ، وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس   23103111وفً تارٌخ ،   40461عبد الرحمن شرٌف عبد الداٌم شرٌف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   133333.333المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   21003عبدالحلٌم عبدالغفار بكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  المنتصر-المنتصر للمماوالت العمومٌه  -  64

 جنٌه   63333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23103111

  21003فرد ،، سبك لٌده برلم المنتصر عبدالحلٌم عبدالغفار  تاجر  -تم تعدٌل االسم التجارى الى /  المنتصر لاللومٌتال -  65

 جنٌه   63333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23103111وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال ,   23103111وفً تارٌخ ،   21020دمحم فهمى عبدهللا دمحم نصٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   533333.333ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التؤشٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103111وفً تارٌخ ،   24553رإوف رفاعى احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   133333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  24553ه رفاعى لالدوات الصحٌه )رإوف رفاعى احمد على(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تم تعدٌل العنوان الى / مإسس -  60

 جنٌه   133333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23103111وفً تارٌخ ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   23103111وفً تارٌخ ،   46003ابراهٌم دمحم ابراهٌم عفٌفى لنصوه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  60

 جنٌه   1333333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  0415مإمن فإاد دمحم احمد الكشوطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -الفإاد لعموم االستٌراد و التصدٌر و كمالٌات السٌارات  -  13

 جنٌه   533333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  23103110وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال ,   23103121وفً تارٌخ ،   33251محمود الصافى عثمان حربى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 ه جنٌ  1333333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103121وفً تارٌخ ،   53066حنان انور ابوالمجد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   133333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103121وفً تارٌخ ،   20200عمرو حسٌن السٌد دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   63333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  34130تعدٌل االسم التجارى الى/سهٌل سمٌر شحاته حسٌن )سهٌل لتجاره االدوات المنزلٌه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   133333.333لتؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف ا  23103121وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103121وفً تارٌخ ،   34130سهٌل سمٌر شحاته حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   133333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103122وفً تارٌخ ،   41041  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌمان ابراهٌم خلٌفه دمحم -  16

 جنٌه   53333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل تم تعد  23103122وفً تارٌخ ،   31005المبرون للبماله الجافه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -دمحم مبرون حسن دمحم -  11

 جنٌه   33333.333رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

خمٌس عبد السالم عوض الفخرانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده -تعدٌل االسم التجارى الى/الفخرانى الستٌراد وتجاره السٌارات -  10

ؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله تم تعدٌل رأس المال , وصف الت  23103122وفً تارٌخ ،   16033برلم 

 جنٌه   533333.333،

تم تعدٌل رأس المال   23103122وفً تارٌخ ،   16033خمٌس عبد السالم عوض الفخرانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   533333.333, وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103122وفً تارٌخ ،   45104د احمد الشناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مصطفى دمحم السٌ -  03

 جنٌه   133333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل رأس المال , تم تعدٌ  23103122وفً تارٌخ ،   13200نور الدٌن عثمان نور الدٌن بكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  01

 جنٌه   53333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103124وفً تارٌخ ،   33616احمد عمر مصطفى احمد زرندح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  02

 جنٌه   1333333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103124وفً تارٌخ ،   46436منى نبٌل دمحم ابراهٌم خضر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  03

 جنٌه   63333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103124وفً تارٌخ ،   40020رمضان عبد الحمٌد حسن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  04

 جنٌه   53333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103124وفً تارٌخ ،   500اٌهاب رمضان لطب احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  05

 جنٌه   2333333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103124وفً تارٌخ ،   40003احمد دمحم عبدالسالم عون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  06

 جنٌه   45333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103124وفً تارٌخ ،   33251رمضان رمضان مصطفى البدرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  01

 جنٌه   53333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103124وفً تارٌخ ،   1016دمحم جابر محمود بكٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  00

 جنٌه   53333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103124وفً تارٌخ ،   53032سٌد عبدالهادى داود عبدالحلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  00

 جنٌه   53333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103124وفً تارٌخ ،   46165محمود احمد عبدالسالم الزهرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  03

 جنٌه   53333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103125وفً تارٌخ ،   32160دمحم سعد مسعود السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  01

 نٌه ج  253333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103125وفً تارٌخ ،   53051على السٌد دمحم دمحم سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  02

 جنٌه   53333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103125وفً تارٌخ ،   15333اٌهاب صفاء الدٌن دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  03

 جنٌه   53333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103120وفً تارٌخ ،   20310ماٌكل وجٌه صبحى عٌاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  04

 جنٌه   133333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103120وفً تارٌخ ،   42250على احمد عثمان محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  05

 جنٌه   133333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103120وفً تارٌخ ،   20134رباب نصر الدٌن احمد الجزار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  06

 جنٌه   21333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103120وفً تارٌخ ،   45204سمٌر حسنى مصطفى عبدالرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  01

 جنٌه   1313333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103120وفً تارٌخ ،   53002محمود ناصر السٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  00

 جنٌه   63333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103120، وفً تارٌخ   53534شنوده صابور تماوى بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  00

 جنٌه   53333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دمحم صبرى دمحم بالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -اضافه االسم التجارى/بالل لتورٌد الحاصالت الزراعٌه وتجاره االلطان -  133

  53333.333س المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأ  23103120وفً تارٌخ ،   33561

 جنٌه 

  23103120وفً تارٌخ ،   33561بالل لتورٌد الحاصالت الزراعٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -دمحم صبرى دمحم بالل -  131

 جنٌه   53333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103120وفً تارٌخ ،   213لبٌب عطا جرجس خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  132

 جنٌه   233333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل   23103120وفً تارٌخ ،   14026رلم ابراهٌم عبد الرحمن ابراهٌم عبد الرحمن غانم  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  133

 جنٌه   533333.333رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103120وفً تارٌخ ،   53560هوٌدا عبد الفتاح سالم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  134

 جنٌه   53333.333س المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس المال ,   23103133وفً تارٌخ ،   20100عبله شعبان دمحم دمحم العرٌان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  135

 جنٌه   2333333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23103133وفً تارٌخ ،   40615جر فرد ،، سبك لٌده برلم عمار مجدى السٌد عزب بحٌرى  تا -  136

 جنٌه   53333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103133وفً تارٌخ ،   15345دمحم حلمى ابراهٌم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  131

 جنٌه   233333.333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   التؤشٌر:

تم تعدٌل رأس المال   23103133وفً تارٌخ ،   24243نادر على عبدالمطلب على حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  130

 جنٌه   53333.333, وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103133وفً تارٌخ ،   22102تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم شرٌف حسن السٌد فرج   -  130

 جنٌه   53333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   23103131وفً تارٌخ ،   20502احمد رأفت السٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   53333.333:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر

تم تعدٌل رأس المال ,   23103131وفً تارٌخ ،   43433جمال فرٌد فوزى احمد الدسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   53333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53501لطفى احمد عبد العزٌز رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم-0محل -شدس-شارع اسحاق 10الـتؤشٌر:   ، امام 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53632    دمحم منصور منصور دمحم شباره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  2

 لسم-خلفى 10محل -االرضى-بغٌط العنب 2بشاٌر الخٌر  15الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53500محمود السعٌد عبدهللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم -محل  -ه الرئٌسٌه الـتؤشٌر:   ، ابٌس الثامن

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  1040خالد دمحم عبدالرحمن احمد لوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 -الـتؤشٌر:   ، تعدٌل نشاط المحل الرئٌسى االخر الى/محل عام لتمدٌم وتجهٌز وبٌع المؤكوالت والمشروبات الساخنه والبارده

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53500منال عبدالمنعم عبدالحلٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 لسم  -شمه  -االرضى  -سبورتنج  -ش تانٌس  145الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 23103131وفً تارٌخ  53505رضا عبدالغنى زكرٌا الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم  -ارض  -سٌدى بشر  -من خالد بن الولٌد  56ش  14الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53503محمود السٌد دمحم مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم  -( 5شمه ) -ش ارض المفتى الجدٌده  35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    23103131وفً تارٌخ  53502دمحم دمحم على نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ولٌد -  0

 لسم-محل-ابو سلٌمان 16، شارع سعد بن ابى ولاص متفرع من شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53501حسام ابراهٌم حسن الشابورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 لسم -شمه  -االول علوى  -ش الكوٌتٌن ابو ٌوسف   1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53506احمد دمحم  فإاد طعمه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم -محل  -اج ابراهٌم محسن الكبرى امام منزل الح -الـتؤشٌر:   ، ش عمر بن عبدالعزٌز 

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  53501احمد عمرو ابراهٌم حسن ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم -ش الحلوجى  12وصف الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصف تم  23103131وفً تارٌخ  53633اشرف صابر اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم-محل-شارع العٌنى متفرع من شارع الوزٌر الصالح فلمنج 25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53634نسرٌن السٌد مصطفى عجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم -شمه  -نى الثا -الحضره  -مكرر من عمر بن ابى ربٌعه  63الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  53360محمود على محمود متولى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم-شارع الرصافه 33وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم  23103131وفً تارٌخ  26061ده برلم    ابراهٌم احمد عبدالفتاح احمد الشاذلى )الشاذلى ستور( ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  15

 لسم-مٌامى-شارع اسكندر ابراهٌم 11تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوان الفرع الى/المحل الكائن 

تم تعدٌل العنوان  23103131وفً تارٌخ  53500اسماء جمال عبدالمجٌد ٌوسف المبالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم -شمه  -السٌوف بحرى  -ش محمود عبدالمنعم دمحم  5وصف الـتؤشٌر:   ،  ,

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53503ادهم احمد اٌمن دمحم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم  -( 4محل ) -ضى االر -برج رٌتاج  -العجمى  -و نص طرٌك مطروح ناصٌه رٌدمبكس  10الـتؤشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  53631خالد فتحى عبدالفتاح السٌد الحالله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 لسم -محل  -االرضى  -ش البصره تماطع شارع عرفان  1وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53635ه برلم    دمحم جمعه ادرٌس عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  10

 لسم-الـتؤشٌر:   ، شارع متفرع من شارع الجٌش

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  53633عبدهللا ابراهٌم السٌد السٌد غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم -ع من شارع االلبال محل ش عبدالجلٌل سعد متفر 23وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم  23103131وفً تارٌخ  26061ابراهٌم احمد عبدالفتاح احمد الشاذلى )الشاذلى ستور( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم-مٌامى-شارع اسكندر ابراهٌم 11تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوان الفرع الى/المحل الكائن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  32021دمحم احمد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هناء -  22

 لسم  -االبراهٌمٌه  -ش الدكتور ابراهٌم شولى  31الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131تارٌخ  وفً 31152مصطفى زكى مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم -الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان النشاط الى / ابٌس الثانٌه خلف المطافى امام العالمٌه للسٌارات بجوار الكوبرى 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 23103131وفً تارٌخ  53504مٌنا صموئٌل كامل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم -محل  -االرضى  -ش مسجد المفتى  30الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  53500عبد الرحمن ٌاسٌن كمال عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم-محل-ابو ٌوسف بحرى-شارع الكوثر من الحدٌد والصلب 4وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  31665ل السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء اسماعٌ -  26

 لسم-االصالح-شارع احمد سالمه عزبه الهاللٌه 3الـتؤشٌر:   ، تصحٌح عنوان النشاط الى/

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  2063احمد دمحم عبدالممصود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم-الدور االرضى-الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/مول سان استٌفانو

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  2063احمد دمحم عبدالممصود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 لسم- S11محل رلم -الدور االول-سن ستٌفانوالـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الرئٌسى الى/مول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  53615دمٌانه ولٌم شولى مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 شمه -االول  -الـتؤشٌر:   ، ش مسجد الرحمن من ش دمحم نجٌب سٌدى بشر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  53631لٌده برلم    ٌسرى على عامر حسن ، تاجر فرد ،  سبك  -  33

 لسم-1محل -الـتؤشٌر:   ، شارع توت عتخ امون سموحه

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  53621شرٌف احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم-محل-ناصٌه شارع محمود غنٌم ابو ٌوسف لبلى 10.5برج السالم ن الـتؤشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌه مطروح ابو ٌوسف 

تم تعدٌل العنوان ,  23103132وفً تارٌخ  42031دمحم عبدالرحمن ابوالفتوح عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم-ول علوىالدور اال-شمه-الرمل-شارع احمد ابو سلٌمان 54وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم  23103132وفً تارٌخ  53636صالح فكرى صالح نصر سلٌم ) الصالح ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لسم -( 1محل ) -( مساكن عبدالمادر الجدٌده 1مدخل ) 00تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  53623سبك لٌده برلم     عبد الفتاح السٌد حسن لناوى ، تاجر فرد ،  -  34

 لسم-1محل -شارع عدى بد زٌد جلٌم ٌسار مدخل العمار 2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103132وفً تارٌخ  53621فاطمه حربى محمود صبحى الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم  -امامى  0&  1محل  -غٌط العنب  -بشاٌر الخٌر  16بلون  وصف الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  53611منال عوض نجٌب عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم -محل  -الـتؤشٌر:   ، ش زاوٌه عبد المادر المستعمره امام سوبر ماركت روان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  53626جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مٌنا عدلى خلف -  31

 لسم-محل-الـتؤشٌر:   ، خلف مخبز السلطان بجوار عماره البراغى الناصرٌه بجوار مخازن كابو

عدٌل العنوان , وصف تم ت 23103132وفً تارٌخ  53630مرسى دمحم دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 لسم -محل  -( منزل الحاج / احمد الجوٌلى 13الـتؤشٌر:   ، ابٌس سموحه الجدٌده بجوار سكه )

وفً تارٌخ  14100، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الضبع لتورٌد االثاث المكتبى-السٌد الضبع احمد عبد الاله  -  30

 لسم -مٌامى  -ش ابوالعرب مع جمال عبدالناصر  1، تم تعدٌل العنوان الى /    تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر: 23103132

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  33626منٌره دمحم عبدالمنعم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 -شطٌبات والصٌانه والتورٌدات وخدمات النملللمماوالت العمومٌه والت 2الـتؤشٌر:   ، اضافه السمه للرئٌسى االخر/ابراج 

تم تعدٌل العنوان ,  23103132وفً تارٌخ  53620مٌنا نبٌل نصٌف تادرس عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم -محل شمال مدخل العمار  -سٌدى بشر بحرى  - 500ش  2وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  2063 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم عبدالممصود عبدهللا -  42

 لسم- S11محل رلم -الدور االول-الـتؤشٌر:   ، مول سن ستٌفانو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  3465محمود سالم جمعه عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم-:   ، تعدٌل العنوان الى/المعموره البلد خلف التؤمٌن ٌسار المدخلالـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  23103132وفً تارٌخ  53624مصطفى عبد الحمٌد عوض منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لسم-رمل ثان-وصف الـتؤشٌر:   ، ابٌس المرٌه الثانٌه طرٌك الحسٌنٌه

تم تعدٌل العنوان ,  23103132وفً تارٌخ  53625إاد محمود سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد ف -  45

 لسم-مسطح تجارى-ارض مجمع أ مساكن ضباط سٌدى بشر لبلى 5وصف الـتؤشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصف تم تع 23103132وفً تارٌخ  53613مارٌان نبٌل فاروق اسحاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم -( 1شمه ) -االول  -طرٌك اسكندرٌه مطروح ش رخام زمزم امام مشوٌات الصالح  10,5الـتؤشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  23103132وفً تارٌخ  13116احمد دمحم معٌن احمد دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم -شمه بالدور الروف  -شارع عثمان رافت جلٌم  4نوان الى / وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل الع

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  44030صباح ٌحى دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 لسم -الصبحٌه  -شارع دمحم على من شارع العمده  3الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  1450ر نسٌم سعد زغلول عازر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌ -  40

 لسم -من ش الماهره سٌدى بشر لبلى  33ش  40الـتؤشٌر:   ، تم تغٌٌر العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  53610سامح مصطفى دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لسم  -محل  -ش بلٌس منزل مصطفى دمحم  -الـتؤشٌر:   ، العجمى البٌطاش ش شهر العسل بجوار سوبرماركت سعٌد 

وفً تارٌخ  53633نجالء والى دمحم مصطفى والى )والى لتجاره االدوات الكهربائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم-محل-تنظٌم شارع الرومانى 10تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  تم 23103132

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  53613اشرف خلٌل عباس شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم  -لم شمه امام الس -السادس علوى  -المستشارٌن امام سما للمماوالت  25من ش  0الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  53614عاشور سمٌر على الرٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لسم  -محل  -ابوٌوسف لبلى  -الـتؤشٌر:   ، ش عبدالعزٌز الفمى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  21103احمد دمحم محمود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لسم  -فوق مسجد الصحابه  236رلم  -الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ش منزل الترعه 

تم تعدٌل العنوان ,  23103132وفً تارٌخ  53616دمحم مجدى محمود احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم  -محل  -االرضى  -بجوار ش غباشى  -محسن الكبرى  -ومى ( العم0وصف الـتؤشٌر:   ، ش نمره )

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    23103132وفً تارٌخ  53622شرٌف دمحم عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 لسم -( 14محل ) -ش نظمى بطرس ) زنكروال سابما (  0، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103132وفً تارٌخ  53631تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     وفاء طلبه السٌد ابوحالوه ، -  51

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  -برج المدس  -الـتؤشٌر:   ، ش المدس 

تم تعدٌل العنوان ,  23103132وفً تارٌخ  53630الحسٌنى على السعٌد على شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -اداره العامرٌه  -غرب الطرٌك الصحراوى  -ـتؤشٌر:   ، لرٌه الحرٌه وصف ال

تم تعدٌل العنوان ,  23103133وفً تارٌخ  53641عبدالحافظ ٌوسف عبدالحافظ مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  50

 لسم - 3محل  -ٌدى بشر ش الفخرانً من ش جمال عبدالناصر س 63وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103133وفً تارٌخ  53635سعٌد عبد الفتاح احمد حسن زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 لسم-محل-االرضى-وصف الـتؤشٌر:   ، شارع لنال المحمودٌه عزبه الملعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  53502صباح السٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم -المندره بحرى  - 254تنظٌم حارة  1( بالعمار 1الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / محل رلم)

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  23053كرٌم السٌد سلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم -ش طٌبه كامب شٌزار  45،   الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  53633تامر مصطفى دمحم السٌد كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 لسم-مكتب-ابن محاسن 0الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103133تارٌخ وفً  53634احمد عبدالسالم الحمادى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 لسم -محل  -االرضى  -ش الحمادى نادى الصٌد  0وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  53642خمٌس دمحم السٌد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم-شمه-الثانى-امام محطه المطار الـتؤشٌر:   ، شارع ابو ذر الغفارى المعموره البلد

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  53636امانى ٌوسف الصاوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 لسم-الـتؤشٌر:   ، الرابعه الناصرٌه المدخل االول امام توكٌل اسكودا

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  53643ه برلم    عمرو صالح عمر اخترٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  61

 لسم-شمه-الثانى علوى-شارع مسجد العطارٌن 130الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  44050فٌكتور اسحك ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 محافظه -ماٌو-1شمه  242ماٌو مجاوره االسكان العائلى لطعه  15ى اخر بالعنوان/امتداد الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌس

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    23103133وفً تارٌخ  53632دمحم احمد دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 لسم -محل  -الطرٌك الصحراوى  26مساكن الحرٌه ن  224، امام بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  53640باسم دمحم ضاحى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم-محل-مكرر شارع دمحم العجمى 50الـتؤشٌر:   ، 

وصف الـتؤشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان , 23103133وفً تارٌخ  53646دمحم عٌد دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم -( 2مكتب ) -العواٌد  -عزبه سكٌنه المدٌمه  1ش  22

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  53653منى ٌسن رغٌب ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم-محل-الحضره لبلى-شارع االمٌر حسٌن 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  53631، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صبرى سالمه نوفل البربرى -  13

 لسم  -مخزن  -المعموره البلد لبلى بجوار كافترٌا الفرعونٌه  25الـتؤشٌر:   ، ش 

العنوان , تم تعدٌل  23103133وفً تارٌخ  53630على كافٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -حسن ثابت حسن على  -  14

 لسم-1محل -بجوار ابو صابر 56وصف الـتؤشٌر:   ، المبنى االدارى لمرٌه روزانا ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  23053كرٌم السٌد سلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 23053ب شرق ولٌد برلم تابع لسم با -ش طٌبه كامب شٌزار  45الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

دمحم محمود محمود دمحم على شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -شومان لتورٌد وتجاره الموبٌلٌات واالدوات المنزلٌه -  16

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع سلٌم لبطان 23103133وفً تارٌخ  53645

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  53644مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مهند نبٌل عبد المجٌد اح -  11

 لسم-محل-سموحه-شارع االدٌب دمحم زٌتون 6مول كمبٌوتر بالس  6الـتؤشٌر:   ، 

وصف الـتؤشٌر:    تم تعدٌل العنوان , 23103133وفً تارٌخ  53643دمحم السٌد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 لسم -محل  -ش الطوفى راغب 10، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  53630محمود احمد خلف هللا لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 لسم -محل  -تنظٌم  233ش خالد بن الولٌد سٌدى بشر بحرى سابما  161الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  6600والى لعموم االستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ٌن والىاحمد حسٌن على حس -  03

 لسم-االصالح الفلكى 16من شارع  0شارع  4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ 23103133

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133ً تارٌخ وف 53640طلبه دمحم طلبه السبعاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 لسم-محل-رشدى-شارع احمد شولى 113الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103133وفً تارٌخ  53641جٌالن سعد دمحم البٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -جٌالن سوفت بٌوتى -  02

 لسم-مٌامى-العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع دمحم طاهر

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23103133وفً تارٌخ  20301 على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  03

 -سٌدى بشر لبلى-شارع مسجد التائبٌن شارع المسرح سابما 51تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان  23103134وفً تارٌخ  53661صباح رشاد حافظ عبدالموجود ابوعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 لسم -محل  -رشدى  -ش دمحم صفوت  12, وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103134وفً تارٌخ  53650بوال محروس مفٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 ملس-شمه-السٌوف-الـتؤشٌر:   ، ناصٌه دمحم عثمان مع رشاد شفٌك

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103134وفً تارٌخ  53621شرٌف احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

-ونشاطه/بٌع عجل-بجوار رنٌن-برج الندى-طرٌك اسكندرٌه مطروح 10.53الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ن 

 لسم- 2333برأسمال لدره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103134وفً تارٌخ  53660اته احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم شح -  01

 لسم-1شمه -االول-ب شارع االهوازى الوردٌان 30الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103134وفً تارٌخ  53661دمحم حامد حسن حسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 لسم -عزبه الموظفٌن  -متفرع من شارع مسجد الموظفٌن  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103134وفً تارٌخ  53664ٌونس عبداللطٌف عبده عبداللطٌف ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 لسم  - محل -ثالث ثان  -المالحه بجوار مسجد الصحابه  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عزبه سركٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  23103134وفً تارٌخ  20310السٌد عبدالروف السٌد شحاته غزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 لسم-سٌدى بشر-تنظٌم شارع على هٌبه 31وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103134وفً تارٌخ  53651مٌالد ظرٌف ثابت بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 لسم   -محل  -االرضى  -رمل ثان  -شرق سموحه الرابعه الناصرٌه  3623الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103134وفً تارٌخ  53662طه ابراهٌم السٌد حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 لسم  -محل  -ل مهنا ش اسماعٌ 63الـتؤشٌر:   ، 

 23103134وفً تارٌخ  53651سمٌر فهمى بسطوروس عبٌد ) صٌدلٌة د/ سمٌر فهمى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 لسم -محل  -الدور االرضى  -رشدى  -طرٌك الحرٌه  423تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103134وفً تارٌخ  53656( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل سرحان مرسى سرحان )صالون سرحان -  04

 لسم  -( 3محل ) -فٌكتورٌا لبلى  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ش حسن ابوحالوه من ش مصطفى كامل 

العنوان , وصف تم تعدٌل  23103134وفً تارٌخ  53653ولٌد ابراهٌم السعٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 لسم -دربالة بجوار مكتب برٌد دربالة فٌكتورٌا  -الـتؤشٌر:   ، ش ملن حفنى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103134وفً تارٌخ  53655صفٌه عبدهللا على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 لسم -خلف الجمعٌه الزراعٌه منزل دمحم غزال  5/0الـتؤشٌر:   ، ابٌس 

تم تعدٌل  23103134وفً تارٌخ  53660جمال الدٌن حسن زكى حسن عبدهللا باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 لسم  -محل  -بجوار سوبرماركت النعمانى  -مٌامى  -ش احمد حمدى بجوار االكادٌمٌه  2العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103134وفً تارٌخ  53621سبك لٌده برلم      شرٌف احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ، -  00

 لسم-بجوار رنٌن-برج الندى-طرٌك اسكندرٌه مطروح 10.53الـتؤشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103134وفً تارٌخ  53621شرٌف احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

-محل-ناصٌه شارع محمود غنٌم ابو ٌوسف لبلى 10.5ك اسكندرٌه مطروح ابو ٌوسف برج السالم ن الـتؤشٌر:   ،  طرٌ

 لسم- 2310/1/2وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/بٌع طٌور ولحوم مجمده

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103134وفً تارٌخ  53663خالد دمحم رجب طلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 لسم-بجوار كشرى الحرمٌن 23تؤشٌر:   ، شارع الـ

تم تعدٌل  23103134وفً تارٌخ  53663ابراهٌم مصطفى عبدالرحمن عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم - 3محل  -العجمى  -نهاٌه ش فضه  0العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، البوابه 

تم تعدٌل العنوان ,  23103134وفً تارٌخ  53650 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم دمحم عبد اللطٌف دمحم -  132

 لسم-شارع الشهٌد مصطفى حافظ 52وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103134وفً تارٌخ  53654احمد عبدالفتاح محمود علوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 لسم  -مكتب  -الثالث عشر  -سموحه الجدٌدة  -عزبه نصرالدٌن  -من ش النصر امام جرٌن بالزا  1ش  4وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103134وفً تارٌخ  10231دمحم حمٌد حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 شرم الشٌخ-جنوب سٌناء-أ  241الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان/السوق التجارى محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  25414عماد الدٌن دمحم مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم-136طرٌك الحرٌه لوران شمه  606وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  40504سبك لٌده برلم    عاصم عبدالاله عبدالاله احمد ، تاجر فرد ،   -  136

 لسم -خلف منزل فرحات  -وصف الـتؤشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى/ بهٌج  نجع المطعان الغربى

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53600فوزى لحظى بخٌت غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم -عزبه مطار النزهه خلف مطابع محرم محل  33تؤشٌر:   ، ش الـ

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  53614هشام طارق عبدالمنعم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 مكتب -الرمل المٌري  -ش عمر المختار  11وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53601، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مروه سعد مسعود دمحم سعد -  130

 لسم  -محل  -شمال العصافره لبلى  45ش ام النور من ش  33الـتؤشٌر:   ، 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 23103131وفً تارٌخ  516جبرٌل عبد السمٌع حمد جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لسم -مدخل شاطىء النخٌل شارع جالل سرى 21الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

وفً تارٌخ  35623المنصورى للتطرٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد مصطفى احمد دمحم المنصورى -  111

 لسم -سٌدى بشر لبلى -محل-رفعت  شارع حسن 11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى/  23103131

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  43510محمود رمضان دمحم اسماعٌل عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم-مصطفى كامل-( البوابه الثانٌه5وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/مول سٌتى سكوٌر بارتشن )
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تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53604ف على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر على خال -  113

 لسم -حظٌره  -الـتؤشٌر:   ، ابو سمبل النهضه العامرٌه اول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53605عبدهللا رمضان دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم -محل  -بجوار مستوصف المسٌرى  - 1تؤشٌر:   ، النهضه المسٌرى الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53615نورالدٌن هانى شفٌك ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  -( 11محل ) -االرضى  - 2ابراج درٌم  -سموحه  -الـتؤشٌر:   ، ش النصر امام جرٌن بالزا 

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  53611عبدالحمٌد عبدالفتاح دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 ( 232شمه ) -الثانى علوى  -الراس السوداء  -ش مصطفى كامل بجوار شركه ادفٌنا  404وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53606تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالهادى عبدالسالم دمحم ،  -  111

 لسم -محل  -االرضى  -الحضره الجدٌده  -ش بدر من الزهور  4الـتؤشٌر:   ، 

, تم تعدٌل العنوان  23103131وفً تارٌخ  53602اكرم دمحم فرٌد دمحم صبحى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 لسم -محل -وصف الـتؤشٌر:   ، خلف مستشفى العامرٌه بجوار الفرع الفنى المدٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53606دمحم هاشم خلف هللا جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 لسم  - جناٌوتى من التوحٌد و النور من ش النصر -الـتؤشٌر:   ، ش المواسٌر سابما 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53600فاطمه احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم  -( 3محل ) -االرضى  -الوردٌان ناصٌه لره العٌن  -ش االهوازى  43الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  0105دمحم رجب ابراهٌم صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 -ملن/طاهر امٌن عبد الحمٌد السبٌلى-الملٌوبٌه-ارض الجمعٌه-شارع ملون 50الـتؤشٌر:   ، محو الفرع الكائن بالعنوان/

العنوان , وصف تم تعدٌل  23103131وفً تارٌخ  53616شعبان ابراهٌم دمحم المرمٌزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم -الـتؤشٌر:   ، لرٌة ابو مسعود خلف المعهد الدٌنى االزهرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53603خمٌسه سالمه دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم-مكتب  -اللبان -المتوكل  10 - 16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53601 عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على دمحم ماجد دمحم -  124

 لسم-محل-الـتؤشٌر:   ، الكٌنج مرٌوط السارع الجدٌد امام محطه البنزٌن

عدٌل العنوان , تم ت 23103131وفً تارٌخ  43510محمود رمضان دمحم اسماعٌل عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم-مصطفى كامل-( البوابه الثانٌه5وصف الـتؤشٌر:   ، مول سٌتى سكوٌر بارتشن )

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53613رمضان السٌد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم  -محل  -ش لنال المحمودٌه باكوس  160الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53603رمسٌس جورج اسكندر سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم -( 6محل) -برج لصر االلبال  -شارع االلبال لوران  11ش عبدالجلٌل سعد مع  10الـتؤشٌر:   ، 

تم  23103131وفً تارٌخ  53613ر فرد ،  سبك لٌده برلم    الشٌماء عبد هللا مصطفى عرفه سراج ، تاج-سراج للدٌكور -  120

 لسم-برج المستشارٌن صالح حنفى 333تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  53611اسامه السٌد حسٌن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 محل -االرضى -نجع العماري امام استراحه المشٌر وحسن عالم برج العرب المدٌم  وصف الـتؤشٌر:   ، ش مرالٌا

تم  23103131وفً تارٌخ  53610دمحم عبدالمنعم السٌد على )المنعم للتجاره والتوزٌع( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 لسم -شمه -هه الٌمٌن ابو ٌوسفتعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ش الروضه الخضراء ثان عماره من ج
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تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  53605محمود مصطفى شبل البنداري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم-( 11شمه ) -السادس -البٌطاش  -العجمى  -وصف الـتؤشٌر:   ، تمسٌم لبضاٌاعماره ملن دمحم احمد محمود عٌسى 

تم تعدٌل  23103131وفً تارٌخ  53603الصالح للنظارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عبدهللا حسٌن  احمد صالح -  132

 لسم -محل  -الوردٌان  -ش ابن ابى سرحه  10العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 23103131وفً تارٌخ  53601معز رمضان السٌد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 لسم -ماٌو  15طرٌك  -خلف بنزٌنه موبٌل -ش مسجد حاتم  -تعاونٌات سموحه 2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  23103131وفً تارٌخ  23016دمحم عزالدٌن عبدالعزٌز محمود شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لسم  -الى / شارع مجد العرب متفرع من شارع مسجد سٌدى بشر بحرى , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان النشاط 

تم تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم عزالدٌن عبدالعزٌز محمود شعالن )عز للمماوالت العامه و التشطٌبات( ، تاجر فرد ،   -  135

، تم تعدٌل عنوان النشاط الى / شارع  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   23103131وفً تارٌخ  23016سبك لٌده برلم    

 لسم  -مجد العرب متفرع من شارع مسجد سٌدى بشر بحرى 

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  22401عبد المنعم ابراهٌم ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم-سموحه-زابمول جرٌن بال K 14وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان  23103131وفً تارٌخ  53603رمضان ابراهٌم على دمحم على حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم -( 0شمه) -الثالث علوى  -الهانوفٌل  -ش عٌد خٌرهللا خلف فتح هللا  1, وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53602فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم طه دمحم مبارن الخٌاط ، تاجر  -  130

 لسم -سموحه  -عزبه فتى  1الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  53610مروه دمحم عبدالمجٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 لسم -محل -العصافره لبلى  -عرامه  33ش مسجد الواحد االحد متفرع من شش المهاجرٌن من  26الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  22401عبد المنعم ابراهٌم ابراهٌم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 لسم-سموحه-بمول جرٌن بالزا K 14وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  53136عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم رجب احمد مصطفى -  141

 لسم-سٌدى بشر بحرى-شارع فاروق عبد الوهاب 02وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  53125رمضان كامل شحاته عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم -ش العنبرى باكوس محل  13لـتؤشٌر:   ، وصف ا

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  53114هوٌده مبرون دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 لسم -وصف الـتؤشٌر:   ، عزبة سركٌس بجوار مسجد الفرلان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53123م    دمحم على عوٌس على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  144

 لسم -الـتؤشٌر:   ، ش عمر بن الخطاب عبدالمادر الجدٌدة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  16056دمحم حسن محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم -المنشٌة البحرٌة  -االطباء من ش اسكوت العمومى ش مدٌنة  5الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53132عبٌر حافظ دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 لسم-شمه  -مسجد المراغى الجدٌده خورشٌد  11الـتؤشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  53130اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مفتاح عبدالعزٌز عفٌن مفتاح عامر ، ت -  141

 لسم -خلف بنزٌنة موبٌل بجوار مدرسة مراٌت 3وصف الـتؤشٌر:   ، ن 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  43511محمود دمحم محمود الصورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

ونشاطه/تحضٌر وتجهٌز وبٌع -االزارٌطه -سوتر-شارع مصطفى مشرفه 32، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/الـتؤشٌر:   

 لسم-)عشره االف جنٌها( 13333برأسمال لدره -المؤكوالت

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53111هناء على دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 لسم  -محل  -صفٌحه شارع الرٌاشى و اسماعٌل غانم  43ـتؤشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  53122احمد رمضان السٌد احمد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم  - 13331شمه  -المندره بحرى  -ش دمحم حسٌن هٌكل  2 -وصف الـتؤشٌر:   ، نموذج ا 

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  53126دمحم اسماعٌل فرغلى عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 لسم  -محل  -عصافره لبلى  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش المالزم من ش الحسن و الحسٌن من المعهد الدٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  6234  السٌد بخٌت حسٌن طمبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  152

 لسم  -المتراس  -الوردٌان  -الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ترعه النوبارٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  22035محمود دمحم عبدالمنعم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم -( البٌطاش 24، تعدٌل العنوان الى / نهاٌة ش الحى عمار رلم)الـتؤشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53600دمحم عشري دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم-محل -عصافره بحري  45ش المدٌنه المنوره متفرع من  241الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53133ا زكى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تٌسٌر زكرٌ -  155

 لسم - 2محل رلم  -ش السبع بنات  32الـتؤشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  53110محمود عبدالجواد ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم-( 4محل رلم ) -االرضى  -لـتؤشٌر:   ، امتداد مسجد المبارى خلف بنزٌنه بكري وصف ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53111عماد حرز بساده مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 لسم  -محل  -بجوار كافٌترٌا سربتان اكتوبر النخٌل  2/11الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  53601شٌماء ممدوح عبدالمجٌد الخولى )بٌوتى سنتر شٌماء الخولى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 لسم  -محل  -الحضره البحرٌه  -ش عبدالكرٌم الخطابى  41تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23103130

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53134ده برلم    احمد السٌد دمحم عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  150

 لسم   -محل  -الملن  16ش  -الـتؤشٌر:   ، جوار لهوة الوصاٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53130مٌالد جرجس غالى بستان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 لسم - 0= محل رلم -اح الطلخاوى البٌطاش ش من ش عبدالفت 0الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53124سعٌد رومانى ذكى عجاٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم  -محل  -االرضى  -الـتؤشٌر:   ، ش الشٌخ رحٌم متفرع من ش البحرٌه ناصٌه لهوه العمده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53112حناهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جٌهان جورج امٌن -  162

 لسم - 6محل  -غٌط العنب  2بشاٌر الخٌر  15الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53110عادل وجٌد السٌد مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 شمه-االرضى-شارع وكاله اللٌمون شمه دور ارضى 21ـتؤشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  43511محمود دمحم محمود الصورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 لسم-االزارٌطه -سوتر-شارع مصطفى مشرفه 32الـتؤشٌر:   ، 
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 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  43511اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم محمود الصورى ، ت -  165

 لسم- 2310/0/26وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ صٌدلٌه-شارع مٌدان عرابى 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53123عبدهللا دمحم دمحم كامل الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 لسم  -محل  -العواٌد  - 5ارض فرحات نمره  -الـتؤشٌر:   ، عزبه محسن الكبرى 

وفً  53600طارق دمحم عبدالمنعم على السمان )السمان لتورٌد المستلزمات الفندلٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم  -شمه  -االول علوى  -ر:   ، ش الكابالت امام ممهى ٌاسر الجهٌنى تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌ 23103130تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  53115مصطفى سلٌمان دمحم عبدالحمٌد غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 سمل -ورشه  -وصف الـتؤشٌر:   ، زاوٌه عبدالمادر خلف مصنع السالم ش مسجد الرحمن 

تم  23103130وفً تارٌخ  53116رامى المراغى احمد دمحم ) رامى رون للمالبس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

لرٌة عالم  -اول شارع شمال بعد فٌال جهاد من ش سالم عبدالعزٌز خلف مسجد الموٌرى  16تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

 لسم - شمه -االرضى  -بحرى الهانوفٌل 

وفً تارٌخ  53131( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    MAROOمروه احمد عبدالحمٌد حسن صمر )ماروو بٌوتى سنتر  -  113

 لسم  -محل  -ش مدارس المدس العماروه الصغرى  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عماره الفرٌده  23103130

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53120،  سبك لٌده برلم     دمحم دمحم زكى شرابى ، تاجر فرد -  111

 لسم-سٌدى بشر-مع امٌن خٌرت الغندور 1331الـتؤشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  41013عبدالرحمن ابراهٌم ادم دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -العصافره بحرى  -ش النصر من ش سلمان الفارسى  12، تم تعدٌل العنوان الى /  وصف الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53113سعٌد غرٌب دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 م لس -د  -ج -ب -وحدات ا -االول علوى  -سموحه  -ش زكى رجب  41الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  53121راشد عبدالمجٌد راشد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 -محل  -برج الرباب  -بجوار صٌدلٌه دكتوره / صفاء سعٌد  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش الهانوفٌل الرئٌسى امام الجمعٌه االستهالكٌه 

 لسم 

 53113ى ابوالحسن حسنٌن )ابراهٌم ابوالحسن لالستٌراد و تجاره االخشاب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم فتح -  115

 -برج جوهره النصر الوردى  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ش المكس و ناصٌه ابن سهالن  23103130وفً تارٌخ 

 لسم  -مكتب  -الوردٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53121الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالفتاح طه  -  116

 لسم  -محل  -الـتؤشٌر:   ، ش الخلفاء الراشدٌن الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  53133كرٌم ٌوسف عبدالفتاح ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -شمه  -االرضى  -شدس  -ش بالى  1ـتؤشٌر:   ، وصف ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53131دمحم السٌد امٌن دمحم بهٌج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  110

 لسم-شمه  -االرضى  -ابوٌوسف خلف مسجد جمعه مفتاح  -ش االمام مالن 35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53135هللا حسٌن ابوناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انس فتح  -  110

 لسم  - 3رلم  -محل  -المعموره البلد  16الـتؤشٌر:   ، ش االصالح الزراعى من ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53141احمد جابر احمد كمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 لسم-شمه-نجع العرب-شارع االمام الشافى 11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103130وفً تارٌخ  53140عماد الدٌن ٌحى عبد الرازق دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 لسم-محل-المدخل الثانى العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع المبطان رضا ذكى الرابعه الناصرٌه
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تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  30260شادٌه ناصف على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 لسم -الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / الناصرٌة المدٌمة شارع ابن سٌنا متفرع من مسجد البنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53142، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فرج دمحم عبدهللا خلٌفه  -  103

 لسم  -محل  -ش بن مكانس  26الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  23103130وفً تارٌخ  53136احمد سعد مختار احمد جعفر )السعد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 لسم  -مصنع  -خلف سنترال البد اول مدخل المساكن  -مرغم خلف مدخل عبدالمادر  -ك البتروكٌماوٌات , وصف الـتؤشٌر:   ، طرٌ

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  53133مهران عبدالعزٌز لاسم مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 سمل -محل -من ش عزبه الرحامنه االصالح  4وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53130سمٌره شعبان احمد مرسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  106

 لسم-محل -الرئٌسى خلف كافٌترٌا الحسن والحسٌن طوسون  25الـتؤشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  23103130ً تارٌخ وف 16410فوزى عبد الخالك ابو زٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 53333برأسمال لدره -ونشاطه/بماله وعطاره-الهانوفٌل-شارع الكومى 56وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 لسم-)خمسون الف جنٌها(

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  53144عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 لسم  -محل  -ابوٌوسف  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش مكه متفرع من ش الحدٌد و الصلب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53143حسن دمحم حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 لسم-محل-شارع زٌن العابدٌن 15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  40100مها السٌد دمحم خلٌل خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 لسم -الدور المسحور  -شارع النصر  15الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53131هناء ثروت الشبراوى ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 لسم  -( 21شمه ) -السابع  -ش دمحم مختار متفرع من مصطفى كامل  -برج الحرٌه  0الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  16410فوزى عبد الخالك ابو زٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  102

 لسم-الهانوفٌل-ع الكومىشار56وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  16410فوزى عبد الخالك ابو زٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

ونشاطه/ تمدٌم -شمه -الدور الثانى علوى  -العجمى بجوار مسجد الرحمن  21ش سوبر ماركت الصفا ن  12وصف الـتؤشٌر:   ، 

 لسم -2314/0/14وتارٌخ افتتاح المحل فى -ه فى الحرف الصغٌرهاستشارات فنٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53131فوزٌه على دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 ملس -محل -الـتؤشٌر:   ، ش الكابالت الرئٌسى بجوار محل مزٌكا الدوات التجمٌل تماطع ش السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53132سعٌده حسن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 محل  -االرضى  -الـتؤشٌر:   ، الكابالت خلف شركه الفورماٌكا بجوار ماركت البركه 

ود دمحم على شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود محم-شومان لتورٌد وتجاره الموبٌلٌات واالدوات المنزلٌه -  106

 لسم-شارع ٌوسف مغٌره 4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23103130وفً تارٌخ  53645

دمحم محمود محمود دمحم على شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -شومان لتورٌد وتجاره الموبٌلٌات واالدوات المنزلٌه -  101

اودع برلم -شارع ٌوسف مغٌره 4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 23103130وفً تارٌخ  53645

 لسم-سجل تجارى غرفه االسكندرٌه 53645ولٌد برلم تابع  1303

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 23103130وفً تارٌخ  53141دمحم احمد خلٌل ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 لسم -محل  -ارض على عطٌه تشاكوس درباله  404الـتؤشٌر:   ، ش
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تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53133طارق السٌد عبدالغنى عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 لسم  -شمه  -الثالث  -خورشٌد  -ارض الجزٌرى  -الـتؤشٌر:   ، شارع السوق 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53130جابر جالل زٌنهم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 لسم-الـتؤشٌر:   ، خورشٌد شارع السوق

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  53134على محمود عبدالحكم  على عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 لسم -مشروع ناصر ابٌس  1ش  24الـتؤشٌر:   ،  وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53140دمحم جمال عبد المغٌث بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 لسم-محل-سٌدى بشر-أ شارع الماهره 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103130وفً تارٌخ  33341سبك لٌده برلم     كرٌم فتحى عبد الرحمن حسن العوضى ، تاجر فرد ،  -  233

 لسم -رشدى -كفر عبده  -شارع سكٌنه بنت الحسٌن  21العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103130وفً تارٌخ  53145عمرو عبدالفتاح الشمندى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 لسم- 2شمه رلم  -االول علوى  -، عماره زهره  عٌن شمس اول ش عٌن شمس   وصف الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103130وفً تارٌخ  53143دمحم مصطفى حسن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 لسم -شمه -الثانى  -ش احمد الموجى  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103113وفً تارٌخ  53160 العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال ٌوسف عبد الوهاب دمحم -  236

 لسم-محل-شارع الشركه العربٌه السٌوف شماعه 33وصف الـتؤشٌر:   ، 

وصف تم تعدٌل العنوان ,  23103113وفً تارٌخ  53116نعمان دمحم دمحم عبد هللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 لسم-محل-الوردٌان-نجع العرب 5شارع  30الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103113وفً تارٌخ  10123محمود كارم محمود عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

 لسم -شدس -شارع ذو الفمار  13وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى /

تم تعدٌل العنوان ,  23103113وفً تارٌخ  53154ود دمحم الشبلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد محم-الشبلى -  230

 لسم-شارع الماضى جمال الدٌن 13وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103113وفً تارٌخ  53153رمضان كمال دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 لسم  -محل  -برج الصابرٌن  -الفلكى  -الملن  16:   ، ش الـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103113وفً تارٌخ  53163عطٌه دمحم محمود حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم  -محل  -الهانوفٌل  -الدراٌسه  16ن -الـتؤشٌر:   ، ش مسجد الصفا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103113وفً تارٌخ  53153والعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منال دمحم االمام اب -  212

 لسم  -محل  -العواٌد  -عزبه الملعه  -ش االٌمان من العزٌز البدٌع  34الـتؤشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 23103113وفً تارٌخ  53161جمال عبدالناصر حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 لسم -محل  -من الخمسمائه العواٌد  3ش  0الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103113وفً تارٌخ  53150مرسى كمال دمحم حسٌن العمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 لسم -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش عمر بن الخطاب الدرٌسه

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103113وفً تارٌخ  53113 بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على ثابت دمحم -  215

 لسم -لطعه ارض  -الـتؤشٌر:   ، عزبه الهجانه ش مخزن الزٌت بجوار مسجد البسٌونى 

دٌل العنوان , وصف تم تع 23103113وفً تارٌخ  53115مروه دمحم انور ٌوسف زهٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لسم -( 4شمه )-جانوتى  -الـتؤشٌر:   ، ش مسجد عباد الرحمن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103113وفً تارٌخ  53150امٌر عزت عوض هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم  -السلم  شمه امام -التاسع  -ش مسجد اسكوت امام مدرسه جراند للغات  61الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103113وفً تارٌخ  53165دمحم نادى ابو الحمد احمد )كافٌترٌا النادى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

محل رلم -السٌوف-العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ناصٌه شارع عثمان شكرى مع شارع عبد الفتاح الشعشاعى مع شارع د /مصطفى

 لسم-4

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103113وفً تارٌخ  53166دمحم عبد الحلٌم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سعٌد -  210

 لسم-شمه-السادس-سٌدى جابر-طرٌك الجٌش 111الـتؤشٌر:   ، 

نوان , تم تعدٌل الع 23103113وفً تارٌخ  53151فاطمه سالم دمحم راضى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 لسم-(3&2) -محل-االرضى  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش النبوى المهندس امام مستشفى الصدر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103113وفً تارٌخ  6125نادر سمٌر عطا سعد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 لسم-سٌدى بشر لبلى-الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع عمل باشا بجوار صٌدلٌه عشره

تم تعدٌل العنوان ,  23103113وفً تارٌخ  53156سامح شكرى صادق اسخرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 لسم-مكتب-طوسون-امام مزلمان البحرٌه 25شارع المحرله من شارع  3وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103113وفً تارٌخ  53114،  سبك لٌده برلم    سعد عبد الهادى عبد المادر مبرون شتا ، تاجر فرد  -  223

 -محل-بحرى طرٌك اسكندرٌه امام مسجد الشتور 31العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، برج العرب ن 

تم تعدٌل العنوان ,  23103113وفً تارٌخ  53152حسن سٌد حسن عبدالرحٌم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 لسم  -( 3محل ) -العصافره بحرى  -اكتوبر  6ش  0شٌر:   ، وصف الـتؤ

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103113وفً تارٌخ  53163دمحم صبري ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 لسم-محل -االول علوى -الحضره الجدٌده -ش الزهور ناصٌه ش السادات  14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103113وفً تارٌخ  53164سلٌمان دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حامد  -  226

 لسم-محل-شارع النفوس 20الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103113وفً تارٌخ  53161اسالم احمد عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 لسم  -محل  -كلٌوباترا  -ش عمر الخٌام  11،    الـتؤشٌر:

تم تعدٌل  23103113وفً تارٌخ  53160عمرو عصام الدٌن عباس فهمى السحرتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

 -شمه  -الدور الثانى  -سموحه خلف جامع على بن ابى طالب  -سموحه ستار  53شارع  4العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عماره 

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  23103113وفً تارٌخ  53113احمد عاطف كمال دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

 لسم-1محل رلم -شارع الحجاز مع حلمى بهجت بدوى االبراهٌمٌه 24وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103113وفً تارٌخ  14150برلم    اشرف فتحى احمد ابوبكر الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  233

 لسم-شارع مسجد جوده رأس التٌن 3وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103113وفً تارٌخ  53155دمحم كامل دمحم عبدالجلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 لسم -ابعةالمجاورة الس -الـتؤشٌر:   ، سوق االمل  

تم تعدٌل العنوان  23103113وفً تارٌخ  13113شرٌف دمحم عطٌه دمحم عطٌه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 لسم -سٌدى بشر لبلى  -, وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / اخر شارع المسرح شارع الرماح بجوار ممهى الحباٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103113وفً تارٌخ  31113دٌر ممار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زهٌه ابراهٌم ب -  233

 لسم -الطابٌة خط رشٌد  -ش مسجد المصلحة  13الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103113وفً تارٌخ  53162سعٌد بشارة سعٌد عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 الفلكى امام صٌدلٌة د/ بسمة الدٌب  -الملن  16الملن متفرع من ش 13الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103113وفً تارٌخ  53111سالى سعٌد ٌوسف نصر هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 لسم -ش السبع بنات محل  33الـتؤشٌر:   ، 

تم  23103113وفً تارٌخ  53112العال )ابو العال للتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عادل زكى ابو  -  236

 لسم-شمه-شارع الشهداء-الدارٌسه لبلى 0تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

, وصف تم تعدٌل العنوان  23103111وفً تارٌخ  53102احمد دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 لسم  -محل  -الـتؤشٌر:   ، ش متفرع من ش البنن و امام الورشه الفنٌه بجوار مسجد هاشم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  20332حمدى عبدالفتاح احمد زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

 لسم-وحالٌا )فوزى معاذ( طرٌك دمحم على-تنظٌم سموحه 61و  51الـتؤشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  20332حمدى عبدالفتاح احمد زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

ونشاطه/مكتب اللامة وانشاء فندق وتاجٌر وحدات تجارٌه وادارٌه -شمه -الدور الثانى  -خ تنظٌم ش رشدى باشا  21الـتؤشٌر:   ،  

 لسم-2316/0/23وتارٌخ افتتاح المحل فى -زه وغٌر مجهزه واداره الجراجات العمومٌه وتشغٌلهامجه

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53103دمحم عبدالجواد عدوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 سمل -شمه -االول علوى  -العصافره لبلى -ش الخلود 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53101ابانوب اٌوب صبرى وسٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 لسم -الثالث  -شمال العصافره لبلى  45من ش  33ش عطٌه الزعٌري من ش  24الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53103   كرٌم السعٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  242

 لسم -الـتؤشٌر:   ، ش مخزن الزٌت امام صٌدلٌة الهجانة بجوار مخبز الشٌما 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53110مجدى سعد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 لسم  -محل  -طاسه ش مسجد ابو 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53105صالح ابراهٌم لرنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 لسم  -محل  -الـتؤشٌر:   ، ش مستشفى العامرٌه العام امام كافٌترٌا الجزٌره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53111    شرٌف البدري احمد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  245

 لسم -الوردٌان-ش االهوازى تماطع ش المفال 02الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53106حسان عامر جابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 لسم-محل ارضى-كن نادى الصٌد بجوار االمن المركزىالـتؤشٌر:   ، طرٌك المطار النزهه خلف مسا

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53100عنان على ابراهٌم شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 لسم  -شمه  -االرضى  -الـتؤشٌر:   ، ش طارق بن زٌاد من ش مصطفى كامل 

تم تعدٌل العنوان ,  23103111وفً تارٌخ  53101سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم عمر ابوالٌزٌد سلٌمان  -  240

 لسم  -شمه  -الثانى  -االزارٌطه  -ش ابن الشجاع  13وصف الـتؤشٌر:   ، 

, وصف تم تعدٌل العنوان  23103111وفً تارٌخ  53103عالء الدٌن دمحم احمد دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  240

 لسم -عمارة المحروسة  -ش البٌهمى  114الـتؤشٌر:   ، 

 23103111وفً تارٌخ  53102دمحم حمدى دمحم مختار عبدالرحٌم ) مكتبة دمحم حمدى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 لسم  - محل -ش ابو زٌد الهانوفٌل طرٌك اسكندرٌه مطروح  10تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53101اسالم حسن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 لسم -االرض الجدٌدة  -عزبة سكٌنة  0ش  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  20332حمدى عبدالفتاح احمد زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

-طرٌك دمحم على وحالٌا )فوزى معاذ(-تنظٌم سموحه 61و  51الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/لطعه رلم 

 لسم- 1111اودع برلم -)ألف جنٌها( 1333ونشاطه/وحدات تجارٌه وادارٌه )جراج عمومى(برأسمال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53110سبك لٌده برلم    تامر على حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،   -  253

 محل -طرٌك اسكندرٌه مطروح بحري  30الـتؤشٌر:   ، ن

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53110تامر على حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 محل -وح بحري طرٌك اسكندرٌه مطر 30الـتؤشٌر:   ، ن

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53104احمد عبدالسمٌع ٌوسف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 لسم  -محل  -الـتؤشٌر:   ، مستشفى العامرٌه العام بجوار ابو انس للمالبس الجاهزه 

 53100ٌارات و كمالٌات السٌارات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابو السعود خمٌس دمحم حسن ) خمٌس لمطع غٌار الس -  256

 لسم -محل  -تنظٌم شارع فوزى معاذ عمارة سما سموحه  21تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23103111وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  53010حمدى السٌد على السٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 لسم  -محل  -الهانوفٌل  -الـتؤشٌر:   ، ش عمر بن الخطاب من ش اوالد عبدالكافى 

تم تعدٌل العنوان ,  23103114وفً تارٌخ  53013اشرف فاروق بهجات العرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 لسم -( 2محل ) -دى بشر بحرى سٌ -برج لصر االمٌر  16ش  54وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  40461دمحم عادل فتحى عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 لسم-1محل -تعاونٌات سموحه 123الـتؤشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114ً تارٌخ وف 53105عصام احمد محمود ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 لسم -خورشٌد البحرٌة 33ش صٌدلٌة د مازن ال 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  53034دمحم مصطفى احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 لسم-المندره-شارع ذهنى 2الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  53014هابى دمحم ٌونس شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 لسم -محل  -ش الدٌر كلٌوباترا  36الـتؤشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , 23103114وفً تارٌخ  53010على شعبان على حسن البندارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 لسم -شمه  -االصالح الفلكى  16ش  5وصف الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  53010البندارى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -على شعبان على حسن البندارى  -  264

 لسم -شمه  -االصالح الفلكى  16ش  5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23103114

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    23103114وفً تارٌخ  53100توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم احمد -  265

 لسم-شمه -الدور الثالث  -خورشٌد -، عزبه النخل شارع على بن ابى طالب 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 23103114وفً تارٌخ  53110مجدى سعد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 لسم-شارع عثمان باشا نجٌب ناصٌه شارع مسجد سلطان 6133الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  53110مجدى سعد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ن العجٌن ما عدا البسكوٌتونشاطه/كافه ما ٌصنع م-محل  -ش مسجد ابوطاسه  5الـتؤشٌر:   ،  
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  23103114وفً تارٌخ  53035بدوى دمحم بدوى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -بدوى الدوات الدش -  260

 لسم-محل-االرضى-سٌدى سلٌمان 23العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  53104 ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم دمحم -  260

 لسم -محل  -ش البان غٌط العنب  132الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103114وفً تارٌخ  53031حسن عبدالسمٌع عبدالفتاح الغنٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 لسم -شمه  -االول-ش عثمان بن عفان عزبه سالم بجوار دمحم جاد البمال 26لـتؤشٌر:   ، وصف ا

تم تعدٌل العنوان ,  23103114وفً تارٌخ  53030محمود دمحم بكر شلبى محمود سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم -جوار مسجد الموظفٌن العواٌد ب -وصف الـتؤشٌر:   ، عزبة الموظفٌن بشارع الفرن البلدى 

تم تعدٌل العنوان ,  23103114وفً تارٌخ  53013نهى ابراهٌم رمضان عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 لسم -محل  -ش عثمان محرم من ش العشرٌن ابراج ٌثرب  1وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103114وفً تارٌخ  53015سبك لٌده برلم      عاٌدة دمحم السٌد اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ، -  213

 لسم -ٌولٌومع ش سٌدى خلٌفة 26ش  15وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  46141انور مكرم حبٌب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 لسم -الحضره الجدٌده  -شارع الصحابه من ش الزهور  2( فى 4محل رلم ) الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  53103شرٌف احمد احمد علٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 لسم -شمه-الراس السوداء  -ارض كستانٌا الجزٌره الخضراء  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  53033حمود احمد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر م -  216

 لسم -مكرر خلف ملعب سٌدى بشر ش دمحم نجٌب  0الـتؤشٌر:   ، 

وان , وصف تم تعدٌل العن 23103114وفً تارٌخ  53030سعٌده حامد حسٌن جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم -محل  -العطارٌن -ش الحالج  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  53011عزام عبداللطٌف دمحم عرفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 لسم -محل -االرضى -عزبه سكٌنه  2ش 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103114وفً تارٌخ  53011، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اٌمان ابراهٌم دمحم السٌد عثمان -  210

 لسم-236شمه -الثانى-ماٌو سموحه 14عمارات الصٌادله طرٌك  0وصف الـتؤشٌر:   ، 

وان , تم تعدٌل العن 23103114وفً تارٌخ  24333دمحم محمود مدحت على دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  203

 لسم -شارع ابو وردة  10وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط الى/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  53032جوزٌف بدرى عبده رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 سمل-العصافره لبلى-مكرر شارع عمر المختار تماطع شارع سٌدى العرالى 45الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  53110مجدى سعد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  202

ونشاطه/عرض وبٌع -شارع عثمان باشا نجٌب ناصٌه شارع مسجد سلطان 613الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 لسم-فٌن جنٌها()ال 2333برأسمال -حلوٌات وجاتوهات جاهزه

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  53100هناء هاشم على محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  203

 لسم-محل  -الـتؤشٌر:   ، لرٌه احمد عرابى خلف مركز شباب عرابى 

تم تعدٌل العنوان ,  23103114وفً تارٌخ  53031اسالم خمٌس زكرٌا متولى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  204

 لسم -وصف الـتؤشٌر:   ، ش عبدالسالم عارف محطة ترام الهداٌة بولكلى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  23103114وفً تارٌخ  32055مصطفى حسن مصطفى حسن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  205

 لسم -الدور الرابع  22لحرٌة شمة رلم ش ا 0, وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  23103114وفً تارٌخ  53033اشرف سعٌد ابراهٌم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  206

 لسم -شمه -الثانى  -ش احمد ابو سلٌمان ارض الخواجه ابراهٌم  13وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  23103114وفً تارٌخ  53106براهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماٌكل رإوف ابراهٌم ٌوسف ا -  201

 لسم-محل -من طرٌك اسكندرٌه مطروح 2اول ش سوق الدخٌله عمار  2, وصف الـتؤشٌر:   ، 

وان , وصف تم تعدٌل العن 23103114وفً تارٌخ  53101مروة سعٌد دمحم عسران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  200

 لسم -ش شوكت باكوس من ش زهران رشدى  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  40461دمحم عادل فتحى عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  200

اودع برلم -فرع/نٌو جاردن سٌتىوالسمه التجارٌه لل-1محل -تعاونٌات سموحه 123الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/عماره 

 لسم-1220

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  53012على جابر عامر احمد عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  203

 لسم -الـتؤشٌر:   ، ش مٌدان بجوار صٌدلٌة سامى عبدالموى متفرع من ش مٌدان الدخٌلة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103114وفً تارٌخ  53016عود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد احمد فضل هللا مس -  201

 لسم -السراٌا  -ش عبدالسالم عارف  231الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103115وفً تارٌخ  53023محمود احمد السٌد محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  202

 لسم -( 3محل ) -وٌنجت  -ش الفٌومى مع ش ابراهٌم جرجس  04:   ، وصف الـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  23103115وفً تارٌخ  53033رامى حسن محمود عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  203

 لسم -محل  -الفلكى  -االصالح  16تماطع مع ش  13وصف الـتؤشٌر:   ، ناصٌه ش 

تم تعدٌل العنوان ,  23103115وفً تارٌخ  53043د عبدالسالم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم احم -  204

 لسم -ش محمود حسن فهمى محل  35وصف الـتؤشٌر:   ، 

ان , تم تعدٌل العنو 23103115وفً تارٌخ  53024حسام عالء الدٌن احمد عبدالرزاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  205

 1,2,3محل رلم  -تعاونٌات سموحه  16وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103115وفً تارٌخ  53031ابراهٌم السٌد حسن السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  206

 لسم-شمه -االرضى  -وصف الـتؤشٌر:   ، الرابعه الناصرٌه بجوار مخازن جلود ابو الخٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  23103115وفً تارٌخ  53022عبدالحكٌم مبرون ابوزٌد مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 لسم  -برج اللوتس  -وصف الـتؤشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌة مطروح امام مدرسة االورمان ابوٌوسف لبلى 

تم تعدٌل العنوان ,  23103115وفً تارٌخ  53036رلم    محمود عبدالمنعم جعفر على جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  200

 لسم -شمه  -الثانى  -ش مطوش باشا  24وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103115وفً تارٌخ  53030حنان موهوب منمرٌوس خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  200

 لسم -محل  -االرضى -الرئٌسى عماره الٌاسمٌن  وصف الـتؤشٌر:   ، ش الرٌتش هوم من ش الهانوفٌل

تم تعدٌل العنوان ,  23103115وفً تارٌخ  53020دمحم احمد كمال عبدالحلٌم بهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 لسم -االزارٌطة  -سوتر  -شارع مصطفى اسماعٌل  10وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103115وفً تارٌخ  43056ر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌه جمال فتوح التهامى ، تاج -  331

 لسم -محطه الرمل  -مكتب بالدور االول -شارع سعد زغلول  43الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103115وفً تارٌخ  53025فرٌد ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 لسم -محل  -ابو لٌر  -بطوسون  -الـتؤشٌر:   ، امتداد شارع المرور 

وفً تارٌخ  53043بسام بسٌونى بسٌونى المرٌدى)صٌدلٌه د / بسام بسٌونى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 لسم -محل  -الراس السوداء  -به الشامى تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ش السٌده  عائشه عز 23103115

تم تعدٌل العنوان ,  23103115وفً تارٌخ  10343اسالم مصطفى سعد على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 لسم -جناكلٌس  -شارع عمر المختار  14وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى/ 

تم تعدٌل العنوان ,  23103115وفً تارٌخ  10343على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسالم مصطفى سعد -  335

 وصف الـتؤشٌر:   ، تم الغاء الفرع

تم تعدٌل العنوان ,  23103115وفً تارٌخ  53042مصطفى حسن حسنٌن على حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 لسم -شمه  -االرضى  -بورتنج حسن سرور س 1وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103115وفً تارٌخ  53021مجدى سمٌر فخرى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 لسم -شمه -االرضى  -المستعمره ش مسجد التوحٌد امام المسجد  -الـتؤشٌر:   ، العامرٌه زاوٌه عبدالمادر بحري 

 23103115وفً تارٌخ  53031بدالغنى العشماوى)صٌدلٌه د/ دمحم مبرون( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مبرون ع -  330

 لسم -محل  -الشٌخ دمحم رفعت  0تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

العنوان , وصف تم تعدٌل  23103115وفً تارٌخ  13115انتصار شعبان حسن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  330

 لسم -محل  -الدور االرضى  -باكوس -ش الشهداء  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103115وفً تارٌخ  5004مرٌم عادل نعم سٌفٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 ملس -شارع الهدى من شارع العلم جانوتى  23الـتؤشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى /  

تم  23103115وفً تارٌخ  5004تم تصحٌح االسم التجاري الى/ مرٌم عادل نعٌم سٌفٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم -شارع الهدى من شارع العلم جانوتى  23تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى /  

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103115وفً تارٌخ  21005،  سبك لٌده برلم     دمحم عالءالدٌن فتحى حسن ، تاجر فرد -  312

 الـتؤشٌر:   ، تم الغاء الرئٌسى االخر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103115وفً تارٌخ  21005دمحم عالءالدٌن فتحى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 لسم -مٌامى  420ش مهدى سابما و  12الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  23103115وفً تارٌخ  53021سامى السٌد حنفى السٌد رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 لسم -مصنع -سٌدى بشر بحري -من دمحم نجٌب  555وصف الـتؤشٌر:   ، تماطع ش  الفخرانى مع ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103115وفً تارٌخ  53023عفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم منصور ج -  315

 لسم  -محل  -ش لنال المحمودٌه البر المبلى حجر النواتٌه  14الـتؤشٌر:   ، 

العنوان , تم تعدٌل  23103115وفً تارٌخ  53035دمحم عبدالمجٌد عبدالممصود طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 لسم  -محل  -ارض المفتى الجدٌده  4ش  40وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103115وفً تارٌخ  53026على دمحم سعد على دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -الهانوفٌل  -الـتؤشٌر:   ، ش جابر حافظ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103115وفً تارٌخ  53020ا متولى صدٌك ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كامٌلٌ -  310

 لسم  -محل  -رشدى  -احمد شولى  163الـتؤشٌر:   ، 

ان , تم تعدٌل العنو 23103115وفً تارٌخ  53033احمد دمحم محمود محمود احمد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 لسم  -مسطح  -المنشٌه الجدٌده  -وصف الـتؤشٌر:   ، لرامٌش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  23103115وفً تارٌخ  53041عادل عبدالرإوف جاد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 لسم -( ٌمٌن المدخل 2محل) -االرضى  -ش عزٌز انطوان وٌالوت الحموى  0وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103115وفً تارٌخ  53030ولٌد عبدالمنعم على متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 لسم -حظٌره -الـتؤشٌر:   ، لرٌه التنمٌه بنجر السكر بجوار دٌرمارى مٌنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103115وفً تارٌخ  13115انتصار شعبان حسن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 13115شارع الشهداء محل باكوس لسم الرمل ولٌد برلم تابع  3الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  23103116وفً تارٌخ  40210هبه احمد حسنٌن ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 لسم  -شمه  -ارضى  -ناصٌه صٌدلٌات شكر لبل البوابه  3ر النخٌل ش اكتوب 6وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103116وفً تارٌخ  53051على السٌد دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 لسم -شمه -فٌكتورٌا  -ش ملن حفنى  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103116وفً تارٌخ  53041ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    غاده فتحى عبدالعاطى مصطف -  325

 لسم -محل  -االرضى  -طوسون  -برج الندى  -الجدٌد امام ش كافٌترٌا الجعفرى  16من ش  0وصف الـتؤشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  23103116ارٌخ وفً ت 35134احمد دمحم سامى جاد حسٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 لسم-شارع المحكمه والظاهر 21وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103116وفً تارٌخ  53050دمحم جابر عبد الحمٌد ٌاسٌن جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 لسم-مكتب-سٌدى بشر ترام-شارع حسٌن سلٌمان  1وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103116وفً تارٌخ  53054مجدى جرس بشاى مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  320

 لسم -شمه  -الخامس  - 16ش عمرو بن العاص من ش اسكوت من ش  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103116وفً تارٌخ  53052دمحم فتحى زٌن مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  320

 لسم -شمه  -الثانى  -سٌدى بشر الترام  -ش عوض حجازى  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103116وفً تارٌخ  53046عزه صبحى السٌد عبدالمجٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 لسم -محل -االرضى  -مل ثان وصف الـتؤشٌر:   ، الرابعه الناصرٌه المدخل االول ر

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103116وفً تارٌخ  53053احمد احمد مرسى حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 لسم  -شمه ٌمٌن المدخل  -االرضى  -السٌوف  -ش االندلس من صالح الدٌن  30الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103116وفً تارٌخ  53040فرد ،  سبك لٌده برلم     مروه مجدى مصطفى دمحم غازى ، تاجر -  332

 لسم -سموحه -بمول جرٌن بالزا  F115وصف الـتؤشٌر:   ، وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103116وفً تارٌخ  21051سعد عبده ٌوسف عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

لسم عابدٌن ولٌد  -الماهرة  -شارع عبدالخالك ثروت عابدٌن  165محل رلم  -تتاح الفرع الكائن / عابدٌن الـتؤشٌر:   ، اف

 2310/  1/  21فى  5310جنوب الماهره برلم اٌداع  03441برلم

 تم تعدٌل العنوان , وصف 23103116وفً تارٌخ  53040حامد على احمد حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 لسم -برج السالم  -ش محمود حجازى  25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103116وفً تارٌخ  31560شٌماء حسن احمد عبدالفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 لسم -المصعى  -ش كمال الدٌن الغزى من ش الدمحمٌه  1/0وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  23103116وفً تارٌخ  53044العربى حمدى رزق ابو طالة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 لسم -وصف الـتؤشٌر:   ، خلف جراج االتوبٌس السٌاحى بجوار مسجد عمر بن الخطاب العماروة الكبرى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  23103116وفً تارٌخ  53045    دمحم حلمى عبدالحى محمود سٌرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  331

 لسم -( 2شمه) -االول علوى  -العصافره بحرى  -برج النعمان  -اما مستشفى دار االطباء  523وصف الـتؤشٌر:   ، ش 

صف تم تعدٌل العنوان , و 23103116وفً تارٌخ  53051ابتسام على ثابت على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  330

 لسم-محل-البٌطاش ملن/فتحه عبد النبى شعبان-شارع مسرح النجوم 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103116وفً تارٌخ  53053على شعبان السٌد حسن فرغلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  330

 لسم -ش النصر من الشٌخ دمحم الشعراوى من المعهد الدٌنى  612وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103116وفً تارٌخ  53055السٌد احمد السٌد احمد الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 لسم-السٌوف-شارع حلمى جمعه سلٌمان 11وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103116وفً تارٌخ  33300كرٌم احمد فتحى دمحم شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 ) دكان بلدى ( food expertsالـتؤشٌر:   ، تعدٌل السمة التجارٌة للمركز الرئٌسى االخر الى /فود اكسبرتس 

تم تعدٌل العنوان ,  23103116وفً تارٌخ  35134احمد دمحم سامى جاد حسٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 لسم-1331اودع برلم -شارع المحكمه والظاهر 21فتتاح فرع بالعنوان/وصف الـتؤشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان ,  23103116وفً تارٌخ  53056عادل مسعود دمحم ابو الممصان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 لسم-1محل -االرضى-من جمال عبد الناصر 534و  540شارعى  163على  333وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103111وفً تارٌخ  53063السٌد محمود ابراهٌم الخالدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 لسم  -( 1محل ) -الحضره الجدٌده  -ش الرضوان من ش الجمٌزة  3وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111ٌخ وفً تار 53065وحٌد خمٌس احمد جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 لسم-شارع على حسٌن خلف مسجد السمٌع البصٌر 516الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103111وفً تارٌخ  53010نعمه حسٌن فتح هللا المصرى)بوفٌه المصرى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 لسم - 2محل رلم  -الدور االرضى  -اس السوداء الر -ش مصطفى كامل  530العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53062ابراهٌم سعد ناشد مشرلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 لسم  -اكتوبر السرٌع بجوار معهد دمحم رجب  6الـتؤشٌر:   ، عزبة االولاف مدخل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53064اره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على على محمود شب -  340

 لسم -( 4محل ) -غٌط العنب  2بشاٌر الخٌر  16الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53061رجب احمد السٌد نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  340

 لسم -محل  -االرضى  -الحضره المبلٌه  -ش المفٌد  21لـتؤشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  21020دمحم فهمى عبدهللا دمحم نصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 لسم-فندق اسكندرٌه سابما-الدور الرابع-شارع النصر 23الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53066حنان انور ابوالمجد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -السٌوف  -ش الدكتور رشاد شفٌك  54الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  53016د ،  سبك لٌده برلم    اٌمان حسنى انٌس السمدونى )صٌدلٌه د/ اٌمان السمدونى( ، تاجر فر -  352

ش الملن حفنى ملن على المبشاوى لبلى السكه الحدٌد ناصٌه شارع  663تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23103111

 لسم -االمناء محل 

تم تعدٌل العنوان  23103111وفً تارٌخ  53011سامح عبد العزٌز اسماعٌل دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 لسم-مصطفى كامل-شارع على ذو الفمار خلٌل الخٌاط 14, وصف الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53013هوٌدا دمحم حسن دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 لسم -شمه  -ش االسكندرانى  52الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103111وفً تارٌخ  53060رف صابر حسنٌن دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ش -  355

 لسم-محل ٌمٌن مدخل العمار-شارع الجمهورٌه ابو لٌر 31وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103111وفً تارٌخ  11105دمحم عبد الرحمن عبد الحمٌد خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 لسم -وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط الى / ابٌس مشروع ناصر بجوار المسجد الكبٌر 

تم تعدٌل العنوان  23103111وفً تارٌخ  41022دمحم صبحى السٌد عبدالعزٌز الخراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 -امام جرٌن بالزا -ش نصرالدٌن -ابراج دار السالم  -الدور االرضى 50عنوان الى / محل رلم , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل ال

 لسم -سموحه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53050سعٌد ماهر دمحم ابو جهل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  350

 لسم-ارض الفضالى 11الـتؤشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    23103111وفً تارٌخ  53063 احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  350

 لسم -مكتب  -االرضى  - 2برج اتحاد سما  -، ش عبدهللا بن مسعود متفرع من ش الماهره 

تم  23103111وفً تارٌخ  53012،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد السالم عبد الحمٌد حسن ، تاجر فرد -السالم للمماوالت -  363

 لسم-شارع جوده مكرر 11تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103111وفً تارٌخ  53060دمحم عبدالمنعم عبدالعزٌز حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 لسم  -( 3شمه ) -هانى  تمى التبرٌزى مع ابن 41وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53011كرٌم احمد المندوه جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 لسم -محل  -الدور الثانى  -باكوس  -ش مصطفى كامل  40الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103111وفً تارٌخ  53010برلم    عبدالرحمن حسن عبدالكرٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  363

 لسم -محل  -االرضى  -سٌدىبشر بحرى  -ش البكباشى العٌسوى   53وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  23103111وفً تارٌخ  40461عبد الرحمن شرٌف عبد الداٌم شرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 ، تم تعدٌل العنوان الى / تماطع ش احمد بن حنبل مع عمر مكرم السٌوف شماعه   , وصف الـتؤشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53001شٌماء دمحم ابراهٌم دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 لسم - 4ش دمحم فرٌد برج الضحى بولكلى الدور االرضى محل رلم 44الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103111وفً تارٌخ  53014خمٌس انور خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 لسم -المندرة لبلى  -الـتؤشٌر:   ، ش صٌدلٌة نور من ش النبوى المهندس 

تم تعدٌل العنوان ,  23103111وفً تارٌخ  53013ابراهٌم دمحم حنفى محمود البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 لسم-محل-ارضى-سٌدى بشر-عماره السبعٌنى-شارع الشهٌد محمود مملد 10وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103111وفً تارٌخ  53061امٌر عاطف ابراهٌم عبدالصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  360

 لسم -شمه  -جانوتى  -سالم ش ال 1وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103111وفً تارٌخ  46505السٌد عادل السٌد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -السٌد عادل للرحالت -  360

 لسم -عزبه سكٌنه الجدٌده  21شارع رلم 1 -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / محل 

تم تعدٌل العنوان ,  23103111وفً تارٌخ  46003اهٌم عفٌفى لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم ابر -  313

 لسم -مكرر 6,6محل رلم  -ش الجزائر  31وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط الى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  23103110وفً تارٌخ  53003نصر عبدالممصود مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم -ش ضٌوف الرحمن عزبة محسن الكبرى العواٌد   15, وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103110وفً تارٌخ  53006سلوى جمال الدٌن عبد المادر حسٌن ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 لسم-ترام شدسأ شارع الفتح امام  211العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103110وفً تارٌخ  53003بسنت جمال صبحى على رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 لسم  - 031شمه رلم  - 0الدور  -برج الرٌان  -ابراج رٌاض العمار  524وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103110وفً تارٌخ  40036،  سبك لٌده برلم    محمود احمد اسماعٌل على عبد المولى ، تاجر فرد  -  314

سٌدى بشر -شارع دمحم حماد جالل من شارع البكباشى العٌسوى 32العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 لسم-والسمه التجارٌه/بٌوتى سنتر-)الف جنٌها( 1333برأسمال لدره -ونشاطه/كوافٌر حرٌمى-بحرى

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103110وفً تارٌخ  53134احمد السٌد دمحم عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 لسم-الرابعه الناصرٌه-الـتؤشٌر:   ، شارع المساعٌد من شارع بطل السالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103110 وفً تارٌخ 53001محمود عثمان محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 لسم-محل-الـتؤشٌر:   ، ارض حبٌب شارع واحد متفرع من شارع ابو سلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103110وفً تارٌخ  53004احمد محمود مصطفى عسل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم-المندره-لمالحهشارع الرحمن الرحٌم من شارع مسجد ا 12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103110وفً تارٌخ  53001كارولٌن اسحك توفٌك انٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 لسم -ش مسجد السالم سٌدى بشر  66الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103110خ وفً تارٌ 53002منى احمد دمحم احمد ابو جازٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 لسم-شمه-الدور االول-متفرع من شارع ملن حفنى 251تنظٌم بحاره  13المطعه رلم  2وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103110وفً تارٌخ  53006حنان عبد الحمٌد محمود محمود المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  303

 لسم -محل  -االرضى  -بولكلى  -ش ابراهٌم راجى  11&15، العنوان , وصف الـتؤشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103110وفً تارٌخ  53001محمود جمال دمحم على لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  301

 لسم-شمه-علوى مٌزانٌن-الدور االول-الـتؤشٌر:   ، شارع ترعه المحمودٌه مع شارع معمل الكتاكٌت

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103110وفً تارٌخ  53134احمد السٌد دمحم عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  302

 لسم-الرابعه الناصرٌه-الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع المساعٌد من شارع بطل السالم

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103110وفً تارٌخ  44052عصام خلٌفه حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  303

 لسم-ابٌس-شارع بطل السالم 10الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103110وفً تارٌخ  53005عادل عٌاد تونى لرٌالص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  304

 لسم-2العصافره الثانى شمه رلم  45الـتؤشٌر:   ، شارع سوهاج من شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103110وفً تارٌخ  33023دمحم احمد احمد دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  305

 لسم -السٌوف شماعة  -شارع جمٌلة ابو حرٌد  43الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103110وفً تارٌخ  44052عصام خلٌفه حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  306

 لسم-ابٌس-شارع بطل السالم 10الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  23103110وفً تارٌخ  53005دمحم سٌد احمد دمحم سٌد احمد الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  301

 لسم  -( 1شمه ) -المندره لبلى  -ش ملن حفنى  560وصف الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  23103110وفً تارٌخ  53003وائل عبدالحمٌد جابر ابو الحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  300

 مطار النزهة 23ش عزبة عبدالمنعم رٌاض رلم  3وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103110وفً تارٌخ  53004سبك لٌده برلم    احمد البندارى عبد السالم خاطر ، تاجر فرد ،   -  300

 لسم-شمه-متفرع من شارع النصر امام جرٌن بالزا 6شارع  24وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم  23103110وفً تارٌخ  53002رشدى سعٌد ابراهٌم عوض ) السعٌد للمماوالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  303

 لسم -شمه -االول -الطابٌه -ش الفرن من ش هارون الرشٌد 4, وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان 

تم تعدٌل  23103110وفً تارٌخ  40036محمود احمد اسماعٌل على عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  301

 لسم-سٌدى بشر بحرى-شارع دمحم حماد جالل من شارع البكباشى العٌسوى 32العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103110وفً تارٌخ  40036محمود احمد اسماعٌل على عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  302

ونشاطه/اعاده تدوٌر -شمه-الصاعد-االول ٌمٌن-المدٌم مٌدان مكه المكرمه العصافره لبلى 33شارع  0العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  

 2310/3/21خ افتتاح المحل فى وتارٌ-بالستٌن

تم تعدٌل العنوان ,  23103110وفً تارٌخ  53000نهال محسب تهامى محسب خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  303

 لسم  -مكتب  -الرصافة  -ش جعفر  22وصف الـتؤشٌر:   ، 

 23103110وفً تارٌخ  53000،  سبك لٌده برلم     شرٌف دمحم احمد دمحم ابو سلٌمان )اطارات ابو سلٌمان( ، تاجر فرد -  304

 لسم -محل -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ش لنال المحمودٌه ابو سلٌمان بجوار المسجد الكبٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  23103110وفً تارٌخ  53000عبدالمإمن جمال مجاهد عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  305

 لسم  -( ٌمٌن المدخل 3محل ) -برج الٌاسمٌن  -السٌوف بحرى  43ش  20صف الـتؤشٌر:   ، و

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103110وفً تارٌخ  20001تامر متولى عطوه متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  306

 لسم  -ابوسلٌمان  -ارض المفتى  -امر شارع االخالص من شارع ٌاسر بن ع 23الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  40201هبه راشد ابو المعاطى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  301

 لسم-تنظٌم ترعه المحمودٌه  130الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  40201،  سبك لٌده برلم     هبه راشد ابو المعاطى السٌد ، تاجر فرد -  300

 الـتؤشٌر:   ، تم الغاء الفرع

تم  23103121وفً تارٌخ  53032سٌد محمود مهران مصطفى ) مإسسه المصطفى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  300

 لسم -شمه  -الثانى علوى  -العجمى  -ٌطاش الب -ش الحنفٌه  11تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103121وفً تارٌخ  53030دمحم طه احمد عرابى )مكتب عرابى للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 لسم  -شمه  -الرابع  -اعلى جٌالتى فرٌسكا امام فندق طلعت  0ش  151العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103121وفً تارٌخ  53016عبدهللا عبدالعظٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم  -  431

 لسم -شمه  -ةاول علوي  -وصف الـتؤشٌر:   ، كٌنج مرٌوط لبلى السكه الحدٌد جوار مسجد التوبه 

تم تعدٌل العنوان ,  23103121وفً تارٌخ  53022فاطمه صالح ابوزٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 لسم -محل  -االرضى -اكتوبر عزبه المسٌرى  6وصف الـتؤشٌر:   ، ابٌس الثانٌه ش 

تم تعدٌل العنوان ,  23103121وفً تارٌخ  53015احمد السعٌد احمد عبدهللا هنو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

( شمال مدخل 3محل ) -المراغى الجدٌده  -امام عمارات دمحم السمان ارض السمان  5على ش  1وصف الـتؤشٌر:   ، ناصٌة ش 

 لسم -العمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  11040حسن دمحم اسماعٌل بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 المنتزه ثان -ه بشارع الرحامنه الرئٌسى امام محطه المطار عزبه الرحامن 5الـتؤشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  23103121وفً تارٌخ  31161شٌماء السٌد دسولى عبدالرحمن )الشٌماء ترافٌل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 لسم -ة شارع الشوربجى متفرع من ش ابو ورد 43تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  53010كمال محمود دسولى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 لسم  -الهانوفٌل  - 5مدخل  23الـتؤشٌر:   ، مساكن اى جى كاب بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  53023عبٌر دمحم سعٌد عٌنو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 لسم-2محل رلم-الدور االرضى-شارع المشٌر احمد اسماعٌل 31شارع هانى على كامل و  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  34130سهٌل سمٌر شحاته حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  430

 لتجارى للرئٌسى االخر الى/سهٌل سمٌر شحاته حسٌبن)سهٌل لتجاره االدوات المنزلٌه(الـتؤشٌر:   ، تعدٌل االسم ا

تم تعدٌل العنوان ,  23103121وفً تارٌخ  53034حسٌن على الهادى على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  430

 لسم -لعمار محل شمال مدخل ا -برج السمان  -وصف الـتؤشٌر:   ، ارض تشاكوس ش ابن سالمه 

تم تعدٌل العنوان ,  23103121وفً تارٌخ  53031مصطفى مدحت دمحم الحبشى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 لسم  -محل  -االبراهٌمٌه  -ش االعشى  25وصف الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  53010لٌده برلم    نصار دمحم نصار ضٌف هللا احمد )نصار لخدمات المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك  -  411

 لسم-محل-الدور االرضى-امبروزو-شارع ابى اٌوب 31تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23103121

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  53033رمضان سٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 محل -خورشٌد  -دٌده ش المراغى الج 13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  53014سٌد احمد حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 لسم -ش عمر بن الخطاب  20الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصف تم  23103121وفً تارٌخ  46436منى نبٌل دمحم ابراهٌم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 لسم -الكابالت  -الـتؤشٌر:   ،  تعدٌل العنوان الى / اول شارع خالد بن الولٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  40201هبه راشد ابو المعاطى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 الـتؤشٌر:   ، تم الغاء الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  21051سف عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعد عبده ٌو -  416

 سٌدي جابر  3مٌدان فٌكتورٌا عمانوٌل محل رلم  3  -برج االسكندرٌة  1الـتؤشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  53000سلوى ابراهٌم سالم الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 لسم -( 4محل ) -باكوس  -شارع خماروٌه تماطع المصبى  24الـتؤشٌر:   ، امام 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  53033عزة محمود على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  410

 ملس -خورشٌد  -ش ارض ابراهٌم الدٌاش  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  53030حسٌن ابراهٌم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  410

 لسم-المبارى-شارع النظام 11الـتؤشٌر:   ، 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 23103121وفً تارٌخ  53013احمد حسن السٌد حسن جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 لسم -شمه -عمارات ضباط مصطفى كامل 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103121وفً تارٌخ  53035عالء فتوح عبدالبر ابو زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 لسم - 3محل  -االرضى  - 213تنظٌم شارع ابو ورده وحاره نمره  5وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  53023د حنفى نجم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد احم -  422

 لسم-مكتب-سموحه-شارع االدٌب دمحم زٌتون 5الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, تم تعدٌل العنوان  23103121وفً تارٌخ  40000عبد الرحمن خلف حفنى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 لسم -ش ابن اسعد  13 -وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / محل 

تم تعدٌل العنوان ,  23103121وفً تارٌخ  53011والء رضا عبدالرحمن على عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 لسم -االول علوى  -انس بن مالن عزبه فرعون  23وصف الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  5030مندور السٌد ابو مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم  -  425

 لسم -ش مسجد سٌدى بشر 33عمار رلم  3الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / محل رلم 

تم تعدٌل  23103121وفً تارٌخ  53011   سٌد احمد عبد العزٌز سٌد احمد سلٌمان عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  426

 لسم-محل-ارضى-سموحه-تنظٌم توت عنخ امون 206العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  26140دمحم نجٌب السٌد رٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 لسم-سٌدى بشر لبلى-شارع مسجد التائبٌن 130الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/خلف 

وفً تارٌخ  53012عزٌزه دمحم حسٌن دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دٌاب لبٌع العطور ومستحضرات التجمٌل -  420

 لسم-المندره لبلى-شارع جعفر بن ابى طالب 4تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23103121

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  10301الم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر عالم دمحم ع -  420

 الـتؤشٌر:   ، تعدٌل االسم التجارى للرئٌسى االخر الى/عمر عالم لتجاره المواد الكٌماوٌه

تعدٌل العنوان , وصف  تم 23103121وفً تارٌخ  53021دمحم عنانى دمحم الشكعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 لسم -شمه  -بجوار محمصه الرحمه  21الـتؤشٌر:   ، خلف مستشفى المبره ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  26140دمحم نجٌب السٌد رٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 لسم-سٌدى بشر لبلى-شارع مسجد التائبٌن 130الـتؤشٌر:   ، خلف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103121وفً تارٌخ  53031اسالم احمد عفٌفى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 لسم -االزارٌطة  -ٌولٌو  26طرٌك  134الـتؤشٌر:   ، 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 23103121وفً تارٌخ  53013صابرٌن سعد دمحم المونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 لسم  -شمه  -االرضى  -عزبه الموظفٌن  -ش خالد بن الولٌد من ش المدٌنه المنوره  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103122وفً تارٌخ  53033سعٌد امٌن عبده ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 لسم -شمه  -المٌزان الذى ٌعلو االرضى  -العصافره بحرى  -ه للدخان الـتؤشٌر:   ، ش متفرع من ش اطلس بجوار مصٌف الشرلٌ

تم تعدٌل العنوان ,  23103122وفً تارٌخ  53043نبوٌه الهادى عبدالمطلب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 لسم -وصف الـتؤشٌر:   ، اول طرٌك عزبه الحجر العواٌد محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103122وفً تارٌخ  53033سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجد دمحم عبدالحمٌد  -  436

 لسم -سبورتنج  -ش زكرٌا غنٌم  161الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    23103122وفً تارٌخ  53043دمحم فتحى دمحم فتحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 لسم-شمه-الدور االول-شارع مصطفى ماهر جلٌم اول علوى 13، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103122وفً تارٌخ  13333مجدى مٌالد شنوده بسطوروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  430

 لسم -الحضرة المبلٌة  -شارع لنال المحمودٌة  421وصف الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  53035بر لتصنٌع بالستٌكات ادوات صحٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جابر عبدالسالم جابر ادم )جا -  430

 لسم  -محل  -ابوسلٌمان  -ش السالم ارض المفتى المدٌمه  23تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23103122

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103122تارٌخ  وفً 53042وفاء دمحم فتحى سالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 لسم -ٌسار مدخل العمار  1ش مصعب بن عمٌر من شارع هدى االسالم سٌدى بشر لبلى محل  32الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  34032الخولى لالنشاء والتعمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عمرو دمحم رشاد دمحم احمد الخولى  -  441

سموحه شمه رلم -م تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع كمال الدٌن صالح عماره الزهورت 23103122

 لسم-الدور االول علوى 4

عمرو دمحم رشاد دمحم احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل االسم التجارى الى/ الخولى لالنشاء والتعمٌر -  442

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع كمال الدٌن صالح عماره  23103122تارٌخ وفً  34032

 لسم-الدور االول علوى 4سموحه شمه رلم -الزهور

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103122وفً تارٌخ  53031ناصر دمحم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 لسم -لطعه ارض -لرٌه النزهه  - 36بعد كوبري البصره من البغداد والبصره لبل فرع  16شٌر:   ، حوشه الـتؤ

تم تعدٌل العنوان ,  23103122وفً تارٌخ  13200نور الدٌن عثمان نور الدٌن بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 لسم  -رشدى  -مٌخائٌل ابادٌر  ش المس 13وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم  23103122وفً تارٌخ  53041دمحم جهمى ابراهٌم داود )الجهمى للتعبئه والتغلٌف( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 لسم-محل-الجدٌد بجوار عماره سكر العماروه الكبرى 33تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع متفرع من شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  23103122وفً تارٌخ  33061الء دمحم كمال الدٌن دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ع -  446

 لسم  -( 5عماره ) -سٌدى بشر  -من شارع خالد بن الولٌد  01وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103122وفً تارٌخ  43210ه برلم    دمحم حسن حسن البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  441

 لسم-العواٌد-عزبه سكٌنه 3شارع  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103122وفً تارٌخ  53026مصطفى حسن حسن عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  440

 لسم  -مخزن  -االرضى  -ى شارع الفتح وصف الـتؤشٌر:   ، الرابعه الناصرٌه المدخل الثان

تم تعدٌل العنوان ,  23103122وفً تارٌخ  33410السٌد عز العرب السٌد احمد مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  440

 لسم-شارع هارون الرشٌد 4وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103122وفً تارٌخ  33314   دمحم ابو المجد حسن ابو المجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  453

 لسم -المندرة بحرى  -شارع وهران خلف مسجد اوالد رمضان  2وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم  23103122وفً تارٌخ  31350البٌر نبٌل عزٌز غالى )البٌر نبٌل للمالبس الجاهزه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 -سموحه  -شارع مصطفى كامل  36تمسٌم المضاه و  311تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى/سٌدى جابر 

 لسم -محل  -الدور االرضى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103122وفً تارٌخ  53021اشرف خلف دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 لسم -محل -سٌدى بشر بحري -ش مسجد سٌدى بشر  32 الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  23103122وفً تارٌخ  53032سٌد عبدالهادى داود عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 لسم - 16الوردٌان شمه  21وصف الـتؤشٌر:   ، مساكن جنوب المتراس بلون 

تم  23103122وفً تارٌخ  53030عٌم )ابوالعال للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد شحات ابوالعال عبدالن -  454

 لسم  -شمه  -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، بجوار مسجد الشرلاوى عزبه ابراهٌم صالح 

وفً  53020د ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد فوزى محمود ابوالسعد ) ابوالسعد لعموم المماوالت و التشطٌبات ( ، تاجر فر -  455

 لسم  -متفرع من ش النصر امام جرٌن بالزا سموحة  1ش  15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23103122تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103122وفً تارٌخ  53045جابر دمحم حسن غلوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 لسم - 1ش الملن الجدٌد مع شارع الحرمٌن امام مارسٌلٌا محل الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103122وفً تارٌخ  53031عطٌه سلٌمان عطٌه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 لسم  -محل  -الـتؤشٌر:   ، وادى الممر خلف شركه االسمنت ش السد العالى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  34032عمرو دمحم رشاد دمحم احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ء والتعمٌرالخولى لالنشا -  450

الدور االول  4سموحه شمه رلم -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع كمال الدٌن صالح عماره الزهور 23103122

 لسم-علوى

تم تعدٌل العنوان ,  23103122وفً تارٌخ  16033سبك لٌده برلم     خمٌس عبد السالم عوض الفخرانى ، تاجر فرد ،  -  450

 لسم-سابا باشا-شارع تاج الرإساء 11وصف الـتؤشٌر:   ، 

خمٌس عبد السالم عوض الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -تعدٌل االسم التجارى الى/الفخرانى الستٌراد وتجاره السٌارات -  463

 لسم-سابا باشا-شارع تاج الرإساء 11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23103122وفً تارٌخ  16033برلم    

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103122وفً تارٌخ  53024رانٌا محمود حامد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 لسم  -ابٌس  -الـتؤشٌر:   ، ش عزبة الموظفٌن 

رى الى/احمد احمد عبد الرحمن احمد نبٌه لتجاره جنوط وكاوتش السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تعدٌل االسم التجا -  462

 16شارع االٌمان متفرع من  41تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /  23103122وفً تارٌخ  31011

 لسم -عزبة الفلكى 

تم تعدٌل العنوان ,  23103122وفً تارٌخ  31011د نبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد احمد عبد الرحمن احم -  463

 لسم -عزبة الفلكى  16شارع االٌمان متفرع من  41وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  23103122وفً تارٌخ  53020زٌنه مبرون عبدالموى ابو زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 لسم -محل  -محرم بن  -ش الدكتور صروف  43وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103122وفً تارٌخ  53044مراد احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 ملس-محل-االرضى-سٌدى بشر لبلى-خلف شركه ادفٌنا 65شارع  26الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103122وفً تارٌخ  53034دمحم جابر بدوى سماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 لسم -محل  -ش مسلم بن الولٌد  145الـتؤشٌر:   ، 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 23103122وفً تارٌخ  53036سامح سٌد ابومجلى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 محل  -برج العرب المدٌم  -الـتؤشٌر:   ، ش فكرى ابوطالب المرٌه بجوار مصوغات كرٌم 

السٌد عز العرب السٌد احمد مسعود )مإسسه عز العرب للمماوالت العامه و االنشاءات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  460

 لسم-شارع هارون الرشٌد 4تؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/تم تعدٌل العنوان , وصف الـ 23103122وفً تارٌخ  33410

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103122وفً تارٌخ  43210دمحم حسن حسن البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  460

 لسم-ونشاطه/بٌع اسمان مجمده-العواٌد-عزبه سكٌنه 3شارع  4الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103124وفً تارٌخ  44635اٌمان خلٌل متولى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 لسم -الزواٌدة  -شمة  -بجوار جمال عثمان المحامى  4الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / عزبة الشٌخ الصغره عمار رلم

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103124وفً تارٌخ  53040،  سبك لٌده برلم    جورج ابراهٌم شحات عطٌه ، تاجر فرد  -  411

 لسم  -الـتؤشٌر:   ، ش ابراهٌم عزت من ش ادٌب معمد السٌوف 

تم تعدٌل العنوان ,  23103124وفً تارٌخ  53055احمد عبد العاطى محمود متولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 لسم-العصافره-، شارع المالزم بسٌونى محمودوصف الـتؤشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  23103124وفً تارٌخ  53144اسماء رجب عبد الحمٌد غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 لسم-خالد بن الولٌد مٌامى 56وصف الـتؤشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  23103124وفً تارٌخ  53144اسماء رجب عبد الحمٌد غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

وتارٌخ افتتاح المحل -ونشاطه/تصنٌع مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه(-السٌوف-وصف الـتؤشٌر:   ، شارع ٌاسر بن عامر

 لسم-2310/5/33فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  23103124وفً تارٌخ  53144عبد الحمٌد غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماء رجب  -  415

 13333برأسمال -ونشاطه/بٌع مالبس جاهزه-خالد بن الولٌد مٌامى 56وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/شارع 

 لسم- 1543اودع برلم-)عشره االف جنٌها(

تم تعدٌل العنوان ,  23103124وفً تارٌخ  53053د العزٌز السٌد محمود امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عب -  416

 لسم-محل-ابو لٌر-شارع خالد بن الولٌد 2وصف الـتؤشٌر:   ، 

دٌل العنوان , تم تع 23103124وفً تارٌخ  53056دمحم عبدالحمٌد اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 لسم -اعلى اوتوٌوسف العصافرة بحرى  45ش  20وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103124وفً تارٌخ  53051صٌدلٌه د/ دمحم نبٌل السٌد الجنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  410

 لسم  - 22محل رلم  -وصف الـتؤشٌر:   ، ابراج مصر للتعمٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103124وفً تارٌخ  53046ود اسماعٌل احمد دبوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محم -  410

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -الناصرٌه المدٌمه  -بجوار توكٌل اتصاالت  -اخر ش الولف امام مولف االتوبٌس  20الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103124وفً تارٌخ  53063، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاٌزه  احمد عبدالرحمن عبداللطٌف  -  403

 لسم -ش الهانوفٌل الرئٌسً امام صٌدلٌه د . سعد  43وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103124وفً تارٌخ  53051مدٌحة سالم مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  401

 لسم  -ارض المفتى الجدٌدة  11ش  23ٌر:   ، الـتؤش

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103124وفً تارٌخ  53066اٌهاب ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  402

 لسم - 4محل رلم  -الـتؤشٌر:   ، المعموره البلد اول طرٌك المعموره الطابٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103124وفً تارٌخ  53061الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل عبدالسالم حسن  -  403

 لسم -مكتب  -ش عمل باشا سٌدى بشر  10الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103124وفً تارٌخ  33251رمضان رمضان مصطفى البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  404

 )خمسون الف جنٌها( 53333، ٌعدل رأس مال المحل الرئٌسى االخر لٌصبح/   وصف الـتؤشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  23103124وفً تارٌخ  53062دمحم جابر ابو الحلمان عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  405

 لسم-شمه-شارع ابن تمٌمه امام كلٌه الزراعه العواٌد 1وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103124وفً تارٌخ  53050باسم فٌصل دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  406

 لسم  -سٌدى بشر بحرى  -الـتؤشٌر:   ، ش البرلوق مع جمال عبدالناصر 

تم تعدٌل العنوان  23103124 وفً تارٌخ 40041دمحم جمال على الدٌن مصطفى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  401

 لسم -الرمل  -العواٌد  -سكٌنه المدٌمه  0ش  43, وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى /

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103124وفً تارٌخ  53052عمر فتٌحه احمد فتٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  400

 لسم-السٌوف شارع ٌاسر ابن عامر 30الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103124وفً تارٌخ  53053دمحم شعبان احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  400

 لسم  -محل  -طرٌك الحرٌه  353الـتؤشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 23103124وفً تارٌخ  53065محمود غنٌم رجب الصافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  403

 لسم -محل  -الـتؤشٌر:   ، المعموره البلد بجوار المشارٌع اول طرٌك الطابٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  23103124وفً تارٌخ  53050عبدالمحسن على عبدالمادر سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  401

 لسم  -ش الظاهر  51وصف الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  23103124وفً تارٌخ  53063د حسن عبدالفتاح حزٌن )حزٌن للنمل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد السٌ -  402

 لسم  - 636شمه  -سموحه  -ش اسماعٌل سرى  41تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصف تم تع 23103124وفً تارٌخ  53054رزق مصطفى رزق جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  403

 لسم  -ش سٌبوٌه فٌكتورٌا  41الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  23103124وفً تارٌخ  46150ابراهٌم مصطفى دمحم محمود ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  404

 لسم -مدٌنه باغوث بن ٌوسف الصناعٌه بلون ب  11, وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103124وفً تارٌخ  53040دمحم رضوان مطاوع سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  405

 لسم-محل دور ارضى-الـتؤشٌر:   ، شارع الحسن والحسٌن متفرع من شارع الشرلاوى الحضره الجدٌده

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103124وفً تارٌخ  53061ه برلم    ساره دمحم دمحم مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  406

 لسم -الصبحٌه  -الحضره الجدٌده  -ش العمده  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103124وفً تارٌخ  53064احمد دمحم كامل مختار السوٌركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  401

 لسم - 22محل رلم  -خلف البوسته مساكن شعبٌه  533ناجى امتداد ش ش مسجد  1وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    23103125وفً تارٌخ  53016هدى دمحم دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  400

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -عزبه الخروعه  -بجوار مدرسه الشهٌد احمد حمدى  -، المراغى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103125وفً تارٌخ  53014عزت محمود سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  400

 لسم-باكوس-صفر-شارع السمٌفه من شارع مصطفى كامل 30الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103125 وفً تارٌخ 53001فاطمه ابراهٌم فرج هللا عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  533

 لسم-شارع الشٌخ عماره كفر عشرى 21وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103125وفً تارٌخ  53003راشد عبدالرافع احمد عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 لسم  -وصف الـتؤشٌر:   ، الرابعة الناصرٌة المدخل االول ش خفاجة 

تم تعدٌل العنوان ,  23103125وفً تارٌخ  53030محمود دمحم بكر شلبى محمود سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 محافظه -ملن/بهاء الدٌن طلعت المتولى مصطفى ابو السعد-شنره البحرٌه-وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/مركز السنطه

السعٌد لتوزٌع الزٌوت و المذٌبات و المخلفات البترولٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد عطٌة دمحم سلٌمان ) -  533

 لسم  -بجوار السنترال المدٌم البٌطاش  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، بٌانكى  23103125وفً تارٌخ  53010

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103125وفً تارٌخ  53003حسن ابراهٌم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

 لسم  -عمار  -ش الحجارى  14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103125وفً تارٌخ  53000نعمة امام عباس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

  لسم -خورشٌد  -الـتؤشٌر:   ، خلف مسجد الخٌر من ش المدرسة المدٌمة 

تم تعدٌل  23103125وفً تارٌخ  53015جابر عبدالرازق جابر عبدالرازق سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  536

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  -العاشر من رمضان  16العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103125 وفً تارٌخ 53010عماد فارس عبدالسٌد حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 لسم  -شمه  -سٌدى بشر  -ش بالل بن رباح  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103125وفً تارٌخ  53000اسامه حمدى عبدالعظٌم نصر مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  530

 لسم -محل  -الدور االرضى  -العواٌد  -المبلى عزبة الملعه البر  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش مسجد نور االسالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103125وفً تارٌخ  53013سحر رجب احمد مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  530

 لسم-الحضره-شارع عثمان عبد الكرٌم 1الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103125وفً تارٌخ  53013لم    ٌاسر احمد عبدالغفار شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  513

 شمه  -الثالث علوى  -سكٌنه الجدٌده  10الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  23103125وفً تارٌخ  53011حسام الدٌن اسامة صالح لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 سم ل -ش على الحمالوى  6وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103125وفً تارٌخ  53001وسام مهنى احمد بٌومى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 لسم -محل  -ش مسجد الهداٌا  41وصف الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان ,  تم 23103125وفً تارٌخ  53006عبداللطٌف عبداللطٌف دمحم لطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 لسم  -محل  -مٌدان الساعه  -ش البخارى  15وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103125وفً تارٌخ  23641مصطفى ابراهٌم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 لسم-شارع حسن عاصم 11الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

وفً تارٌخ  23641السم التجارى الى / مصطفى ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تم تصحٌح ا -  515

 لسم-شارع حسن عاصم 11تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ 23103125

وفً تارٌخ  53011برلم    هانى انور مغازى هانى )هانى لبٌع لطع غٌار السٌارات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  516

طرٌك  -الصحراوى  33ن -بجوار اوالد رمضان  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ناصٌه ش ابراهٌم كفته  23103125

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -الخدمات 

تم تعدٌل العنوان ,  23103125وفً تارٌخ  53012دمحم حمدى حسن دمحم الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 لسم-وصف الـتؤشٌر:   ، شارع النور متفرع من شارع صالح الدٌن كوبرى الناموس

تم تعدٌل العنوان ,  23103125وفً تارٌخ  53005فاطمه دمحم عبدالفتاح دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  510

 لسم -محل  -ه و جوار الراوى وصف الـتؤشٌر:   ، ش الكابالت بجوار كوافٌر حبٌب

تم تعدٌل العنوان ,  23103125وفً تارٌخ  53060مصطفى محمود ٌوسف سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  510

 لسم  -وصف الـتؤشٌر:   ، عزبة زلزوق بجوار سنترال العواٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  23103125وفً تارٌخ  53060مصطفى احمد مصطفى فهمى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 لسم  - 3شمه رلم  -الثالث  -مٌدان التحرٌر  13وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103125وفً تارٌخ  53002محمود ناصر السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 لسم-ام كشرى معروفخلف الصحه ام 100امتداد  322الـتؤشٌر:   ، ب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103125وفً تارٌخ  53004دمحم عامر جمعه اعمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 لسم  -محل  -ش جمال عبدالناصر  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  30346هاله امام عبدالكرٌم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 لسم  -من البٌطاش الرئٌسى  31الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / شارع مسجد الحمد خلف البان جادو خلف عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  53005اٌمان دمحم الشٌخ بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 لسم  -شمه  -الهانوفٌل  -تشار دمحم لاسم من شارع االصدلاء الـتؤشٌر:   ، ش المس

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51331دمحم خمٌس دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 لسم  -( 2شمه ) -االول علوى  -الـتؤشٌر:   ، ش عزبه محسن الصغرى امام الصرف الصحى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51333دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء  -  526

 لسم-السٌوف-شارع وادى الملون اتحاد مالن الكرامه 1الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

العنوان , تم تعدٌل  23103120وفً تارٌخ  33165احمد ماهر دمحم حسن عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 لسم-وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/عماره سموحه رٌزٌدانس شارع دمحم زهران

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51330انوار دمحم السٌد شٌبوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  520

 لسم  -الـتؤشٌر:   ، بجوار السنترال المعمورة البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51313دعاء دمحم السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  520

 لسم-1محل-شارع المحروسه سٌدى بشر بحرى 3الـتؤشٌر:   ، 

تم  23103120وفً تارٌخ  53530شٌماء مصطفى دمحم عبدالوهاب العبد )صٌدلٌه العبد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  533

 تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، عزبه الموظفٌن شارع الفرن البلدى العواٌد بجوار مسجد الموظفٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51314مدحت ابوالنجاه السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 لسم -محل -الهانوفٌل  -به نورالدٌن الـتؤشٌر:   ، ش عٌد الطلخاوى بجوار مكت

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  53004دمحم محمود دمحم دهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 لسم -محل  -مصطفى كامل  -ش جابر مبارن  32الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51333اٌوب بله فرج مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  533

 لسم -(  43شمه ) -الثامن علوى  -المندره بحري  -برج نجمه الهنا  -ش مورٌتانٌا  26الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  53001اسراء زكرٌا كامل عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

 لسم -محل  -الدور االرضى  -مصطفى كامل  -ش احمد كمال  43تؤشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51331عاصم دمحم احمد حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 لسم -مكتب  -ش غانم عبدالرحمن باكوس  4الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  51312سماح ضٌف لبٌع لطع غٌار سٌارات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماح ضٌف امبارن ابراهٌم) -  536

 -( 4محل) -العصافره بحرى  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تماطع شارع ملن حفنى مع ش حنفى االبٌض  23103120

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  53000 نجالء زكرٌا مبرون على عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 لسم -محل  -العواٌد بجوار الباشا  -ش العزٌز البدٌع  2وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  53000محمود دمحم على دمحم السٌد ابو على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  530

 لسم -( 3شمه ) -السادس  -السٌوف شماعه  -معمد  وصف الـتؤشٌر:   ، ش ادٌب

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51311شٌماء محمود ركابى مغازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  530

 لسم -محل  -سابما(  14ش الظاهر بٌبرس ابولٌر )عمار  30الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  44313تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود سعٌد احمد ابراهٌم ،  -  543

 لسم  -ش دمحم نجٌب سٌدى بشر  3الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  53003مصطفى متولى عطٌه منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 لسم  -مكتب  -االرضى  - 0/4ٌر:   ، ابٌس وصف الـتؤش

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51336حمدى دمحم السٌد  دمحم شٌبوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

 لسم -محل -المعموره البلد  -ش السنترال 0الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  53003سبك لٌده برلم    مصطفى على دمحم احمد النجار ، تاجر فرد ،   -  543

 لسم  -ش هلش مطار النزهة  5وصف الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  23103120وفً تارٌخ  51334دمحم السعٌد دمحم مصطفى )صٌدلٌه د/ دمحم سعٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 لسم  -محل  -ككاتوشى العمومى مع شارع الزهور العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ش الب

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  53001جابر السٌد دمحم خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  545

 لسم  -شمه  -الرابع شمال الصاعد  -متفرع من شارع امٌر المدٌنه  -المبارى  -طابٌه صالح  114ش  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  33165احمد ماهر دمحم حسن عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  546

 لسم-وصف الـتؤشٌر:   ، عماره سموحه رٌزٌدانس شارع دمحم زهران

عدٌل العنوان , وصف تم ت 23103120وفً تارٌخ  51313احمد سعد حمزه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 لسم-شارع محسن من شارع دمحم نجٌب 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  53002عمرو دمحم النادى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  540

 لسم -شارع النرجس من العمده  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51335شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم محمود  -  540

 لسم -محل  -ش الهداٌا عماره الخلٌج الهداٌا  23الـتؤشٌر:   ، 

ن , تم تعدٌل العنوا 23103120وفً تارٌخ  44650طارق ابراهٌم دمحم السٌد االبشٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

ونشاطه/بٌع -شونى بملن/دمحم موسى احمد الحبشى-المنشٌه الجدٌده-وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/مركز طنطا

 مركز طنطا-)عشرون الف جنٌها( 23333برأسمال لدره -االسمده والمخصبات والتماوى والمبٌدات الزراعٌه

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  53006د ،  سبك لٌده برلم    السٌد سعد الدٌن ٌوسف مرسى ، تاجر فر -  551

 لسم-شارع مسجد العطارٌن 21وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  51332شٌرٌن سالم محمود الحسٌنى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 لسم  -لٌوباترا ك -ش ابن بشٌر  6وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  51325سمٌره ٌالوت دمحم ابوالنصر البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 لسم  - 2وحده نموذج  -الخامس عشر  -وصف الـتؤشٌر:   ، ب من شارع العشرٌن برج سموحه )روٌال بالزا( 

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  51334خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد شرٌف دمحم لطفى حسن  -  554

 لسم -محل  -كلٌوباترا  -ش دارا  12وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103120وفً تارٌخ  40565ابراهٌم مجدى بٌومى عبد العاطى عزوز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

تمسٌم شركة -اتحاد مالن المنتزة جاردن  -(3محل)  - 2311شارع  11تؤشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى / العنوان , وصف الـ

 لسم  -الماهرة لالسكان والتعمٌرمتفرع من النبوى المهندس 

 تم تعدٌل العنوان , 23103120وفً تارٌخ  51323ٌوسف انور احمد محمود النمٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

 لسم-االبراهٌمٌه-شارع مسجد رمضان 14وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51310احمد رجب دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 لسم  -محل  -العصافره لبلى  - 45من ش  4ش  3شمال المدخل رلم  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  44320عبد العال عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد ابراهٌم  -  550

 لسم  -اكتوبر عزبة االولاف خلف معهد دمحم رجب  6وصف الـتؤشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى / شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120تارٌخ  وفً 51310خالد محمود دمحم ابوعمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  550

 لسم  -محل  -بجوار لسم المنتزه ثالث  -المدخل على الشارع  -ش كوبرى البرنس الرئٌسى  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  51322اسالم وسام دمحم ٌسرى على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  563

 لسم  -شمه  -الثانى  -تؤشٌر:   ، الكٌنج الكابالت بجوار مسجد الصفاء بعد جنٌنه منصور وصف الـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  51326دمحم ابراهٌم صدلى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 لسم -22ه رلم شم -الدور الثانى  -سموحه  -تعاونٌات سموحه  112وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  51332رضا صبرى الشوادفى احمد الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 لسم  -محل  - 0/11وصف الـتؤشٌر:   ، ابٌس 

م تعدٌل العنوان , ت 23103120وفً تارٌخ  44541اٌمن حافظ مبرون مبرون عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  563

 لسم -الهانوفٌل  -وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / شارع عٌد عبدالعزٌز خٌرهللا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51321دامى نصر هللا دامى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  564

 لسم-أكتوبر 6الـتؤشٌر:   ، شارع مسجد نصر هللا متفرع من 

تم  23103120وفً تارٌخ  51321فرحات سعٌد عبدالعاطى عبدهللا )فرحات للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  565

 لسم  -محل  - 0/11تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ابٌس 

وفً تارٌخ  51336رد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مصطفى نور الدٌن على ٌالوت)المصطفى لالجهزه الكهربائٌه( ، تاجر ف -  566

 لسم-محل-سوق الدخاخنٌه 5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23103120

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51320جعفر عبد النبى جعفر هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 لسم-شارع الشمس من باب سدره 24ل بالعمار رلم من شارع النٌ 2الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51333فتحى عطاهللا سالم برٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  560

 لسم -محل -الـتؤشٌر:   ، كٌنج مرٌوط عزبه السالم بجوار مسجد الخلفاء الراشٌدٌن 

 23103120وفً تارٌخ  51320جد عبدالعزٌز غانم ) غانم العطار ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    غانم شحاته ابوالم -  560

 لسم -ارض المحمره سٌدى بشر -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ش الشهٌد عبدهللا عبدالمحسن

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120 وفً تارٌخ 51335منال محى عطٌه مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 لسم-شارع المطاعى والمطل على شارع محفوظ من بوالٌنو 2الـتؤشٌر:   ، 

تم  23103120وفً تارٌخ  51323جالل دمحم على دمحم )جالل دمحم على لالشغال البحرٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 لسم  -مكتب  -االرضى  -كوم الشمافه  -سندباد من التوفٌمٌه ش ال 2تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  51324حسٌن ابراهٌم اسماعٌل الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 لسم -محل  -الدور االرضى  -بجوار الكوبرى -( باب العبٌد 0وصف الـتؤشٌر:   ، ابٌس )

تم تعدٌل العنوان ,  23103120وفً تارٌخ  51331مود دمحم عبد الوهاب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مح -  513

 لسم-1محل -سموحه-شارع االدٌب دمحم زٌتون 4وصف الـتؤشٌر:   ، 

وان , وصف تم تعدٌل العن 23103120وفً تارٌخ  51316غرٌب السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 لسم  -( 1محل ) -زاوٌه عبدالمادر مساكن مبارن  103الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51311باسم على عٌسى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 ملس -(2محل ) -الهانوفٌل  -الـتؤشٌر:   ، ش الهانوفٌل الرئٌسى امام مسجد دمحم موسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103120وفً تارٌخ  51331احمد دمحم عبدالمنعم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 لسم   -( 0شمه ) -المٌزانٌن  -سموحه  -ش فٌكتور عمانوٌل  55الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103120وفً تارٌخ  51333  عبدالغنى ابراهٌم عبدالغنى على خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  511

 لسم -محل  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ش الرحامنه العمومى بجوار وكاله الخضار طرٌك منشٌه االولاف االصالح 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  11444دمحم جمال متولً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  510

 لسم  -:   ، تعدٌل عنوان النشاط الى / ابٌس مشروع ناصر بجوار المسجد الكبٌر طرٌك االلمان اخر سور الفلل الـتؤشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  51344مارن فرٌد لٌشع ٌوسف حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  510

-اسكندرٌه مطروح بجوار صالح المغربى للموبٌلٌات خلف المدرسه النموذجٌه شارع سعد هللا ابو بكر من طرٌك 0الـتؤشٌر:   ، 

 لسم-محل-الهانوفٌل

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  51356دمحم السٌد دمحم احمد هنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  503

 لسم-شمه-االول-ثانى بجوار ورشه النجاره عزبه سكٌنه الرمل 11الـتؤشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  51330مٌنا مٌالد سٌف فلمون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  501

 لسم-الـتؤشٌر:   ، كٌنج مرٌوط بحرى بجوار سعد

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  51345رباب ابراهٌم عبدهللا مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  502

 لسم  -محل  -الفلكى  -الـتؤشٌر:   ، ش مسجد عباد الرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  51351احمد احمد عبدالمحسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  503

 لسم -ورشه  -الراس السوداء  -الفلكى  -ش فجر االسالم  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  51353مٌنا كمال رمزى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  504

 لسم  -محل  -سموحه  -ش كمال الدٌن صالح  10الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  51353رانا زكرٌا محمود كامل عبدالحمن كامل )جالٌري رانا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  505

 لسم -شمه  -المندره البحرٌه  -ش دمحم حسٌن هٌكل  246تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  23103133

تم تعدٌل العنوان ,  23103133وفً تارٌخ  31011احمد احمد عبد الرحمن احمد نبٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  506

 لسم  -عزبة الشامى سٌدى بشر  - 16ش االٌمان متفرع من شارع  41ن الى / وصف الـتؤشٌر:   ، تغٌٌر العنوا

تعدٌل االسم التجارى الى/احمد احمد عبد الرحمن احمد نبٌه لتجاره جنوط وكاوتش السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  501

 16ش االٌمان متفرع من شارع  41العنوان الى /  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تغٌٌر 23103133وفً تارٌخ  31011

 لسم  -عزبة الشامى سٌدى بشر  -

تم تعدٌل العنوان ,  23103133وفً تارٌخ  51340فاطمه فوزى عبدالحمٌد دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  500

 لسم -مكتب -لحرمٌنبجوار مغسله ا -وصف الـتؤشٌر:   ، عبدالمادر الجدٌده خلف ماركت الضبع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  22102شرٌف حسن السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  500

 لسم -تنظٌم شارع المحرولى برج الرحمه  2الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم  23103133وفً تارٌخ  51342فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مصطفى ابراهٌم منصور )المنصور للرحالت( ، تاجر  -  503

 لسم  -محل  -االرضى  -المنتزه ثان  -محسن الكبرى  1تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    23103133وفً تارٌخ  51350احمد عادل دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  501

 لسم -شمه  -المبارى  -شارع عٌن جالوت  13، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103133وفً تارٌخ  51346ٌاسمٌن جبرٌل عبدالرإف عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  502

 لسم  -محل  -المبارى  -بجوار شركه جرامكس  210وصف الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  51340ر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد فٌصل دمحم عبدالمنعم ، تاج -  503

 لسم  -محل بجوار مدخل العمار  -ش مسجد سٌدى بشر بحرى  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103133وفً تارٌخ  51343هشام عبدالمنعم اسماعٌل ٌوسف سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  504

 لسم  -شمه  -الوردٌان  -, وصف الـتؤشٌر:   ، ش ابن سهالن  العنوان

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  51341دمحم احمد الضبع ابو شامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  505

 لسم-النبوى المهندس 5الـتؤشٌر:   ، مدٌنه الزهور رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  51354فرد ،  سبك لٌده برلم    ضحى ٌوسف عامر على ندا ، تاجر  -  506

 لسم -شمه  -الدور الثالث  -الـتؤشٌر:   ، ش المشتل غرب مشروع الكوثر ابوٌوسف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  51351سعاد محمود فضل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  501

 لسم-محل-ـتؤشٌر:   ، برج الطاهره شارع من شارع احمد تٌسٌر العصافره بحرىال

تم تعدٌل العنوان ,  23103133وفً تارٌخ  51343شٌماء عادل خمٌس احمد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  500

 لسم -( 43شمه ) -الوردٌان  - 2مدخل  2وصف الـتؤشٌر:   ، مساكن الصٌنٌه بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  33126اٌمن دمحم على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  500

 لسم -سموحه -( برج الٌاسمٌن 330شارع ) 13( 2الـتؤشٌر:   ، محل رلم )

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  33155نبٌله سماح بشاره بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 لسم -المراغى المدٌمه  -شارع فرن على الرشٌدى  3الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى/ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103133وفً تارٌخ  51341حسن موسى لطب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 لسم-( 535غرفه )وحده  -الخامس  -خلدون  الـتؤشٌر:   ، مبنى النصر االدارى خلف مستوصف بن

تم تعدٌل العنوان ,  23103133وفً تارٌخ  45363عبدالفتاح عبدالسالم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 لسم -مستشارٌن طوسون  13متفرع من ش  0ش  1وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / العمار 

تم تعدٌل العنوان  23103133وفً تارٌخ  51355الصغٌر عبد العظٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد العاطى -  633

 لسم-شمه-بعد مشمس طوسون 25, وصف الـتؤشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , 23103133وفً تارٌخ  44650طارق ابراهٌم دمحم السٌد االبشٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

 --العامرٌه  - 10الدور الرابع وحده  -الحى الثامن  -برج العرب الجدٌده  33وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103133وفً تارٌخ  51350عمرو دمحم محمود دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

 لسم-محل-ر االرضىالدو-سٌدى بشر بحرى-شارع خلٌل حماده 0وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  51361محمود سعٌد حسٌن عبده نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 لسم  -مكتب  -منزل سعٌد نصار  -ش الكٌنج المدٌم خلف سنترال المدٌنه  3وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم  23103131وفً تارٌخ  51361، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم حسن حسن حسن العاصى)الهٌثم ماركت(  -  631

 لسم-13محل -االرضى-ابراج ال شاكر-سموحه-متفرع من شارع زكى رجب 201تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع 

م تعدٌل العنوان , ت 23103131وفً تارٌخ  51363عبدالرحٌم سعٌد حامد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  630

 لسم  -محل  -طوسون  25مزلمان البحرٌه من ش  25ش  1وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  51311رمضان سعد دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  630

 لسم-االرضى-شارع الجالء نادى الصٌد 12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  20502فت السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد رأ -  613

 لسم-بجوار صٌدلٌه د/دمحم اٌمن-الدور االرضى 5محل رلم -الـتؤشٌر:   ، عبد المادر بحرى الترعه بعد المعدٌه الثالثه

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  51366سبك لٌده برلم     دمحم احمد ماهر اسماعٌل دمحم السما ، تاجر فرد ،  -  611

-الدور التاسع-المندره لبلى-شارع ابو الحسن الشاذلى متفرع من شارع النبوى المهندس برج لصر الماسه 2وصف الـتؤشٌر:   ، 

 لسم-شمه

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131رٌخ وفً تا 51314خالد حسنى امٌن الجبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 لسم-محل-لبل المدرسه 2مدخل  6بلون  26الـتؤشٌر:   ، مساكن ن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  51365امال ابراهٌم على ابراهٌم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 لسم - 24محل  -ش ابن سهالن لبارى  1وصف الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    23103131وفً تارٌخ  34541فهٌمه دمحم السٌد شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

خمسه 5333الرمل ونشاطه / بٌع طٌور وراس ماله /  -جانوتى -، افتتاح رئٌسى اخر بعنوان / ش بطل السالم كوبرى الناموس 

 االف جنٌه

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  36111ٌع جرجس ودٌع عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ود -  615

 لسم-الوردٌان-شمه الدور الثانى-شارع الشهٌد مصطفى عواد 13الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131رٌخ وفً تا 20502احمد رأفت السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

بجوار صٌدلٌه د/دمحم -الدور االرضى 5محل رلم -الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/عبد المادر بحرى الترعه بعد المعدٌه الثالثه

 لسم-اٌمن

تم تعدٌل  23103131 وفً تارٌخ 51362كرٌم الدٌن دمحم عالء محروس زكى الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 لسم-محل-عزبه عبد المنعم رٌاض 1شارع  21العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103131وفً تارٌخ  51313احمد دمحم ٌالوت دمحم )الٌالوت للتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  610

 لسم-مٌامى-شارع خلٌل حماده 43العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23103131وفً تارٌخ  51312محمود دمحم سعداوى عبد السالم العمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  610

 لسم-3محل -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع الجمعٌه االستهالكٌه خلف محل ٌسرى بٌومى

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  51363  محمود شعبان محمود حسٌن سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  623

 لسم  -مسطح تجارى  -االلمان  -ابٌس  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش الكهرباء 

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  51360دمحم رأفت عبدهللا عبدالرإف حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 لسم  -محل  -االرضى  -سموحه  -و شارع الشهٌد محمود شكرى  330ور عمانوٌل مع ش وصف الـتؤشٌر:   ، تماطع ش فٌكت

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  23603السٌد دمحم السٌد على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 الوردٌان لسم-الدور االول علوى 2شمه  ش المفال 40الـتؤشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  11030ناجى ناجى عبدهللا للبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 كفرالدوار ملن / دمحم دمحم فهمى عبدالحمٌد -كوم البركه  -الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان  الى / لرٌه الدوار 

 23103131وفً تارٌخ  51310اسماعٌل فتحى اسماعٌل الصاوى)محمصات الصاوى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

الدور  -االبراهٌمٌه  -بجوار صٌدلٌه خلٌل ش الالجتٌه  -ش نوكراتٌس  51تنظٌم  34تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

 لسم  - 2محل رلم  -االرضى 

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  51310بدالمجٌد عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاطف سمٌر ع -  625

 لسم -محل  -الدور االرضى  -عزبه الملعه  -وصف الـتؤشٌر:   ، لنال المحمودٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  23603السٌد دمحم السٌد على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 لسم-الوردٌان -ش المفال الدور االول علوى 40الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  23603السٌد دمحم السٌد على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 الـتؤشٌر:   ، )الغاء المحل الرئٌسى االخر(

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  51311ساره سعٌد احمد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  620

 لسم  -شمه  -الثانى  -اعلى مسجد الوصٌه  -طرٌك اسكندرٌه مطروح  10.5الـتؤشٌر:   ، ابوٌوسف العجمى ن

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    23103131وفً تارٌخ  34541ده برلم    فهٌمه دمحم السٌد شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  620

 لسم -محل  -جانوتى  -، ش بطل السالم كوبرى الناموس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    23103131وفً تارٌخ  34541فهٌمه دمحم السٌد شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 خمسه االف جنٌه 5333شٌد الرمل نشاطه / مكتب رحالت وراس ماله / ش هاروون الر 4، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  51364السٌد خمٌس نصر الكرٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 لسم-1 محل-االرضى-جانبى من المدخل االول الرابعه الناصرٌه امام مخازن فتح هللا 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23103131وفً تارٌخ  51360عزٌزه جابر حسن حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 لسم  -محل  -السٌوف شماعه  -ش مصطفى نظٌف  63وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم  23103131وفً تارٌخ  51315  عبد الرحٌم البدرى ٌوسف حمٌده )البدرى ماركت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  633

 لسم-محل-تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، طوسون شارع بالل بن رباح خلف مرور طوسون

تم تعدٌل  23103131وفً تارٌخ  51316مبرون عبدالعزٌز مبرون عبدالعزٌز عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

 لسم -محل  -لسٌد دمحم كرٌم شارع ا 20العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103131وفً تارٌخ  1040خالد دمحم عبدالرحمن احمد لوره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 -المؤكوالت والمشروبات الساخنه والبارده التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/محل عام لتمدٌم وتجهٌز وبٌع

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103131وفً تارٌخ  22034دمحم احمد جابر محمود عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التؤشٌر:  تم حذف نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103131خ وفً تارٌ 32143كامل عبدالعزٌز كامل مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التؤشٌر:  تم اضافه نشاط /مماوالت نمل

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103131وفً تارٌخ  53360محمود على محمود متولى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بازار وخردوات

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103131وفً تارٌخ  15361جر فرد ،  سبك لٌده برلم   فتحى عادل شحاته دمحم العٌوطى ، تا -  5

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تصدٌر و مفروشات و اجهزه كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103132وفً تارٌخ  2063احمد دمحم عبدالممصود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تم تعدٌل النشاط الى / بٌع مشغوالت فضٌهالتؤشٌر:  

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103132وفً تارٌخ  41035محمود فاروق دمحم عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

لٌصبح النشاط/تورٌد مواد تعبئة وتغلٌف و تورٌدات -واضافه نشاط/تورٌدات صناعٌه-التؤشٌر:  حذف كلمه/مكتب من النشاط

 ناعٌهص

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103132وفً تارٌخ  30042حاتم محمود دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 التؤشٌر:  تمت اضافه النشاط / تورٌد و تجهٌز ماكوالت جاهزه و كرٌب و سندوتشات بانواعها و عصائر و مشروبات ساخنه

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103132وفً تارٌخ  21036تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه محمود عبدالفضٌل محمود ، -  0

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بازار مواد غذائٌه و مشروبات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103132وفً تارٌخ  21103احمد دمحم محمود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

دٌل النشاط الى / انشاء و تشغٌل و صٌانه حمامات السباحه و محطات المعالجه و اعمال المماوالت و التورٌدات فى مجال تم تع

 النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103132وفً تارٌخ  43213احمد حسن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 و تورٌدات فً مجال النشاط تم اضافه نشاط / مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103133وفً تارٌخ  22126محمود دمحم عبدالحمٌد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر:  تم حذف نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103133وفً تارٌخ  53511محمود دمحم احمد عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مركز مستحضرات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , 23103133وفً تارٌخ  5112الترامسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -احمد عٌسى على الترامسى  -  14

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103133وفً تارٌخ  20301سبك لٌده برلم   دمحم على دمحم على ، تاجر فرد ،   -  15

 تعدٌل النشاط الى/بٌع منتجات ورلٌه ومستحضرات تجمٌل وتوزٌع

وفً تارٌخ  6600والى لعموم االستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -احمد حسٌن على حسٌن والى -  16

 ط , وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تورٌد ادوات صحٌهتم تعدٌل النشا23103133

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103134وفً تارٌخ  30131احمد دمحم احمد سلٌمان حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر:  تم اضافة نشاط / تصنٌع مالبس

تم تعدٌل النشاط , 23103134وفً تارٌخ  20310ده برلم   السٌد عبدالروف السٌد شحاته غزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  10

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تورٌد المواد الغذائٌه وتجاره اللحوم الطازجه

تم تعدٌل النشاط , 23103131وفً تارٌخ  23016دمحم عزالدٌن عبدالعزٌز محمود شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 تعدٌل النشاط الى / مماوالت عامه و تشطٌبات وصف التؤشٌر:  تم

تم تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم عزالدٌن عبدالعزٌز محمود شعالن )عز للمماوالت العامه و التشطٌبات( ، تاجر فرد ،   -  23

ماوالت عامه و تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / م23103131وفً تارٌخ  23016سبك لٌده برلم   

 تشطٌبات

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103131وفً تارٌخ  53640طلبه دمحم طلبه السبعاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تعدٌل النشاط الى/بٌع المؤكوالت الجاهزه من العجائن والمٌاه الغازٌه والعصائر المغلفه

تم تعدٌل النشاط , 23103131وفً تارٌخ  40314متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد نور الدٌن دمحم نور الدٌن -  22

 وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع و تداول ادوٌه بٌطرٌه و لماحات و مستلزمات مزارع

ل النشاط , وصف تم تعد23103131ٌوفً تارٌخ  4530ماهر فتحى ٌوسف سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى /بٌع ادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103131وفً تارٌخ  45146محمود احمد على دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع لطع غٌار موتوسٌكالت

تم تعدٌل النشاط , 23103130وفً تارٌخ  41013 موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحمن ابراهٌم ادم دمحم -  25

 وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تاجٌر سٌارات و خدمه لٌموزٌن)ما عدا محافظات شمال وجنوب سٌناء(

تم تعدٌل النشاط , 23103130ً تارٌخ وف 40041دمحم عطٌه عبد الحفٌظ شعبان ابو جبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/معرض سٌارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 23103130وفً تارٌخ  25450محمود عبدهللا حامد محمود الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الساعاتوصف التؤشٌر:  اضافه نشاط / تصنٌع وتجمٌع النجف والتحف والساعات وبٌع 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103130وفً تارٌخ  11214مهدى دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 تم تعدٌل النشاط الى / مكتب رحالت

 تم تعدٌل النشاط , وصف23103130وفً تارٌخ  30260شادٌه ناصف على منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / معمل البان

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103130وفً تارٌخ  40615عمار مجدى السٌد عزب بحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التؤشٌر:  تمت اضافه النشاط / مكافحه حشرات

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103130وفً تارٌخ  3633دمحم هشام حسن زٌن العابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط/ لطع غٌار وكمالٌات سٌارات جدٌده وغسٌل سٌارات لالهالى فمط

تم تعدٌل النشاط , 23103130وفً تارٌخ  25654فاطمه عبدالمادر عبدالحمٌد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 6من المجموعه  36والفمره  10تعدٌل النشاط الى / مكتب رحالت واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا المجموعه  وصف التؤشٌر:  تم

تم تعدٌل 23103130وفً تارٌخ  12330اسامه مصطفى احمد ابوالعال)ابوالعال للتجاره( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 النشاط , وصف التؤشٌر:  حذف نشاط / االستٌراد

وفً تارٌخ  12330تم تعدٌل االسم التجارى الى / ) ابو العال للتجارة و التورٌدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  حذف نشاط / االستٌراد23103130

تم تعدٌل النشاط , 23103130خ وفً تارٌ 33341كرٌم فتحى عبد الرحمن حسن العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التؤشٌر:  سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103130وفً تارٌخ  20551مروه خمٌس صابر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التؤشٌر:  تم اضافه نشاط/ تشغٌل كافتٌرٌات وبوفٌهات والمشروبات الساخنه والبارده

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103113وفً تارٌخ  31063ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محروس موسى عل -  31

مستلزمات المكاتب ومستلزمات الدٌكور والزجاج واالرضٌات الخشبٌه والبوٌات -التؤشٌر:  اضافه نشاط/تورٌد ادوات كهربائٌه

االجهزه الكهربائٌه والمنزلٌه والمكتبٌه واالخشاب والمالبس واجهزه التكٌٌف والمواد الغذائٌه واالدوات المكتبٌه وادوات النظافه و

)ما عدا المالبس العسكرٌه( والمستلزمات الطبٌه والكٌماوٌات وادوات المعامل )ما عدا االدوٌه( ومستلزمات الكمبٌوتر )ما عدا 

 االنترنت(

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103111ارٌخ وفً ت 20332حمدى عبدالفتاح احمد زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التؤشٌر:  اضافه نشاط/اداره الجراجات العمومٌه وتشغٌلها

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103111وفً تارٌخ  13306وسماء فاروق دمحم دمحم غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 مالعب و المنشآت الرٌاضٌهالتؤشٌر:  تمت اضافه النشاط / مماوالت عامه فى مجال انشاء ال

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103111وفً تارٌخ  10213ممدوح عبد الحمٌد خلٌفه البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة خضار و فاكهة و فالتر مٌاه و بمالة بالتجزئة

تم تعدٌل النشاط , 23103114وفً تارٌخ  45013تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر احمد الدسولى حماٌل ابوالعنٌن ، -  41

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بوفٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103114وفً تارٌخ  24333دمحم محمود مدحت على دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 جمركى و توكٌالت تجارٌة ونمل )ما عدا النمل الجوى( التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تخلٌص

تم تعدٌل االسم التجارى الى/ عمرو دمحم محمود ٌوسف محجوب )المحجوب للتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/ عموم التصدٌر23103114وفً تارٌخ  31543



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  31543مرو دمحم محمود ٌوسف محجوب )المحجوب لالستٌراد و التصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  44

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/ عموم التصدٌر23103114

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103115وفً تارٌخ  10343اسالم مصطفى سعد على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع وتمطٌع زجاج

تم تعدٌل النشاط , 23103115وفً تارٌخ  43151عبد الرحمن سامى محمود صالح الزٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 ات البارده والساخنهوصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تحضٌر وتجهٌز وبٌع الماكوالت والمشروب

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103115وفً تارٌخ  44124عالء دمحم احمد بشٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تعدٌل النشاط الى/ تربٌة مواشى تسمٌن و حالبة

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103115وفً تارٌخ  53131هناء ثروت الشبراوى ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

التؤشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد المكمالت الغذائٌة و مستحضرات التجمٌل و الكٌماوٌات الصناعٌة و الزراعٌة و تصنٌع ما سبك لدى 

 الغٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103115وفً تارٌخ  21005دمحم عالءالدٌن فتحى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مالبس جاهزه)ماعدا المالبس العسكرٌه(

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103116وفً تارٌخ  23123مٌراى مدحت عدلى مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / موزع معتمد شركة بٌنكو للدهانات

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103116وفً تارٌخ  14035مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد احمد دمحم سٌد اح -  51

 حذف /االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103116وفً تارٌخ  40113عمرو احمد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 شغال بحرٌةتعدٌل النشاط الى / تورٌد و تموٌن سفن و ا

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103116وفً تارٌخ  11311هانى دمحم صبرى باشا الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / انتاج مواد خرسانٌه

عدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تم ت23103116وفً تارٌخ  34311نعمه سعٌد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 اضافه نشاط/ تورٌدات عمومٌه فى مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103116وفً تارٌخ  25210ابراهٌم ماهر ابراهٌم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مماوالت عامة

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103116وفً تارٌخ  40210تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه احمد حسنٌن ابراهٌم على ، -  56

 التؤشٌر:  تورٌدات صناعٌه و مماوالت اعمال العزل الحرارى

تم 23103116وفً تارٌخ  40613ثابت اسحاق حنا مٌخائٌل )حنا مٌخائٌل للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 صف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مماوالت وتورٌدات فى مجال النشاطتعدٌل النشاط , و

تم تعدٌل النشاط , 23103111وفً تارٌخ  46003ابراهٌم دمحم ابراهٌم عفٌفى لنصوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط / مماوالت عامة و تاجٌر معدات ثمٌلة

وفً تارٌخ  21003المنتصر عبدالحلٌم عبدالغفار بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -ت العمومٌه المنتصر للمماوال -  50

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم اضافه نشاط / ورشه تجمٌع وتصنٌع الومٌتال23103111

 21003ر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المنتصر عبدالحلٌم عبدالغفا -تم تعدٌل االسم التجارى الى /  المنتصر لاللومٌتال -  63

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم اضافه نشاط / ورشه تجمٌع وتصنٌع الومٌتال23103111وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , 23103111وفً تارٌخ  23563محمود حسنى عبد اللطٌف دمحم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 موم التصدٌروصف التؤشٌر:  ع

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103110وفً تارٌخ  20600ساره محمود السٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / التصدٌر

صف التؤشٌر:  تم تم تعدٌل النشاط , و23103110وفً تارٌخ  3254احمد بدر عباس بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 تعدٌل النشاط الى / بٌع مالبس جاهزه رٌاضٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103110وفً تارٌخ  53123دمحم على عوٌس على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 تم تعدٌل النشاط الى/ تجاره مستلزمات انتاج حٌوانى وداجنى

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103110وفً تارٌخ  36031رد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن دمحم حسن ، تاجر ف -  65

 تعدٌل النشاط الى / معرض سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103110وفً تارٌخ  33023دمحم احمد احمد دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 و سجائر و مشروباتتعدٌل النشاط الى / بٌع حلوٌات 

تم تعدٌل النشاط , 23103110وفً تارٌخ  41603اسالم عبدالعزٌز عبداللطٌف فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع و تجهٌز النظارات الطبٌه

تم تعدٌل النشاط , 23103121وفً تارٌخ  24000   نادٌه ٌالوت حسن فرجانى عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  60

وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تورٌدات عمومٌه فى مجال االدوات المنزلٌه و الكهربائٌه و مستحضرات التجمٌل و 

 المالبس و توكٌالت تجارٌه و توكٌالت مالحٌه و تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103121وفً تارٌخ  40201لٌده برلم   هبه راشد ابو المعاطى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  60

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تورٌدات عمومٌه فى مجال المواد الغذائٌه والتعبئه

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103121وفً تارٌخ  5615دمحم ممدوح السٌد عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تم  اضافه نشاط / تعبئه وتغلٌف مواد غذائٌه وتبرٌد وتجمٌد منتجات االلبان التؤشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103121وفً تارٌخ  10121اٌهاب دمحم سلٌمان على المدبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر:  تم حذف نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103121وفً تارٌخ  42001،  سبك لٌده برلم    رمضان دمحم حافظ جمعه ، تاجر فرد -  12

 تعدٌل النشاط الى/ورشه تصنٌع احذٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103121وفً تارٌخ  5030اسالم مندور السٌد ابو مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 البس داخلٌهالتؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع م

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103122وفً تارٌخ  33061عالء دمحم كمال الدٌن دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر:  تمت اضافه نشاط / تورٌدات صناعٌه

تم 23103122وفً تارٌخ  31350البٌر نبٌل عزٌز غالى )البٌر نبٌل للمالبس الجاهزه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه(

تم تعدٌل 23103122وفً تارٌخ  45003احمد السٌد دمحم السٌد محمود )جزاره السٌد كفته( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 نشاط الى/جزارهالنشاط , وصف التؤشٌر:  تعدٌل ال

وفً تارٌخ  45003تم تعدٌل االسم التجارى الى/ احمد السٌد دمحم السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/جزاره23103122



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103122تارٌخ  وفً 13333مجدى مٌالد شنوده بسطوروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب هندسى

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103122وفً تارٌخ  13200نور الدٌن عثمان نور الدٌن بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / جالٌرى

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103122وفً تارٌخ  34134اود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادر حمدنا هللا دمحم د -  03

 اضافة نشاط / تغلٌف و تبرٌد و تجمٌد االسمان

خمٌس عبد السالم عوض الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -تعدٌل االسم التجارى الى/الفخرانى الستٌراد وتجاره السٌارات -  01

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تجاره السٌارات واالستٌراد )فٌما عدا 23103122وفً تارٌخ  16033برلم   

 (10والمجموعه  6من المجموعه  36الفمره 

تم تعدٌل النشاط , 23103122وفً تارٌخ  16033خمٌس عبد السالم عوض الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 (10والمجموعه  6من المجموعه  36ف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تجاره السٌارات واالستٌراد )فٌما عدا الفمره وص

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103122وفً تارٌخ  43210دمحم حسن حسن البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 اضافه نشاط/شوى اسمان

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103124وفً تارٌخ  22131 خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم دمحم -  04

 اضافة نشاط / استٌراد و تصدٌر الفواكه و الخضروات

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103124وفً تارٌخ  40003احمد دمحم عبدالسالم عون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 تم تعدٌل النشاط الى / تربٌه مواشى وانتاج البان التؤشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , 23103124وفً تارٌخ  6320دمحم صبرى عبد العزٌز على البربرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / سمكرة سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103124وفً تارٌخ  53513ٌده برلم   احمد مجدى حامد ٌوسف النجدى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  01

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / تصنٌع االحذٌة بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لذلن

تم تعدٌل النشاط , 23103124وفً تارٌخ  46150ابراهٌم مصطفى دمحم محمود ابوالمجد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 م تعدٌل النشاط الى / تشغٌل معادنوصف التؤشٌر:  ت

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103124وفً تارٌخ  53350دعاء على السٌد على ناٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد مواد عذائٌة

تم تعدٌل النشاط , 23103124تارٌخ  وفً 40041دمحم جمال على الدٌن مصطفى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى بٌع لحوم مجمده

تم تعدٌل 23103124وفً تارٌخ  10335تعدٌل االسم التجارى الى/ضاحى مختار دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 النشاط , وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط 23103124وفً تارٌخ  10335المختار للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -دل االسم التجارى الىتع -  02

 , وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب رحالت

لتؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف ا23103124وفً تارٌخ  10335ضاحى مختار دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 تعدٌل النشاط الى / مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103125وفً تارٌخ  22031عزت ابراهٌم عجمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط / بٌع مالبس اطفال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103125رٌخ وفً تا 23641مصطفى ابراهٌم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 تعدل النشاط الى /مالبس حرٌمى واكسسوارات

وفً تارٌخ  23641تم تصحٌح االسم التجارى الى / مصطفى ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 ى واكسسواراتتم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تعدل النشاط الى /مالبس حرٌم23103125

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103125وفً تارٌخ  15333اٌهاب صفاء الدٌن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التؤشٌر:  حذف نشاط / االستٌراد

وصف تم تعدٌل النشاط , 23103120وفً تارٌخ  32561فاطمه دمحم احمد دمحم عشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 التؤشٌر:  اضافة نشاط االنشاءات المعدنٌة الجهات الملزمه

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103120وفً تارٌخ  4040جٌهان احمد احمد دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103133وفً تارٌخ  11361برلم   مٌنا ممدوح بشرى مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  133

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/صٌانه وتجمٌع ماكٌنه راوتر

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103133وفً تارٌخ  20100عبله شعبان دمحم دمحم العرٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التؤشٌر:  اضافة نشاط االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103133وفً تارٌخ  22102شرٌف حسن السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تخلٌص جمركى وخدمات نمل

وصف  تم تعدٌل النشاط ,23103133وفً تارٌخ  41256محمود ابراهٌم شعبان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تورٌد معدات مطاعم و كافٌهات

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103133وفً تارٌخ  40513عبداللطٌف دمحم السٌد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 اتوهاتالتؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بوفٌه لتحضٌر و بٌع المشروبات الساخنة و الباردة و بٌع الج

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103133وفً تارٌخ  53566عمرو دمحم حسن على زعٌتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / ادارة و تشغٌل مطاعم و كافٌهات اغذٌة و مشروبات وشواطىء و االستثمار العمارى

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103131وفً تارٌخ  24303بك لٌده برلم   دمحم السٌد لبٌصى السٌد ، تاجر فرد ،  س -  136

 تعدٌل النشاط الى/تعبئه مواد غذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103131وفً تارٌخ  23603السٌد دمحم السٌد على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , 23103131وفً تارٌخ  33616احمد عمر مصطفى احمد زرندح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع كافه ما ٌصنع من العجٌن )عدا البسكوٌت(

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  23103131وفً تارٌخ  6230السٌد دمحم خلٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 تعدٌل النشاط الى/تربٌه مواشى تسمٌن وحالبه

تم تعدٌل النشاط , 23103131وفً تارٌخ  41532احمد عثمان سٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -عثمان اوتو -  113

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تجاره سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103131وفً تارٌخ  36111ز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ودٌع جرجس ودٌع عزٌ -  111

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 23103131وفً تارٌخ  24461دمحم محمود اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 ل الهدم والبناء لصالح الغٌرالتؤشٌر:  اضافه نشاط/المٌام بؤعما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103116وفً تارٌخ  40210هبه احمد حسنٌن ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103131وفً تارٌخ  53500لطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الرحمن ٌاسٌن كمال عبد ال -  2

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103132وفً تارٌخ  53615دمٌانه ولٌم شولى مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103132وفً تارٌخ  53631سبك لٌده برلم   ٌسرى على عامر حسن ، تاجر فرد ،   -  4

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103133وفً تارٌخ  53641جٌالن سعد دمحم البٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -جٌالن سوفت بٌوتى -  5

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103134وفً تارٌخ  53661اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صباح رشاد حافظ عبدالموجود ابوعلى ، ت -  6

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131وفً تارٌخ  53610مروه دمحم عبدالمجٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  22401ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد المنعم ابراهٌم ابراهٌم سالمه ، تاج -  0

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53136دمحم رجب احمد مصطفى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53125سبك لٌده برلم     رمضان كامل شحاته عبدالمجٌد ، تاجر فرد ، -  13

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103130وفً تارٌخ  53143دمحم مصطفى حسن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103113وفً تارٌخ  53160لٌده برلم   جمال ٌوسف عبد الوهاب دمحم العبد ، تاجر فرد ،  سبك  -  12

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103113وفً تارٌخ  53116نعمان دمحم دمحم عبد هللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر: خاص

 53100رات و كمالٌات السٌارات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابو السعود خمٌس دمحم حسن ) خمٌس لمطع غٌار السٌا -  14

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103111وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103114وفً تارٌخ  53010حمدى السٌد على السٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103115وفً تارٌخ  53030دالمنعم على متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد عب -  16

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103116وفً تارٌخ  53051على السٌد دمحم دمحم سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53061هٌم عبدالصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌر عاطف ابرا -  10

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103110وفً تارٌخ  53003نصر عبدالممصود مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103110وفً تارٌخ  53006بد المادر حسٌن ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سلوى جمال الدٌن ع -  23

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103121وفً تارٌخ  26140دمحم نجٌب السٌد رٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103122وفً تارٌخ  53033دالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماجد دمحم عب -  22

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103122وفً تارٌخ  53043دمحم فتحى دمحم فتحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103124وفً تارٌخ  53061مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ساره دمحم دمحم مصطفى اح -  24

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103125وفً تارٌخ  53014عزت محمود سالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103125وفً تارٌخ  53001فرد ،  سبك لٌده برلم   فاطمه ابراهٌم فرج هللا عباس ، تاجر  -  26

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  53002عمرو دمحم النادى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  51335رد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد دمحم محمود شعبان ، تاجر ف -  20

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  51323ٌوسف انور احمد محمود النمٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103133وفً تارٌخ  51355ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد العاطى الصغٌر عبد العظٌم حسن ، تاج -  33

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم 23103132وفً تارٌخ  53636صالح فكرى صالح نصر سلٌم ) الصالح ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103132وفً تارٌخ  53623ناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الفتاح السٌد حسن ل -  32

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103132وفً تارٌخ  53621فاطمه حربى محمود صبحى الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133وفً تارٌخ  53630، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد خلف هللا لاسم  -  34

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103134وفً تارٌخ  53660محمود دمحم شحاته احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131وفً تارٌخ  53601ك لٌده برلم   معز رمضان السٌد سعد ، تاجر فرد ،  سب -  36

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103130وفً تارٌخ  53132عبٌر حافظ دمحم حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53134لم   على محمود عبدالحكم  على عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  30

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53140دمحم جمال عبد المغٌث بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103113وفً تارٌخ  53153رمضان كمال دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103113وفً تارٌخ  53163عطٌه دمحم محمود حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103114وفً تارٌخ  53100دمحم احمد توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103114وفً تارٌخ  53110مجدى سعد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103114وفً تارٌخ  53035بدوى دمحم بدوى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -بدوى الدوات الدش -  44

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103115وفً تارٌخ  53020كامٌلٌا متولى صدٌك ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103116وفً تارٌخ  53050دمحم جابر عبد الحمٌد ٌاسٌن جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103111وفً تارٌخ  53011كرٌم احمد المندوه جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53010عبدالرحمن حسن عبدالكرٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103110وفً تارٌخ  53134احمد السٌد دمحم عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53012  عزٌزه دمحم حسٌن دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -دٌاب لبٌع العطور ومستحضرات التجمٌل -  53

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103121

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103122وفً تارٌخ  53031ناصر دمحم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103124 وفً تارٌخ 53054رزق مصطفى رزق جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  53001جابر السٌد دمحم خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  33165احمد ماهر دمحم حسن عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  51313احمد سعد حمزه عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التؤشٌر: خاص

وصف تم تعدٌل نوع الشركة , 23103133وفً تارٌخ  51341حسن موسى لطب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 23103131وفً تارٌخ  51361هٌثم حسن حسن حسن العاصى)الهٌثم ماركت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع23103131وفً تارٌخ  51363عبدالرحٌم سعٌد حامد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131وفً تارٌخ  51311رمضان سعد دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131وفً تارٌخ  53504مٌنا صموئٌل كامل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103132وفً تارٌخ  53621شرٌف احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133وفً تارٌخ  53640طلبه دمحم طلبه السبعاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103134وفً تارٌخ  53650بوال محروس مفٌد محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103131وفً تارٌخ  53603رمضان ابراهٌم على دمحم على حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131وفً تارٌخ  53602دمحم طه دمحم مبارن الخٌاط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53114هوٌده مبرون دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103130وفً تارٌخ  53123على عوٌس على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  61

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53145عمرو عبدالفتاح الشمندى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103113وفً تارٌخ  53154حمود دمحم الشبلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد م-الشبلى -  60

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103111وفً تارٌخ  53110تامر على حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103111وفً تارٌخ  53110، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر على حسن ابراهٌم -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53104احمد عبدالسمٌع ٌوسف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103114وفً تارٌخ  53013فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرف فاروق بهجات العرٌان ، تاجر  -  13

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103114وفً تارٌخ  40461دمحم عادل فتحى عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103115وفً تارٌخ  53041سبك لٌده برلم   عادل عبدالرإوف جاد مرزوق ، تاجر فرد ،   -  15

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103116وفً تارٌخ  53041غاده فتحى عبدالعاطى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103111وفً تارٌخ  53014برلم   خمٌس انور خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  11

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53013ابراهٌم دمحم حنفى محمود البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103121وفً تارٌخ  53031 اسالم احمد عفٌفى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  10

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103121وفً تارٌخ  53013صابرٌن سعد دمحم المونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103122خ وفً تارٌ 53033سعٌد امٌن عبده ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103122وفً تارٌخ  53043نبوٌه الهادى عبدالمطلب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103124 وفً تارٌخ 53064احمد دمحم كامل مختار السوٌركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103125وفً تارٌخ  53016هدى دمحم دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 التؤشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت23103120وفً تارٌخ  53006السٌد سعد الدٌن ٌوسف مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  51332شٌرٌن سالم محمود الحسٌنى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  51325سمٌره ٌالوت دمحم ابوالنصر البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  51334خالد شرٌف دمحم لطفى حسن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103133وفً تارٌخ  51350عمرو دمحم محمود دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  51361محمود سعٌد حسٌن عبده نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 وصف التؤشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصف تم تعد23103132ٌوفً تارٌخ  53631وفاء طلبه السٌد ابوحالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103132وفً تارٌخ  53630الحسٌنى على السعٌد على شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 وصف التؤشٌر: خاص

دٌل نوع تم تع23103133وفً تارٌخ  53641عبدالحافظ ٌوسف عبدالحافظ مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103134وفً تارٌخ  53654احمد عبدالفتاح محمود علوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 وصف التؤشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال23103131وفً تارٌخ  53600فوزى لحظى بخٌت غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53133كرٌم ٌوسف عبدالفتاح ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 وصف التؤشٌر: خاص

وصف تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53131دمحم السٌد امٌن دمحم بهٌج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53135انس فتح هللا حسٌن ابوناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53141احمد جابر احمد كمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 تؤشٌر: خاصوصف ال

تم تعدٌل نوع 23103130وفً تارٌخ  53140عماد الدٌن ٌحى عبد الرازق دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103111وفً تارٌخ  53102احمد دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 شٌر: خاصالتؤ

تم تعدٌل نوع 23103114وفً تارٌخ  53106ماٌكل رإوف ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103114وفً تارٌخ  53101مروة سعٌد دمحم عسران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 : خاصالتؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103115وفً تارٌخ  53033رامى حسن محمود عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103115وفً تارٌخ  53043اسالم احمد عبدالسالم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 شٌر: خاصوصف التؤ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 23103111وفً تارٌخ  53010نعمه حسٌن فتح هللا المصرى)بوفٌه المصرى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم 23103110وفً تارٌخ  53000شرٌف دمحم احمد دمحم ابو سلٌمان )اطارات ابو سلٌمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103110وفً تارٌخ  53000عبدالمإمن جمال مجاهد عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103121وفً تارٌخ  53022فاطمه صالح ابوزٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103122وفً تارٌخ  53034دمحم جابر بدوى سماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التؤشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع23103122وفً تارٌخ  53036سامح سٌد ابومجلى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103125وفً تارٌخ  53060مصطفى محمود ٌوسف سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التؤشٌر: خاص

الشركة  تم تعدٌل نوع23103125وفً تارٌخ  53060مصطفى احمد مصطفى فهمى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103125وفً تارٌخ  53002محمود ناصر السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103125وفً تارٌخ  53004دمحم عامر جمعه اعمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  51316غرٌب السٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  51311باسم على عٌسى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  51331احمد دمحم عبدالمنعم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103120وفً تارٌخ  51333عبدالغنى ابراهٌم عبدالغنى على خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  51364السٌد خمٌس نصر الكرٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  51360عزٌزه جابر حسن حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التؤشٌر: خاص

تم 23103131وفً تارٌخ  51315عبد الرحٌم البدرى ٌوسف حمٌده )البدرى ماركت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 23103131وفً تارٌخ  51316مبرون عبدالعزٌز مبرون عبدالعزٌز عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصف التؤشٌر: خاص نوع الشركة ,



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53633عبدهللا ابراهٌم السٌد السٌد غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103132وفً تارٌخ  53611منال عوض نجٌب عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التؤشٌر: خاصوصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103132وفً تارٌخ  53626مٌنا عدلى خلف جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133وفً تارٌخ  53643دمحم السٌد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103134وفً تارٌخ  53661دمحم حامد حسن حسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53605محمود مصطفى شبل البنداري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 23103131وفً تارٌخ  53603الصالح للنظارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -حمد صالح عبدهللا حسٌن ا -  133

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103130وفً تارٌخ  53130مفتاح عبدالعزٌز عفٌن مفتاح عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 شٌر: خاص, وصف التؤ

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53133طارق السٌد عبدالغنى عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53130جابر جالل زٌنهم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 اصوصف التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103113وفً تارٌخ  53153منال دمحم االمام ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103113وفً تارٌخ  53161جمال عبدالناصر حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103111وفً تارٌخ  53101اسالم حسن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103114وفً تارٌخ  53105عصام احمد محمود ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103114وفً تارٌخ  53034احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مصطفى -  130

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103114وفً تارٌخ  53014هابى دمحم ٌونس شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103114وفً تارٌخ  53010ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على شعبان على حسن البندار -  143

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53010البندارى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -على شعبان على حسن البندارى  -  141

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 23103115وفً تارٌخ  53033حمد دمحم محمود محمود احمد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  142

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103116وفً تارٌخ  35134احمد دمحم سامى جاد حسٌن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53001شٌماء دمحم ابراهٌم دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103110وفً تارٌخ  53003بسنت جمال صبحى على رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103121وفً تارٌخ  53021دمحم عنانى دمحم الشكعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53035جابر عبدالسالم جابر ادم )جابر لتصنٌع بالستٌكات ادوات صحٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 , وصف التؤشٌر: خاص تم تعدٌل نوع الشركة23103122

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103122وفً تارٌخ  53042وفاء دمحم فتحى سالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  140

 وصف التؤشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف23103124وفً تارٌخ  53040دمحم رضوان مطاوع سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  140

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103125وفً تارٌخ  53003راشد عبدالرافع احمد عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  53003مصطفى على دمحم احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التؤشٌر: خاص وصف

تم تعدٌل 23103120وفً تارٌخ  51334دمحم السعٌد دمحم مصطفى )صٌدلٌه د/ دمحم سعٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

ركة , وصف تم تعدٌل نوع الش23103120وفً تارٌخ  51310احمد رجب دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103133وفً تارٌخ  51343شٌماء عادل خمٌس احمد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التؤشٌر: خاص

ف تم تعدٌل نوع الشركة , وص23103131وفً تارٌخ  20502احمد رأفت السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  51366دمحم احمد ماهر اسماعٌل دمحم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التؤشٌر: خاص

الشركة  تم تعدٌل نوع23103131وفً تارٌخ  53631خالد فتحى عبدالفتاح السٌد الحالله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53635دمحم جمعه ادرٌس عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 وصف التؤشٌر: خاص

وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,23103132وفً تارٌخ  53630مرسى دمحم دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103133وفً تارٌخ  53644مهند نبٌل عبد المجٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103134وفً تارٌخ  53664ٌونس عبداللطٌف عبده عبداللطٌف ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 ركة , وصف التؤشٌر: خاصالش

تم 23103131وفً تارٌخ  53613الشٌماء عبد هللا مصطفى عرفه سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -سراج للدٌكور -  162

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصف تم تع23103130وفً تارٌخ  53600دمحم عشري دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103130وفً تارٌخ  53133تٌسٌر زكرٌا زكى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التؤشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 23103130وفً تارٌخ  53132سعٌده حسن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التؤشٌر: خاص

دمحم محمود محمود دمحم على شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -شومان لتورٌد وتجاره الموبٌلٌات واالدوات المنزلٌه -  166

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103130وفً تارٌخ  53645

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103113وفً تارٌخ  53150م   امٌر عزت عوض هللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  161

 التؤشٌر: خاص

تم 23103111وفً تارٌخ  53102دمحم حمدى دمحم مختار عبدالرحٌم ) مكتبة دمحم حمدى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  160

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103114وفً تارٌخ  53104ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاج -  160

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103114وفً تارٌخ  53031حسن عبدالسمٌع عبدالفتاح الغنٌمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103115وفً تارٌخ  53026ر فرد ،  سبك لٌده برلم   على دمحم سعد على دوٌدار ، تاج -  111

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103116وفً تارٌخ  53054مجدى جرس بشاى مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103110وفً تارٌخ  53004لٌده برلم   احمد محمود مصطفى عسل ، تاجر فرد ،  سبك  -  113

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103110وفً تارٌخ  53001كارولٌن اسحك توفٌك انٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103110وفً تارٌخ  53002ه برلم   منى احمد دمحم احمد ابو جازٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  115

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103121وفً تارٌخ  53011والء رضا عبدالرحمن على عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103122وفً تارٌخ  43210دمحم حسن حسن البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103122وفً تارٌخ  53026مصطفى حسن حسن عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103122وفً تارٌخ  33410السٌد عز العرب السٌد احمد مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  110

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

 53010سعٌد عطٌة دمحم سلٌمان )السعٌد لتوزٌع الزٌوت و المذٌبات و المخلفات البترولٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  103

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103125وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103125وفً تارٌخ  53003ٌم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن ابراه -  101

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103125وفً تارٌخ  53000نعمة امام عباس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  102

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  51311، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شٌماء محمود ركابى مغازى  -  103

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  51310خالد محمود دمحم ابوعمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  104

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  51322تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم وسام دمحم ٌسرى على سالم ،  -  105

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131وفً تارٌخ  51314خالد حسنى امٌن الجبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  106

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  51365فرد ،  سبك لٌده برلم    امال ابراهٌم على ابراهٌم عمر ، تاجر -  101

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53632دمحم منصور منصور دمحم شباره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  100

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53500د ،  سبك لٌده برلم   محمود السعٌد عبدهللا على ، تاجر فر -  100

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103132وفً تارٌخ  53616دمحم مجدى محمود احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  103

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133وفً تارٌخ  23053لٌده برلم   كرٌم السٌد سلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك  -  101

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103134وفً تارٌخ  53663ابراهٌم مصطفى عبدالرحمن عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  102

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131وفً تارٌخ  53604برلم    ٌاسر على خالف على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  103

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53605عبدهللا رمضان دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  104

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103130وفً تارٌخ  53113سعٌد غرٌب دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53121راشد عبدالمجٌد راشد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  106

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103130وفً تارٌخ  53142دمحم فرج دمحم عبدهللا خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103113وفً تارٌخ  53155دمحم كامل دمحم عبدالجلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  100

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  20332حمدى عبدالفتاح احمد زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  100

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53103دمحم عبدالجواد عدوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103114وفً تارٌخ  53031اسالم خمٌس زكرٌا متولى الشناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103115وفً تارٌخ  53022عبدالحكٌم مبرون ابوزٌد مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103115وفً تارٌخ  53036محمود عبدالمنعم جعفر على جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103115وفً تارٌخ  53030حنان موهوب منمرٌوس خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103116وفً تارٌخ  53053على شعبان السٌد حسن فرغلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصف التؤشٌر: خاص

تم 23103110وفً تارٌخ  53002رشدى سعٌد ابراهٌم عوض ) السعٌد للمماوالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103110وفً تارٌخ  40036بك لٌده برلم   محمود احمد اسماعٌل على عبد المولى ، تاجر فرد ،  س -  231

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103110وفً تارٌخ  53000نهال محسب تهامى محسب خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  230

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103121وفً تارٌخ  53015ك لٌده برلم   احمد السعٌد احمد عبدهللا هنو ، تاجر فرد ،  سب -  230

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103122وفً تارٌخ  53020زٌنه مبرون عبدالموى ابو زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103122وفً تارٌخ  53044ده برلم   مراد احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  211

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53011هانى انور مغازى هانى )هانى لبٌع لطع غٌار السٌارات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103125

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103125وفً تارٌخ  53012، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حمدى حسن دمحم الطوخى -  213

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 23103125وفً تارٌخ  53005فاطمه دمحم عبدالفتاح دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  51333تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء دمحم احمد على ، -  215

 التؤشٌر: خاص

تم 23103120وفً تارٌخ  51323جالل دمحم على دمحم )جالل دمحم على لالشغال البحرٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  51324براهٌم اسماعٌل الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن ا -  211

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  51311ساره سعٌد احمد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131وفً تارٌخ  34541 السٌد شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فهٌمه دمحم -  210

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131وفً تارٌخ  53503محمود السٌد دمحم مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131وفً تارٌخ  53502ار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد دمحم دمحم على نو -  221

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103132وفً تارٌخ  53613اشرف خلٌل عباس شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103133وفً تارٌخ  53643،  سبك لٌده برلم    عمرو صالح عمر اخترٌنى ، تاجر فرد -  223

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103134وفً تارٌخ  53653ولٌد ابراهٌم السعٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103134وفً تارٌخ  53655بك لٌده برلم   صفٌه عبدهللا على عبدهللا ، تاجر فرد ،  س -  225

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103134وفً تارٌخ  53660جمال الدٌن حسن زكى حسن عبدهللا باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53600مان لتورٌد المستلزمات الفندلٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق دمحم عبدالمنعم على السمان )الس -  221

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103130

تم تعدٌل نوع 23103130وفً تارٌخ  53115مصطفى سلٌمان دمحم عبدالحمٌد غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  220

 صالشركة , وصف التؤشٌر: خا

تم 23103130وفً تارٌخ  53116رامى المراغى احمد دمحم ) رامى رون للمالبس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  220

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53133مهران عبدالعزٌز لاسم مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103113وفً تارٌخ  53164حامد سلٌمان دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53101ابانوب اٌوب صبرى وسٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 ٌر: خاصوصف التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103111وفً تارٌخ  53103كرٌم السعٌد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103114وفً تارٌخ  53100هناء هاشم على محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103115وفً تارٌخ  53020دمحم احمد كمال عبدالحلٌم بهنسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103116وفً تارٌخ  53044العربى حمدى رزق ابو طالة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103116وفً تارٌخ  53045دمحم حلمى عبدالحى محمود سٌرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103116وفً تارٌخ  53051ابتسام على ثابت على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  230

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53061احمد السٌد نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رجب -  230

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103110وفً تارٌخ  53003وائل عبدالحمٌد جابر ابو الحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103121وفً تارٌخ  53034على الهادى على خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن  -  241

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103121وفً تارٌخ  53031مصطفى مدحت دمحم الحبشى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 , وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53010 نصار ضٌف هللا احمد )نصار لخدمات المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نصار دمحم -  243

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103121

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103124وفً تارٌخ  53051مدٌحة سالم مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 خاصالتؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103124وفً تارٌخ  53066اٌهاب ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103124وفً تارٌخ  53061نبٌل عبدالسالم حسن الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 اصوصف التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  51314مدحت ابوالنجاه السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  51320جعفر عبد النبى جعفر هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  240

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  51333فتحى عطاهللا سالم برٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  240

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 23103133وفً تارٌخ  51340فاطمه فوزى عبدالحمٌد دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 , وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51310اسماعٌل فتحى اسماعٌل الصاوى)محمصات الصاوى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103131

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53501حسام ابراهٌم حسن الشابورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 لتؤشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53506احمد دمحم  فإاد طعمه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103132وفً تارٌخ  53610سامح مصطفى دمحم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 : خاصوصف التؤشٌر

وفً تارٌخ  53633نجالء والى دمحم مصطفى والى )والى لتجاره االدوات الكهربائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103132

وفً تارٌخ  53651سمٌر فهمى بسطوروس عبٌد ) صٌدلٌة د/ سمٌر فهمى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103134

تم تعدٌل 23103134وفً تارٌخ  53656نبٌل سرحان مرسى سرحان )صالون سرحان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53602   اكرم دمحم فرٌد دمحم صبحى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  250

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131وفً تارٌخ  53606دمحم هاشم خلف هللا جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  250

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131ً تارٌخ وف 53600فاطمه احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103130وفً تارٌخ  53112جٌهان جورج امٌن حناهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103130وفً تارٌخ  53110عادل وجٌد السٌد مطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53144عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103113وفً تارٌخ  53152حسن سٌد حسن عبدالرحٌم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53111شرٌف البدري احمد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصف التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف  تم تعدٌل23103111وفً تارٌخ  53106حسان عامر جابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103114وفً تارٌخ  53011عزام عبداللطٌف دمحم عرفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل نوع الشركة , تم تعد23103114ٌوفً تارٌخ  53011اٌمان ابراهٌم دمحم السٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  260

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103115وفً تارٌخ  53042مصطفى حسن حسنٌن على حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  260

 , وصف التؤشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو23103116وفً تارٌخ  53040مروه مجدى مصطفى دمحم غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53016اٌمان حسنى انٌس السمدونى )صٌدلٌه د/ اٌمان السمدونى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103111

تم تعدٌل نوع 23103111وفً تارٌخ  53011سامح عبد العزٌز اسماعٌل دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103121وفً تارٌخ  53000سلوى ابراهٌم سالم الساٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103121وفً تارٌخ  53033عزة محمود على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103121وفً تارٌخ  53030حسٌن ابراهٌم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التؤشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت23103122وفً تارٌخ  53031عطٌه سلٌمان عطٌه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  34032عمرو دمحم رشاد دمحم احمد الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -الخولى لالنشاء والتعمٌر -  211

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103122

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103124وفً تارٌخ  53062لم   دمحم جابر ابو الحلمان عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  210

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103125وفً تارٌخ  53013ٌاسر احمد عبدالغفار شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  53004دمحم محمود دمحم دهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  203

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  51333اٌوب بله فرج مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  201

 التؤشٌر: خاص

تم 23103120وفً تارٌخ  51321برلم   فرحات سعٌد عبدالعاطى عبدهللا )فرحات للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  202

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51336دمحم مصطفى نور الدٌن على ٌالوت)المصطفى لالجهزه الكهربائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  203

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103120

تم تعدٌل نوع 23103131وفً تارٌخ  51363ٌن سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود شعبان محمود حس -  204

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  51360دمحم رأفت عبدهللا عبدالرإف حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  205

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53500عبدالحلٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منال عبدالمنعم -  206

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53505رضا عبدالغنى زكرٌا الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  201

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103132وفً تارٌخ  53614الرٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاشور سمٌر على -  200

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103133وفً تارٌخ  53636امانى ٌوسف الصاوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  200

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103134وفً تارٌخ  53621فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف احمد دمحم حسن ، تاجر -  203

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53611عبدالحمٌد عبدالفتاح دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  201

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53606، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالهادى عبدالسالم دمحم -  202

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  43511محمود دمحم محمود الصورى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  203

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53123، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا دمحم دمحم كامل الدسولى  -  204

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53130سمٌره شعبان احمد مرسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  205

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103113وفً تارٌخ  53163،  سبك لٌده برلم    دمحم صبري ابراهٌم احمد ، تاجر فرد -  206

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103111وفً تارٌخ  53110مجدى سعد ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  201

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53105ه برلم   صالح ابراهٌم لرنى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  200

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103114وفً تارٌخ  53032جوزٌف بدرى عبده رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  200

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103115وفً تارٌخ  53025فرٌد ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53043بسام بسٌونى بسٌونى المرٌدى)صٌدلٌه د / بسام بسٌونى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103115

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103116وفً تارٌخ  53040ك لٌده برلم   حامد على احمد حجاب ، تاجر فرد ،  سب -  332

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103111وفً تارٌخ  53066حنان انور ابوالمجد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103110وفً تارٌخ  53005سبك لٌده برلم   دمحم سٌد احمد دمحم سٌد احمد الفمى ، تاجر فرد ،   -  334

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103121وفً تارٌخ  53033رمضان سٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103121وفً تارٌخ  53014سٌد احمد حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103122وفً تارٌخ  53024رانٌا محمود حامد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103124ارٌخ وفً ت 53046محمود اسماعٌل احمد دبوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  330

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103124وفً تارٌخ  53063فاٌزه  احمد عبدالرحمن عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  330

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103125فً تارٌخ و 53011حسام الدٌن اسامة صالح لناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103125وفً تارٌخ  53001وسام مهنى احمد بٌومى رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120 وفً تارٌخ 51313دعاء دمحم السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 التؤشٌر: خاص

تم 23103120وفً تارٌخ  51320غانم شحاته ابوالمجد عبدالعزٌز غانم ) غانم العطار ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  51335  منال محى عطٌه مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  314

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51353رانا زكرٌا محمود كامل عبدالحمن كامل )جالٌري رانا ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103133

تم تعدٌل نوع الشركة 23103131وفً تارٌخ  51310اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطف سمٌر عبدالمجٌد عبدالسالم ، ت -  316

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53501احمد عمرو ابراهٌم حسن ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133وفً تارٌخ  53632،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد دمحم متولى ، تاجر فرد  -  310

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133وفً تارٌخ  53640باسم دمحم ضاحى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  310

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103134وفً تارٌخ  53662ه برلم   طه ابراهٌم السٌد حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  323

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53616شعبان ابراهٌم دمحم المرمٌزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131وفً تارٌخ  53603م   خمٌسه سالمه دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  322

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53130مٌالد جرجس غالى بستان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130فً تارٌخ و 53124سعٌد رومانى ذكى عجاٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103130وفً تارٌخ  53143حسن دمحم حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103113وفً تارٌخ  53156سامح شكرى صادق اسخرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103113وفً تارٌخ  53114سعد عبد الهادى عبد المادر مبرون شتا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103111وفً تارٌخ  53100عنان على ابراهٌم شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  320

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103114وفً تارٌخ  53030سعٌده حامد حسٌن جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  320

 وصف التؤشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع23103115وفً تارٌخ  53021مجدى سمٌر فخرى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53031دمحم مبرون عبدالغنى العشماوى)صٌدلٌه د/ دمحم مبرون( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103115

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103116خ وفً تارٌ 53053احمد احمد مرسى حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53013هوٌدا دمحم حسن دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53060شرف صابر حسنٌن دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103110وفً تارٌخ  44052عصام خلٌفه حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 التؤشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد23103110وفً تارٌخ  53005عادل عٌاد تونى لرٌالص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103121وفً تارٌخ  53013احمد حسن السٌد حسن جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً  53020ه برلم   دمحم احمد فوزى محمود ابوالسعد ) ابوالسعد لعموم المماوالت و التشطٌبات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  330

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103122تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103122وفً تارٌخ  53045جابر دمحم حسن غلوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  330

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103124وفً تارٌخ  53050باسم فٌصل دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103125وفً تارٌخ  53013سحر رجب احمد مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120ٌخ وفً تار 53001اسراء زكرٌا كامل عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  51331عاصم دمحم احمد حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  51321دامى نصر هللا دامى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 وصف التؤشٌر: خاص

تم 23103133وفً تارٌخ  51342دمحم مصطفى ابراهٌم منصور )المنصور للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133 وفً تارٌخ 51350احمد عادل دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103131وفً تارٌخ  51312محمود دمحم سعداوى عبد السالم العمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103133فً تارٌخ و 53633تامر مصطفى دمحم السٌد كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  340

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103133وفً تارٌخ  53634احمد عبدالسالم الحمادى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  340

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103133وفً تارٌخ  53642خمٌس دمحم السٌد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103134وفً تارٌخ  53663خالد دمحم رجب طلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53615نورالدٌن هانى شفٌك ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53131( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   MAROOمروه احمد عبدالحمٌد حسن صمر )ماروو بٌوتى سنتر  -  353

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103130

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103130وفً تارٌخ  53120دمحم دمحم زكى شرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103130وفً تارٌخ  53136احمد سعد مختار احمد جعفر )السعد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103113وفً تارٌخ  53161   اسالم احمد عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  356

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103113وفً تارٌخ  53160عمرو عصام الدٌن عباس فهمى السحرتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103113وفً تارٌخ  53113برلم    احمد عاطف كمال دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  350

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103114وفً تارٌخ  53033اشرف سعٌد ابراهٌم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  350

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103115وفً تارٌخ  53024ده برلم   حسام عالء الدٌن احمد عبدالرزاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  363

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103115وفً تارٌخ  53031ابراهٌم السٌد حسن السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103116وفً تارٌخ  53055لٌده برلم    السٌد احمد السٌد احمد الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك -  362

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103111وفً تارٌخ  53062ابراهٌم سعد ناشد مشرلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  363

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53064لم   دمحم على على محمود شباره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  364

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103110وفً تارٌخ  53004احمد البندارى عبد السالم خاطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103121وفً تارٌخ  53010  كمال محمود دسولى عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  366

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103121وفً تارٌخ  53023عبٌر دمحم سعٌد عٌنو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103124وفً تارٌخ  53053احمد عبد العزٌز السٌد محمود امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  360

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103124وفً تارٌخ  53056دمحم عبدالحمٌد اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  360

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103124وفً تارٌخ  53051برلم    صٌدلٌه د/ دمحم نبٌل السٌد الجنٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  313

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103125وفً تارٌخ  53006عبداللطٌف عبداللطٌف دمحم لطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  51330لم   انوار دمحم السٌد شٌبوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  312

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133وفً تارٌخ  51330مٌنا مٌالد سٌف فلمون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103133وفً تارٌخ  51345رباب ابراهٌم عبدهللا مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103133وفً تارٌخ  51351احمد احمد عبدالمحسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133 وفً تارٌخ 51353مٌنا كمال رمزى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53501لطفى احمد عبد العزٌز رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصف التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف  تم23103132وفً تارٌخ  53622شرٌف دمحم عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  310

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103133وفً تارٌخ  53635سعٌد عبد الفتاح احمد حسن زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  310

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103134وفً تارٌخ  53650احمد دمحم دمحم عبد اللطٌف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  303

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53614هشام طارق عبدالمنعم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  301

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53601مروه سعد مسعود دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  302

 وصف التؤشٌر: خاص

 53113ابراهٌم فتحى ابوالحسن حسنٌن )ابراهٌم ابوالحسن لالستٌراد و تجاره االخشاب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  303

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103130وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53121،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالفتاح طه الرفاعى ، تاجر فرد  -  304

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103113وفً تارٌخ  53162سعٌد بشارة سعٌد عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  305

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103113وفً تارٌخ  53111لٌده برلم    سالى سعٌد ٌوسف نصر هللا ، تاجر فرد ،  سبك -  306

 وصف التؤشٌر: خاص

تم 23103113وفً تارٌخ  53112محمود عادل زكى ابو العال )ابو العال للتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  301

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103114وفً تارٌخ  53012تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   على جابر عامر احمد عامر ،  -  300

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103114وفً تارٌخ  53016ولٌد احمد فضل هللا مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  300

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103115وفً تارٌخ  53023ر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد السٌد محمود خلٌل ، تاج -  303

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103116وفً تارٌخ  53056عادل مسعود دمحم ابو الممصان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  301

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53063ر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد محمود ابراهٌم الخالدى ، تاج -  302

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103111وفً تارٌخ  53065وحٌد خمٌس احمد جوهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  303

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 23103121وفً تارٌخ  53032تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد محمود مهران مصطفى ) مإسسه المصطفى ( ، -  304

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 23103121وفً تارٌخ  53030دمحم طه احمد عرابى )مكتب عرابى للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  305

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103121وفً تارٌخ  53016لعظٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدهللا عبدا -  306

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103124وفً تارٌخ  53040جورج ابراهٌم شحات عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  301

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103124وفً تارٌخ  53055حمود متولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد العاطى م -  300

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103124وفً تارٌخ  53144اسماء رجب عبد الحمٌد غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  300

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  53005ٌخ بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان دمحم الش -  433

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103120وفً تارٌخ  51331دمحم خمٌس دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  51331تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم عبد الوهاب حسن ،  -  432

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103133وفً تارٌخ  51344مارن فرٌد لٌشع ٌوسف حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133وفً تارٌخ  51356فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد دمحم احمد هنٌدى ، تاجر  -  434

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103132وفً تارٌخ  53620مٌنا نبٌل نصٌف تادرس عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  435

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103132وفً تارٌخ  2063جر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم عبدالممصود عبدهللا ، تا -  436

 وصف التؤشٌر: خاص

دمحم محمود محمود دمحم على شومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -شومان لتورٌد وتجاره الموبٌلٌات واالدوات المنزلٌه -  431

 التؤشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133وفً تارٌخ  53645

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53611اسامه السٌد حسٌن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  430

 وصف التؤشٌر: خاص

تم 23103131وفً تارٌخ  53610دمحم عبدالمنعم السٌد على )المنعم للتجاره والتوزٌع( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  430

 عدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاصت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103130وفً تارٌخ  53111هناء على دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 23103130وفً تارٌخ  53122احمد رمضان السٌد احمد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53126دمحم اسماعٌل فرغلى عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 وصف التؤشٌر: خاص

ركة , وصف تم تعدٌل نوع الش23103130وفً تارٌخ  53141دمحم احمد خلٌل ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103113وفً تارٌخ  53150مرسى كمال دمحم حسٌن العمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103113وفً تارٌخ  53113على ثابت دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103113وفً تارٌخ  53115مروه دمحم انور ٌوسف زهٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103114وفً تارٌخ  53030محمود دمحم بكر شلبى محمود سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 التؤشٌر: خاص, وصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103115وفً تارٌخ  53023دمحم احمد دمحم منصور جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  410

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103115وفً تارٌخ  53035دمحم عبدالمجٌد عبدالممصود طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  410

 لتؤشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103116وفً تارٌخ  53052دمحم فتحى زٌن مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53060دمحم عبدالمنعم عبدالعزٌز حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 : خاصوصف التؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103110وفً تارٌخ  53001محمود عثمان محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 23103121وفً تارٌخ  53011سٌد احمد عبد العزٌز سٌد احمد سلٌمان عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 ف التؤشٌر: خاصنوع الشركة , وص

تم 23103122وفً تارٌخ  53041دمحم جهمى ابراهٌم داود )الجهمى للتعبئه والتغلٌف( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  424

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103124وفً تارٌخ  53050عبدالمحسن على عبدالمادر سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 23103124وفً تارٌخ  53063احمد السٌد حسن عبدالفتاح حزٌن )حزٌن للنمل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120خ وفً تارٌ 53003مصطفى متولى عطٌه منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  51336حمدى دمحم السٌد  دمحم شٌبوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  420

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103133ً تارٌخ وف 51343هشام عبدالمنعم اسماعٌل ٌوسف سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  420

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133وفً تارٌخ  51341دمحم احمد الضبع ابو شامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103133وفً تارٌخ  51354ضحى ٌوسف عامر على ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133وفً تارٌخ  51351سعاد محمود فضل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 التؤشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع23103131وفً تارٌخ  53633اشرف صابر اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53634نسرٌن السٌد مصطفى عجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  434

 وصف التؤشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا23103132وفً تارٌخ  53613مارٌان نبٌل فاروق اسحاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  435

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 23103133وفً تارٌخ  53646دمحم عٌد دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133وفً تارٌخ  53653منى ٌسن رغٌب ٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 خاصالتؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103134وفً تارٌخ  53651مٌالد ظرٌف ثابت بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  430

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131وفً تارٌخ  53601على دمحم ماجد دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  430

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53601شٌماء ممدوح عبدالمجٌد الخولى )بٌوتى سنتر شٌماء الخولى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  443

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103130

كة , تم تعدٌل نوع الشر23103130وفً تارٌخ  53134احمد السٌد دمحم عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103130وفً تارٌخ  53131هناء ثروت الشبراوى ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 وصف التؤشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 23103130وفً تارٌخ  16410فوزى عبد الخالك ابو زٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  443

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103113وفً تارٌخ  53151فاطمه سالم دمحم راضى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 وصف التؤشٌر: خاص

كة تم تعدٌل نوع الشر23103111وفً تارٌخ  53101اسالم عمر ابوالٌزٌد سلٌمان سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  445

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103114وفً تارٌخ  53103شرٌف احمد احمد علٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103114وفً تارٌخ  53033ٌاسر محمود احمد البسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 لتؤشٌر: خاصوصف ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103115وفً تارٌخ  13115انتصار شعبان حسن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  440

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103116وفً تارٌخ  53046عزه صبحى السٌد عبدالمجٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  440

 ٌر: خاص, وصف التؤش

تم تعدٌل نوع 23103110وفً تارٌخ  53006حنان عبد الحمٌد محمود محمود المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  453

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103110وفً تارٌخ  53001محمود جمال دمحم على لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 تؤشٌر: خاصوصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103122وفً تارٌخ  53021اشرف خلف دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103122وفً تارٌخ  53032سٌد عبدالهادى داود عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  453

 : خاصوصف التؤشٌر

تم 23103122وفً تارٌخ  53030ولٌد شحات ابوالعال عبدالنعٌم )ابوالعال للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع تم 23103125وفً تارٌخ  53015جابر عبدالرازق جابر عبدالرازق سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103125وفً تارٌخ  53010عماد فارس عبدالسٌد حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 التؤشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة تم تعد23103125وفً تارٌخ  53000اسامه حمدى عبدالعظٌم نصر مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 , وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51312سماح ضٌف امبارن ابراهٌم)سماح ضٌف لبٌع لطع غٌار سٌارات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  450

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص23103120

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  51326دمحم ابراهٌم صدلى احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  450

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103120وفً تارٌخ  51332رضا صبرى الشوادفى احمد الطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 23103131وفً تارٌخ  51362برلم   كرٌم الدٌن دمحم عالء محروس زكى الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  461

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103131وفً تارٌخ  51313احمد دمحم ٌالوت دمحم )الٌالوت للتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103131وفً تارٌخ  53500ر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماء جمال عبدالمجٌد ٌوسف المبالوى ، تاج -  463

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103131وفً تارٌخ  53503ادهم احمد اٌمن دمحم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103132وفً تارٌخ  53624د ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عبد الحمٌد عوض منصور ، تاجر فر -  465

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103132وفً تارٌخ  53625دمحم احمد فإاد محمود سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103133وفً تارٌخ  53631،  سبك لٌده برلم   صبرى سالمه نوفل البربرى ، تاجر فرد  -  461

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103133وفً تارٌخ  53630على كافٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -حسن ثابت حسن على  -  460

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103131وفً تارٌخ  43510د ،  سبك لٌده برلم   محمود رمضان دمحم اسماعٌل عامر ، تاجر فر -  460

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53613رمضان السٌد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103131وفً تارٌخ  53603لٌده برلم   رمسٌس جورج اسكندر سعد ، تاجر فرد ،  سبك  -  411

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103130وفً تارٌخ  53110محمود عبدالجواد ابراهٌم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103130وفً تارٌخ  53111رلم   عماد حرز بساده مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  413

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103130وفً تارٌخ  53131فوزٌه على دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103113وفً تارٌخ  53165سبك لٌده برلم     دمحم نادى ابو الحمد احمد )كافٌترٌا النادى( ، تاجر فرد ، -  415

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103113وفً تارٌخ  53166سعٌد دمحم عبد الحلٌم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103111وفً تارٌخ  53103بك لٌده برلم   عالء الدٌن دمحم احمد دروٌش ، تاجر فرد ،  س -  411

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103114وفً تارٌخ  53013نهى ابراهٌم رمضان عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  410

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103114وفً تارٌخ  53015،  سبك لٌده برلم    عاٌدة دمحم السٌد اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد -  410

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103115وفً تارٌخ  53021سامى السٌد حنفى السٌد رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  403

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103111وفً تارٌخ  53050بك لٌده برلم   سعٌد ماهر دمحم ابو جهل ، تاجر فرد ،  س -  401

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103111وفً تارٌخ  53063دمحم احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  402

 التؤشٌر: خاص

تم 23103111وفً تارٌخ  53012اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد السالم عبد الحمٌد حسن ، ت-السالم للمماوالت -  403

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103121وفً تارٌخ  53035عالء فتوح عبدالبر ابو زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  404

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103121وفً تارٌخ  53023فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد احمد حنفى نجم محمود ، تاجر  -  405

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103124وفً تارٌخ  53052عمر فتٌحه احمد فتٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  406

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103124وفً تارٌخ  53053لٌده برلم   دمحم شعبان احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك  -  401

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103124وفً تارٌخ  53065محمود غنٌم رجب الصافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  400

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23103120وفً تارٌخ  53000لم   نجالء زكرٌا مبرون على عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  400

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23103120وفً تارٌخ  53000محمود دمحم على دمحم السٌد ابو على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  403

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23103133وفً تارٌخ  51346بك لٌده برلم   ٌاسمٌن جبرٌل عبدالرإف عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  س -  401

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 23103133وفً تارٌخ  51340احمد فٌصل دمحم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  402

 التؤشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 23103116وفً تارٌخ  40210هبه احمد حسنٌن ابراهٌم على ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اضافه السمه التجارٌه/الدولٌه لعموم  33044شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤ23103131،  فى تارٌخ :   -  1

 االستٌراد والتصدٌر  

الى: تم اضافه السمه التجارٌه / انفٌرومنٌتل  53542تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103131،  فى تارٌخ :   -  2

 (  Enviromental safety Service - E S Sسٌفتى سٌرفٌس ) 

 الى: )حذف السمه التجارٌه(   33626تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103132،  فى تارٌخ :   -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / مٌامى لالثاث  14100تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103132،  فى تارٌخ :   -  4

 المكتبى  

 2الى: اضافه السمه للرئٌسى االخر/ابراج  33626تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103132فى تارٌخ :   ،  -  5

   -للمماوالت العمومٌه والتشطٌبات والصٌانه والتورٌدات وخدمات النمل

م اضافة السمه التجارٌه / االلصى الى: ت 53501تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103132،  فى تارٌخ :   -  6

 مٌدٌكال  

 الى: اضافه السمه التجارٌه/العالمٌه للتصدٌر   5112تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103133،  فى تارٌخ :   -  1

ه التجارٌه الى / العالمٌه الى: تم تعدٌل السم 30256تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103133،  فى تارٌخ :   -  0

 لتصنٌع العجوه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / االمارات  22126تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103133،  فى تارٌخ :   -  0

 العالمٌه للتصدٌر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / سمارت  24316تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103134،  فى تارٌخ :   -  13

   smart tech alexتٌن الٌكس 

الى: اضافه السمه التجارٌه/طٌبه لتورٌد  20310تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103134،  فى تارٌخ :   -  11

 المواد الغذائٌه وتجاره اللحوم الطازجه  

الى: اضافة السمة التجارٌة / ورشة التعاون  40355لتؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا23103131،  فى تارٌخ :   -  12

 لخراطة المعادن  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم  23016تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103131،  فى تارٌخ :   -  13

 اوالت العامه و التشطٌبات(  عزالدٌن عبدالعزٌز محمود شعالن )عز للمم

 الى: ال ٌوجد   23016تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103131،  فى تارٌخ :   -  14

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / الٌكس مان  53563تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103130،  فى تارٌخ :   -  15

Alex man   

الى: اضافه االسم التجارى/مإسسه الرضا  25035تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103130ى تارٌخ : ،  ف  -  16

 رضا صالح عبداللطٌف صالح  -للتورٌدات والخدمات

ى / ستى الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه ال 41013تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103130،  فى تارٌخ :   -  11

 كار  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى/ الشرق  43060تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103130،  فى تارٌخ :   -  10

 لمماوالت النمل والتورٌدات  

التجارٌه الى / مإسسه الى: تم تعدٌل السمه  40615تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103130،  فى تارٌخ :   -  10

 بست كلٌنر  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى/ الفٌروز  14140تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103130،  فى تارٌخ :   -  23

 لالستٌراد والتصدٌر  

م تعدٌل السمه التجارٌه / المإسسه الى: ت 25654تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103130،  فى تارٌخ :   -  21

 العربٌه االفرٌمٌه لالستٌراد والتصدٌر والرحالت  

 الى: حذف السمة التجارٌة   42136تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103113،  فى تارٌخ :   -  22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اضافة السمة التجارٌة / مإسسة سراٌا  36034تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103111،  فى تارٌخ :   -  23

 عابدٌن للمخبوزات  

الى: اضافة السمة التجارٌة / مإسسة  53313تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103114،  فى تارٌخ :   -  24

 كلٌوباترا لالستثمار العمارى  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى/ عمرو  31543الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم 23103114،  فى تارٌخ :   -  25

 دمحم محمود ٌوسف محجوب )المحجوب للتصدٌر(  

الى: تم تصحٌح االسم التجاري الى/ مرٌم  5004تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103115،  فى تارٌخ :   -  26

 عادل نعٌم سٌفٌن  

الى: تم اضافه السمه التجارٌه / الهبه  43563تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103115:  ،  فى تارٌخ  -  21

 لتجاره السٌارات  

الى: اضافة السمة التجارٌة / مكة للمماوالت  41210تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103115،  فى تارٌخ :   -  20

 العمومٌة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / سٌفتى  31343تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103115تارٌخ :  ،  فى  -  20

   safety rockرون 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / باتوس  33035تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103115،  فى تارٌخ :   -  33

 االستٌراد و التصدٌر   للمماوالت العمومٌة و

 الى: هبه احمد حسنٌن ابراهٌم على   40210تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103116،  فى تارٌخ :   -  31

الى: سٌف ساٌد لعموم التورٌدات الصناعٌه  40210تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103116،  فى تارٌخ :   -  32

   safe siedالت اعمال العزل الحرارى و مماو

الى: تعدٌل السمة التجارٌة للمركز الرئٌسى  33300تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103116،  فى تارٌخ :   -  33

 )دكان بلدى (   food expertsاالخر الى / فود اكسبرتس 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة للمركز الرئٌسى  33300الشركة الممٌدة برلم  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم23103116،  فى تارٌخ :   -  34

 )دكان سمن (   food expertsالى / فود اكسبرتس 

 الى: اضافةالسمة التجارٌة / بشرة خٌر   46260تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103116،  فى تارٌخ :   -  35

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / اركٌسكوب  23123تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103116،  فى تارٌخ :   -  36

 للدهانات  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / اكون  11311تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103116،  فى تارٌخ :   -  31

 كرٌت النتاج المواد الخرسانٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / االتمان  23563تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103111،  فى تارٌخ :   -  30

 للتصدٌر  

الى: اضافه السمه التجارٌه/ماجٌن اللامه  53461تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103111،  فى تارٌخ :   -  30

 الفنادق  

الى: تم اضافه السمه التجارٌه / المكتب  53123تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103110،  فى تارٌخ :   -  43

 الهندسى للتنمٌه الزراعٌه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / مإسسه  53054تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103110،  فى تارٌخ :   -  41

 نلى للمماوالت  ستا

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى /  20600تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103110،  فى تارٌخ :   -  42

   A . I. Sاسكندرٌه الدولٌه للتصدٌر اٌه . اى . اس 

لى: تم تعدٌل االسم التجاري الى/ هانى ا 13603تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103110،  فى تارٌخ :   -  43

 عبدالوهاب لطب دمحم ابو طٌر )عبدالوهاب للموباٌالت (  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / سنان  33023تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103110،  فى تارٌخ :   -  44

   snack shopشوب 

 Inالى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى /  3254ؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت23103110،  فى تارٌخ :   -  45

sport   ان سبورت 

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/سهٌل سمٌر  34130تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103121،  فى تارٌخ :   -  46

 شحاته حسٌن )سهٌل لتجاره االدوات المنزلٌه(  

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/عمر عالم  10301تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103121،  فى تارٌخ :   -  41

 لتجاره المواد الكٌماوٌه  

الى: اضافة االسم التجارى / لرٌة دمحم  40044تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103121،  فى تارٌخ :   -  40

 دمحم عبدالحلٌم سعد عطٌوة خلٌل   -لماكوالت البدوٌة ل

الى: اضافة السمة التجارٌة / جوفانى  53156تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103121،  فى تارٌخ :   -  40

 للرحالت  

 حذف السمه التجارٌه   الى: تم 5030تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103121،  فى تارٌخ :   -  53

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/ الخولى  34032تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103122،  فى تارٌخ :   -  51

 عمرو دمحم رشاد دمحم احمد الخولى  -لالنشاء والتعمٌر

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/الفخرانى  16033م تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل23103122،  فى تارٌخ :   -  52

 خمٌس عبد السالم عوض الفخرانى  -الستٌراد وتجاره السٌارات

الى: تمت اضافه السمه التجارٌه / فٌنتج  13200تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103122،  فى تارٌخ :   -  53

   Vintage Art -ارت 

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / الوطنى  46150تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103124: ،  فى تارٌخ   -  54

 لتشغٌل المعادن  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / النورسٌن  46240تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103120،  فى تارٌخ :   -  55

 للعجائن  

الى: اضافة السمة التجارٌة / السراج المنٌر  15616تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103120: ،  فى تارٌخ   -  56

 للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى /  53223تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103120،  فى تارٌخ :   -  51

   G.N.S.Sجى.ان.اس.اس 

الى: اضافة االسم التجارى / عبدهللا منٌر  46155تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103120تارٌخ :  ،  فى  -  50

 محمود محمود ابو السعد )المنٌر لالستٌراد و التصدٌر (  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التجارٌه الى / ارض الى: تم تعدٌل السمه  33126تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103133،  فى تارٌخ :   -  50

 الزعفران للبرفانات واالكسسوار الحرٌمى  

الى: اضافه السمه التجارٌه/الٌكس سى ان  11361تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103133،  فى تارٌخ :   -  63

 سى  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / مالتى باور  53566تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103133،  فى تارٌخ :   -  61

 للمماوالت و التورٌدات  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه  23603تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23103131،  فى تارٌخ :   -  62

 الى/سكربتروتران للمماوالت العامه )منشؤه فردٌه(  

 ــــــــــــــــــــــ    

  األشخاص   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 0553برلم       23103130دمحم سعٌد سالم احمد سالم   ، تارٌخ :  -  1

 41613برلم       23103130اٌمن دمحم دمحم حٌدق   ، تارٌخ :  -  2

 41613برلم       23103130مروه دمحم عبدالسالم فتٌح   ، تارٌخ :  -  3

 41613برلم       23103130رٌخ : اٌمن دمحم دمحم حٌدق   ، تا -  4

 41613برلم       23103130مروه دمحم عبدالسالم فتٌح   ، تارٌخ :  -  5

 5004برلم       23103115مرٌم عادل نعم سٌفٌن   ، تارٌخ :  -  6

 5004برلم       23103115مرٌم عادل نعم سٌفٌن   ، تارٌخ :  -  1

 1011برلم       23103120ٌخ : رمضان دمحم احمد عبدهللا   ، تار -  0

 1011برلم       23103120دمحم رمضان دمحم مصطفى   ، تارٌخ :  -  0

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌالت السجل التجارى شركات  تعد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    23103132، وفى تارٌخ    10036صٌدلٌه دكتور سمٌر فهمى وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

تم  2310د لسنه  1530مصدق على تولٌعاته بمحضر تصدٌك رلم  2310/6/12فسخ مإرخ فى محو/شطب السجل  بموجب عمد 

 فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    23103132، وفى تارٌخ    10036صٌدلٌه دكتور سمٌر فهمى وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 امحو/شطب السجل  شطب بؤمر لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌ

تم    23103132، وفى تارٌخ    10036صٌدلٌه دكتور سمٌر فهمى وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 3

تم  2310د لسنه  1530مصدق على تولٌعاته بمحضر تصدٌك رلم  2310/6/12محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مإرخ فى 

 فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    23103132، وفى تارٌخ    10036فهمى وشرٌكٌه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  صٌدلٌه دكتور سمٌر   - 4

 محو/شطب السجل  شطب بؤمر لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

   23103134، وفى تارٌخ    23620اسماعٌل فتحى احمد و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -شركة الواحة    - 5

 ل  شطب بؤمر محر لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاتم محو/شطب السج

   23103134، وفى تارٌخ    23620اسماعٌل فتحى احمد و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -شركة الواحة    - 6

غٌر مسجل وغٌر مشهر عنه تم  2310/1/3ثابت التارٌخ برلم  2311/1/16تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مإرخ فى 

 فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

، وفى تارٌخ    10560( رمسٌس جورج وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : UP DATEشركة )اب دٌت    - 1

 1111مصدق على تولٌعاته بمحضر تصدٌك رلم  2310/6/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مإرخ فى    23103131

 ٌتها نهائٌاتم فسخ الشركه وتصف 2310م لسنه 

، وفى تارٌخ    10560( رمسٌس جورج وشرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : UP DATEشركة )اب دٌت    - 0

 تم محو/شطب السجل  شطب بؤمر مكو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا   23103131

تم    23103130، وفى تارٌخ    5341مروه عبد الحمٌد موسى دمحم و شركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 0

 2310س لسنه  1634مصدق على تولٌعاته بمحضر تصدٌك رلم  2310/5/31محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مإرخ فى 

 غٌر مسجل وغٌر مشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    23103130، وفى تارٌخ    5341:  مروه عبد الحمٌد موسى دمحم و شركاها  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم   - 13

 محو/شطب السجل  شطب بؤمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    23103130، وفى تارٌخ    5341مروه عبد الحمٌد موسى دمحم و شركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 2310س لسنه  1634ولٌعاته بمحضر تصدٌك رلم مصدق على ت 2310/5/31محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مإرخ فى 

 غٌر مسجل وغٌر مشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا
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 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    23103130، وفى تارٌخ    5341مروه عبد الحمٌد موسى دمحم و شركاها  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  شطب بؤمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    23103111، وفى تارٌخ    20356دمحم حلمى دمحم منصور وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

تم فسخ  2310/3/10ع فى  1131مصدق على تولٌعاته بمحضر تصدٌك رلم  2310/3/14السجل  بموجب عمد فسخ مإرخ فى 

 الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    23103111، وفى تارٌخ    20356نصور وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : دمحم حلمى دمحم م   - 14

 السجل  شطب بؤمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    23103111، وفى تارٌخ    20356دمحم حلمى دمحم منصور وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 15

تم فسخ  2310/3/10ع فى  1131مصدق على تولٌعاته بمحضر تصدٌك رلم  2310/3/14عمد فسخ مإرخ فى السجل  بموجب 

 الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    23103111، وفى تارٌخ    20356دمحم حلمى دمحم منصور وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 تها نهائٌاالسجل  شطب بؤمر محو لفسخ الشركه وتصفٌ

،    0343فاٌزه احمد عبدالرحمن عبدالطٌف وشرٌكتها خمٌسة مصطفً دمحم جباره  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

مصدق على تولٌعاته بمحضر تصدٌك  2310/5/13تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مإرخ فى    23103124وفى تارٌخ 

 وتصفٌتها نهائٌاتم فسخ الشركه  2310ز لسنه  003رلم 

،    0343فاٌزه احمد عبدالرحمن عبدالطٌف وشرٌكتها خمٌسة مصطفً دمحم جباره  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 10

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا   23103124وفى تارٌخ 

تم محو/شطب    23103131، وفى تارٌخ    10341لٌدها برلم :  وائل عبد الوهاب و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك   - 10

 السجل  شطب بؤمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    23103131، وفى تارٌخ    10341وائل عبد الوهاب و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 23

غٌر مسجل وغٌر مشهر عنه تم فسخ  2310لسنه  6350تارٌخ برلم ثابت ال 2310/6/23السجل  بموجب عمد فسخ مإرخ فى 

 الشركه وتصفٌتها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم  23103133وفً تارٌخ   ، 30026شركة على صالح مصطفى ابراهٌم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   253333.333رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تعدٌل

وفً تارٌخ    4052اٌمن سعٌد حموده و شركاه ) االسالمٌه لالستٌراد و التصدٌر ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   1533333.333ح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب 23103130،

تم تعدٌل اسم الشركة الى / اٌمن سعٌد حموده و شركاه ) العالمٌه لالستٌراد و التصدٌر ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  3

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  23103130وفً تارٌخ   ، 4052،

 جنٌه   1533333.333،

وفً تارٌخ    4052اٌمن سعٌد حموده دمحم منصور وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  4

 جنٌه   1533333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103130،
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ركة الى/ اٌمن سعٌد حموده وشركاه ) العالمٌه لالستٌراد والتصدٌر ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها تم تعدٌل االسم التجارى للش -  5

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  23103130وفً تارٌخ   ، 4052برلم ،

 جنٌه   1533333.333،

سعٌد حموده و ماهر دمحم دمحم  شركاهما ) العالمٌه لالستٌراد و التصدٌر ( توصٌة تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / اٌمن  -  6

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  23103130وفً تارٌخ   ، 4052بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   1533333.333رأس مالها ،

وفً تارٌخ    4052لالستٌراد و التصدٌر ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، اٌمن سعٌد حموده و شركاه ) االسالمٌه -  1

 جنٌه   1533333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103130،

توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  تم تعدٌل اسم الشركة الى / اٌمن سعٌد حموده و شركاه ) العالمٌه لالستٌراد و التصدٌر ( -  0

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  23103130وفً تارٌخ   ، 4052،

 جنٌه   1533333.333،

تارٌخ   وفً  4052اٌمن سعٌد حموده دمحم منصور وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  0

 جنٌه   1533333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103130،

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى/ اٌمن سعٌد حموده وشركاه ) العالمٌه لالستٌراد والتصدٌر ( توصٌة بسٌطة  ، سبك  -  13

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  23103130وفً تارٌخ   ، 4052لٌدها برلم ،

 جنٌه   1533333.333،

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / اٌمن سعٌد حموده و ماهر دمحم دمحم  شركاهما ) العالمٌه لالستٌراد و التصدٌر ( توصٌة  -  11

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  23103130، وفً تارٌخ   4052بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   1533333.333رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  23103130وفً تارٌخ   ، 44333حسٌن عبدالمنعم زاٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   53333.333ا ،, وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

وفً تارٌخ    4052اٌمن سعٌد حموده و شركاه ) االسالمٌه لالستٌراد و التصدٌر ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   2333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103113،

الى / اٌمن سعٌد حموده و شركاه ) العالمٌه لالستٌراد و التصدٌر ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم تم تعدٌل اسم الشركة  -  14

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  23103113وفً تارٌخ   ، 4052،

 جنٌه   2333333.333،

وفً  4052موده دمحم منصور وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اٌمن سعٌد ح-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  15

 جنٌه   2333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103113تارٌخ   ،

لتصدٌر ( توصٌة بسٌطة  ، سبك تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى/ اٌمن سعٌد حموده وشركاه ) العالمٌه لالستٌراد وا -  16

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  23103113وفً تارٌخ   ، 4052لٌدها برلم ،

 جنٌه   2333333.333،

راد و التصدٌر ( توصٌة تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / اٌمن سعٌد حموده و ماهر دمحم دمحم  شركاهما ) العالمٌه لالستٌ -  11

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح  23103113وفً تارٌخ   ، 4052بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   2333333.333رأس مالها ،

وفً تارٌخ    4052،اٌمن سعٌد حموده و شركاه ) االسالمٌه لالستٌراد و التصدٌر ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  10

 جنٌه   2333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103113،
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 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل اسم الشركة الى / اٌمن سعٌد حموده و شركاه ) العالمٌه لالستٌراد و التصدٌر ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  10

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  23103113وفً تارٌخ   ، 4052،

 جنٌه   2333333.333،

وفً  4052اٌمن سعٌد حموده دمحم منصور وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  23

 جنٌه   2333333.333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،   تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر: 23103113تارٌخ   ،

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى/ اٌمن سعٌد حموده وشركاه ) العالمٌه لالستٌراد والتصدٌر ( توصٌة بسٌطة  ، سبك  -  21

لمال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس ا 23103113وفً تارٌخ   ، 4052لٌدها برلم ،

 جنٌه   2333333.333،

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / اٌمن سعٌد حموده و ماهر دمحم دمحم  شركاهما ) العالمٌه لالستٌراد و التصدٌر ( توصٌة  -  22

ل رأس المال لٌصبح تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌ 23103113وفً تارٌخ   ، 4052بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   2333333.333رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  23103114وفً تارٌخ   ، 5121د/امال دمحم مغازى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   3333333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  23103114وفً تارٌخ   ، 5121توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،د/امال دمحم مغازى وشركاه  -  24

 جنٌه   3333333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 23103114وفً تارٌخ   ، 21633شركه اوالد عبدالمنعم كٌالنى رسالن لخدمات النمل توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   153333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    43601تم تعدٌل اسم الشركه الى / دمحم مجدى دمحم اسماعٌل دروٌش وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   351433.333ل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌ 23103121،

تم  23103121وفً تارٌخ   ، 43601شركة ابراهٌم رجب ابراهٌم عبدالحمٌد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   351433.333تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  23103122وفً تارٌخ   ، 31135بو السعود وشركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،د/ دعاء ا -  20

 جنٌه   63333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ٌدها برلم شركة تراست سمارت سٌستمز لالستٌراد والتصدٌر )هانً ابو الممصان وشرٌكه( شركة تضامن  ، سبك ل -  20

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  23103124وفً تارٌخ   ، 13614،

 جنٌه   2333333.333،

هانى ابو الممصان وشركاه شركة تضامن  ، -تراست سمارت سٌستمز لالستٌراد والتصدٌر -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  33

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  23103124وفً تارٌخ   ، 13614سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   2333333.333مالها ،

هانى ابو الممصان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم -تراست سمارت سٌستمز -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  31

تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  تم 23103124وفً تارٌخ   ، 13614،

 جنٌه   2333333.333،

تم تعدٌل رأس المال ,  23103124وفً تارٌخ   ، 21133معتز دمحم صالح وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 ه جنٌ  153333.333وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    21133تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/شركه معتز دمحم صالح وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   153333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103124،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصف  23103125وفً تارٌخ   ، 53263ا برلم ،احمد حسن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌده -  34

 جنٌه   53333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  23103120وفً تارٌخ   ، 10520شركة تراست ) تامر عاطف و شركاه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   1333333.333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التؤشٌر:   

وفً  10520تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / عزالدٌن حسٌن رشدى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   1333333.333تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23103120تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  23103133وفً تارٌخ   ، 2102سونٌا جابر واصف شنوده و شركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   2333333.333المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  23103133وفً تارٌخ   ، 2102رلم ،سونٌا جابر واصف شنوده و شركاها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها ب -  30

 جنٌه   2333333.333المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  23103133وفً تارٌخ   ، 2102سونٌا جابر واصف شنوده و شركاها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  30

 جنٌه   2333333.333رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال , وصف  23103131وفً تارٌخ   ، 16151دمحم شعبان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  43

 جنٌه   2333333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  23103131وفً تارٌخ   ، 16151سبك لٌدها برلم ،دمحم شعبان وشركاه توصٌة بسٌطة  ،  -  41

 جنٌه   2333333.333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل  23103132وفً تارٌخ  53554سبك لٌدها برلم    اٌهاب عبد الرحمن دمحم لائد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،   -  1

 لسم-لوران-شارع عبد السالم عارف 230العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم  23103133وفً تارٌخ  30026شركة على صالح مصطفى ابراهٌم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

لسم سٌدى  -كومباوند توب هاوس شارع النصر سموحه  2صف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / عماره رلم تعدٌل العنوان , و

 30026جابر ولٌد برلم تابع 

 23103131وفً تارٌخ  21100مصطفى احمد دمحم عثمان و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -شركه امبلاير  -  3

للفرع الكائن بالعنوان/دور المٌزانٌن الكائن فى -الـتؤشٌر:   ، اضافه السمه التجارٌه للفرع/سانتورٌنى  تم تعدٌل العنوان , وصف

 لسم-االزارٌطه-ٌولٌو 26طرٌك  236العمار رلم 

وفً  21100مصطفى احمد دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -تعدٌل اسم الشركه الى/شركه امبلاير -  4

للفرع الكائن بالعنوان/دور -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه السمه التجارٌه للفرع/سانتورٌنى  23103131ارٌخ ت

 لسم-االزارٌطه-ٌولٌو 26طرٌك  236المٌزانٌن الكائن فى العمار رلم 

وفً  21100سٌطة ،  سبك لٌدها برلم    مصطفى احمد دمحم عثمان وشرٌكه ، توصٌة ب-تعدٌل اسم الشركه الى/شركه امبلاير  -  5

للفرع الكائن بالعنوان/دور -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، اضافه السمه التجارٌه للفرع/سانتورٌنى  23103131تارٌخ 

 لسم-االزارٌطه-ٌولٌو 26طرٌك  236المٌزانٌن الكائن فى العمار رلم 

وفً تارٌخ  16110ادوق و شرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    حلمى شحاته ص -المحب للمالبس الجاهزة  -  6

شارع عبد هللا الطلخاوى خلف مستشفى االمل  45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/عماره  23103130



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لسم-العجمى البٌطاش 6وحده رلم  0بوابه 

 

تم تعدٌل العنوان ,  23103113وفً تارٌخ  20113تضامن ،  سبك لٌدها برلم     محمود عبد الهادى غانم وشركاه ، شركة -  1

شارع  51عباره عن جزء من شمه بالعمار رلم -(الكائنه بالدور االول علوى 2وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / شمه رلم )

 لسم  -جرٌن 

وفً تارٌخ  20351، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     Happy foods -احمد السٌد دمحم دمحم شرابى وشركاه هابى فودز  -  0

(الكائنه االرضى من  F C 13تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/الوحده رلم ) 23103111

 لسم-سٌتى سنتر االسكندرٌه من مشروعات ماجد الفطٌم العمارٌه

وفً تارٌخ  20351، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     Happy foods - شرابى وشركاه هابى فودز احمد السٌد دمحم دمحم -  0

(بالمول التجارى  G F-2 Aتم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/الوحده رلم) 23103111

سٌدى عبد -(من مشروعات شركه سواحل لالستثمار العمارى(الكائن فى المرٌه السٌاحٌه المسماه )امواج RIVETTEالمسمى)

 مرسى مطروح 11605ولٌد برلم -مرسى مطروح-العلمٌن-الرحمن

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103125وفً تارٌخ  53263احمد حسن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 لسم -حالٌا مٌامى 20رلم -اسكندر ابراهٌم سابماشارع  33الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103125وفً تارٌخ  53263احمد حسن وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 لسم-13سموحه رلم -الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/بالسوق الرئٌسى

صبحى فاٌز عوض حجر وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -ت العمومٌهشركه حجر للمماوالت والتورٌدا -  12

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع الهجانه عماره كاتب بجوار  23103120وفً تارٌخ  40302

 لسم-032سوبر ماركت سعٌد صبحى الدور التاسع علوى شمه رلم 

وفً تارٌخ  5313العال وشرٌكته لالستٌراد والتصدٌر والتخلٌص ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     ولٌد شحاته عبد -  13

 لسم-الطرٌك الدائرى المرٌه العاشره 0تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/ 23103131

وفً تارٌخ  5313دٌر والتخلٌص ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ولٌد شحاته عبد العال وشرٌكته لالستٌراد والتص -  14

 لسم-الطرٌك الدائرى المرٌه العاشره 0تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/ 23103131

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  16151دمحم شعبان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 -طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى المدٌم 23الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ارض مخازن كامب شٌزار مرغم الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  23103131وفً تارٌخ  16151دمحم شعبان وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 -طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى المدٌم 23العنوان الى/ارض مخازن كامب شٌزار مرغم الكٌلو  الـتؤشٌر:   ، تعدٌل

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ك لٌدها برلم   فكرٌه ابراهٌم غنٌم وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل نشاط الشركه الى / العمل فى االنتاج الحٌوانى ،  سب -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23103131وفً تارٌخ  32354

تم تعدٌل اسم الشركه الى / احمد دمحم جوده دمحم خالف وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل نشاط الشركه الى / العمل فى االنتاج  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23103131وفً تارٌخ  32354الحٌوانى ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد السٌد رحال وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/مركر طبى متخصص فى عالج وتجمٌل وغرس االسنان ،   -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23103131وفً تارٌخ  41100سبك لٌدها برلم   

همى وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل غرض الشركه لٌصبح/بٌع وتحضٌر وتجهٌز جمٌع انواع المؤكوالت مصطفى دمحم ف -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن23103134وفً تارٌخ  44060والسندوتشات ،  سبك لٌدها برلم   

عدٌل النشاط الى/تصنٌع مالبس )ما عدا المالبس حلمى شحاته صادوق و شرٌكته ، شركة تضامن  ت -المحب للمالبس الجاهزة  -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن23103130وفً تارٌخ  16110العسكرٌه( ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  33501شركة دمحم مصطفى رشاد الزمٌتى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط/االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23103130

حسٌن عبدالمنعم زاٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى/ خدمات اللٌموزٌن )ما عدا محافظات شمال وجنوب  -  1

لٌدها برلم   سٌناء(وخدمات رجال االعمال فى مجال النشاط واستئجار واداره وتشغٌل المطاعم والكافٌترٌات والمماهى ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن23103130وفً تارٌخ  44333

لٌصبح النشاط/ اعمال النمل بالسٌارات -شركة تراست ) تامر عاطف و شركاه ( ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط/االستٌراد -  0

تم تعدٌل النشاط 23103120وفً تارٌخ  10520   وخدمات النمل الدولى وعموم التصدٌر والتخلٌص الجمركى ،  سبك لٌدها برلم

 , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

لٌصبح النشاط/ -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / عزالدٌن حسٌن رشدى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط/االستٌراد -  0

وفً تارٌخ  10520ى ،  سبك لٌدها برلم   اعمال النمل بالسٌارات وخدمات النمل الدولى وعموم التصدٌر والتخلٌص الجمرك

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23103120

شركة الحسن للتصدٌر ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط -تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/حسن احمد حسن وشرٌكته -  13

 النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن تم تعدٌل23103133وفً تارٌخ  24300الى/تصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

شركة الحسن لالستٌراد والتصدٌر ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى/تصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   -حسن احمد حسن وشرٌكته -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن23103133وفً تارٌخ  24300

 41100طة  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مركز طبى لعالج االسنان ،  سبك لٌدها برلم   احمد السٌد رحال وشركاه ، توصٌة بسٌ -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23103131وفً تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل 23103131وفً تارٌخ  31611تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/رامى طارق حسن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان 23103131ارٌخ وفً ت 31611رامى طارق حسن وشرٌكه احمد السٌد عبدالحمٌد ، سبك لٌدها برلم    -  2

 المانونى  , وصف التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 23103111وفً تارٌخ  43364احمد فوزى عبدالوهاب وشركاءه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم 23103111وفً تارٌخ  43364، سبك لٌدها برلم    تعدل اسم الشركه التجارى لٌصبح/احمد فوزى عبد الوهاب وشرٌكه -  4

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 23103121وفً تارٌخ  40020عرفة ابراهٌم مصطفى وشرٌكه)فٌبٌانو( ، سبك لٌدها برلم    -  5

 وصف التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف 23103133وفً تارٌخ  2102ده و شركاها ، سبك لٌدها برلم   سونٌا جابر واصف شنو -  6

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل 23103131وفً تارٌخ  5313ولٌد شحاته عبد العال وشرٌكته لالستٌراد والتصدٌر والتخلٌص ، سبك لٌدها برلم    -  1

 تضامنالكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: شركة 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  32354توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103131،  فى تارٌخ :   -  1

 الى / احمد دمحم جوده دمحم خالف وشرٌكه

الى: ٌعدل االسم التجارى  45350توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103132،  فى تارٌخ :   -  2

 للشركه لٌصبح/عبٌر دمحم دمحم عبد الرحمن وشركائها

الى: تعدٌل اسم الشركه  21100توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103131،  فى تارٌخ :   -  3

 /مصطفى احمد دمحم عثمان وشرٌكهالى

الى: اضافه السمه التجارٌه  21100توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103131،  فى تارٌخ :   -  4

 للفرع/سانتورٌنى

: تعدٌل االسم التجارى الى 31611شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103131،  فى تارٌخ :   -  5

 للشركه الى/رامى طارق حسن وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  31611توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103131،  فى تارٌخ :   -  6

 للشركه الى/رامى طارق حسن وشرٌكه

الى: تعدٌل اسم الشركه  21100بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر   23103131،  فى تارٌخ :   -  1

 مصطفى احمد دمحم عثمان وشرٌكه-الى/شركه امبلاير 

الى: تعدل اسم الشركه  43364شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103111،  فى تارٌخ :   -  0

 كهالتجارى لٌصبح/احمد فوزى عبد الوهاب وشرٌ

الى: تعدل اسم الشركه  43364شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103111،  فى تارٌخ :   -  0

 التجارى لٌصبح/احمد فوزى عبد الوهاب وشرٌكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اسم الشركه  الى: تعدٌل 3201شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103121،  فى تارٌخ :   -  13

 لٌصبح/شركه عبد الفتاح ٌوسف عبد العزٌز مرعى وشركاه

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  43601توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103121،  فى تارٌخ :   -  11

 الى / دمحم مجدى دمحم اسماعٌل دروٌش وشركاه

الى: تصحٌح االسم  53251تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة  23103121،  فى تارٌخ :   -  12

 تركٌه دمحم جوده وشرٌكتها-(للعادٌات والسلع السٌاحٌه SOVENIRSالتجارى للشركه الى/سوفٌنٌرز )

: تعدٌل االسم التجارى الى 21133شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103124،  فى تارٌخ :   -  13

 للشركه الى/شركه معتز دمحم صالح وشرٌكه

الى: تعدٌل اسم الشركه  22011شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23103120،  فى تارٌخ :   -  14

 الى/شركه زكرٌا ابراهٌم زكرٌا ابراهٌم محمود وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  24300كة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شر  23103133،  فى تارٌخ :   -  15

 شركة الحسن للتصدٌر-للشركه الى/حسن احمد حسن وشرٌكته

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ن  تعدل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لٌصبح موكل للسٌد/ محمود احمد دمحم عبد المادر ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  1

والسٌد/ احمد دمحم عبد المادر ٌونس مجتمعٌن أو منفردٌن فى عاللتهما مع الغٌر ولهم فى هذا الصدد التعامل -دمحم السٌد احمد الخولى

امل باسم الشركه وعلى سبٌل المثال ولٌس الحصر باسم الشركه داخل الجمهورٌه وخارجها ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات للتع

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات 

 21500برلم       23103131االذنٌه التجارٌه وابرام كافه العمود والمشاركات ، تارٌخ : 

بد المادر ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لٌصبح موكل للسٌد/ محمود احمد دمحم ع -  2

والسٌد/ احمد دمحم عبد المادر ٌونس مجتمعٌن أو منفردٌن فى عاللتهما مع الغٌر ولهم فى هذا الصدد التعامل -دمحم السٌد احمد الخولى

جها ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه وعلى سبٌل المثال ولٌس الحصر باسم الشركه داخل الجمهورٌه وخار

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات 

 21500برلم       23103131االذنٌه التجارٌه وابرام كافه العمود والمشاركات ، تارٌخ : 

احمد دمحم عبد المادر ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لٌصبح موكل للسٌد/ محمود  -  3

لتعامل والسٌد/ احمد دمحم عبد المادر ٌونس مجتمعٌن أو منفردٌن فى عاللتهما مع الغٌر ولهم فى هذا الصدد ا-دمحم السٌد احمد الخولى

باسم الشركه داخل الجمهورٌه وخارجها ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه وعلى سبٌل المثال ولٌس الحصر 

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات 

 21500برلم       23103131ام كافه العمود والمشاركات ، تارٌخ : االذنٌه التجارٌه وابر

احمد دمحم عبد المادر ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لٌصبح موكل للسٌد/ محمود  -  4

ى عاللتهما مع الغٌر ولهم فى هذا الصدد التعامل والسٌد/ احمد دمحم عبد المادر ٌونس مجتمعٌن أو منفردٌن ف-دمحم السٌد احمد الخولى

باسم الشركه داخل الجمهورٌه وخارجها ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه وعلى سبٌل المثال ولٌس الحصر 

سدٌد كافه السندات اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وت

 21500برلم       23103131االذنٌه التجارٌه وابرام كافه العمود والمشاركات ، تارٌخ : 

محمود دمحم السٌد احمد الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لٌصبح موكل للسٌد/  -  5

دمحم عبد المادر ٌونس مجتمعٌن أو منفردٌن فى عاللتهما مع الغٌر ولهم فى هذا الصدد والسٌد/ احمد -محمود دمحم السٌد احمد الخولى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

التعامل باسم الشركه داخل الجمهورٌه وخارجها ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه وعلى سبٌل المثال ولٌس 

ض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه الحصر اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه ولب

 21500برلم       23103131السندات االذنٌه التجارٌه وابرام كافه العمود والمشاركات ، تارٌخ : 

محمود دمحم السٌد احمد الخولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لٌصبح موكل للسٌد/  -  6

والسٌد/ احمد دمحم عبد المادر ٌونس مجتمعٌن أو منفردٌن فى عاللتهما مع الغٌر ولهم فى هذا الصدد -محمود دمحم السٌد احمد الخولى

التعامل باسم الشركه داخل الجمهورٌه وخارجها ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه وعلى سبٌل المثال ولٌس 

عمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه الحصر اجراء كافه ال

 21500برلم       23103131السندات االذنٌه التجارٌه وابرام كافه العمود والمشاركات ، تارٌخ : 

رة و التولٌع عن الشركة لٌصبح موكل للسٌد/ محمود دمحم السٌد احمد الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدا -  1

والسٌد/ احمد دمحم عبد المادر ٌونس مجتمعٌن أو منفردٌن فى عاللتهما مع الغٌر ولهم فى هذا الصدد -محمود دمحم السٌد احمد الخولى

وعلى سبٌل المثال ولٌس التعامل باسم الشركه داخل الجمهورٌه وخارجها ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه 

الحصر اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه 

 21500برلم       23103131السندات االذنٌه التجارٌه وابرام كافه العمود والمشاركات ، تارٌخ : 

ى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدل حك االدارة و التولٌع عن الشركة لٌصبح موكل للسٌد/ محمود دمحم السٌد احمد الخول -  0

والسٌد/ احمد دمحم عبد المادر ٌونس مجتمعٌن أو منفردٌن فى عاللتهما مع الغٌر ولهم فى هذا الصدد -محمود دمحم السٌد احمد الخولى

ذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه وعلى سبٌل المثال ولٌس التعامل باسم الشركه داخل الجمهورٌه وخارجها ولهم فى ه

الحصر اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه ولبض ودفع كافه المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه 

 21500م   برل    23103131السندات االذنٌه التجارٌه وابرام كافه العمود والمشاركات ، تارٌخ : 

احمد دمحم عبد المادر ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمرابحات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او  -  0

باالجل امام الجهات الرسمٌه والمصالح الحكومٌه والهٌئات العامه وغٌرها وله حك شراء وبٌع كافه االصول المتعلمه بالشركه وله 

م كافه البنون نٌابه عن الشركه وتمثٌل الشركه امام المضاء وٌكون التولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع اما

    23103131فى بٌع العمارات والرهون وااللتراض ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 21500برلم   

ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمرابحات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او  احمد دمحم عبد المادر -  13

باالجل امام الجهات الرسمٌه والمصالح الحكومٌه والهٌئات العامه وغٌرها وله حك شراء وبٌع كافه االصول المتعلمه بالشركه وله 

ٌل الشركه امام المضاء وٌكون التولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع امام كافه البنون نٌابه عن الشركه وتمث

    23103131فى بٌع العمارات والرهون وااللتراض ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 21500برلم   

لمرابحات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او احمد دمحم عبد المادر ٌونس  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وا -  11

باالجل امام الجهات الرسمٌه والمصالح الحكومٌه والهٌئات العامه وغٌرها وله حك شراء وبٌع كافه االصول المتعلمه بالشركه وله 

للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن  حك التولٌع امام كافه البنون نٌابه عن الشركه وتمثٌل الشركه امام المضاء وٌكون التولٌع

    23103131فى بٌع العمارات والرهون وااللتراض ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 21500برلم   

الت الشركه بالنمد او احمد دمحم عبد المادر ٌونس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمرابحات والصفمات التى تتعلك بمعام -  12

باالجل امام الجهات الرسمٌه والمصالح الحكومٌه والهٌئات العامه وغٌرها وله حك شراء وبٌع كافه االصول المتعلمه بالشركه وله 

ردٌن حك التولٌع امام كافه البنون نٌابه عن الشركه وتمثٌل الشركه امام المضاء وٌكون التولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منف

    23103131فى بٌع العمارات والرهون وااللتراض ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 21500برلم   

محمود دمحم السٌد احمد الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمرابحات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او  -  13

الجهات الرسمٌه والمصالح الحكومٌه والهٌئات العامه وغٌرها وله حك شراء وبٌع كافه االصول المتعلمه بالشركه وله  باالجل امام

حك التولٌع امام كافه البنون نٌابه عن الشركه وتمثٌل الشركه امام المضاء وٌكون التولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    23103131لتراض ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : فى بٌع العمارات والرهون واال

 21500برلم   

محمود دمحم السٌد احمد الخولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمرابحات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او  -  14

ٌه والهٌئات العامه وغٌرها وله حك شراء وبٌع كافه االصول المتعلمه بالشركه وله باالجل امام الجهات الرسمٌه والمصالح الحكوم

حك التولٌع امام كافه البنون نٌابه عن الشركه وتمثٌل الشركه امام المضاء وٌكون التولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

    23103131كٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : فى بٌع العمارات والرهون وااللتراض ولهم الحك فى تفوٌض او تو

 21500برلم   

محمود دمحم السٌد احمد الخولى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والمرابحات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او  -  15

شراء وبٌع كافه االصول المتعلمه بالشركه وله  باالجل امام الجهات الرسمٌه والمصالح الحكومٌه والهٌئات العامه وغٌرها وله حك

حك التولٌع امام كافه البنون نٌابه عن الشركه وتمثٌل الشركه امام المضاء وٌكون التولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

    23103131ارٌخ : فى بٌع العمارات والرهون وااللتراض ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، ت

 21500برلم   

محمود دمحم السٌد احمد الخولى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والمرابحات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او  -  16

بالشركه وله  باالجل امام الجهات الرسمٌه والمصالح الحكومٌه والهٌئات العامه وغٌرها وله حك شراء وبٌع كافه االصول المتعلمه

حك التولٌع امام كافه البنون نٌابه عن الشركه وتمثٌل الشركه امام المضاء وٌكون التولٌع للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن 

    23103131فى بٌع العمارات والرهون وااللتراض ولهم الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 21500برلم   

برلم       23103131فكرٌه ابراهٌم غنٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تخارج الشرٌكه من الشركه ، تارٌخ :  -  11

32354 

برلم       23103131فكرٌه ابراهٌم غنٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تم تخارج الشرٌكه من الشركه ، تارٌخ :  -  10

32354 

برلم       23103131الف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تخارج الشرٌكه من الشركه ، تارٌخ : احمد دمحم جوده دمحم خ -  10

32354 

برلم       23103131احمد دمحم جوده دمحم خالف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تخارج الشرٌكه من الشركه ، تارٌخ :  -  23

32354 

متضامن  فرداتم تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن وله حك  فكرٌه ابراهٌم غنٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن -  21

 32354برلم       23103131انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -االداره والتولٌع منفردا 

حك  فكرٌه ابراهٌم غنٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  فرداتم تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن وله -  22

 32354برلم       23103131انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -االداره والتولٌع منفردا 

احمد دمحم جوده دمحم خالف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  فرداتم تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن وله  -  23

 32354برلم       23103131بالعمد ، تارٌخ : انضمام شرٌن موصى مذكور  -حك االداره والتولٌع منفردا 

احمد دمحم جوده دمحم خالف  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  فرداتم تعدٌل صفته من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن وله  -  24

 32354برلم       23103131انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -حك االداره والتولٌع منفردا 

بدالسمٌع عبدالشافى اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انسحاب الشرٌن/رضا عبدالسمٌع عبدالشافى اسماعٌل رضا ع -  25

 45350برلم       23103132من الشركه( ، تارٌخ : 

ٌل رضا عبدالسمٌع عبدالشافى اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انسحاب الشرٌن/رضا عبدالسمٌع عبدالشافى اسماع -  26

 45350برلم       23103132من الشركه( ، تارٌخ : 
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عبٌر دمحم دمحم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انسحاب الشرٌن/رضا عبدالسمٌع عبدالشافى اسماعٌل من  -  21

 45350برلم       23103132الشركه( ، تارٌخ : 

)انسحاب الشرٌن/رضا عبدالسمٌع عبدالشافى اسماعٌل من   عبٌر دمحم دمحم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن -  20

 45350برلم       23103132الشركه( ، تارٌخ : 

رضا عبدالسمٌع عبدالشافى اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع موكله للشرٌن المتضامن منفردا  -  20

برلم       23103132شركه وضمن اغراض الشركه فمط ، تارٌخ : بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك اغراض ال

45350 

رضا عبدالسمٌع عبدالشافى اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع موكله للشرٌن المتضامن منفردا  -  33

برلم       23103132خ : بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك اغراض الشركه وضمن اغراض الشركه فمط ، تارٌ

45350 

عبٌر دمحم دمحم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع موكله للشرٌن المتضامن منفردا بشرط ان تكون  -  31

 45350برلم       23103132االعمال التى تصدر منه لتحمٌك اغراض الشركه وضمن اغراض الشركه فمط ، تارٌخ : 

دمحم دمحم عبدالرحمن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره والتولٌع موكله للشرٌن المتضامن منفردا بشرط ان تكون عبٌر  -  32

 45350برلم       23103132االعمال التى تصدر منه لتحمٌك اغراض الشركه وضمن اغراض الشركه فمط ، تارٌخ : 

و شرٌن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء مجتمعٌن او عصام عبد الفتاح طه الملٌحى  شركة تضامن  مدٌر  -  33

منفردٌن فى بٌع او شراء االصول الثابته والسٌارات باسم الشركه وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات والشركات واالفراد وتعٌٌن 

ت المرور ونٌابه المرور والتراخٌص وكافه العاملٌن وعزلهم والتعالد باسم ولصالح الشركه امام مامورٌات الشهر العمارى وادارا

الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والسفارات ومكاتب العمل والتامٌنات ومامورٌات الضرائب بكافه انواعها واالحٌاء وتوثٌمها امام 

 0006برلم       23103131الشهر العمارى والتعامل مع كافه البنون وشركات ، تارٌخ : 

 حلمى لابل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح للشركاء مجتمعٌن او احمد حسام دمحم -  34

منفردٌن فى بٌع او شراء االصول الثابته والسٌارات باسم الشركه وتمثٌل الشركه امام كافه الجهات والشركات واالفراد وتعٌٌن 

مامورٌات الشهر العمارى وادارات المرور ونٌابه المرور والتراخٌص وكافه  العاملٌن وعزلهم والتعالد باسم ولصالح الشركه امام

الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والسفارات ومكاتب العمل والتامٌنات ومامورٌات الضرائب بكافه انواعها واالحٌاء وتوثٌمها امام 

 0006رلم   ب    23103131الشهر العمارى والتعامل مع كافه البنون وشركات ، تارٌخ : 

عصام عبد الفتاح طه الملٌحى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التاجٌر التموٌلً ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى  -  35

 0006برلم       23103131كل او بعض الصالحٌات المذكوره ، تارٌخ : 

موٌلً ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر فى كل احمد حسام دمحم حلمى لابل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  التاجٌر الت -  36

 0006برلم       23103131او بعض الصالحٌات المذكوره ، تارٌخ : 

احمد السٌد عبدالحمٌد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للطرف االول الشرٌن/رامى طارق حسن دمحم منفردا حك  -  31

طات الداره الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وله حك االداره والتولٌع وله فى هذا الصدد اوسع السل

التولٌع عن الشركه منفردا امام الغٌر وفتح الحسابات بالبنون وااللتراض والرهن واٌداع وسحب الشٌكات وله حك توكٌل الغٌر فى 

 31611برلم       23103131ذلن ، تارٌخ : 

حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  للطرف االول الشرٌن/رامى طارق حسن دمحم منفردا حك  احمد السٌد عبدالحمٌد -  30

االداره والتولٌع وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وله حك 

اللتراض والرهن واٌداع وسحب الشٌكات وله حك توكٌل الغٌر فى التولٌع عن الشركه منفردا امام الغٌر وفتح الحسابات بالبنون وا

 31611برلم       23103131ذلن ، تارٌخ : 

احمد السٌد عبدالحمٌد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  للطرف االول الشرٌن/رامى طارق حسن دمحم منفردا حك  -  30

الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وله حك االداره والتولٌع وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره 
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التولٌع عن الشركه منفردا امام الغٌر وفتح الحسابات بالبنون وااللتراض والرهن واٌداع وسحب الشٌكات وله حك توكٌل الغٌر فى 

 31611برلم       23103131ذلن ، تارٌخ : 

تضامن  شرٌن متضامن  للطرف االول الشرٌن/رامى طارق حسن دمحم منفردا حك احمد السٌد عبدالحمٌد حسن  شركة  -  43

االداره والتولٌع وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وله حك 

رهن واٌداع وسحب الشٌكات وله حك توكٌل الغٌر فى التولٌع عن الشركه منفردا امام الغٌر وفتح الحسابات بالبنون وااللتراض وال

 31611برلم       23103131ذلن ، تارٌخ : 

رامى طارق حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للطرف االول الشرٌن/رامى طارق حسن دمحم منفردا حك االداره  -  41

مام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وله حك التولٌع عن والتولٌع وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه وتمثٌلها ا

الشركه منفردا امام الغٌر وفتح الحسابات بالبنون وااللتراض والرهن واٌداع وسحب الشٌكات وله حك توكٌل الغٌر فى ذلن ، تارٌخ 

 31611برلم       23103131: 

رف االول الشرٌن/رامى طارق حسن دمحم منفردا حك االداره رامى طارق حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للط -  42

والتولٌع وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وله حك التولٌع عن 

وله حك توكٌل الغٌر فى ذلن ، تارٌخ  الشركه منفردا امام الغٌر وفتح الحسابات بالبنون وااللتراض والرهن واٌداع وسحب الشٌكات

 31611برلم       23103131: 

رامى طارق حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للطرف االول الشرٌن/رامى طارق حسن دمحم منفردا حك االداره  -  43

ه وغٌر الحكومٌه وله حك التولٌع عن والتولٌع وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌ

الشركه منفردا امام الغٌر وفتح الحسابات بالبنون وااللتراض والرهن واٌداع وسحب الشٌكات وله حك توكٌل الغٌر فى ذلن ، تارٌخ 

 31611برلم       23103131: 

رق حسن دمحم منفردا حك االداره رامى طارق حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  للطرف االول الشرٌن/رامى طا -  44

والتولٌع وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه وله حك التولٌع عن 

ذلن ، تارٌخ الشركه منفردا امام الغٌر وفتح الحسابات بالبنون وااللتراض والرهن واٌداع وسحب الشٌكات وله حك توكٌل الغٌر فى 

 31611برلم       23103131: 

احمد السٌد عبدالحمٌد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن/احمد السٌد عبدالحمٌد حسن من شرٌن  -  45

 31611برلم       23103131متضامن لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 

متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن/احمد السٌد عبدالحمٌد حسن من شرٌن احمد السٌد عبدالحمٌد حسن  شركة تضامن  شرٌن  -  46

 31611برلم       23103131متضامن لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 

احمد السٌد عبدالحمٌد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن/احمد السٌد عبدالحمٌد حسن من شرٌن  -  41

 31611برلم       23103131ٌخ : متضامن لٌصبح شرٌن موصى( ، تار

احمد السٌد عبدالحمٌد حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن/احمد السٌد عبدالحمٌد حسن من شرٌن  -  40

 31611برلم       23103131متضامن لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 

صفه الشرٌن/احمد السٌد عبدالحمٌد حسن من شرٌن متضامن رامى طارق حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل  -  40

 31611برلم       23103131لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 

رامى طارق حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن/احمد السٌد عبدالحمٌد حسن من شرٌن متضامن  -  53

 31611  برلم     23103131لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 

رامى طارق حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن/احمد السٌد عبدالحمٌد حسن من شرٌن متضامن  -  51

 31611برلم       23103131لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 

مٌد حسن من شرٌن متضامن رامى طارق حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن/احمد السٌد عبدالح -  52

 31611برلم       23103131لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 
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احمد دمحم مصطفى رشاد الزمٌتى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  //// تخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه////  -  53

 33501برلم       23103130وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

دمحم مصطفى رشاد الزمٌتى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  //// تخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه////  -  54

 33501برلم       23103130وانضمام شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

رٌن/احمد مجدى لبارى محمود دمحم من الشركه( ، حسٌن عبدالمنعم زاٌد زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الش -  55

 44333برلم       23103130تارٌخ : 

حسن عبد المنعم زاٌد زٌدان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تخارج الشرٌن/احمد مجدى لبارى محمود دمحم من الشركه( ،  -  56

 44333برلم       23103130تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تخارج الشرٌن/احمد مجدى لبارى محمود دمحم من الشركه( احمد مجدى لبارى محمود دمحم   -  51

 44333برلم       23103130، تارٌخ : 

 44333برلم       23103130حسٌن عبدالمنعم زاٌد زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  50

برلم       23103130شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : حسن عبد المنعم زاٌد زٌدان   -  50

44333 

برلم       23103130احمد مجدى لبارى محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  63

44333 

االداره والتولٌع لٌكون للطرف االول/حسٌن  حسٌن عبدالمنعم زاٌد زٌدان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك -  61

 44333برلم       23103130عبدالمنعم زاٌد زٌدان ، تارٌخ : 

حسن عبد المنعم زاٌد زٌدان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون للطرف االول/حسٌن  -  62

 44333برلم       23103130عبدالمنعم زاٌد زٌدان ، تارٌخ : 

احمد مجدى لبارى محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون للطرف االول/حسٌن  -  63

 44333برلم       23103130عبدالمنعم زاٌد زٌدان ، تارٌخ : 

حك االداره وحك التولٌع  احمد عادل صدلى حسٌن لطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح -  64

للشركه لجمٌع الشركاء المتضامنٌن كما ٌكون لهم حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن حك التعامل امام كافه الجهات 

الحكومٌه او الغٌر حكومٌه واالحٌاء امام الضرائب العامه والضرائب على المبٌعات والشهر العمارى والسجل التجارى وامام هئٌه 

تشٌٌد والبناء اما حك االداره عن الشركه للطرفٌن االول/احمد عادل صدلى حسٌن لطفى والثانى/ابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله ال

 46151برلم       23103114المتضامنٌن فمط .كما اتفك جمٌع االطراف على ان ، تارٌخ : 

تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح حك االداره وحك التولٌع احمد عادل صدلى حسٌن لطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  65

للشركه لجمٌع الشركاء المتضامنٌن كما ٌكون لهم حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن حك التعامل امام كافه الجهات 

رى والسجل التجارى وامام هئٌه الحكومٌه او الغٌر حكومٌه واالحٌاء امام الضرائب العامه والضرائب على المبٌعات والشهر العما

التشٌٌد والبناء اما حك االداره عن الشركه للطرفٌن االول/احمد عادل صدلى حسٌن لطفى والثانى/ابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله 

 46151برلم       23103114المتضامنٌن فمط .كما اتفك جمٌع االطراف على ان ، تارٌخ : 

ٌن ابو ماٌله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح حك االداره وحك ابراهٌم احمد احمد حس -  66

التولٌع للشركه لجمٌع الشركاء المتضامنٌن كما ٌكون لهم حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن حك التعامل امام كافه 

عامه والضرائب على المبٌعات والشهر العمارى والسجل التجارى الجهات الحكومٌه او الغٌر حكومٌه واالحٌاء امام الضرائب ال

وامام هئٌه التشٌٌد والبناء اما حك االداره عن الشركه للطرفٌن االول/احمد عادل صدلى حسٌن لطفى والثانى/ابراهٌم احمد احمد 

 46151برلم       23103114حسٌن ابو ماٌله المتضامنٌن فمط .كما اتفك جمٌع االطراف على ان ، تارٌخ : 

ابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح حك االداره وحك  -  61

التولٌع للشركه لجمٌع الشركاء المتضامنٌن كما ٌكون لهم حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن حك التعامل امام كافه 
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و الغٌر حكومٌه واالحٌاء امام الضرائب العامه والضرائب على المبٌعات والشهر العمارى والسجل التجارى الجهات الحكومٌه ا

وامام هئٌه التشٌٌد والبناء اما حك االداره عن الشركه للطرفٌن االول/احمد عادل صدلى حسٌن لطفى والثانى/ابراهٌم احمد احمد 

 46151برلم       23103114ع االطراف على ان ، تارٌخ : حسٌن ابو ماٌله المتضامنٌن فمط .كما اتفك جمٌ

دمحم احمد عبده جبر حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح حك االداره وحك التولٌع  -  60

ل امام كافه الجهات للشركه لجمٌع الشركاء المتضامنٌن كما ٌكون لهم حك التولٌع عن الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن حك التعام

الحكومٌه او الغٌر حكومٌه واالحٌاء امام الضرائب العامه والضرائب على المبٌعات والشهر العمارى والسجل التجارى وامام هئٌه 

 التشٌٌد والبناء اما حك االداره عن الشركه للطرفٌن االول/احمد عادل صدلى حسٌن لطفى والثانى/ابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله

 46151برلم       23103114المتضامنٌن فمط .كما اتفك جمٌع االطراف على ان ، تارٌخ : 

دمحم احمد عبده جبر حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح حك االداره وحك التولٌع  -  60

مجتمعٌن أو منفردٌن حك التعامل امام كافه الجهات  للشركه لجمٌع الشركاء المتضامنٌن كما ٌكون لهم حك التولٌع عن الشركه

الحكومٌه او الغٌر حكومٌه واالحٌاء امام الضرائب العامه والضرائب على المبٌعات والشهر العمارى والسجل التجارى وامام هئٌه 

اهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله التشٌٌد والبناء اما حك االداره عن الشركه للطرفٌن االول/احمد عادل صدلى حسٌن لطفى والثانى/ابر

 46151برلم       23103114المتضامنٌن فمط .كما اتفك جمٌع االطراف على ان ، تارٌخ : 

احمد عادل صدلى حسٌن لطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون فتح الحساب واالٌداع باسم الشركه لجمٌعهم مجتمعٌن  -  13

ٌكون لطرفٌن فمط من اطراف الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ممن لهم حك التولٌع  أو منفردٌن اما عن سحب الشٌكات والصرف

 46151برلم       23103114بشرط ان تكون االعمال التى تصدر لتحمٌك اغراض الشركه ، تارٌخ : 

عهم مجتمعٌن احمد عادل صدلى حسٌن لطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون فتح الحساب واالٌداع باسم الشركه لجمٌ -  11

أو منفردٌن اما عن سحب الشٌكات والصرف ٌكون لطرفٌن فمط من اطراف الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ممن لهم حك التولٌع 

 46151برلم       23103114بشرط ان تكون االعمال التى تصدر لتحمٌك اغراض الشركه ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  ٌكون فتح الحساب واالٌداع باسم الشركه لجمٌعهم   ابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله  شركة تضامن -  12

مجتمعٌن أو منفردٌن اما عن سحب الشٌكات والصرف ٌكون لطرفٌن فمط من اطراف الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ممن لهم حك 

 46151برلم       23103114التولٌع بشرط ان تكون االعمال التى تصدر لتحمٌك اغراض الشركه ، تارٌخ : 

ابراهٌم احمد احمد حسٌن ابو ماٌله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون فتح الحساب واالٌداع باسم الشركه لجمٌعهم  -  13

مجتمعٌن أو منفردٌن اما عن سحب الشٌكات والصرف ٌكون لطرفٌن فمط من اطراف الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ممن لهم حك 

 46151برلم       23103114ى تصدر لتحمٌك اغراض الشركه ، تارٌخ : التولٌع بشرط ان تكون االعمال الت

دمحم احمد عبده جبر حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون فتح الحساب واالٌداع باسم الشركه لجمٌعهم مجتمعٌن أو  -  14

ٌن ممن لهم حك التولٌع بشرط منفردٌن اما عن سحب الشٌكات والصرف ٌكون لطرفٌن فمط من اطراف الشركاء المتضامنٌن مجتمع

 46151برلم       23103114ان تكون االعمال التى تصدر لتحمٌك اغراض الشركه ، تارٌخ : 

دمحم احمد عبده جبر حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون فتح الحساب واالٌداع باسم الشركه لجمٌعهم مجتمعٌن أو  -  15

ن لطرفٌن فمط من اطراف الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ممن لهم حك التولٌع بشرط منفردٌن اما عن سحب الشٌكات والصرف ٌكو

 46151برلم       23103114ان تكون االعمال التى تصدر لتحمٌك اغراض الشركه ، تارٌخ : 

رٌن بعمد ٌاسمٌن حسٌن دمحم حسٌن السبكى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ///// تخارج عدد اثنٌن شرٌكٌن موصٌٌن مذكو -  16

 33010برلم       23103116تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

    23103111احمد على جابر طه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تخارج الشرٌن المتضامن/من الشركه( ، تارٌخ :  -  11

 43364برلم   

    23103111( ، تارٌخ : احمد على جابر طه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تخارج الشرٌن المتضامن/من الشركه -  10

 43364برلم   

    23103111احمد على جابر طه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تخارج الشرٌن المتضامن/من الشركه( ، تارٌخ :  -  10

 43364برلم   
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 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    23103111احمد على جابر طه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تخارج الشرٌن المتضامن/من الشركه( ، تارٌخ :  -  03

 43364برلم   

    23103111دمحم فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/من الشركه( ، تارٌخ :  -  01

 43364برلم   

    23103111دمحم فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/من الشركه( ، تارٌخ :  -  02

 43364برلم   

    23103111دمحم فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/من الشركه( ، تارٌخ :  -  03

 43364برلم   

    23103111دمحم فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/من الشركه( ، تارٌخ :  -  04

 43364   برلم

    23103111احمد فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/من الشركه( ، تارٌخ :  -  05

 43364برلم   

    23103111احمد فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/من الشركه( ، تارٌخ :  -  06

 43364برلم   

    23103111احمد فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/من الشركه( ، تارٌخ :  -  01

 43364برلم   

    23103111احمد فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/من الشركه( ، تارٌخ :  -  00

 43364برلم   

احمد على جابر طه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  بالنسبه لالداره تكون موكله للشرٌن االول/احمد فوزى عبدالوهاب دمحم  -  00

احمد فوزى عبدالوهاب دمحم /  ودمحم فوزى عبدالوهاب دمحم مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : -اما بالنسبه للتولٌع فٌكون للشرٌكٌن-

 43364برلم       23103111

احمد على جابر طه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  بالنسبه لالداره تكون موكله للشرٌن االول/احمد فوزى عبدالوهاب دمحم  -  03

احمد فوزى عبدالوهاب دمحم /  ودمحم فوزى عبدالوهاب دمحم مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : -اما بالنسبه للتولٌع فٌكون للشرٌكٌن-

 43364برلم       23103111

احمد على جابر طه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  بالنسبه لالداره تكون موكله للشرٌن االول/احمد فوزى عبدالوهاب دمحم  -  01

احمد فوزى عبدالوهاب دمحم /  ودمحم فوزى عبدالوهاب دمحم مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : -اما بالنسبه للتولٌع فٌكون للشرٌكٌن-

 43364 برلم      23103111

احمد على جابر طه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  بالنسبه لالداره تكون موكله للشرٌن االول/احمد فوزى عبدالوهاب دمحم  -  02

احمد فوزى عبدالوهاب دمحم /  ودمحم فوزى عبدالوهاب دمحم مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : -اما بالنسبه للتولٌع فٌكون للشرٌكٌن-

 43364   برلم    23103111

دمحم فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالنسبه لالداره تكون موكله للشرٌن االول/احمد فوزى عبدالوهاب  -  03

احمد فوزى عبدالوهاب دمحم /  ودمحم فوزى عبدالوهاب دمحم مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : -اما بالنسبه للتولٌع فٌكون للشرٌكٌن-دمحم 

 43364برلم       23103111

دمحم فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالنسبه لالداره تكون موكله للشرٌن االول/احمد فوزى عبدالوهاب  -  04

خ : احمد فوزى عبدالوهاب دمحم /  ودمحم فوزى عبدالوهاب دمحم مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌ-اما بالنسبه للتولٌع فٌكون للشرٌكٌن-دمحم 

 43364برلم       23103111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالنسبه لالداره تكون موكله للشرٌن االول/احمد فوزى عبدالوهاب  -  05

دٌن ، تارٌخ : احمد فوزى عبدالوهاب دمحم /  ودمحم فوزى عبدالوهاب دمحم مجتمعٌن أو منفر-اما بالنسبه للتولٌع فٌكون للشرٌكٌن-دمحم 

 43364برلم       23103111

دمحم فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالنسبه لالداره تكون موكله للشرٌن االول/احمد فوزى عبدالوهاب  -  06

ٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : احمد فوزى عبدالوهاب دمحم /  ودمحم فوزى عبدالوهاب دمحم مجتمع-اما بالنسبه للتولٌع فٌكون للشرٌكٌن-دمحم 

 43364برلم       23103111

احمد فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالنسبه لالداره تكون موكله للشرٌن االول/احمد فوزى  -  01

دمحم مجتمعٌن أو منفردٌن احمد فوزى عبدالوهاب دمحم /  ودمحم فوزى عبدالوهاب -اما بالنسبه للتولٌع فٌكون للشرٌكٌن-عبدالوهاب دمحم 

 43364برلم       23103111، تارٌخ : 

احمد فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالنسبه لالداره تكون موكله للشرٌن االول/احمد فوزى  -  00

عبدالوهاب دمحم مجتمعٌن أو منفردٌن احمد فوزى عبدالوهاب دمحم /  ودمحم فوزى -اما بالنسبه للتولٌع فٌكون للشرٌكٌن-عبدالوهاب دمحم 

 43364برلم       23103111، تارٌخ : 

احمد فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالنسبه لالداره تكون موكله للشرٌن االول/احمد فوزى  -  00

دمحم فوزى عبدالوهاب دمحم مجتمعٌن أو منفردٌن احمد فوزى عبدالوهاب دمحم /  و-اما بالنسبه للتولٌع فٌكون للشرٌكٌن-عبدالوهاب دمحم 

 43364برلم       23103111، تارٌخ : 

احمد فوزى عبدالوهاب دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  بالنسبه لالداره تكون موكله للشرٌن االول/احمد فوزى  -  133

ب دمحم /  ودمحم فوزى عبدالوهاب دمحم مجتمعٌن أو منفردٌن احمد فوزى عبدالوها-اما بالنسبه للتولٌع فٌكون للشرٌكٌن-عبدالوهاب دمحم 

 43364برلم       23103111، تارٌخ : 

عبدالفتاح ٌوسف عبدالعزٌز مرعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشركه لٌصبح للشركاء  -  131

 3201برلم       23103121الثالثه مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

عبدالفتاح ٌوسف عبدالعزٌز مرعى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشركه لٌصبح للشركاء  -  132

 3201برلم       23103121الثالثه مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

ركه لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن احمد محروس ابوزٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للش -  133

 3201برلم       23103121أو منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد محروس ابوزٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشركه لٌصبح للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  134

 3201برلم       23103121أو منفردٌن ، تارٌخ : 

على ابو شاهٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشركه لٌصبح للشركاء الثالثه صبحى بهنسى  -  135

 3201برلم       23103121مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

الثه صبحى بهنسى على ابو شاهٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشركه لٌصبح للشركاء الث -  136

 3201برلم       23103121مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

    23103121دمحم مجدى دمحم اسماعٌل دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  131

 43601برلم   

    23103121لى شرٌن موصى ، تارٌخ : دمحم مجدى دمحم اسماعٌل دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته ا -  130

 43601برلم   

    23103121ابراهٌم رجب ابراهٌم عبدالحمٌد مغربى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  130

 43601برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    23103121موصى ، تارٌخ : ابراهٌم رجب ابراهٌم عبدالحمٌد مغربى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  تعدٌل صفته الى شرٌن  -  113

 43601برلم   

    23103121عبدالرحمن على حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  111

 43601برلم   

    23103121عبدالرحمن على حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  112

 43601برلم   

رمضان اسماعٌل رمضان الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  113

 43601برلم       23103121

رمضان اسماعٌل رمضان الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  تعدٌل صفته الى شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  114

 43601برلم       23103121

دمحم مجدى دمحم اسماعٌل دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن وتمثٌل الشركه امام  -  115

جمٌع الجهات سواء الرسمٌه او الحكومٌه او االفراد وتمثٌل الشركه امام الشهر العمارى واما الغٌر والتعامل مع جمٌع البنون وذلن 

استالمها وفتح الحسابات واالعتمادات وتوكٌل الغٌر فى كافه الصالحٌات بشرط ان تكون االعمال الصادره منهما بصرف الشٌكات و

بعنوان الشركه وضمن اغراضها وكذلن اٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات او اٌه اصول للشركه او الحصول 

 43601برلم       23103121لرسمٌه ، تارٌخ : على لروض للشركه وامام كافه الجهات الرسمٌه وغٌر ا

دمحم مجدى دمحم اسماعٌل دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن وتمثٌل الشركه امام  -  116

ل مع جمٌع البنون وذلن جمٌع الجهات سواء الرسمٌه او الحكومٌه او االفراد وتمثٌل الشركه امام الشهر العمارى واما الغٌر والتعام

بصرف الشٌكات واستالمها وفتح الحسابات واالعتمادات وتوكٌل الغٌر فى كافه الصالحٌات بشرط ان تكون االعمال الصادره منهما 

بعنوان الشركه وضمن اغراضها وكذلن اٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات او اٌه اصول للشركه او الحصول 

 43601برلم       23103121ركه وامام كافه الجهات الرسمٌه وغٌر الرسمٌه ، تارٌخ : على لروض للش

ابراهٌم رجب ابراهٌم عبدالحمٌد مغربى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن وتمثٌل الشركه امام  -  111

امام الشهر العمارى واما الغٌر والتعامل مع جمٌع البنون وذلن جمٌع الجهات سواء الرسمٌه او الحكومٌه او االفراد وتمثٌل الشركه 

بصرف الشٌكات واستالمها وفتح الحسابات واالعتمادات وتوكٌل الغٌر فى كافه الصالحٌات بشرط ان تكون االعمال الصادره منهما 

ٌه اصول للشركه او الحصول بعنوان الشركه وضمن اغراضها وكذلن اٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات او ا

 43601برلم       23103121على لروض للشركه وامام كافه الجهات الرسمٌه وغٌر الرسمٌه ، تارٌخ : 

ابراهٌم رجب ابراهٌم عبدالحمٌد مغربى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن وتمثٌل الشركه امام  -  110

او الحكومٌه او االفراد وتمثٌل الشركه امام الشهر العمارى واما الغٌر والتعامل مع جمٌع البنون وذلن جمٌع الجهات سواء الرسمٌه 

بصرف الشٌكات واستالمها وفتح الحسابات واالعتمادات وتوكٌل الغٌر فى كافه الصالحٌات بشرط ان تكون االعمال الصادره منهما 

انونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات او اٌه اصول للشركه او الحصول بعنوان الشركه وضمن اغراضها وكذلن اٌه تصرفات ل

 43601برلم       23103121على لروض للشركه وامام كافه الجهات الرسمٌه وغٌر الرسمٌه ، تارٌخ : 

كه امام عبدالرحمن على حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن وتمثٌل الشر -  110

جمٌع الجهات سواء الرسمٌه او الحكومٌه او االفراد وتمثٌل الشركه امام الشهر العمارى واما الغٌر والتعامل مع جمٌع البنون وذلن 

بصرف الشٌكات واستالمها وفتح الحسابات واالعتمادات وتوكٌل الغٌر فى كافه الصالحٌات بشرط ان تكون االعمال الصادره منهما 

ه وضمن اغراضها وكذلن اٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات او اٌه اصول للشركه او الحصول بعنوان الشرك

 43601برلم       23103121على لروض للشركه وامام كافه الجهات الرسمٌه وغٌر الرسمٌه ، تارٌخ : 

داره والتولٌع مجتمعٌن وتمثٌل الشركه امام عبدالرحمن على حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك اال -  123

جمٌع الجهات سواء الرسمٌه او الحكومٌه او االفراد وتمثٌل الشركه امام الشهر العمارى واما الغٌر والتعامل مع جمٌع البنون وذلن 

العمال الصادره منهما بصرف الشٌكات واستالمها وفتح الحسابات واالعتمادات وتوكٌل الغٌر فى كافه الصالحٌات بشرط ان تكون ا

بعنوان الشركه وضمن اغراضها وكذلن اٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات او اٌه اصول للشركه او الحصول 

 43601برلم       23103121على لروض للشركه وامام كافه الجهات الرسمٌه وغٌر الرسمٌه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن وتمثٌل الشركه امام رمضان اسماعٌل رمضان الخولى  توص -  121

جمٌع الجهات سواء الرسمٌه او الحكومٌه او االفراد وتمثٌل الشركه امام الشهر العمارى واما الغٌر والتعامل مع جمٌع البنون وذلن 

فى كافه الصالحٌات بشرط ان تكون االعمال الصادره منهما بصرف الشٌكات واستالمها وفتح الحسابات واالعتمادات وتوكٌل الغٌر 

بعنوان الشركه وضمن اغراضها وكذلن اٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات او اٌه اصول للشركه او الحصول 

 43601برلم       23103121على لروض للشركه وامام كافه الجهات الرسمٌه وغٌر الرسمٌه ، تارٌخ : 

رمضان اسماعٌل رمضان الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  لهما حك االداره والتولٌع مجتمعٌن وتمثٌل الشركه امام  -  122

جمٌع الجهات سواء الرسمٌه او الحكومٌه او االفراد وتمثٌل الشركه امام الشهر العمارى واما الغٌر والتعامل مع جمٌع البنون وذلن 

حسابات واالعتمادات وتوكٌل الغٌر فى كافه الصالحٌات بشرط ان تكون االعمال الصادره منهما بصرف الشٌكات واستالمها وفتح ال

بعنوان الشركه وضمن اغراضها وكذلن اٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات او اٌه اصول للشركه او الحصول 

 43601برلم       23103121 على لروض للشركه وامام كافه الجهات الرسمٌه وغٌر الرسمٌه ، تارٌخ :

دمحم مجدى دمحم اسماعٌل دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وذلن فى التولٌع على عمود التصنٌع اوامر الشراء وكل  -  123

دٌد ماٌتعلك بالمشترٌات وخاصه بالنشاط كما لهما حك االداره والمرالبه المالٌه واالدارٌه على كافه تعامالت الشركه الداخلٌه وتح

بنود التصرفات المالٌه للشركه وللشرٌن)دمحم مجدى دمحم( فمط الصالحٌه الكامله فى اداره شئون التسوٌك والدعاٌا الداخلٌه والخارجٌه 

ووضع مٌزانٌتها السنوٌه دون اى تدخالت من بافى االفراد وللشرٌن)عبدالرحمن على حسن(فمط الحك الكامل امام جمٌع الجهات 

 43601برلم       23103121سمٌه فى التولٌع على عمود وبنود ، تارٌخ : الرسمٌه وغٌر الر

دمحم مجدى دمحم اسماعٌل دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وذلن فى التولٌع على عمود التصنٌع اوامر الشراء وكل  -  124

رٌه على كافه تعامالت الشركه الداخلٌه وتحدٌد ماٌتعلك بالمشترٌات وخاصه بالنشاط كما لهما حك االداره والمرالبه المالٌه واالدا

بنود التصرفات المالٌه للشركه وللشرٌن)دمحم مجدى دمحم( فمط الصالحٌه الكامله فى اداره شئون التسوٌك والدعاٌا الداخلٌه والخارجٌه 

الكامل امام جمٌع الجهات ووضع مٌزانٌتها السنوٌه دون اى تدخالت من بافى االفراد وللشرٌن)عبدالرحمن على حسن(فمط الحك 

 43601برلم       23103121الرسمٌه وغٌر الرسمٌه فى التولٌع على عمود وبنود ، تارٌخ : 

ابراهٌم رجب ابراهٌم عبدالحمٌد مغربى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  وذلن فى التولٌع على عمود التصنٌع اوامر الشراء وكل  -  125

لهما حك االداره والمرالبه المالٌه واالدارٌه على كافه تعامالت الشركه الداخلٌه وتحدٌد  ماٌتعلك بالمشترٌات وخاصه بالنشاط كما

بنود التصرفات المالٌه للشركه وللشرٌن)دمحم مجدى دمحم( فمط الصالحٌه الكامله فى اداره شئون التسوٌك والدعاٌا الداخلٌه والخارجٌه 

فراد وللشرٌن)عبدالرحمن على حسن(فمط الحك الكامل امام جمٌع الجهات ووضع مٌزانٌتها السنوٌه دون اى تدخالت من بافى اال

 43601برلم       23103121الرسمٌه وغٌر الرسمٌه فى التولٌع على عمود وبنود ، تارٌخ : 

وكل  ابراهٌم رجب ابراهٌم عبدالحمٌد مغربى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  وذلن فى التولٌع على عمود التصنٌع اوامر الشراء -  126

ماٌتعلك بالمشترٌات وخاصه بالنشاط كما لهما حك االداره والمرالبه المالٌه واالدارٌه على كافه تعامالت الشركه الداخلٌه وتحدٌد 

بنود التصرفات المالٌه للشركه وللشرٌن)دمحم مجدى دمحم( فمط الصالحٌه الكامله فى اداره شئون التسوٌك والدعاٌا الداخلٌه والخارجٌه 

ٌزانٌتها السنوٌه دون اى تدخالت من بافى االفراد وللشرٌن)عبدالرحمن على حسن(فمط الحك الكامل امام جمٌع الجهات ووضع م

 43601برلم       23103121الرسمٌه وغٌر الرسمٌه فى التولٌع على عمود وبنود ، تارٌخ : 

التولٌع على عمود التصنٌع اوامر الشراء وكل عبدالرحمن على حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وذلن فى  -  121

ماٌتعلك بالمشترٌات وخاصه بالنشاط كما لهما حك االداره والمرالبه المالٌه واالدارٌه على كافه تعامالت الشركه الداخلٌه وتحدٌد 

ٌك والدعاٌا الداخلٌه والخارجٌه بنود التصرفات المالٌه للشركه وللشرٌن)دمحم مجدى دمحم( فمط الصالحٌه الكامله فى اداره شئون التسو

ووضع مٌزانٌتها السنوٌه دون اى تدخالت من بافى االفراد وللشرٌن)عبدالرحمن على حسن(فمط الحك الكامل امام جمٌع الجهات 

 43601برلم       23103121الرسمٌه وغٌر الرسمٌه فى التولٌع على عمود وبنود ، تارٌخ : 

م  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وذلن فى التولٌع على عمود التصنٌع اوامر الشراء وكل عبدالرحمن على حسن ابراهٌ -  120

ماٌتعلك بالمشترٌات وخاصه بالنشاط كما لهما حك االداره والمرالبه المالٌه واالدارٌه على كافه تعامالت الشركه الداخلٌه وتحدٌد 

الصالحٌه الكامله فى اداره شئون التسوٌك والدعاٌا الداخلٌه والخارجٌه  بنود التصرفات المالٌه للشركه وللشرٌن)دمحم مجدى دمحم( فمط

ووضع مٌزانٌتها السنوٌه دون اى تدخالت من بافى االفراد وللشرٌن)عبدالرحمن على حسن(فمط الحك الكامل امام جمٌع الجهات 

 43601برلم       23103121الرسمٌه وغٌر الرسمٌه فى التولٌع على عمود وبنود ، تارٌخ : 

رمضان اسماعٌل رمضان الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  وذلن فى التولٌع على عمود التصنٌع اوامر الشراء وكل  -  120

ماٌتعلك بالمشترٌات وخاصه بالنشاط كما لهما حك االداره والمرالبه المالٌه واالدارٌه على كافه تعامالت الشركه الداخلٌه وتحدٌد 
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ه للشركه وللشرٌن)دمحم مجدى دمحم( فمط الصالحٌه الكامله فى اداره شئون التسوٌك والدعاٌا الداخلٌه والخارجٌه بنود التصرفات المالٌ

ووضع مٌزانٌتها السنوٌه دون اى تدخالت من بافى االفراد وللشرٌن)عبدالرحمن على حسن(فمط الحك الكامل امام جمٌع الجهات 

 43601برلم       23103121وبنود ، تارٌخ :  الرسمٌه وغٌر الرسمٌه فى التولٌع على عمود

رمضان اسماعٌل رمضان الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  وذلن فى التولٌع على عمود التصنٌع اوامر الشراء وكل  -  133

الداخلٌه وتحدٌد ماٌتعلك بالمشترٌات وخاصه بالنشاط كما لهما حك االداره والمرالبه المالٌه واالدارٌه على كافه تعامالت الشركه 

بنود التصرفات المالٌه للشركه وللشرٌن)دمحم مجدى دمحم( فمط الصالحٌه الكامله فى اداره شئون التسوٌك والدعاٌا الداخلٌه والخارجٌه 

ووضع مٌزانٌتها السنوٌه دون اى تدخالت من بافى االفراد وللشرٌن)عبدالرحمن على حسن(فمط الحك الكامل امام جمٌع الجهات 

 43601برلم       23103121مٌه وغٌر الرسمٌه فى التولٌع على عمود وبنود ، تارٌخ : الرس

دمحم مجدى دمحم اسماعٌل دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفالٌات المبٌعات الخاصه بالشركه كما له الحك المطلك  -  131

لصالحٌات وكذلن وضع وتعدٌل سٌاسه البٌع وسٌاسات التعامل فى اداره شئون المبٌعات الخاصه بالشركه داخلٌا وخارجٌا وله كافه ا

انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مع مندوبى مبٌعات الشركه بالطرٌك التى تترائى له دون تدخل بالى االطراف 

 43601برلم       23103121

الٌات المبٌعات الخاصه بالشركه كما له الحك المطلك دمحم مجدى دمحم اسماعٌل دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتف -  132

فى اداره شئون المبٌعات الخاصه بالشركه داخلٌا وخارجٌا وله كافه الصالحٌات وكذلن وضع وتعدٌل سٌاسه البٌع وسٌاسات التعامل 

كور بالعمد ، تارٌخ : انضمام شرٌن موصى مذ -مع مندوبى مبٌعات الشركه بالطرٌك التى تترائى له دون تدخل بالى االطراف 

 43601برلم       23103121

ابراهٌم رجب ابراهٌم عبدالحمٌد مغربى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  اتفالٌات المبٌعات الخاصه بالشركه كما له الحك المطلك  -  133

البٌع وسٌاسات التعامل  فى اداره شئون المبٌعات الخاصه بالشركه داخلٌا وخارجٌا وله كافه الصالحٌات وكذلن وضع وتعدٌل سٌاسه

انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مع مندوبى مبٌعات الشركه بالطرٌك التى تترائى له دون تدخل بالى االطراف 

 43601برلم       23103121

كما له الحك المطلك ابراهٌم رجب ابراهٌم عبدالحمٌد مغربى  توصٌة بسٌطة  تحمٌل  اتفالٌات المبٌعات الخاصه بالشركه  -  134

فى اداره شئون المبٌعات الخاصه بالشركه داخلٌا وخارجٌا وله كافه الصالحٌات وكذلن وضع وتعدٌل سٌاسه البٌع وسٌاسات التعامل 

انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مع مندوبى مبٌعات الشركه بالطرٌك التى تترائى له دون تدخل بالى االطراف 

 43601برلم       23103121

عبدالرحمن على حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفالٌات المبٌعات الخاصه بالشركه كما له الحك المطلك فى  -  135

اداره شئون المبٌعات الخاصه بالشركه داخلٌا وخارجٌا وله كافه الصالحٌات وكذلن وضع وتعدٌل سٌاسه البٌع وسٌاسات التعامل مع 

انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -بٌعات الشركه بالطرٌك التى تترائى له دون تدخل بالى االطراف مندوبى م

 43601برلم       23103121

عبدالرحمن على حسن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اتفالٌات المبٌعات الخاصه بالشركه كما له الحك المطلك فى  -  136

عات الخاصه بالشركه داخلٌا وخارجٌا وله كافه الصالحٌات وكذلن وضع وتعدٌل سٌاسه البٌع وسٌاسات التعامل مع اداره شئون المبٌ

انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مندوبى مبٌعات الشركه بالطرٌك التى تترائى له دون تدخل بالى االطراف 

 43601برلم       23103121

مضان الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  اتفالٌات المبٌعات الخاصه بالشركه كما له الحك المطلك رمضان اسماعٌل ر -  131

فى اداره شئون المبٌعات الخاصه بالشركه داخلٌا وخارجٌا وله كافه الصالحٌات وكذلن وضع وتعدٌل سٌاسه البٌع وسٌاسات التعامل 

انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -تدخل بالى االطراف  مع مندوبى مبٌعات الشركه بالطرٌك التى تترائى له دون

 43601برلم       23103121

رمضان اسماعٌل رمضان الخولى  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  اتفالٌات المبٌعات الخاصه بالشركه كما له الحك المطلك  -  130

فه الصالحٌات وكذلن وضع وتعدٌل سٌاسه البٌع وسٌاسات التعامل فى اداره شئون المبٌعات الخاصه بالشركه داخلٌا وخارجٌا وله كا

انضمام شرٌن موصى مذكور بالعمد ، تارٌخ :  -مع مندوبى مبٌعات الشركه بالطرٌك التى تترائى له دون تدخل بالى االطراف 

 43601برلم       23103121
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من متخارج  )تخارج الشرٌن/عبدالرحمن دمحم سعد دمحم مروان مدحت دمحم عبدالحمٌد الشرٌف  شركة تضامن  شرٌن متضا -  130

 21133برلم       23103124من الشركه( ، تارٌخ : 

مروان مدحت دمحم عبدالحمٌد الشرٌف  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج الشرٌن/عبدالرحمن دمحم سعد دمحم  -  143

 21133برلم       23103124من الشركه( ، تارٌخ : 

معتز دمحم اسامه دمحم صالح سمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن/عبدالرحمن دمحم سعد دمحم من الشركه( ،  -  141

 21133برلم       23103124تارٌخ : 

 معتز دمحم اسامه دمحم صالح سمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن/عبدالرحمن دمحم سعد دمحم من الشركه( ، -  142

 21133برلم       23103124تارٌخ : 

احمد عبد العال سعد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تخارج الشرٌن/عبدالرحمن دمحم سعد دمحم من الشركه( ، تارٌخ :  -  143

 21133برلم       23103124

دمحم سعد دمحم من الشركه( ، تارٌخ : احمد عبد العال سعد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تخارج الشرٌن/عبدالرحمن  -  144

 21133برلم       23103124

عبدالرحمن دمحم سعد دمحم عبدالرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج الشرٌن/عبدالرحمن دمحم سعد دمحم  -  145

 21133برلم       23103124من الشركه( ، تارٌخ : 

من  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج الشرٌن/عبدالرحمن دمحم سعد دمحم عبدالرحمن دمحم سعد دمحم عبدالرح -  146

 21133برلم       23103124من الشركه( ، تارٌخ : 

مروان مدحت دمحم عبدالحمٌد الشرٌف  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  141

 21133برلم       23103124

ان مدحت دمحم عبدالحمٌد الشرٌف  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : مرو -  140

 21133برلم       23103124

برلم       23103124معتز دمحم اسامه دمحم صالح سمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  140

21133 

برلم       23103124 صالح سمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : معتز دمحم اسامه دمحم -  153

21133 

 21133برلم       23103124احمد عبد العال سعد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  151

 21133برلم       23103124ن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : احمد عبد العال سعد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضام -  152

عبدالرحمن دمحم سعد دمحم عبدالرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  153

 21133برلم       23103124

)انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  عبدالرحمن دمحم سعد دمحم عبدالرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  -  154

 21133برلم       23103124

مروان مدحت دمحم عبدالحمٌد الشرٌف  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره والتولٌع للطرف االول منفردا  -  155

المنموالت وغٌرها من االصول باسم بما فى ذلن الحك فى التولٌع على عمود الشراء والبٌع االبتدائٌه والنهائٌه لالراضى والعمارات و

الشركة ولصالح اغراضها و الحك فى الحضور وتمثٌل الشركة والتولٌع باسمها امام مؤمورٌات الشهر العمارى ومكاتب التوثٌك و 

ٌه بما الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولطاع االعمال العام و الخاص والمعامالت المالٌه مع البنون والمصارف والهٌئات المال

فٌها المروض وعمود الرهن والحك فى توكٌل الغٌر بالصفه فى ادارة جمٌع انشطة الشركة وتوكٌله فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 21133برلم       23103124: 
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 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فردا مروان مدحت دمحم عبدالحمٌد الشرٌف  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره والتولٌع للطرف االول من -  156

بما فى ذلن الحك فى التولٌع على عمود الشراء والبٌع االبتدائٌه والنهائٌه لالراضى والعمارات والمنموالت وغٌرها من االصول باسم 

الشركة ولصالح اغراضها و الحك فى الحضور وتمثٌل الشركة والتولٌع باسمها امام مؤمورٌات الشهر العمارى ومكاتب التوثٌك و 

وغٌر الحكومٌه ولطاع االعمال العام و الخاص والمعامالت المالٌه مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بما  الجهات الحكومٌه

فٌها المروض وعمود الرهن والحك فى توكٌل الغٌر بالصفه فى ادارة جمٌع انشطة الشركة وتوكٌله فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 21133برلم       23103124: 

دمحم اسامه دمحم صالح سمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرف االول منفردا بما فى ذلن معتز  -  151

الحك فى التولٌع على عمود الشراء والبٌع االبتدائٌه والنهائٌه لالراضى والعمارات والمنموالت وغٌرها من االصول باسم الشركة 

ل الشركة والتولٌع باسمها امام مؤمورٌات الشهر العمارى ومكاتب التوثٌك و الجهات ولصالح اغراضها و الحك فى الحضور وتمثٌ

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولطاع االعمال العام و الخاص والمعامالت المالٌه مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بما فٌها 

طة الشركة وتوكٌله فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : المروض وعمود الرهن والحك فى توكٌل الغٌر بالصفه فى ادارة جمٌع انش

 21133برلم       23103124

معتز دمحم اسامه دمحم صالح سمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للطرف االول منفردا بما فى ذلن  -  150

لعمارات والمنموالت وغٌرها من االصول باسم الشركة الحك فى التولٌع على عمود الشراء والبٌع االبتدائٌه والنهائٌه لالراضى وا

ولصالح اغراضها و الحك فى الحضور وتمثٌل الشركة والتولٌع باسمها امام مؤمورٌات الشهر العمارى ومكاتب التوثٌك و الجهات 

ئات المالٌه بما فٌها الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولطاع االعمال العام و الخاص والمعامالت المالٌه مع البنون والمصارف والهٌ

المروض وعمود الرهن والحك فى توكٌل الغٌر بالصفه فى ادارة جمٌع انشطة الشركة وتوكٌله فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 21133برلم       23103124

ا فى ذلن الحك فى احمد عبد العال سعد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للطرف االول منفردا بم -  150

التولٌع على عمود الشراء والبٌع االبتدائٌه والنهائٌه لالراضى والعمارات والمنموالت وغٌرها من االصول باسم الشركة ولصالح 

اغراضها و الحك فى الحضور وتمثٌل الشركة والتولٌع باسمها امام مؤمورٌات الشهر العمارى ومكاتب التوثٌك و الجهات الحكومٌه 

لحكومٌه ولطاع االعمال العام و الخاص والمعامالت المالٌه مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بما فٌها المروض وعمود وغٌر ا

    23103124الرهن والحك فى توكٌل الغٌر بالصفه فى ادارة جمٌع انشطة الشركة وتوكٌله فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 21133برلم   

ال سعد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  حك االداره والتولٌع للطرف االول منفردا بما فى ذلن الحك فى احمد عبد الع -  163

التولٌع على عمود الشراء والبٌع االبتدائٌه والنهائٌه لالراضى والعمارات والمنموالت وغٌرها من االصول باسم الشركة ولصالح 

ولٌع باسمها امام مؤمورٌات الشهر العمارى ومكاتب التوثٌك و الجهات الحكومٌه اغراضها و الحك فى الحضور وتمثٌل الشركة والت

وغٌر الحكومٌه ولطاع االعمال العام و الخاص والمعامالت المالٌه مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بما فٌها المروض وعمود 

    23103124كٌله فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : الرهن والحك فى توكٌل الغٌر بالصفه فى ادارة جمٌع انشطة الشركة وتو

 21133برلم   

عبدالرحمن دمحم سعد دمحم عبدالرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره والتولٌع للطرف االول منفردا  -  161

مارات والمنموالت وغٌرها من االصول باسم بما فى ذلن الحك فى التولٌع على عمود الشراء والبٌع االبتدائٌه والنهائٌه لالراضى والع

الشركة ولصالح اغراضها و الحك فى الحضور وتمثٌل الشركة والتولٌع باسمها امام مؤمورٌات الشهر العمارى ومكاتب التوثٌك و 

ت المالٌه بما الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولطاع االعمال العام و الخاص والمعامالت المالٌه مع البنون والمصارف والهٌئا

فٌها المروض وعمود الرهن والحك فى توكٌل الغٌر بالصفه فى ادارة جمٌع انشطة الشركة وتوكٌله فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 21133برلم       23103124: 

االول منفردا عبدالرحمن دمحم سعد دمحم عبدالرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره والتولٌع للطرف  -  162

بما فى ذلن الحك فى التولٌع على عمود الشراء والبٌع االبتدائٌه والنهائٌه لالراضى والعمارات والمنموالت وغٌرها من االصول باسم 

الشركة ولصالح اغراضها و الحك فى الحضور وتمثٌل الشركة والتولٌع باسمها امام مؤمورٌات الشهر العمارى ومكاتب التوثٌك و 

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولطاع االعمال العام و الخاص والمعامالت المالٌه مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بما الجهات 

فٌها المروض وعمود الرهن والحك فى توكٌل الغٌر بالصفه فى ادارة جمٌع انشطة الشركة وتوكٌله فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 21133برلم       23103124: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مروان مدحت دمحم عبدالحمٌد الشرٌف  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج الشرٌن المتضامن/مروان مدحت  -  163

 21133برلم       23103124دمحم عبدالحمٌد الشرٌف من الشركه( ، تارٌخ : 

ن المتضامن/مروان مدحت مروان مدحت دمحم عبدالحمٌد الشرٌف  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج الشرٌ -  164

 21133برلم       23103124دمحم عبدالحمٌد الشرٌف من الشركه( ، تارٌخ : 

معتز دمحم اسامه دمحم صالح سمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/مروان مدحت دمحم عبدالحمٌد  -  165

 21133برلم       23103124الشرٌف من الشركه( ، تارٌخ : 

معتز دمحم اسامه دمحم صالح سمن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/مروان مدحت دمحم عبدالحمٌد  -  166

 21133برلم       23103124الشرٌف من الشركه( ، تارٌخ : 

 عبدالحمٌد الشرٌف احمد عبد العال سعد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تخارج الشرٌن المتضامن/مروان مدحت دمحم -  161

 21133برلم       23103124من الشركه( ، تارٌخ : 

احمد عبد العال سعد دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تخارج الشرٌن المتضامن/مروان مدحت دمحم عبدالحمٌد الشرٌف  -  160

 21133برلم       23103124من الشركه( ، تارٌخ : 

عبدالرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج الشرٌن المتضامن/مروان مدحت  عبدالرحمن دمحم سعد دمحم -  160

 21133برلم       23103124دمحم عبدالحمٌد الشرٌف من الشركه( ، تارٌخ : 

عبدالرحمن دمحم سعد دمحم عبدالرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج الشرٌن المتضامن/مروان مدحت  -  113

 21133برلم       23103124 عبدالحمٌد الشرٌف من الشركه( ، تارٌخ : دمحم

عمر تامر عاطف برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من الشرٌن/عز الدٌن  -  111

اعٌل مجتمعٌن أو منفردٌن على والمدٌر المعٌن/احمد زكرٌا دمحم اسم-والشرٌن/عمر تامر عاطف برعى-حسٌن رشدى على زٌدان 

ان تكون التصرفات باسم الشركه وضمن أغراضها وبخصوص التصرف فى اصول الشركه فٌكون لكل من الشرٌن/عز الدٌن 

والمدٌر المعٌن/احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل مجتمعٌن وبخصوص نشاط -والشرٌن/عمر تامر عاطف برعى-حسٌن رشدى على زٌدان 

    23103120وبخصوص ، تارٌخ : -كون حك االداره والتولٌع للشرٌن/عز الدٌن حسٌن رشدى على منفرداخدمات النمل الدولى فٌ

 10520برلم   

عمر تامر عاطف برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من الشرٌن/عز الدٌن  -  112

والمدٌر المعٌن/احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل مجتمعٌن أو منفردٌن على -عىوالشرٌن/عمر تامر عاطف بر-حسٌن رشدى على زٌدان 

ان تكون التصرفات باسم الشركه وضمن أغراضها وبخصوص التصرف فى اصول الشركه فٌكون لكل من الشرٌن/عز الدٌن 

عٌن وبخصوص نشاط والمدٌر المعٌن/احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل مجتم-والشرٌن/عمر تامر عاطف برعى-حسٌن رشدى على زٌدان 

    23103120وبخصوص ، تارٌخ : -خدمات النمل الدولى فٌكون حك االداره والتولٌع للشرٌن/عز الدٌن حسٌن رشدى على منفردا

 10520برلم   

عز الدٌن حسٌن رشدى على زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من الشرٌن/عز  -  113

والمدٌر المعٌن/احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل مجتمعٌن أو منفردٌن -والشرٌن/عمر تامر عاطف برعى-ن حسٌن رشدى على زٌدان الدٌ

على ان تكون التصرفات باسم الشركه وضمن أغراضها وبخصوص التصرف فى اصول الشركه فٌكون لكل من الشرٌن/عز الدٌن 

والمدٌر المعٌن/احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل مجتمعٌن وبخصوص نشاط -رعىوالشرٌن/عمر تامر عاطف ب-حسٌن رشدى على زٌدان 

    23103120وبخصوص ، تارٌخ : -خدمات النمل الدولى فٌكون حك االداره والتولٌع للشرٌن/عز الدٌن حسٌن رشدى على منفردا

 10520برلم   

حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من الشرٌن/عز عز الدٌن حسٌن رشدى على زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل  -  114

والمدٌر المعٌن/احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل مجتمعٌن أو منفردٌن -والشرٌن/عمر تامر عاطف برعى-الدٌن حسٌن رشدى على زٌدان 

ٌن على ان تكون التصرفات باسم الشركه وضمن أغراضها وبخصوص التصرف فى اصول الشركه فٌكون لكل من الشرٌن/عز الد

والمدٌر المعٌن/احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل مجتمعٌن وبخصوص نشاط -والشرٌن/عمر تامر عاطف برعى-حسٌن رشدى على زٌدان 

    23103120وبخصوص ، تارٌخ : -خدمات النمل الدولى فٌكون حك االداره والتولٌع للشرٌن/عز الدٌن حسٌن رشدى على منفردا

 10520برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر غٌر شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من الشرٌن/عز الدٌن  احمد زكرٌا دمحم -  115

والمدٌر المعٌن/احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل مجتمعٌن أو منفردٌن على -والشرٌن/عمر تامر عاطف برعى-حسٌن رشدى على زٌدان 

رف فى اصول الشركه فٌكون لكل من الشرٌن/عز الدٌن ان تكون التصرفات باسم الشركه وضمن أغراضها وبخصوص التص

والمدٌر المعٌن/احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل مجتمعٌن وبخصوص نشاط -والشرٌن/عمر تامر عاطف برعى-حسٌن رشدى على زٌدان 

    23103120وبخصوص ، تارٌخ : -خدمات النمل الدولى فٌكون حك االداره والتولٌع للشرٌن/عز الدٌن حسٌن رشدى على منفردا

 10520برلم   

احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر غٌر شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من الشرٌن/عز الدٌن  -  116

والمدٌر المعٌن/احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل مجتمعٌن أو منفردٌن على -والشرٌن/عمر تامر عاطف برعى-حسٌن رشدى على زٌدان 

لتصرفات باسم الشركه وضمن أغراضها وبخصوص التصرف فى اصول الشركه فٌكون لكل من الشرٌن/عز الدٌن ان تكون ا

والمدٌر المعٌن/احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل مجتمعٌن وبخصوص نشاط -والشرٌن/عمر تامر عاطف برعى-حسٌن رشدى على زٌدان 

    23103120وبخصوص ، تارٌخ : -ٌن حسٌن رشدى على منفرداخدمات النمل الدولى فٌكون حك االداره والتولٌع للشرٌن/عز الد

 10520برلم   

-عمر تامر عاطف برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  نشاط التخلٌص الجمركى فٌكون للسٌد/احمد سعٌد محمود بلتاجى -  111

داع وتحرٌر الشٌكات وبخصوص كافه التصرفات البنكٌه وخاصه فتح الحسابات والصرف واالٌ 1001/1/1موالٌد -مصرى

 10520برلم       23103120وصرفها وااللتراض فٌكون للشرٌن/عمر تامر عاطف برعى منفردا ، تارٌخ : 

-عمر تامر عاطف برعى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  نشاط التخلٌص الجمركى فٌكون للسٌد/احمد سعٌد محمود بلتاجى -  110

رفات البنكٌه وخاصه فتح الحسابات والصرف واالٌداع وتحرٌر الشٌكات وبخصوص كافه التص 1001/1/1موالٌد -مصرى

 10520برلم       23103120وصرفها وااللتراض فٌكون للشرٌن/عمر تامر عاطف برعى منفردا ، تارٌخ : 

عٌد عز الدٌن حسٌن رشدى على زٌدان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  نشاط التخلٌص الجمركى فٌكون للسٌد/احمد س -  110

وبخصوص كافه التصرفات البنكٌه وخاصه فتح الحسابات والصرف واالٌداع وتحرٌر  1001/1/1موالٌد -مصرى-محمود بلتاجى

 10520برلم       23103120الشٌكات وصرفها وااللتراض فٌكون للشرٌن/عمر تامر عاطف برعى منفردا ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  نشاط التخلٌص الجمركى فٌكون للسٌد/احمد سعٌد   عز الدٌن حسٌن رشدى على زٌدان  توصٌة بسٌطة -  103

وبخصوص كافه التصرفات البنكٌه وخاصه فتح الحسابات والصرف واالٌداع وتحرٌر  1001/1/1موالٌد -مصرى-محمود بلتاجى

 10520برلم       23103120الشٌكات وصرفها وااللتراض فٌكون للشرٌن/عمر تامر عاطف برعى منفردا ، تارٌخ : 

احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر غٌر شرٌن  نشاط التخلٌص الجمركى فٌكون للسٌد/احمد سعٌد محمود  -  101

وبخصوص كافه التصرفات البنكٌه وخاصه فتح الحسابات والصرف واالٌداع وتحرٌر الشٌكات  1001/1/1موالٌد -مصرى-بلتاجى

 10520برلم       23103120تامر عاطف برعى منفردا ، تارٌخ : وصرفها وااللتراض فٌكون للشرٌن/عمر 

احمد زكرٌا دمحم اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر غٌر شرٌن  نشاط التخلٌص الجمركى فٌكون للسٌد/احمد سعٌد محمود  -  102

ع وتحرٌر الشٌكات وبخصوص كافه التصرفات البنكٌه وخاصه فتح الحسابات والصرف واالٌدا 1001/1/1موالٌد -مصرى-بلتاجى

 10520برلم       23103120وصرفها وااللتراض فٌكون للشرٌن/عمر تامر عاطف برعى منفردا ، تارٌخ : 

ٌوسف سعد ٌوسف حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن(  -  103

 2102برلم       23103133، تارٌخ : 

سعد ٌوسف حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن( ٌوسف  -  104

 2102برلم       23103133، تارٌخ : 

ٌوسف سعد ٌوسف حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن(  -  105

 2102برلم       23103133، تارٌخ : 

فادى ٌوسف سعد ٌوسف حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  106

 2102برلم       23103133متضامن( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فادى ٌوسف سعد ٌوسف حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  101

 2102برلم       23103133خ : متضامن( ، تارٌ

فادى ٌوسف سعد ٌوسف حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  100

 2102برلم       23103133متضامن( ، تارٌخ : 

 2102برلم       23103133ٌوسف سعد ٌوسف حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  100

 2102برلم       23103133ٌوسف سعد ٌوسف حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  103

 2102برلم       23103133ٌوسف سعد ٌوسف حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  101

برلم       23103133وصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : فادى ٌوسف سعد ٌوسف حنا  ت -  102

2102 

برلم       23103133فادى ٌوسف سعد ٌوسف حنا  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  103

2102 

برلم       23103133كه( ، تارٌخ : فادى ٌوسف سعد ٌوسف حنا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشر -  104

2102 

احمد عبدالمنعم عطاهللا ابوبكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للطرف االول منفردا وله  -  105

جمٌع الجهات الحك فى تمثٌل الشركه امام الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه وله الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر للتعامل مع 

 31504برلم       23103131الحكومٌه والرسمٌه والبنون وتمثٌلنا فى جمٌع االجراءات فٌما عدا المروض واالئتمان ، تارٌخ : 

احمد عبدالمنعم عطاهللا ابوبكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االداره والتولٌع لٌصبح للطرف االول منفردا وله  -  106

ثٌل الشركه امام الجهات الرسمٌه والغٌر رسمٌه وله الحك فى تفوٌض او توكٌل الغٌر للتعامل مع جمٌع الجهات الحك فى تم

 31504برلم       23103131الحكومٌه والرسمٌه والبنون وتمثٌلنا فى جمٌع االجراءات فٌما عدا المروض واالئتمان ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 

تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/رامى طارق حسن وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 31611برلم       23103131

    23103131رامى طارق حسن وشرٌكه احمد السٌد عبدالحمٌد  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  2

 31611برلم   

تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/رامى طارق حسن وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

 31611برلم       23103131

    23103131رامى طارق حسن وشرٌكه احمد السٌد عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

 31611برلم   

اٌروس الداره المطاعم  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : -شركه رامى عزمى وشركاه -  5

 41555برلم       23103111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       23103111احمد فوزى عبدالوهاب وشركاءه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

43364 

تعدل اسم الشركه التجارى لٌصبح/احمد فوزى عبد الوهاب وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  1

 43364برلم       23103111تارٌخ : 

برلم       23103111احمد فوزى عبدالوهاب وشركاءه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  0

43364 

شركه التجارى لٌصبح/احمد فوزى عبد الوهاب وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تعدل اسم ال -  0

 43364برلم       23103111تارٌخ : 

    23103121عرفة ابراهٌم مصطفى وشرٌكه)فٌبٌانو(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

 40020برلم   

    23103121مصطفى وشرٌكه)فٌبٌانو(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  عرفة ابراهٌم -  11

 40020برلم   

برلم       23103133سونٌا جابر واصف شنوده و شركاها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

2102 

برلم       23103133سٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : سونٌا جابر واصف شنوده و شركاها  توصٌة ب -  13

2102 

برلم       23103133سونٌا جابر واصف شنوده و شركاها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  14

2102 

ص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : ولٌد شحاته عبد العال وشرٌكته لالستٌراد والتصدٌر والتخلٌص  شركة تضامن  ملخ -  15

 5313برلم       23103131

ولٌد شحاته عبد العال وشرٌكته لالستٌراد والتصدٌر والتخلٌص  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  16

 5313برلم       23103131

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 1220برلم       23103131، تارٌخ :  6033  2310/1/22عبد الحلٌم السٌد عبد الحلٌم الزنارى  تجدٌد اول  -  1

 13313برلم       23103131، تارٌخ :  6162  2310/ 3/ 0 -طارق ابراهٌم شاكر حسن محمود شرف  ج -  2

 13644برلم       23103131، تارٌخ :  6164  2310/ 4/ 6 -محمود السٌد محمود ٌحٌى  ج -  3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1040برلم       23103131، تارٌخ :  6115  2310/3/13خالد دمحم عبدالرحمن احمد لوره  تجدٌد اول  -  4

 13644برلم       23103131 ، تارٌخ : 6163  2310/ 4/ 6 -محمود السٌد محمود ٌحٌى  ج -  5

 13220برلم       23103131، تارٌخ :  6160  2310/ 3/ 15  -ممدوح دمحم عوض محمود دمحم الطلخاوى  ج -  6

 13130برلم       23103131، تارٌخ :  6114  2310/4/12احمد فإاد على دمحم البٌلى  تجدٌد اول  -  1

 14666برلم       23103131، تارٌخ :  6161  2310/35/31 -مروه سعٌد دمحم على ابراهٌم  ج -  0

 0531برلم       23103131، تارٌخ :  6166  2310/ 6/ 10 -اٌمن دمحم عبدالحافظ البحٌري  ج -  0

 15361برلم       23103131، تارٌخ :  6103  2310/31/30 -فتحى عادل شحاته دمحم العٌوطى  ج -  13

 15133برلم       23103131، تارٌخ :  6163  2310/ 6/ 24 -زٌز عالم  جهشام عبد الحى عبد الع -  11

 16310برلم       23103132، تارٌخ :  6010  2310/ 0/ 23 -تاٌر ستور ناجى سالمه  ج-تعدل االسم التجارى الى -  12

برلم       23103132، تارٌخ :  6010  2310/ 0/ 23 -ناجى سالمه على مصطفى )تاٌر استور ناجى سالمه(  ج -  13

16310 

 1501برلم       23103132، تارٌخ :  6036  2316/35/22 -رونزه فتحى دمحم مصطفى مره  ج -  14

 14241برلم       23103132، تارٌخ :  6035  2310/ 5/ 13 -ثرٌا ابراهٌم دمحم عبد الرازق عشماوى  ج -  15

برلم       23103132، تارٌخ :  6051  2310/6/0-ج  -د االثاث المكتبىالضبع لتورٌ-السٌد الضبع احمد عبد الاله  -  16

14100 

 1551برلم       23103132، تارٌخ :  6015  2310/2/16محمود احمد عبد هللا محمود  تجدٌد اول  -  11

 23333برلم       23103132، تارٌخ :  6015  2323/ 12/ 5 -دمحم احمد عمر بدوى  ج -  10

 1450برلم       23103132، تارٌخ :  6033  2310/ 2/ 0 -نسٌم سعد زغلول عازر  ج سمٌر -  10

 13206برلم       23103133، تارٌخ :  6003  2310/3/11احمد دمحم خمٌس دمحم دروٌش  تجدٌد اول  -  23

 5434برلم       23103133، تارٌخ :  6003  2311/  0/  15 -جمال سعٌد جودة احمد  ج -  21

 5112برلم       23103133، تارٌخ :  6061  2311/13/2الترامسى  تجدٌد اول -احمد عٌسى على الترامسى  -  22

 13605برلم       23103133، تارٌخ :  6016  2310/13/6دمحم حسٌن علً دمحم  تجدٌد اول  -  23

 13303برلم       23103133، تارٌخ :  6064  2310/0/24شٌماء دمحم غرٌب عرفان  تجدٌد اول  -  24

 13660برلم       23103133، تارٌخ :  6012  2310/13/6دمحم عبد اللطٌف مهٌرى جاد الكرٌم  تجدٌد اول  -  25

برلم       23103134، تارٌخ :  6000  2311/12/13-والى لعموم االستٌراد والتصدٌر  ج-احمد حسٌن على حسٌن والى -  26

6600 

 1355برلم       23103134، تارٌخ :  6033  2316/1/26-ملفاط  جدمحم احمد حسن ال -  21

 13631برلم       23103134، تارٌخ :  6031  2310/13/1-على دمحم دمحم خلف  ج -  20

 13522برلم       23103131، تارٌخ :  6053  2310/0/24-احمد حمدى دمحم احمد  ج -  20

 4611برلم       23103131، تارٌخ :  6063  2311/6/26-بوٌات  جالشاطبى لل-احمد الشاطبى دمحم كامل -  33



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1435برلم       23103131، تارٌخ :  6046  2310/2/4-احمد دمحم فتوح حسن  ج -  31

 13210برلم       23103131، تارٌخ :  6041  2310/3/15-وجٌه دمحم حسن ابو طاحون  ج -  32

 13403برلم       23103131، تارٌخ :  6030  2310/3/26-نبٌل فاٌز السٌد دمحم  ج -  33

 0420برلم       23103131، تارٌخ :  6051  2310/4/0مختار دمحم حاتم مختار كشن  تجدٌد اول  -  34

 4441برلم       23103131، تارٌخ :  6064  2311/36/34 -وجدى خمٌس ) العربى لالستٌراد و التصدٌر (  ج -  35

 14061برلم       23103130، تارٌخ :  6002  2310/6/16-فتاح ٌوسف دمحم  جمجدى عبد ال -  36

برلم       23103130، تارٌخ :  1324  2311/5/15-دمحم الشاطبى دمحم كامل ) الشاطبى لالستٌراد و التصدٌر (  ج -  31

4246 

 16331  برلم     23103130، تارٌخ :  1335  2310/0/23-رجب فرغلى دمحم السٌد  ج -  30

 16151برلم       23103130، تارٌخ :  6003  2310/0/33-كرٌمه عبد الموجود دمحم الراوى  ج -  30

 4520برلم       23103130، تارٌخ :  1331  2311/6/12-رامى سمٌر فارس عبد هللا  ج -  43

 13346برلم       23103130، تارٌخ :  1334  2310/3/10عادل امام احمد امام  تجدٌد اول  -  41

 13105برلم       23103130، تارٌخ :  1354  2310/13/23-ابراهٌم دمحم ابراهٌم جبر ) مكتب جبر للمماوالت (  ج -  42

 13605برلم       23103130، تارٌخ :  1353  2310/13/31 -جمال حسٌن دمحم محمود  ج -  43

 13156برلم       23103130، تارٌخ :  1361  2310/4/12-زكرٌا احمد عبد العال احمد  ج -  44

 14310برلم       23103130، تارٌخ :  1300  2310/5/14-عز فوزى عوض عبد الحافظ  ج -  45

 11214برلم       23103130، تارٌخ :  1303  2310/11/11-مهدى دمحم محمود دمحم  ج -  46

 16125برلم       23103130 ، تارٌخ : 1363  2310/ 0/ 21 -مصطفى عٌد عٌد جمعه  ج -  41

 11305برلم       23103130، تارٌخ :  1133/  2310/  11/  13 -دمحم احمد عبدالفتاح عبدهللا  ج -  40

 0421برلم       23103130، تارٌخ :  1362  2310/ 4/ 0 -صبري ثابت باخوم لوسه  ج -  40

 14200برلم       23103130ٌخ : ، تار 1351  2310/ 5/ 11 -فهمى كامل فهمى منسى  ج -  53

 14140برلم       23103130، تارٌخ :  1360  2310/5/5-دمحم ابراهٌم احمد دمحم زٌتون  ج -  51

 11350برلم       23103130، تارٌخ :  1313  2310/11/0-حسن عبد الرحمن احمد على  ج -  52

 15211برلم       23103130، تارٌخ :  131  2310/ 6/ 33 -سامح عبد هللا امام عبد الرحمن حسن  ج -  53

، تارٌخ :  1304  2310/36/21 -سمٌر السٌد عبد الستار حشاد ) سمٌر حشاد لتجارة جمٌع انواع المسامٌر (  ج -  54

 15323برلم       23103130

 13504برلم       23103113، تارٌخ :  1111  2310/4/2-فاٌك فتحى فوزى ملن  ج -  55

 6125برلم       23103113، تارٌخ :  1130  2311/11/3نادر سمٌر عطا سعد هللا  تجدٌد اول  -  56

 14032برلم       23103113، تارٌخ :  1113  2310/6/14-دمحم على حسن احمد الضلعى  ج -  51



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 12016برلم       23103113، تارٌخ :  1123  2310/3/2-بسام دمحم خلٌل عبدالرازق  ج -  50

 14164برلم       23103113، تارٌخ :  1112  2310/6/4-دمحم جمال دمحم دمحم علم الدٌن  ج -  50

 5653برلم       23103113، تارٌخ :  1135  2311/ 0/ 33 -احمد دمحم خلٌل دمحم  ج -  63

 13113برلم       23103113، تارٌخ :  1146  2310/4/12-شرٌف دمحم عطٌه دمحم عطٌه اسماعٌل  ج -  61

 15133برلم       23103113، تارٌخ :  1130  2310/6/24-دمحم ربٌع لالستٌراد و التصدٌر  ج -دمحم ربٌع دمحم بدرى  -  62

 14150برلم       23103113، تارٌخ :  1144  2310/6/4اشرف فتحى احمد ابوبكر الحداد  تجدٌد اول  -  63

 13346برلم       23103111، تارٌخ :  1150  2310/0/11-دمحم ٌسرى عبد النعٌم دمحم  ج -  64

 0331برلم       23103111، تارٌخ :  1163  2310/6/0-ابراهٌم ابراهٌم زٌاده االلفى  ج -  65

 13306برلم       23103111، تارٌخ :  1161  2310/30/24 -وسماء فاروق دمحم دمحم غانم  ج -  66

 2331برلم       23103114، تارٌخ :  1210  2316/1/10جابر السٌد حسن رجب  تجدٌد اول  -  61

 12544برلم       23103114، تارٌخ :  1103  2310/2/0-ماٌسه منصور عبدالهادي عبدالكرٌم  ج -  60

 13366برلم       23103114، تارٌخ :  1101  2310/0/14-عمرو ابراهٌم احمد دمحم زٌتون  ج -  60

 14603برلم       23103114، تارٌخ :  1100  2310/6/1-الجمل  ج دالٌا سمٌر انور محمود -  13

 15110برلم       23103114، تارٌخ :  1233  2310/6/20-جمعه دمحم محمود عبد الحلٌم  ج -  11

 2264برلم       23103115، تارٌخ :  1241  2316/0/6-حازم دمحم دروٌش بندق  ج -  12

 0132برلم       23103115، تارٌخ :  1243  2310/4/20- عزاز  جاٌمن عبد المادر مسعود دمحم -  13

 15363برلم       23103115، تارٌخ :  1235  2310/1/0-ٌسرى عبد هللا احمد ابراهٌم  ج -  14

 11410برلم       23103115، تارٌخ :  1213  2310/12/2-سامح عبده عبد المولى ابو زٌد  ج -  15

 14035برلم       23103116، تارٌخ :  1311  2310/6/15سٌد احمد  تجدٌد اول  ولٌد احمد دمحم -  16

 3032برلم       23103116، تارٌخ :  1203  2311/4/0-وحٌد دمحم وحٌد الشرٌف  ج -  11

 13330برلم       23103116، تارٌخ :  1330  2310/3/10-حماده ستور للتوزٌع  ج -  10

 14520برلم       23103116، تارٌخ :  1200  2310/5/21-احمد  ج دمحم على عبد الحمٌد -  10

 12602برلم       23103116، تارٌخ :  1333  2310/2/15-ابتسام احمد ابراهٌم حسن مناع  ج -  03

 0022برلم       23103116، تارٌخ :  1203  2310/5/0احمد دمحم سلٌم عبد الكرٌم  تجدٌد اول  -  01

 4644برلم       23103116، تارٌخ :  1204  2311/6/25حسن على  تجدٌد اول  السٌد على -  02

 11105برلم       23103111، تارٌخ :  1333  2310/12/24-دمحم عبد الرحمن عبد الحمٌد خلف  ج -  03

 15345برلم       23103111، تارٌخ :  1331  2310/1/1-دمحم حلمى ابراهٌم حسن  ج -  04

 14203برلم       23103111، تارٌخ :  1323  2310/5/11-روق احمد حسن  جدمحم فا -  05



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 0016برلم       23103111، تارٌخ :  1323  2310/1/20سلٌمان دمحم سلٌمان الفمى  تجدٌد اول  -  06

 13531برلم       23103110، تارٌخ :  1365  2310/0/23-مدحت دمحم عرفان مصطفى اٌوب  ج -  01

 6036برلم       23103110، تارٌخ :  1300  2311/12/10ه دمحم عرفه الطهاوي  تجدٌد اول اسام -  00

 3614برلم       23103110، تارٌخ :  1361  2311/3/12-حسن ابراهٌم الدسولى ابراهٌم  ج -  00

، تارٌخ :  1310  2310/6/11-ج  مإمن فإاد دمحم احمد الكشوطى -الفإاد لعموم االستٌراد و التصدٌر و كمالٌات السٌارات  -  03

 0415برلم       23103110

، تارٌخ  1304  2310/4/0-تم تعدٌل االسم التجاري الى/ هانى عبدالوهاب لطب دمحم ابو طٌر )عبدالوهاب للموباٌالت (  ج -  01

 13603برلم       23103110: 

 13603برلم       23103110تارٌخ : ،  1304  2310/4/0-هانى عبد الوهاب لطب دمحم ابو طٌر  ج -  02

 11030برلم       23103110، تارٌخ :  1316  2310/12/25-كرم عبدالمطلب على مناع  ج -  03

 13636برلم       23103110، تارٌخ :  1312  2310/13/1-محسن عبد الجلٌل مصطفى لدوس  ج -  04

 13116برلم       23103121، تارٌخ :  1433  2310/3/11-هانى محمود دمحم محمود عبد ربه  ج -  05

 15432برلم       23103121، تارٌخ :  1420  2310/1/12-اٌمان عبد المنعم احمد دمحم  ج -  06

 13043برلم       23103121، تارٌخ :  1414  2310/4/22-احمد منٌر طه الرجٌلى  ج -  01

 15541برلم       23103121ارٌخ : ، ت 1410  2310/1/10-محمود جمال فهمى السٌد  ج -  00

 15313برلم       23103121، تارٌخ :  1434  2310/1/6-امل عبد هللا عبد الهادى على  ج -  00

 14334برلم       23103121، تارٌخ :  1415  2310/5/12-امٌره صبرى توفٌلس متى  ج -  133

 15036برلم       23103121ٌخ : ، تار 1431  2310/0/11-حازم دمحم محمود حسانٌن  ج -  131

 13331برلم       23103121، تارٌخ :  1411  2310/3/10-جمال احمد الزهرى عسكر  ج -  132

 5030برلم       23103121، تارٌخ :  1423  2311/13/15-اسالم مندور السٌد ابو مندور  ج -  133

 5440برلم       23103122: ، تارٌخ  1463  2311/0/11-السٌد دمحم على همام  ج -  134

 0505برلم       23103122، تارٌخ :  1533  2310/4/23حمدى محمود عالم مهران  تجدٌد اول  -  135

 13200برلم       23103122، تارٌخ :  1410  2310/30/30 -نور الدٌن عثمان نور الدٌن بكر  ج -  136

 15162برلم       23103122، تارٌخ :  1412  2310/6/20-صالح عبد السالم صالح عاشور  ج -  131

 0613برلم       23103122، تارٌخ :  1405  2310/4/21-السٌد سالم حسانٌن على عبد هللا  ج -  130

 13333برلم       23103122، تارٌخ :  1403  2310/3/5-مجدى مٌالد شنوده بسطوروس  ج -  130

    23103122، تارٌخ :  1461  2310/1/15- حسن لبٌع الباب و الشبان (  جحسن دمحم حسن امٌن ) مإسسه حسن دمحم -  113

 15461برلم   

 0203برلم       23103124، تارٌخ :  1515  2310/6/4-ج  -مكتبه لطب-دمحم ابراهٌم لطب دمحم البدٌوى -  111

 11224م   برل    23103124، تارٌخ :  1530  2310/11/10 -امل كامل حسٌن احمد  ج  -  112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 12205برلم       23103125، تارٌخ :  1513  2310/31/22 -حمدى السٌد حمدى عثمان  ج -  113

 1362برلم       23103125، تارٌخ :  1510  2310/2/2 -فاٌزه شٌبه محمود السٌد  ج -  114

 15333   برلم    23103125، تارٌخ :  1551  2310/6/21-اٌهاب صفاء الدٌن دمحم على  ج -  115

 11130برلم       23103125، تارٌخ :  1515  2310/11/11 -ٌسرى فهمى ابراهٌم مكارى  ج -  116

 15341برلم       23103125، تارٌخ :  1562  2310/ 6/ 21 -ولٌد مصطفى كمال صابر  ج -  111

 12405برلم       23103125، تارٌخ :  1514  2310/2/3-دمحم ممدوح امٌن حسٌن  ج -  110

 1011برلم       23103125، تارٌخ :  1512  2316/ 1/  13 -سمٌر ٌونس عبدالحمٌد لاسم  ج -  110

 14050برلم       23103125، تارٌخ :  1510  2310/6/16السٌده رزق عباس المصٌلحى  تجدٌد اول  -  123

 3052برلم       23103125، تارٌخ :  1513  2311/4/14-عادل عبد الحفٌظ دمحم حسن  ج -  121

 421برلم       23103120، تارٌخ :  1620  2315/13/13-فاطمة دمحم سعد برسى  ج -  122

 14041برلم       23103120، تارٌخ :  1623  2310/6/16-دمحم ادم موسى دمحم  ج -  123

 4040م   برل    23103120، تارٌخ :  1611  2311/1/31-جٌهان احمد احمد دمحم بٌومى  ج -  124

 15513برلم       23103120، تارٌخ :  1635  2310/1/23-احمد اسماعٌل عبد الصمد الشناوى  ج -  125

 5603برلم       23103120، تارٌخ :  1636  2311/13/1عبد المادر عبد النبى جوٌده حسن  تجدٌد اول  -  126

 1661برلم       23103120، تارٌخ :  1550  2316/5/33حسن اسماعٌل دمحم شرف الدٌن  تجدٌد اول  -  121

 14011برلم       23103120، تارٌخ :  1613  2310/6/0-اسالم دمحم على ابراهٌم  ج -  120

 3100برلم       23103120، تارٌخ :  1614  2311/1/23-كرم دمحم فرج عبد البارى  ج -  120

 14026برلم       23103120، تارٌخ :  1633  2310/6/15عاٌده عرفه احمد الحرٌرى  تجدٌد اول  -  133

 1001برلم       23103120، تارٌخ :  1656  2310/3/6-فتحٌه اسماعٌل السٌد عبد العال  ج -  131

 14130برلم       23103120، تارٌخ :  1663  2310/5/4-اٌهاب احمد عثمان صبره  ج -  132

 12231برلم       23103120، تارٌخ :  1640  2310/1/10-ابراهٌم شعبان ابراهٌم السٌد  ج -  133

 4033برلم       23103120، تارٌخ :  1610  2311/ 1/ 20 -سماح دمحم محمود لناوى  ج -  134

برلم       23103120، تارٌخ :  1655  2310/6/13ابراهٌم عبد الرحمن ابراهٌم عبد الرحمن غانم  تجدٌد اول  -  135

14026 

 4534برلم       23103120، تارٌخ :  1614  2311/6/12-امل عبد المعطى دمحم  جنوح ك -  136

 13506برلم       23103120، تارٌخ :  1650  2310/4/2-دمحم عبد السمٌع جبرٌل عبد الرحمن  ج -  131

 15403برلم       23103120، تارٌخ :  1644  2310/1/16-طارق فرج عبد الحلٌم صالح  ج -  130

 6300برلم       23103133، تارٌخ :  1601  2311/13/33-عصام حلمً محمود ابراهٌم  ج -  130

 14466برلم       23103133، تارٌخ :  1600  2310/5/10-دمحم سعد السٌد الخولى  ج -  143



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11444برلم       23103133، تارٌخ :  1606  2310/12/3 -دمحم جمال متولً دمحم  ج -  141

 14300برلم       23103133، تارٌخ :  1601  2310/5/3-شور ابراهٌم خلٌفه عبد المولى  جعا -  142

 13133برلم       23103133، تارٌخ :  1133  2310/3/0-اسالم دمحم دمحم المتولً الشربٌنً  ج -  143

 6230   برلم    23103131، تارٌخ :  1150  2311/11/13السٌد دمحم خلٌل على  تجدٌد اول  -  144

 11030برلم       23103131، تارٌخ :  1166  2310/  12/  25 -ناجى ناجى عبدهللا للبه  ج  -  145

 15530برلم       23103131، تارٌخ :  1136  2310/1/10نعٌمه على عبدالعزٌز رشوان  تجدٌد اول  -  146

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

 13016برلم       23103133، تارٌخ :  6011  2310/4/10-دمحم عاطف دمحم و شرٌكه  ج -  1

 3105برلم       23103133، تارٌخ :  6060  2311/1/23-اسالم احمد دمحم سعد وشرٌكته  ج -  2

 12513برلم       23103133، تارٌخ :  6006  2310/2/0اٌهاب نافع وشرٌكه  تجدٌد اول  -دٌون  -  3

 14642برلم       23103133، تارٌخ :  6050  2310/ 5/ 20 -هناء عزت عبد الممصود و شرٌكها  ج -  4

 13321برلم       23103131، تارٌخ :  6065  2310/3/10-الفرسان لمستلزمات الكاوتش )مصطفً الٌمنً وشركاه(  ج -  5

 3022برلم       23103111، تارٌخ :  1116  2311/4/13ٌد اول شركه جابر دمحم عبد العلٌم وشركاه  تجد -  6

 14423برلم       23103114، تارٌخ :  1100  2310/5/11-احمد عبد هللا حسٌن خٌرهللا وشرٌكه  ج -  1

 0613برلم       23103115، تارٌخ :  1252  2310/4/21-احمد عبد المعطى حامد و شركاه  ج -  0

 2363برلم       23103115، تارٌخ :  1253  2316/1/21-عبود وشركاه  ج شركه عبود ٌوسف -  0

    23103115، تارٌخ :  1254  2310/1/13-احمد احمد عبد المعطى حامد و شرٌكه وسام احمد عبد المعطى حامد  ج -  13

 0123برلم   

 0501برلم       23103115، تارٌخ :  1253  2310/4/23-احمد احمد عبد المعطى حامد وشركاه  ج -  11

 14003برلم       23103110، تارٌخ :  1303  2310/6/11-دمحم شكرى عبد اللطٌف و شركاه  ج  -شركة ذا فانٌو  -  12

، تارٌخ :  1552  2310/6/0فاٌزه احمد عبدالرحمن عبدالطٌف وشرٌكتها خمٌسة مصطفً دمحم جباره  تجدٌد اول  -  13

 0343برلم       23103124

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

 

 

 


