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

 

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، لٌد فى  55555.555للنمل و الخدمات البترولٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   المهندس -سامر فتحى اسماعٌل محمود  -  1

أكتوبر شاطى النخٌل خلؾ  6 - 50عن نمل وخدمات بترولٌه)ما عدا خدمات الحفر والتنمٌب( ، بجهة :  51514برلم  25105151

 لسم-شمه-مسجد جالل سرى

عن مكتب رحالت ،  51152برلم  25105151، لٌد فى  15555.555هدٌر جابر دمحم عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم -محل  -عزبه الموظفٌن  -بجهة : ش المدٌنه المنوره امام مستشفى على الدٌن التخصصى 

عن  51113برلم  25105156، لٌد فى  155555.555احمد دمحم جمال دمحم احمد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لسم -ة : ش مسجد الصالحٌن ارض الخولى البر المبلى محل تصدٌر ، بجه

عن مكتب  51150برلم  25105154، لٌد فى  5555.555سوسن حسٌب احمد ابو عوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لسم-1حجره من شمه رلم -الدور الثالث علوى-منشٌه النزهه الحضره المبلٌه 4شارع رلم  20رحالت ، بجهة : 

عن مصنع مالبس  51135برلم  25105155، لٌد فى  15555.555امى دمحم السٌد عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ر -  5

 لسم -شمه  -البٌطاش من شارع الحى  -ش صالح معوض  31) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن ورشه  51126برلم  25105154، لٌد فى  55555.555احمد عصام احمد فؤاد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 لسم-المنشٌه الجدٌده-احذٌه ، بجهة : حوض جركس

عن ورشه نجارة  51435برلم  25105127، لٌد فى  15555.555احمد مسعد السعٌد ٌاسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 لسم -بجوار سعد هللا لاسم  5لمٌاه رلم ( لرٌه البصرة بجوار محطه عامرٌه ثان رفع ا5باب وشبان ، بجهة : محطه )

عن مصنع  51154برلم  25105155، لٌد فى  15555.555احمد عاشور ابو بكر اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لسم -شمه  -االرضى  -ش الخلفاء الراشٌدٌن من ش المواسٌر جانوتى 1مالبس )ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن مكتب رحالت ،  51160برلم  25105155، لٌد فى  15555.555احمد االمٌر حمزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نعمه -  0

 لسم-شمه-االرضى-ابو ٌوسؾ-بجهة : شارع رسالن تمسٌم المعلمٌن

ن ع 51241برلم  25105151، لٌد فى  15555.555عزة عبدالرؤوؾ محفوظ جادالرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم -ش عبدالملن بن مروان الوردٌان  32ادارة بوفٌهات ، بجهة : 

عن بٌع  51245برلم  25105151، لٌد فى  15555.555دمحم حمدى مرسى حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -محل  -ش الصاغ صالح الدٌن شعبان  37اكسسوارات حرٌمى جمله و لطاعى ، بجهة : 

عن مخبز افرنجى  51215برلم  25105157، لٌد فى  12555.555ال السٌد العش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل كم -  12

 -االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -)كافه ما ٌصنع من العجٌن ماعدا البسكوٌت( ، بجهة : تماطع ش ملن حفنى مع ش خلٌل حماده 

 لسم -( 1محل )

عن مماوالت  51213برلم  25105111، لٌد فى  155555.555أس ماله ،  احمد حسن احمد حسن  ، تاجر فرد ، ر -  13

 لسم -مدرسه شٌرٌن بجوار عصٌر زمزم شمه  1ش  21وتورٌدات عمومٌه فى مجال النشاط ، بجهة : ن 

عن تشطٌبات  51462برلم  25105121، لٌد فى  25555.555اشرؾ لطفى صدٌك حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم -شمه  -االرضى  -السٌوؾ بحرى  - 30ش  -منصور الماضى  16ه ، بجهة : معمارٌ
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مكتب رحالت  51450برلم  25105121، لٌد فى  15555.555شرٌؾ طه احمد صدله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم - 1محل رلم  -الدور االرضى  -المندره لبلى  -الزهور شارع النبوى المهندس  12، بجهة : 

عن تصنٌع  51202برلم  25105110، لٌد فى  21555.555نعٌم نبٌه عبدهللا نصٌر منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 لسم -محل  -عزبه اسكوت  -ش الثمانٌه متر من الطرٌك الدولى بجوار مرسٌدس  1صابون ، بجهة : 

نجع  0عن بماله ، بجهة :  51313برلم  25105125، لٌد فى  1555.555رضا دمحم امٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 لسم -محل  -الدور االرضى  -خلؾ المساكن  -المتراس  - العرب الجدٌده

 51342برلم  25105121، لٌد فى  25555.555جمال عبدالناصر دمحم عبدالرحٌم مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -محل  -الحضره الجدٌده  -عن بٌع منظفات ، بجهة : ش عبدالعلٌم من ش الزهور 

عن بوفٌه  51364برلم  25105122، لٌد فى  15555.555ابراهٌم بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد عبدالخالك  -  10

 لسم -الماسمى مٌامى  12ش بن مصلح مع ش  61لتحضٌر و بٌع المشروبات الباردة والساخنة والجاتوهات ، بجهة : 

 51415برلم  25105126، لٌد فى  12555.555دمحم عبدالحمٌد صبرى عبدالحمٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -( 6محل ) -السٌوؾ الجدٌده  -عزبه الفلكى  - 15عن بٌع و تجهٌز ماكوالت ، بجهة : ش سعد زؼلول من ش 

عن بماله ، بجهة  51513برلم  25105151، لٌد فى  15555.555مرزوله واعر عٌد طاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم -محل  -اسكندرٌه مطروح الساحلى  طرٌك 34: ن

عن تجهٌز  42477برلم  25105151، لٌد فى  15555.555مصطفى احمد كامل البؽدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم-وتحضٌر وطهى المأكوالت ، بجهة : متفرع من ابراهٌم العوامى بجوار الحداد

عن توزٌع  51111برلم  25105156، لٌد فى  12555.555ر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم  ، تاج -  23

 لسم -شمه  -الدور االول  -ش عبدالحمٌد رضوان من ش الحدٌد والصلب  6مالبس)ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن تجهٌز  42477برلم  25105151، لٌد فى  15555.555مصطفى احمد كامل البؽدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

وتارٌخ افتتاح -ونشاطه/مطعم كشرى-محل -وتحضٌر وطهى المأكوالت ، بجهة : ش الرضوان امام صٌدلٌه د/ادٌب الهانوفٌل 

 لسم - 2511/7/1المحل فى 

عن خردوات ،  51137برلم  25105155، لٌد فى  15555.555احمد فتحى على دمحمٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -محل شمال العمار  -الدور االرضى  -المندره لبلى  -برج المعز من ش النبوى المهندس  -المدٌم  35ش  52بجهة : 

عن محمصه  51430برلم  25105127، لٌد فى  5555.555رافت منٌر عبدالمسٌح فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 لسم -محل  -ا هللا العوامى بجوار بٌم الهانوفٌل وحلوٌات جافه وسجائر ومٌاه ؼازٌه ، بجهة : ش عط

عن عطاره ،  51452برلم  25105121، لٌد فى  12555.555جمال حسن حسٌن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

 لسم -محل  -االرضى  -مستشارٌن من امام مساكن المحافظه  25من ش ال 15و حالٌا ش ال -( 1نمره ) -بجهة : لسم ثانى االمٌر 

عن كافه  51244برلم  25105151، لٌد فى  5555.555ابراهٌم جمعه احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم - 17محل  -برج ا  -ش جالل الدسولى ابراج الصٌادله وابور المٌاه  115ماٌصنع من العجٌن عدا البسكوٌت ، بجهة : 

عن مصنع مالبس )ما  51156برلم  25105155، لٌد فى  15555.555رأس ماله ،  دٌنا عادل دمحم جابر  ، تاجر فرد ،  -  20

 لسم -شمه  -االرضى  -عدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش عثمان بن عفان البر المبلى جانوتى 

داره عن ا 51116برلم  25105156، لٌد فى  12555.555رشا دمحم دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -شارع طاهر بن و ٌطل على شارع مسجد طاهر بن  15الكافٌترٌات و الكازٌنوهات ، بجهة : 

عن سوبر  51210برلم  25105157، لٌد فى  15555.555محمود سعد عبدهللا دمحم نافع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 -الدور االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -جمال عبدالناصر  متفرع من ش -( )الفخرانى سابما( 533ش رلم ) 31ماركت ، بجهة : 

 لسم -محل 
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عن عطارة و بمالة  51251برلم  25105151، لٌد فى  15555.555دمحم كمال احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -طوسون المعمورة البلد  -بجوار مسجد الفرج  25جافة ، بجهة : ش متفرع من ش 

عن توزٌع  51477برلم  25105120، لٌد فى  15555.555راهٌم ابوالحسن حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رحاب اب -  33

 لسم -باكوس  -شارع مسلم بن الولٌد  61منظفات ، بجهة : 

عن  51475برلم  25105121، لٌد فى  55555.555فاطمه دمحم عبد اللطٌؾ على سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لسم-المندره-رٌد مستحضرات تجمٌل ، بجهة : شارع جمال عبد الناصرتو

عن بٌع  51476برلم  25105121، لٌد فى  12555.555مجدى دمحم احمد عطٌه الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم-محل-سٌدى بشر لبلى-الماهره برج الصفوده 35كشرى وفطائر ، بجهة : شارع 

عن استٌراد  51246برلم  25105151، لٌد فى  555555.555و الحسن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم بخٌت اب -  36

شمه  -السادس  -الفٌزون سابما  -ش ابراهٌم جرجس  46( ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  10وتصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

 لسم-امام المصعد 

عن تصدٌر ، بجهة  51275برلم  25105115، لٌد فى  25555.555فرد ، رأس ماله ،   دٌاال خلٌل جالل خلٌل  ، تاجر -  37

 لسم-: شارع المدٌنه المنوره من شارع السالم امام سوبر ماركت العمده

عن  51272برلم  25105115، لٌد فى  1555.555كرٌمه عبد النبى احمد السٌد ابو ؼزاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم-محل-خلؾ مزلمان البحرٌه معموره لبلى امام صٌدلٌه خالد الشابورى 25فات ، بجهة : شارع بٌع منظ

عن بماله  51315برلم  25105110، لٌد فى  155555.555ٌوسؾ مجدى ٌوسؾ حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

 لسم -محل -الدور االرضى  -رشدى  -تنظٌم ش عبدالوهاب وناصٌه على باشا ذوالفمار  15عامه ، بجهة : 

عن مكتب رحالت ،  51335برلم  25105121، لٌد فى  5555.555مارٌان زكى ولٌم زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 لسم -شمه  -الدور الثالث علوى  -مٌامى  -ش اسكندر ابراهٌم  17بجهة : 

عن بٌع  51370برلم  25105125، لٌد فى  12555.555رامى دمحم السٌد ابوالدهب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -محل  -المالحه  -امام لسم المنتزه ثالث  -ش مصطفى كامل  -ش التجارٌٌن  1موباٌالت ، بجهة : 

عن ورشه  51351برلم  25105121، لٌد فى  15555.555مروه حسٌن حسٌن عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم -محل  -الحضره الجدٌده  -بدر من ش العمده  الومٌتال ، بجهة : ش

عن ورشه  51455برلم  25105125، لٌد فى  15555.555دمحم مصطفى محمود سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 لسم -محل  -السٌوؾ شماعه  -حداده ، بجهة : ش عزٌز انطوان برج االصدلاء خلؾ البوسته 

عن تورٌد و  51511برلم  25105151، لٌد فى  155555.555دمحم اكرم عبدالمنعم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

انظمه اطفاء حرٌك(                            -انظمه تكٌٌؾ  -انذار حرٌك  -تركٌب االنظمه الصناعٌه بدون استخدام االنترنت )كامٌرات مرالبه 

 -ش اسكوت من ش مصطفى كامل )برج المدس(  51مٌرات الالسلكٌه و ما عدا خدمات االمن و الحراسه ، بجهة : ما عدا الكا

 لسم -شمه  -الرابع 

، لٌد فى  555555.555حسٌن صالح حسن العبادى )العبادى لالستٌراد و التصدٌر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

ش  15( ، بجهة : 6من المجموعه  36و الفمره  10ٌر )فٌما عدا المجموعه عن استٌراد و تصد 51145برلم  25105155

 لسم -شمه  -االرضى  -المعموره الشاطئ  - 7المجموعه  -الزهراء 

عن ورشه  51103برلم  25105156، لٌد فى  12555.555عزت جرجس اسحك عبدالشهٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 لسم - 5محل رلم  -برج الحمد  -الملن عزبه الفلكى  16ن ش ش الروان م 2نجاره ، بجهة : 

عن  51112برلم  25105154، لٌد فى  355555.555اٌمان دمحم الششتاوى على نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 لسم -خورشٌد  -حوض الطوٌر التوفٌمٌه  -مزرعه انتاج حٌوانى و تصنٌع البان ، بجهة : عزبة الطوٌل 
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عن مكتب رحالت  51130برلم  25105155، لٌد فى  12555.555محمود احمد دمحم ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -شمه بجوار السلم  -الرابع علوى  -برج المروه  -ش خلؾ بنن مصر  221، بجهة : 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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عن مركز  51101برلم  25105157، لٌد فى  55555.555رشا خمٌس دمحم على الشباسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

تنمٌه مهارات دون برامج االعاله الذهنٌه والبدنٌه وفوق سن الرابعه باالستعانه بمتخصٌصٌن مؤهلٌن بهذا العمل )فٌما عدا خدمات 

بجوار صٌدلٌه اٌهاب على  57محل رلم -البٌطاش-عد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة : خلؾ جراج بٌت العزاالنترنت وب

 لسم-فتحى

عن  51162برلم  25105155، لٌد فى  15555.555دمٌانه جمال عاطى عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 لسم-شارع دمحم العرب متفرع من شارع مسجد سٌدى بشر 14تورٌدات خضروات وتجاره خضروات بالتجزئه ، بجهة : 

، لٌد فى  155555.555ٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى كمال عباس دمحم على )المصطفى للمماوالت العموم -  153

الثالث  -سٌدى بشر بحرى  -برج الفرسان  -مٌامى  -ش الٌزٌدى  1عن مماوالت عمومٌه ، بجهة :  51232برلم  25105151

 لسم -( 2شمه ) -عشر 

عن تورٌد  51221برلم  25105157 ، لٌد فى 15555.555دمحم محمود ابراهٌم عرفه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 لسم-شارع اسماعٌل صبرى 15مالبس جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

، لٌد  155555.555ابراهٌم دمحم السٌد احمد على منصور )المنصور للمماوالت العمومٌه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 لسم -محل  -ش خٌرهللا سابما ( 1مكرر ش لصر رأس التٌن )  35، بجهة : عن مماوالت عمومٌه  51466برلم  25105121فى 

عن  51451برلم  25105121، لٌد فى  55555.555مصطفى دمحم فهمى دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 لسم -مكتب  -ش عبدالكرٌم الوردٌان  11مخلفات سفن ، بجهة : 

عن بٌع  51454برلم  25105121، لٌد فى  15555.555لرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عزت محروس دمحم عبد ا -  157

 لسم-المندره بحرى 252شارع ملن حفنى من شارع  45وتحضٌر المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : 

عن شحن  51264برلم  25105115، لٌد فى  15555.555خمٌس عبدالعال السٌد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 لسم -محل  -ش داود حسنى الحضره المبلٌه  34بطارٌات و اصالحات ، بجهة : 

عن  51274برلم  25105111، لٌد فى  25555.555دمحم سعٌد اسماعٌل منتصر السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 لسم -ى االسالم من شارع البكباشى العٌسوى شارع رل 4تصدٌر مالبس جاهزة ) ماعدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : 

عن مصنع  51211برلم  25105111، لٌد فى  55555.555مٌنا نظٌر وهب هللا عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لسم -الدور االرضى  -زاوٌه عبدالمادر  -متفرع من ش السالم خلؾ كافٌه حدٌث المدٌنه  15اكٌاس بالستٌن ، بجهة : ش 

عن تورٌد  51252برلم  25105151، لٌد فى  25555.555جهاد دمحم عبدالفتاح طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -بولكلى  -ش فؤاد ابراهٌم جرجس  41مستلزمات طبٌه )ماعدا االدوٌه ومكوناتها ( ، بجهة : 

عن سوبر  51201برلم  25105110د فى ، لٌ 5555.555كٌرلس رشدى فخرى شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم -محل  -الدور االرضى  -العصافره لبلى  - 35ناصٌه ش مسجد النور مع ش  -عرامه  35ش  4ماركت ، بجهة : 

عن  51353برلم  25105110، لٌد فى  12555.555عماد حمدى صدٌك مرسى صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 لسم - 1محل  -سٌدى بشر  -ش عبدهللا سعود متفرع من ش الماهره  62 - 11بماله عامه ، بجهة : 

عن المالبس  51321برلم  25105125، لٌد فى  5555.555دمحم جمٌل عبدهللا فمٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 -سٌدى بشر لبلى  - aتمسٌم  -( 6برج روجٌنا ) -تمسٌم الفضالى  1524واالكسسوارات ) ماعدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : ش 

 لسم



 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

، لٌد فى  155555.555محمود محمود دمحم احمد شتله )شتله للمماوالت العمومٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

برج الحمد  -عن مكتب مماوالت عمومٌه ، بجهة : ابوٌوسؾ الجدٌد لبل مدخل الروضه الخضراء  51365برلم  25105121

 لسم -شمه  -الثالث عشر  -العجمى  -ت ابوعمر بجوار سوبر مارك

عن مكتب  51352برلم  25105121، لٌد فى  15555.555امٌر رمضان دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 لسم -شمه -االرضى  -رحالت ، بجهة : عزبه محسن ش ابو بكر الصدٌك 

عن تجاره  51360برلم  25105122، لٌد فى  15555.555رأس ماله ،  نجالء محمود حسنٌن سلٌمان  ، تاجر فرد ،  -  117

 لسم -منتزه ثان  -عزبه البحر  -عواٌد شماعه  6ش  16االدوات الصحٌه و لوازمها ، بجهة : 

عن تعبئه سلع  51315برلم  25105125، لٌد فى  15555.555دمحم ابراهٌم لناوى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -محل -ش عبدالملن بن مروان  170ائٌه ، بجهة : ؼذ

عن  51316برلم  25105125، لٌد فى  155555.555محمود دمحم محمود دمحم عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 لسم - 356مكتب  -الثالث  -برج الرحاب  -سٌدى بشر بحرى  -ش خالد بن الولٌد  56استثمار عمارى وتشطٌبات ، بجهة : 

عن تجاره  51310برلم  25105125، لٌد فى  555555.555هانى امٌن دروٌش خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 -( ، بجهة : عماره العبودى 6من المجموعه  36و الفمره  10سٌارات و استٌراد و تصدٌر فى مجال النشاط )فٌما عدا المجموعه 

 لسم -مكتب  -الخامس عشر  -البر المبلى  -الحضره الجدٌده  -ودٌه لنال المحم -امام كافٌتٌرٌا حسان 

عن  51301برلم  25105125، لٌد فى  5555.555احمد عبدالفتاح حمٌدو حمٌدو دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 -الثالث علوى  - 1السٌن برج ك 5ش امٌن اسحاق الهانوفٌل نموذج رلم  5تحضٌر وتعبئه وتجاره مستحضرات التجمٌل ، بجهة : 

 لسم - 355شمه 

عن مكتب  51157برلم  25105151، لٌد فى  155555.555سمٌر مصطفى السٌد وهٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

الثانى علوى  -ش كعموش خلؾ لاعه نور الفؤاد حوض الطماطم المعموره البلد  3مماوالت وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

 لسم - 5 شمه

، لٌد فى  15555.555فوزى عبد الستار عباس اسماعٌل الحداد )الحداد للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 لسم-محل-السٌوؾ-شارع الشركه العربٌه 53عن مكتب رحالت ، بجهة :  51155برلم  25105151

عن عطاره و  51153برلم  25105151، لٌد فى  5555.555عماد جمٌل فام ارمانٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 لسم -محل  -الدور االرضى  -بجوار اسمان على كٌفن  -ش الحدٌد و الصلب  - 13عالفه و بماله جافه ، بجهة : بلون 

 عن صالون 51125برلم  25105154، لٌد فى  15555.555مرفت دمحم السعٌد دمحم عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 لسم-6محل رلم -االرضى-شارع الفرؼانى 23حالله ، بجهة : 

عن بماله عامه  51145برلم  25105155، لٌد فى  35555.555دعاء حسن احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 لسم -محل  -وحلوٌات جافه ، بجهة : ش ابوزٌد عالم خلؾ مسجد الموٌري الهانوفٌل 

عن تجاره وبٌع  4014برلم  25105127، لٌد فى  5555.555نبى شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم دمحم عبد ال -  127

 لسم -شارع جمال عبدالناصر  -برج الطاهر   -مالبس جاهزه)ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : العصافره بحرى 

عن تجاره وبٌع  4014برلم  25105127، لٌد فى  5555.555دمحم دمحم عبد النبى شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

ؼرفه من شمه  -البٌطاش  -مالبس جاهزه)ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش المهندسى كوٌعه من ش عٌن شمس عماره الصفا 

 555555-عموم استٌراد وتصدٌر/راس مال-لسم/ نشاطه  -

عن تورٌدات  51173برلم  25105156، لٌد فى  15555.555،  دمحم محمود اسماعٌل سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  120

 لسم -شمه  -التاسع  -برج السالم ابولٌر  - 2513ش السٌد دروٌش منطمه  17معدات بحرٌه لجهه حكومٌه ، بجهة : 

بئه عن تع 51222برلم  25105157، لٌد فى  15555.555ٌسرا سعد  رجب دمحم زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 ش ابن سهالن االسكان الصناعى المبارى 15وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ، بجهة : 



 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 االالت  51227برلم  25105157، لٌد فى  15555.555دمحم احمد ابوالوفا صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 لسم - 5محل رلم  -الدور االرضى  -المندره بحرى  -برج الٌسر شارع ملن حفنى  4والعدد الٌدوٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات  51465برلم  25105121، لٌد فى  15555.555له ،  نشوه حسٌن على الناجى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  132

عمومٌه فى مجال )المواد الؽذائٌه و االكسسوارات و االجهزه و االدوات المنزلٌه و االجهزه الكهربائٌه و االلكترونٌه و لطع الؽٌار( 

 لسم - 152شمه  -االول  -بجوار كارفور سٌتى الٌت  -، بجهة : عماره )و( عمارات جولدن سٌتى 

عن مخبز  32344برلم  25105121، لٌد فى  15555.555مصطفى عاطؾ حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 -بلدى ، بجهة : بنجر السكر لرٌه نجع ابراهٌم الهوارى

ن مخبز ع 32344برلم  25105121، لٌد فى  15555.555مصطفى عاطؾ حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

وتارٌخ افتتاح المحل -ونشاطه/بماله جافه-لهوه الراوى بجوار مخبز فٌنو دمحم بركات -بلدى ، بجهة : الكابالت امام كافٌترٌا طه كافٌه 

 لسم- 2517/4/25فى 

ر عن بٌع لطع ؼٌا 51417برلم  25105120، لٌد فى  5555.555احمد جمال دمحم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 لسم -محل  -ش مخزن الزٌت لبل مسجد عائله عبدالخالك   1سٌارات ، بجهة : 

عن  51410برلم  25105120، لٌد فى  15555.555دٌنا نعمان على ٌوسؾ عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 لسم - 3محل  -عمارات ضباط مصطفى كامل  06بماله عامه ، بجهة : 

عن  51261برلم  25105115، لٌد فى  15555.555ٌم زٌد عبدالمجلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كرٌمه عبدالكر -  137

 لسم -محل  -نهاٌه سوبرماركت الصفاء  -طرٌك الوصله  -طرٌك مطروح  21تؽٌٌر زٌوت ، بجهة : ن

عن بٌع عٌش  51215برلم  25105111، لٌد فى  5555.555حامد عٌد عبدالبدٌع منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 لسم -محل  -الدور االرضى  -خورشٌد  -عزبه الخروعه  -شامى ، بجهة : ش المراؼى العمومى المدٌمه 

عن تجاره  51263برلم  25105115، لٌد فى  25555.555اٌمان السٌد احمد عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  130

 لسم-سٌدى بشر 56امام عمار  56ع شار 13االدوات الكهربائٌه ، بجهة : 

عن خٌاطه ،  51311برلم  25105110، لٌد فى  55555.555باتعه جابر على عبدالسٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 لسم -محل  -عرامه  - 35ش مسجد الصحابه من ش  7بجهة : 

عن استٌراد و  51361برلم  25105122لٌد فى  ، 555555.555سلفٌا زؼلول عٌد ثابت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

ثانى تماطع بجوار صٌدلٌه لولى  -سكٌنه الجدٌده  6ش  5( ، بجهة : 6من المجموعه  36و الفمره  10تصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

 لسم -شمه  -الثالث  -

عن صالون  51301برلم  25105125، لٌد فى  155555.555احمد جابر احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 لسم -سموحه -ابراج الصفا والمروه ادمون فرمون 1/3حالله ، بجهة : محل رلم 

عن بماله جافه ،  51411برلم  25105126، لٌد فى  12555.555سناء على سعد البدرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 لسم -محل  -الهانوفٌل  - 1بوابه  -سى ش عبدالعزٌز الطلخاوى بجوار مدرسه سمٌره مو 43بجهة : 

 51507برلم  25105151، لٌد فى  25555.555ٌاسمٌن فؤاد ابراهٌم مصطفى عبد الخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 لسم-عن مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : عزبه سالم شارع عبد الرحمن محل ٌسار مدخل العمار

عن بٌع مالبس  51121برلم  25105154، لٌد فى  15555.555ى ابراهٌم على عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عل -  145

شمال مدخل  4محل -باكوس-شلبى مٌخائٌل من شارع سبنما لٌلى 22تنظٌم بشارع  20جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 لسم-العمار

عن تؽلٌؾ  51133برلم  25105154، لٌد فى  25555.555جر فرد ، رأس ماله ،  ٌحٌى حمدى زؼلول عسل  ، تا -  146

 لسم-محل-العواٌد 1شارع عزبه سكٌنه منزل  23وتعبئه وتوزٌع مواد ؼذائٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  51111برلم  25105154، لٌد فى  12555.555دمحم ابراهٌم محمود احمد عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 لسم -( 12محل ) -( 2عمارة اللؤلؤه ) -جناكلٌس  -ش عمر المختار  55ٌع نظارات ، بجهة : ب

عن مكتب  51146برلم  25105155، لٌد فى  15555.555دمحم بالل بدوى بدوى النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 لسم -مكتب  -الثانى علوى  -بجوار لهوه النجا  -رحالت ، بجهة : ش صالح الدٌن من كوبرى الناموس 

عن عموم  51423برلم  25105125، لٌد فى  555555.555احمد مصطفى عبد هللا احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  140

(وتورٌد المالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 10والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر )فٌما عد الفمره 

 لسم-االبراهٌمٌه-ٌبهشارع ط 152

عن خدمات  51444برلم  25105127، لٌد فى  5555.555ادور ولٌم عبدالمالن حنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 لسم -محل  -ابوسلٌمان  -خلؾ شركه المكرونه  2ش  5نظافه فندلٌه ، بجهة : 

عن تصدٌر ، بجهة  51165برلم  25105155لٌد فى  ، 25555.555على احمد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 لسم -شمه  -االرضى  -محرم بن -الصبحٌه  -ش الوزٌر من ش الزهراء  25: 

عن  51112برلم  25105156، لٌد فى  155555.555الجعفرى حسن دمحم الجعفرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 لسم -مكتب  -الدور االول  -ان مماوالت ، بجهة : ش سٌكالم متفرع من ش ابوسلٌم

عن صٌانة  51433برلم  25105127، لٌد فى  35555.555ثروت فكرى هابٌل لرٌالص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 لسم -شمه  -االرضى  -ش ادونٌس االبراهٌمٌه  26اجهزه كمبٌوتر ، بجهة : 

عن بٌع  51435برلم  25105127، لٌد فى  15555.555،   دعاء محمود فرج ٌوسؾ فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  154

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -ش عبدالمادر الجٌالنى دمحم نجٌب  1كاوتش وبطارٌات ، بجهة : 

عن تورٌدات  51445برلم  25105127، لٌد فى  25555.555كرستٌنا عماد منٌر عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 لسم -شمه  -االرضى  -منشٌه النزهه  6ش  32كهربائٌه ، بجهة : عمومٌه لالدوات ال

عن مخبز و  51457برلم  25105121، لٌد فى  15555.555السٌد حامد السٌد عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 لسم -شمال المدخل  -( 1محل ) -سٌدى بشر بحرى  -ش دمحم نجٌب من عبدالناصر  55حلوانى ، بجهة : 

عن خدمه  51453برلم  25105121، لٌد فى  15555.555تامر ٌسرى دمحم الجندى زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 لسم -شمه  -السٌوؾ الترام  -ش زٌنه  45لٌموزٌن ورحالت)فٌما عدا محافظتى شمال و جنوب سٌناء( ، بجهة : 

عن محل عام  51414برلم  25105120، لٌد فى  255555.555ه ،  على دمحم اسماعٌل على  ، تاجر فرد ، رأس مال -  151

لتحضٌر وتمدٌم المشروبات البارده والساخنه ، بجهة : ش البٌطاش الشرئٌسً والمسمى بمسرح وسٌنما سمرمون بجوار بنن الماهره 

 لسم -محل  -ارضى  -

عن بماله جافه ، بجهة  51100برلم  25105157د فى ، لٌ 1555.555سٌده حامد دمحم حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  150

 لسم -محل  -كرموز  -ش الشٌخ الجارحى  12: 

عن  51213برلم  25105157، لٌد فى  12555.555سلٌمان حسن السٌد حسن ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 محل-كاندٌال 55كافٌترٌا ، بجهة : الحى االول مجاوره خامسه لطعه 

عن  51233برلم  25105151، لٌد فى  155555.555ابراهٌم شولى ابراهٌم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 لسم -شمه -الثانى  - 1/7مماوالت عامه ، بجهة : ابٌس 

لٌه ، عن صٌد 51217برلم  25105157، لٌد فى  15555.555سمٌر صبرى دمحم عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 لسم -محل  -العواٌد  -عزبه البحر  1رلم  15بجهة : 

عن ورشه نجاره ، بجهة  51265برلم  25105151، لٌد فى  5555.555سعٌد دمحم دمحم خٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 لسم-محل-الفلكى-متفرع من شركه البصل 14شارع  5: 



 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 محل  51354برلم  25105110، لٌد فى  15555.555د ، رأس ماله ،  اٌناس عبدالعزٌز دمحم حشٌش  ، تاجر فر -  164

الدور االرضى  -ش مدخل بٌانكى ش مع ش االربعٌن البٌطاش  416/2عام لتحضٌر المشروبات البارده والساخنه ومطعم ، بجهة : 

 لسم -محل  -

عن مكتب  51215برلم  25105111د فى ، لٌ 555555.555دمحم شعبان متولى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 3( ، بجهة : 6من المجموعه  36و الفمره  10مماوالت و تورٌدات و استٌراد و تصدٌر فى مجال النشاط )فٌما عدا المجموعه 

 لسم -شمه  -خلؾ شركه االسمنت شارع المستشفى  -وادى الممر 

عن تجاره  51314برلم  25105125، لٌد فى  155555.555  احمد مجدى احمد عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  166

 لسم - 6شمه رلم  -الدرٌسه  -مواد ؼذائٌه جمله و توكٌالت تجارٌه و تصدٌر ، بجهة : ش النصر 

عن  51373برلم  25105122، لٌد فى  12555.555منى حلمى السٌد دمحم السٌد العسال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 لسم -محل  -الدور االرضى  -مصطفى كامل  -عمارات الظباط  16ت جاهزه ، بجهة : بٌع ماكوال

عن ورشة لحام ،  51341برلم  25105121، لٌد فى  5555.555احمد على ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 لسم -الحضرة الجدٌدة  -ش رجب سالمة من السادات  1بجهة : 

عن مكتب  51512برلم  25105151، لٌد فى  5555.555سى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فكرٌه دمحم مو -  160

 لسم -شمه -الدور الرابع  -ش مسجد كرموز  14رحالت ، بجهة : 

عن صٌانه  51517برلم  25105151، لٌد فى  5555.555احمد خمٌس رجب على علٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  -خلؾ شركه كهرباء ارض فضالى  2جات ، بجهة : عماره برج الواحه ؼساالت وثال

عن بٌع  51117برلم  25105156، لٌد فى  25555.555حسام احمد دمحم احمد النمٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 لسم -محل  -خورشٌد  -خردوات ، بجهة : ش الرحمه منزل ابو صالح امام مسجد الرحمه الكبٌر 

 25105155، لٌد فى  12555.555نبٌل سعٌد فلتوس تاوضروس )النبٌل لتكسٌر البالستٌن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 -االرضى شمه  -عن ورشه تكسٌر بالستٌن ، بجهة : زاوٌه عبدالمادر العامرٌه لبلى الترعه لبل مصنع المصارٌن  51161برلم 

 لسم

عن تورٌد عماله  51131برلم  25105155، لٌد فى  15555.555ٌؾ دمحم جاد ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شر -  173

 لسم -شمه  -الثالث  -فٌكتورٌا عماره الجمٌزى  -منزلٌه داخل جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : اول ش الملن حفنى 

عن توزٌع  51134برلم  25105155، لٌد فى  15555.555ماله ،  دافٌد متولى احمد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس  -  174

 لسم -شمه  -االرضى  -ش السمٌفه باكوس  35مستلزمات طبٌه )ماعدا االدوٌه و مكوناتها( و مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن بمالة عامة  51416برلم  25105126، لٌد فى  5555.555جمال دسولى خلٌفة بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 لسم -ش الشٌخ سعدى ناصٌة ابن الجصاص الحضرة البحرٌة  31والبان ، بجهة : 

عن  51166برلم  25105155، لٌد فى  5555.555امل سامى عبدالسمٌع عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 لسم - 15مكتب رحالت ، بجهة : ش ام المري عزبه محسن الكبري نمره 

عن عموم  51111برلم  25105156، لٌد فى  155555.555دمحم على محمود دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 -من جمال عبدالناصر امام مسجد العزٌز  11التصدٌر والمماوالت العامه والتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : ش امتداد ش 

 لسم -مكتب -الرابع ٌمٌن المصعد  -سٌدى بشر 

عن تورٌد  51230برلم  25105151، لٌد فى  15555.555دمحم احمد جابر على المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 لسم-شارع دمحم بٌرونا 2لعب اطفال ، بجهة : 

عن  51216برلم  25105157، لٌد فى  155555.555احمد عاطؾ عبدالؽفار ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  170

 لسم -شمه  -الثامن  -طرٌك الدخٌله امام مولؾ الماهره امام رست هوم للتطور العمارى  21عمارى ، بجهة : ن  استثمار



 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 معرض  51431برلم  25105127، لٌد فى  155555.555جمال اٌمن شولى فهٌم حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لسم -محل  -ارضى  -رمل ثان  -زٌزٌنٌا  -المهندس دمحم شولى حالٌا  -ب تنظٌم االمٌر جمٌل  5اثاث منزلى ، بجهة : 

برلم  25105120، لٌد فى  15555.555دمحم محمود ابراهٌم محجوب)مستشفى المحجوب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

ارضى  -عٌه الزراعٌه ش الجم -خلؾ مساكن شركه المعموره  -عن مستشفى ، بجهة : المعموره البلد لبلى السكه الحدٌد  51471

 لسم -واول علوى 

برلم  25105121، لٌد فى  21555.555دمحم محمود على محمود البٌلى )مفروشات البٌلى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم -محل  -جانوتى  -ترعه المحمودٌه  -ٌمٌن كوبرى الناموس  13عن بٌع مفروشات ، بجهة :  51473

عن تمدٌم  51405برلم  25105120، لٌد فى  15555.555 ابو المعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم فاروق دمحم -  113

 لسم-14محل رلم -االرضى-المعموره-المأكوالت والمشروبات ، بجهة : السوق الجارى أ

عن تورٌدات  51245 برلم 25105151، لٌد فى  51555.555عبرنا دمحم عبدالباري على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 لسم - 2شمه  -ش مسجد الؽول  11مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

 51273برلم  25105111، لٌد فى  15555.555دمحم عبدالرحمن اسماعٌل عبدالرحمن نعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لسم -مكتب  -منزل / ابراهٌم نعٌم  -النهضه  -عن مكتب رحالت ، بجهة : ش ابو سمبل 

عن بٌع مالبس  51260برلم  25105115، لٌد فى  15555.555مكرم سالمه فهٌم بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

العصافره -تماطع ناصٌه شارع دمحم كرٌم مع شارع االمام مالن امتداد المعهد الدٌنى 1جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 لسم-محل-لبلى

عن بٌع و  51311برلم  25105125، لٌد فى  45555.555كامل سالمة المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   امٌر احمد -  117

 اخر كوبرى العامرٌة ارض ابراهٌم صالح 3تؽٌٌر زٌت سٌارات ، بجهة : 

عن  51357برلم  25105121، لٌد فى  12555.555محمود بهجات محمود عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -محل  -ش السٌد الخولى بجوار مدرسة جمٌلة بو حرٌد  1محل لبٌع و تحضٌر مشروبات ساخنه و بارده ، بجهة : 

عن معرض بٌع  51332برلم  25105125، لٌد فى  15555.555اشرؾ السٌد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  110

 لسم-محل-شارع منٌره توفٌك 0لعب اطفال ، بجهة : 

عن بٌع و ذبح  51374برلم  25105122، لٌد فى  55555.555جٌهان احمد حسن كوزو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 لسم -محل  -العصافره لبلى  -سابما هدى االسالم  65ش مصعب بن عمٌر مع ش  25الطٌور ، بجهة : 

عن مكتب  51377برلم  25105122، لٌد فى  15555.555احمد دمحم محمود حنفى الفحام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

ش الزبٌر  10 -خلؾ مدرسه العجمى النموذجٌه  10: دٌكورات جهات ملزمه بالخصم و التحصٌل تحت حساب الضرٌبه ، بجهة 

 لسم -شمه  -االول علوى  -الهانوفٌل  -بن العوام 

، لٌد فى  15555.555حسام السٌد شعبان مهنى )معرض حسام لالدوات الصحٌه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  102

 لسم -ربال ؼ -ش حسن النفوس 36عن ادوات صحٌه ، بجهة :  51304برلم  25105125

عن مكتب  51300برلم  25105125، لٌد فى  15555.555جورج السٌد عبده سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  103

 لسم -( 1االرضى شمه ) -سٌدى جابر  -ش النزهه البر المبلى  17رحالت ، بجهة : 

عن تصدٌر ،  51501برلم  25105151فى ، لٌد  25555.555عصام طه دمحم الشافعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  104

 لسم -شمه  -الدور الثانى  -المبارى  -ش االمٌر لؤلؤ  22بجهة : 

عن مكتب  51500برلم  25105151، لٌد فى  15555.555رمضان صبرى دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  105

 لسم -شمه  -زبه الموظفٌن ع -ش عبدهللا بن رواحه من ش المدٌنه المنوره  42رحالت ، بجهة : 

عن بٌع  51151برلم  25105154، لٌد فى  155555.555احمد حسٌن دمحم حسٌن الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  106

 لسم-محل -خورشٌد  -بوٌات وحداٌد ، بجهة : ش الثالثٌن بجوار مسجد نور االسالم 



 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 كافٌترٌا ،  51151برلم  25105155، لٌد فى  25555.555،   احمد حسن احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  107

 لسم -محل  -بجهة : ش الكابالت خلؾ الفورماٌكا بجوار فادٌكا للبالستٌن 

عن مماوالت  51414برلم  25105126، لٌد فى  55555.555داود ؼالى ابراهٌم داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  101

الدور العاشر  -شمه  -العاشر  -عماره الراعى  -ا تنظٌم ش دمحم سعٌد باشا جناكلٌس  12 3: نموذج  )تكمٌلٌه ( تشطٌبات ، بجهة

 لسم -علوى 

عن كافٌترٌا ،  51431برلم  25105127، لٌد فى  15555.555رؤؾ دمحم عبدالحلٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  100

 لسم -محل  -الدور االرضى  -هٌر باالفٌزون بولكلى الش -ش فؤاد ابراهٌم جرجس  53بجهة : 

عن بٌع ادوات  51463برلم  25105121، لٌد فى  15555.555دٌاب احمد دمحم دمحم دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 لسم -محل  -لرٌه دمحم فرٌد  -بنجر السكر  -بنجر الرئٌسى  15من ش  5كهربائٌه ، بجهة : 

عن ورشه  51104برلم  25105156، لٌد فى  15555.555ر دمحم عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم دمحم الطاه -  251

 لسم-خراطه ، بجهة : شارع بلٌه المٌكانٌكى خلؾ مدرسه الصحوه مباشر

تاجٌر عن  51253برلم  25105157، لٌد فى  5555.555دمحم صبحى احمد احمد ابو سمره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 لسم -شمه  -كساحات وبالطات ، بجهة : الناصرٌه المدٌمه بجوار نادى الناصرٌه مباشره 

عن مكتب  51175برلم  25105155، لٌد فى  555555.555اسامه سمٌر شنوده مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

-شارع الموحدٌن عزبه فرعون الدور الثانى 47بجهة :  ( ،10والمجموعه  6من المجموعه  36استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 لسم-شمه

عن مكتب  51175برلم  25105156، لٌد فى  15555.555مصطفى كامل دمحم خلٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 ملس -مكتب  -الدور االول  -سٌدى بشر بحرى  -ش احمد حافظ من ش خالد بن الولٌد  67رحالت داخلٌه ، بجهة : 

عن محمصة و  51250برلم  25105157، لٌد فى  15555.555اٌهاب لبٌب فهٌم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 لسم -البٌطاش  -ش مسجد الطٌار  23عطارة ، بجهة : 

ٌع و عن ب 51411برلم  25105120، لٌد فى  15555.555حنان دمحم عبدالوهاب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

محل ٌسار مدخل العمار  -االرضى  -السٌوؾ شماعه  -( 2برج الجوهره ) -تجهٌز و تحضٌر مأكوالت ، بجهة : ش جمٌله بوحرٌد 

 لسم -

عن ادوات  51415برلم  25105120، لٌد فى  5555.555هٌبه عبدالهادى رجب حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 لسم -محل  -عود بجوار ابوهلٌل منزلٌه ، بجهة : ش جمعٌه سٌدى مس

عن مكتب  51401برلم  25105120، لٌد فى  15555.555ابراهٌم لطفى دمحم ابودنٌا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 لسم -شمه  -ارضى  -رحالت ، بجهة : ابٌس المرٌه الثانٌه بجوار سامى الجنزورى 

عن  51215برلم  25105157، لٌد فى  15555.555ر فرد ، رأس ماله ،  محمود عبد العال نفادى عبد العاطى  ، تاج -  250

 لسم-محل-الدور االرضى-ؼبلاير-بٌع موبٌلٌا ، بجهة : شارع ترعه المنتزه المحروسه الجدٌده بجوار موبٌلٌا دمحم زكى

عن  51221برلم  25105157، لٌد فى  15555.555منال دمحم سمٌر ابراهٌم دمحم ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 لسم -محل  - 4ش البستان والنرجس شارع الهٌلتون رلم  7تجهٌز وطهى وبٌع الماكوالت ، بجهة : 

 25105111، لٌد فى  15555.555صٌدلٌه د/ احمد مختار)احمد حسن مختار حسن على(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لسم - 11 - 15محل -عمارة االنصار -سموحة  -لدٌن ش نصر ا 4756عن صٌدلٌة ، بجهة :  51212برلم 

 51214برلم  25105111، لٌد فى  35555.555طارق رٌاض حسٌن رشوان ) الرٌاض (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -ش ورشة البالط بجوار الفرن البلدى  15عن مكتب تصدٌر ، بجهة : 

عن  51322برلم  25105125، لٌد فى  15555.555لمنعم احمد حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سناء عصران عبدا -  213

 لسم -ش وٌنجت  41تصنٌع بٌتزا و فطائر ، بجهة : 



 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 تجاره  51325برلم  25105125، لٌد فى  15555.555احمد عبد العال احمد خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 لسم-من شارع كستانٌا ارض تشاكوس 404 شارع 7ورق ، بجهة : 

عن مكتب رحالت ،  51326برلم  25105125، لٌد فى  15555.555احمد دمحم عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 لسم - 1شمه  -االول علوى  -منتزه ثالث  -بجوار سنتر ابو عزت  -بجهة : ش السوق متفرع من ش فرحات متولى 

عن تورٌد  51321برلم  25105125، لٌد فى  15555.555ى مخالى فخرى فانوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماج -  216

 لسم -محل  -ؼربال  -ش دمحم نصحى متفرع من راؼب باشا  15مهمات مصانع ، بجهة : 

 25105151، لٌد فى  15555.555شرٌفه فتحى رجب دمحم عطا )شرٌفه فتحى للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 لسم -( 17شمه ) -الثالث  -الوردٌان  - 2مدخل  - 5بلون  -عن مكتب رحالت ، بجهة : مساكن ترعه النوبارٌه  51503برلم 

عن  51143برلم  25105155، لٌد فى  25555.555ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد العداس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لسم -شمه  -سٌدى بشر بحرى  -ش امٌن خٌرت الؽندور  37تورٌدات مواد ؼذائٌه و تصدٌر ، بجهة : 

عن جزاره بلدى ،  51135برلم  25105154، لٌد فى  15555.555احمد خلٌل لاسم الزلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  210

 لسم-1محل -االرضى-المندره لبلى-بجهة : شارع دمحم عطٌه من ملن حفنى

عن تورٌدات كهربائٌه  51125برلم  25105154، لٌد فى  55555.555دمحم احمد دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 لسم -شمه  -االزارٌطه  -دٌبولراط  ش 24&22و خدمات نظافه ، بجهة : 

عن  51131برلم  25105154، لٌد فى  155555.555صبرى عٌد دمحم خلٌل)الخلٌل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 لسم -شمه  -الثانى علوى  -لبلى  11.55مكتب مماوالت عمومٌه فى مجال الرخام ، بجهة : ش جمعٌه ابناء ابوٌوسؾ 

عن  51411برلم  25105126، لٌد فى  15555.555المحسن مصطفى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رٌهام عبد -  222

 لسم -االصالح الفلكى  16متفرع من ش  15ش 0صٌدلٌه ، بجهة : 

عن  51403برلم  25105120، لٌد فى  155555.555احمد ممدوح سعد ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 A3نموذج  -( 2شمه ) -برج العرب الجدٌده  -مساكن المهندسٌن  16ت ، بجهة : مكتب رحال

عن بٌع  51152برلم  25105155، لٌد فى  15555.555حشمت انس ملن شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 لسم-الحضره الجدٌده-شارع التوحٌد ناصٌه شارع االزاله 11محمصات ومٌاه ؼازٌه وبٌره داخل عبوات مؽلمه ، بجهة : 

عن  51167برلم  25105155، لٌد فى  15555.555دٌانا عادل دمحم السٌد دمحم صبرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 لسم-شمه-االول-شارع االسماعٌلٌه سابما محمود دروٌش حالٌا رشدى 20مركز تجمٌل وبٌوتى سنتر ، بجهة : 

عن خردوات ،  51165برلم  25105155، لٌد فى  12555.555ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم جمعه عزٌزى سالمه  ، تاج -  226

 لسم -(  1محل)  -ش النبى دانٌال  75بجهة : 

 51234برلم  25105151، لٌد فى  12555.555وائل مصطفى خمٌس مصطفى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 لسم -ابولٌر  -مدٌنه ضباط طوسون  - 1عمار  -نشاط ، بجهة : مسطح أ عن بٌع مستلزمات بحرٌه و تورٌدات فى مجال ال

عن مكتب  51236برلم  25105151، لٌد فى  25555.555دمحم عبدالعزٌز دمحم احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 لسم -مكتب  -ش الباب االخضر  25تصدٌر جمٌع منتجات جمهورٌه مصر العربٌه ، بجهة : 

، لٌد فى  15555.555دمحم جابر على دمحم ابوجمعه )ابوجمعه للبوٌات و الحداٌد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  220

 -الهانوفٌل امام محمصه بندق  -عن بٌع بوٌات و حداٌد و ادوات كهربائٌه ، بجهة : نهاٌه ش السالم  51102برلم  25105156

 لسم -محل 

عن بٌع مخلفات ،  51110برلم  25105156، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود دمحم دمحم فرؼلى  ،  -  235

 لسم -محل  -البٌطاش  -نهاٌه ش الورشه بجوار فرن صابر عبدالكافى  -بجهة : ش صابر عبدالكافى بجوار مسجد الشرش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  51267برلم  25105115، لٌد فى  155555.555محمود عبدالحكٌم محمود دمحم حمزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 لسم -النهضه بجوار ماركت ابوٌوسؾ  3مماوالت عامه و تورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : حارس 

عن  51270برلم  25105111، لٌد فى  12555.555اٌمان نصر رشوان نصر زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 لسم-محل -عبدالمادر لبلى  -الكوبرى الجدٌد خلؾ المزلمان مباشره صالون حالله ، بجهة : عبدالمادر بعد 

عن عرض وبٌع  51206برلم  25105110، لٌد فى  5555.555سمٌر دمحم عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

الدور االول  -دى بشر بحرى حالٌا )حسٌن سلٌمان سابما( سٌ 11ش  15مستلزمات طبٌه )ماعدا االدوٌه ومكوناتها ( ، بجهة : 

 لسم -محل  -المٌزان 

عن سوبر  51320برلم  25105125، لٌد فى  5555.555امٌن مختار امٌن حسٌن رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 لسم -محل  -جلٌم  -ش مصطفى ماهر مع رسمى باشا  11ماركت ، بجهة : 

عن اعمال  51362برلم  25105121، لٌد فى  155555.555أس ماله ،  دمحم المطب السٌد لطب  ، تاجر فرد ، ر -  235

 لسم -شمه  -ش الملعه الجدٌده امام مخازن عترٌس للحدٌد واالسمنت  3مساحٌه ومماوالت عامه ، بجهة : 

كتب عن م 51337برلم  25105121، لٌد فى  55555.555مارتٌنا رفعت فهمى روفائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 لسم -شمه  -االرضى  -الطابٌه خورشٌد  -رحالت ، بجهة : ش الوردانى 

عن تجهٌز  51354برلم  25105121، لٌد فى  15555.555شكرى زكى دمحم على بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 لسم -بمول جرٌن بالزا  k 111وتمدٌم ماكوالت ، بجهة : وحده رلم 

عن عموم  51412برلم  25105126، لٌد فى  555555.555س ؼبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شرٌؾ جبران لدٌ -  231

 لسم -شٌدى بشر  -ش البكباش العٌسوى  37، بجهة :  10والمجموعه  6من المجموعه  36استٌراد وتصدٌر فٌما عدا الفمره 

عن مكتب  51303برلم  25105125، لٌد فى  15555.555احمد عبدالحمٌد دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  230

 لسم -مكتب  -المبارى  -ش النظام  11رحالت ، بجهة : 

 25105121، لٌد فى  55555.555دمحم عبدالنبى لندٌل نبٌوه ) مكتب لندٌل للتورٌدات (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

ارض االرز امام مصطفى الحداد من شارع  4الضافة ، بجهة : عن تورٌدات صناعٌة مع جهات ملزمة بالخصم و ا 51341برلم 

 لسم -عمر 

عن مماوالت  51375برلم  25105122، لٌد فى  155555.555احمد دمحم حسنٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 لسم -محل  -االرضى  -السٌوؾ  -امام كارفور  -عمومٌه و استصالح اراضى ، بجهة : ش المدس من ش مصطفى كامل 

عن ورشه تصلٌح  51502برلم  25105151، لٌد فى  55555.555سالم صابر رجب سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 لسم -ورشه  -كاوتش ، بجهة : لرٌه الحرٌه اول المرٌه بجوار كوافٌر حازم 

عن  51154برلم  25105151، لٌد فى  55555.555ولٌد عبدالمنعم عبدالمادر امٌر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 لسم -محل  -االرضى  -ش الجالء فٌكتورٌا  21بٌع مالبس جاهزه حرٌمى )ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن  51510برلم  25105151، لٌد فى  15555.555مصطفى الشحات احمد دمحم السعودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 لسم -شمه  -فلمنج  -ش ؼانم عبدالرحٌم  6لٌموزٌن)ما عدا محافظات شمال وجنوب سٌناء( ، بجهة : مكتب لخدمه ال

عن معرض  51110برلم  25105154، لٌد فى  15555.555مونٌكا نبٌل نور رزق لالده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 لسم-لمح-سٌدى بشر بحرى-شارع جمال عبد الناصر 100ادوات صحٌه ، بجهة : 

عن سوبر  51124برلم  25105154، لٌد فى  21555.555فاطمه بؽدادى عبد هللا بؽدادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 لسم-1محل رلم -الهانوفٌل-ماركت ، بجهة : شارع ابو الشوارب

عن  51127برلم  25105154، لٌد فى  55555.555امل خمٌس جادالكرٌم ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 -ورشه  -شاطئ الصفا بجوار مسجد جوٌده  22.5ورشة تصنٌع مالبس ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : طرٌك مطروح كٌلو 

 لسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره منتجات  51141برلم  25105155، لٌد فى  35555.555فرد ، رأس ماله ،  ولٌد حسٌن فهمى دمحم  ، تاجر  -  241

 لسم -( ٌمٌن مدخل العمار 1محل ) -سٌدى بشر لبلى  -ؼذائٌه جمله ، بجهة : ش الشهٌد شعبان احمد اسماعٌل 

عن تصدٌر ،  51251برلم  25105157، لٌد فى  25555.555دمحم عبد العظٌم ابراهٌم ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  240

 لسم-محل-الدور االرضى-سٌدى بشر لبلى-السٌوؾ-الملن( 16برج منه هللا المتفرع من شارع الرٌاض ) 1بجهة : 

عن بٌع مالبس  51177برلم  25105156، لٌد فى  5555.555دمحم ٌوسؾ صدٌك عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 لسم -محل  -سفل الشهر العمارى حرٌمى ، بجهة : ش الجمهورٌه ا

عن مكتب  51255برلم  25105151، لٌد فى  15555.555محمود دمحم محمود دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 لسم - 2مدخل  3رحالت ، بجهة : مساكن الوردٌان االلتصادٌة بلون 

عن مكتب  51220برلم  25105157، لٌد فى  15555.555احمد سمٌر رشدى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 لسم-شمه-االول العلوى-الوردٌان-شارع ثابت بن لره 52رحالت ، بجهة : 

عن تصمٌم  51262برلم  25105115، لٌد فى  55555.555فرٌد احمد ابو الفتوح رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

-مكتب-طرٌك الحرٌه 361( ، بجهة :  4475بموجب موافمه امنٌه رلم -االنترنتبرامج جاهزه وشبكات ونظم الكترونٌه )فٌما عدا 

 لسم

عن بٌع  51356برلم  25105110، لٌد فى  15555.555منصور احمد عبد العزٌز عدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 لسم-محل-شارع الزهور المهاجرٌن 5اجهزه كهربائٌه ، بجهة : 

عن مصنع  51467برلم  25105121، لٌد فى  55555.555زٌتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اٌمان معوض دمحم -  255

 لسم -االرضى  -(  35ش لنال المحمودٌه مبنى رلم ) 445نسٌج ، بجهة : 

عن بٌع احذٌه  51416برلم  25105120، لٌد فى  5555.555امل عبدالصبور عمر كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 لسم -محل  -ه ، بجهة : ش الجمهورٌه امام الشهر العمارى مباشرة و بجوار محل العصٌر جاهز

، لٌد فى  5555.555حمدى عبد الجابر على دمحم)حمدى لبٌع االدوات الكهربائٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 لسم-محل-ه مطروح ملن/على حسن عسكراسكندرٌ 10.55ن  131عن بٌع ادوات كهربائٌه ، بجهة :  51324برلم  25105125

عن محمصه  51327برلم  25105125، لٌد فى  5555.555دمحم محمود فكرى دمحم الصؽٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 لسم - 2محل  -امام كوبرى المندره لبلى  -من ش ملن حفنى  631تنظٌم  10، بجهة : 

عن سوبر  51343برلم  25105121، لٌد فى  1555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حلمى دمحم صمر العمروسى  ، ت -  250

 لسم -محل  -منتزه ثالث  -ش المحمصه  -ماركت ، بجهة : عزبه محسن الكبرى 

عن بماله  51331برلم  25105121، لٌد فى  15555.555نجالء فتحى عبداالحد الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 لسم -محل  -الدور االرضى  -سٌدى بشر لبلى  -( متفرع من ش المنشاوى 656ش رلم ) 11:  عامه ، بجهة

عن بٌع  51347برلم  25105121، لٌد فى  25555.555دمحم حسٌن ابراهٌم حسٌن منسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 لسم -مول الحرٌه -سموحه  -ش فوزى معاذ  23خردوات ، بجهة : 

عن مكتب  51314برلم  25105125، لٌد فى  55555.555الدٌن متولى دمحم جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عماد -  262

 لسم -شمه -الثانى  -منتزه ثان  -ش البستان مندره بحرى  1دٌكورات ، بجهة : 

عن بٌع دواجن  51311برلم  25105125، لٌد فى  15555.555حسن دمحم السٌد تمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 لسم -محل  -فٌكتورٌا  -ش الدمحمٌه مع ش ابن منمذ  63مجمدة ، بجهة : 

عن تورٌدات  51516برلم  25105151، لٌد فى  5555.555دمحم عبدالحمٌد عباس على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 لسم-محل -الدور االرضى -ش العراق 7كهربائٌه وتركٌبات كهرباء ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  25105154، لٌد فى  5555.555ٌونس على على محمود شباره)مكتبه ٌونس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 لسم -( 2محل ) -بشاٌر الخٌر ؼٌط العنب  -بعد محول الكهرباء  16عن مكتبه ، بجهة : بلون  51116

عن  51424برلم  25105127، لٌد فى  21555.555  نجوى ابراهٌم الصؽٌر امام سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  266

 لسم -شمه  -االول علوى  -فلمنج  -ش مسجد المبانى  3مركز تجمٌل ، بجهة : 

عن  51421برلم  25105127، لٌد فى  155555.555فتحى بدرالدٌن عبدالؽفار ؼلوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 -محل ومٌزان  -االرضى  -برج تاور  -بحوض الدار وعرامه الكبٌر  -كامل  ش مصطفى 502معرض بٌع سٌرامٌن ، بجهة : 

 لسم

برلم  25105127، لٌد فى  15555.555سماح عوض شعبان احمد )سماح لخدمات النظافه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 لسم -محل  -الزواٌده  -خورشٌد  -ار للؽات عن خدمات نظافه ، بجهة : الرابعه الناصرٌه المدخل الثانى بجوار مدرسه الد 51441

عن بٌع  51436برلم  25105127، لٌد فى  3555.555سمٌر عادل دمحم احمد الفخرانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  260

 لسم -تعاونٌات سموحة ش مسجد حاتم  2ماكوالت سابمة التجهٌز ، بجهة : 

عن مصنع عبوات  51475برلم  25105121، لٌد فى  15555.555ماله ،   ولٌد دمحم سٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس -  275

 لسم -زاوٌه عبدالمادر  -بالستٌكٌه ، بجهة : ش المستعمره ش مصنع الزٌت خلؾ مؽسله سالم 

عن تورٌد  51164برلم  25105155، لٌد فى  15555.555جالل دمحم جالل دمحم المنٌاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 لسم-شارع االمل الحضره الجدٌده 35طع ؼٌار سٌارات ، بجهة : ل

برلم  25105156، لٌد فى  35555.555امل نصرى مرزوق المزنر )بٌوتى سنتر امل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

انوفٌل الرئٌسى امام عن بٌوتى سنتر و مستلزمات طبٌه )ماعدا االدوٌه و مكوناتها( و مستحضرات تجمٌل ، بجهة : ش اله 51115

 لسم -شمه  -برج السعٌد  -اعلى محل لاصد كرٌم  -الرٌتش هوم 

، لٌد فى  155555.555اٌه جمعه فارس ؼازى احمد )جمعه للمماوالت العمومٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 -لؾ مخازن شركه التجاره الخارجٌه خ -عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : ام زؼٌو بجوار نمطه المرور  51251برلم  25105157

 لسم -محل 

عن بوفٌه  51255برلم  25105151، لٌد فى  15555.555السٌد احمد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 لسم -محل  -العصافره بحرى  -ش حنفى االبٌض  26لتحضٌر و بٌع المشروبات الساخنه و البارده ، بجهة : 

عن حلوانى ،  51261برلم  25105115، لٌد فى  12555.555ابر عبده احمد سلطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ج -  275

 لسم -محل  -بجهة : ش العشرٌن امام صٌدلٌه الدعوه 

عن مكتب  51203برلم  25105110، لٌد فى  15555.555اشرؾ عباس دمحم دمحم عمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 لسم -محل  -الدور االرضى  -خلؾ االحمدى  -ابو ٌوسؾ لبلى  10.5ن  61رحالت ، بجهة : 

عن تورٌد مواد  51350برلم  25105110، لٌد فى  55555.555دمحم محمود احمد جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 لسم -شمه ٌسار الصاعد  -الدور السادس علوى  -ش عمل باشا سٌدى بشر لبلى  -504ؼذائٌه ، بجهة : من ش 

عن تورٌدات  51402برلم  25105120، لٌد فى  15555.555مجدى وهبه ممار بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 لسم-شمه-الخامس-سٌدى بشر لبلى 35عمر بن الخطاب متفرع من شارع شارع  31صناعٌه ، بجهة : 

عن  51356برلم  25105121، لٌد فى  5555.555الزهراء على عبدالعزٌز حسن كحله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  270

ش االندلس  3نه ، بجهة : مركز بٌع ادوٌه بٌطرٌه و لماحات و مستلزمات انتاج حٌوانى و دواجن و بٌع اسمان زٌنه و عصافٌر زٌ

 لسم - 3محل  -االرضى  -العجمى  -البٌطاش الرئٌسى  -و الحجاز 

عن حظٌره  51371برلم  25105122، لٌد فى  55555.555كرٌم ظرٌؾ موسى حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 لسم-حظٌره  -جوار الكنٌسه العال الشرلٌه المرٌه البٌضاء مهندسٌن ب 1مواشى تسمٌن وحالبه ، بجهة : طٌبه 



 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 مكتب  51330برلم  25105121، لٌد فى  15555.555مٌالد وثٌك زكى ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 -االول علوى -فوق سان ماٌكل لبٌع اكسسوارات المحمول  -عصافره لبلى ثان المنتزه  - 45من ش  23ش 1رحالت ، بجهة : 

 لسم -شمه

عن مالبس  51376برلم  25105122، لٌد فى  15555.555 عبد العزٌز ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل دمحم -  212

 لسم-شارع الشهٌد مصطفى حافظ 17جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ممر الجداوى خلؾ 

عن  51305برلم  25105125فى  ، لٌد 155555.555مصطفى على زكى رجب ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 لسم -محل  -امام مسجد الصابرٌن  -الهانوفٌل  -ش مسجد السالم  3مكتب مماوالت ، بجهة : 

، لٌد فى  12555.555مؤسسه الراؼب لتجاره االحذٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -دمحم حسن راؼب عبدالنبى  -  214

ش الجمهورٌه الرئٌسى امام مسجد التوبه والشهر العمارى جوار محالت  12 عن محل احذٌه ، بجهة : 51451برلم  25105125

 لسم -محل  -نجٌب للعصائر 

عن بسكوٌت  51505برلم  25105151، لٌد فى  15555.555مجدى مرسى عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 لسم -محل  -ماعه ش جمٌله بوحرٌد السٌوؾ ش 05وحلوٌات ومنتجات ورلٌه ، بجهة : 

عن ورشه  51155برلم  25105151، لٌد فى  55555.555انشراح سمعان فهمى عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 لسم-مخزن  -االرضى  -ش ابوبكر الصدٌك ناصٌه حضانه الصفا النموذجٌه  117تصنٌع موبٌلٌات وتشؽٌل معادن ، بجهة : 

عن  51120برلم  25105154، لٌد فى  15555.555احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود عطٌه اسماعٌل  -  217

 لسم-1شمه -االرضى-باكوس-شارع محطه السوق 151مصنع اظرؾ وكٌاس ورق ، بجهة : 

امه عن بماله ع 51122برلم  25105154، لٌد فى  15555.555مدحت عٌد دمحم عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لسم-محل-لبلى-سٌدى بشر-شارع مسجد الرحمن متفرع من شارع مسجد التائبٌن 7والبان ، بجهة : 

برلم  25105154، لٌد فى  12555.555بسام صافى محمود مراجع ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -بٌتزا بسام -  210

 لسم-ثروت-شارع عبد الحمٌد الدٌب 14عن بٌع بٌتزا ، بجهة :  51121

عن صٌدلٌه ، بجهة  51157برلم  25105155، لٌد فى  15555.555احمد سعد دمحم خٌرهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

 لسم -: الموظفٌن خلؾ مدرسه السالم للؽات و مصنع بٌبسى كوال 

عن  51426برلم  25105127ى ، لٌد ف 155555.555عبدالباسط عبدهللا احمد ابو درٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  201

 لسم -مماوالت عمومٌه ، بجهة : امتداد شارع مسجد المبارى 

 25105157، لٌد فى  15555.555الجمال لتورٌد االسمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -السٌد على عبد العزٌز الجمال -  202

 لسم-مكتب-شماعهالسٌوؾ -ارض صالح عٌد 7شارع  41عن تورٌد اسمان ، بجهة :  51252برلم 

، لٌد فى  155555.555احمد ابراهٌم سلٌمان محمود على ) احمد سلٌمان للبصرٌات (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  203

 لسم -امام كافٌترٌا ابو عمه طوسون  6مزلمان مع ناصٌة ش  25عن محل بصرٌات ، بجهة : ش  51235برلم  25105151

برلم  25105151، لٌد فى  15555.555ٌن )عادل تكس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل حنفى عبد هللا ٌس حس -  204

 لسم-شمه-زعربانه-شارع الكسانى 47عن مكتب مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة :  51257

 51455برلم  25105127، لٌد فى  15555.555عبد الرحمن على عبد الرازق حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  205

 لسم-11عن ورشه صنفره زجاج لحساب الؽٌر ، بجهة : شارع عبد النبى فرج المطعانى ن 

برلم  25105127، لٌد فى  25555.555ٌسرٌه مصطفى حسن فاضل اسماعٌل اباظه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  206

 لسم -( 352مكتب بشمه رلم ) -لثالث ا - 5برج  -وابور المٌاه  -ش جالل الدسولى  0عن تصدٌر ، بجهة :  51434

عن مكتب  51465برلم  25105121، لٌد فى  15555.555اٌمان عبدالرحمن احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  207

 لسم -مكتب  -ارضى  -المنتزه اول  -رحالت ، بجهة : خورشٌد ارض عبدالوهاب 



 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 نجار  51461برلم  25105121، لٌد فى  12555.555رد ، رأس ماله ،  ٌاسر دمحم عبدالمنعم حسن خلٌفه  ، تاجر ف -  201

 لسم -محل  -الدور االرضى  -ش زاوٌه حسٌن نصر  2باب وشبان ، بجهة : 

عن تصنٌع  51411برلم  25105120، لٌد فى  6555.555صالح عبده دمحم فرج الؽرٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  200

 لسم -ارضى  -: الصحراوى نجع العرجى خلؾ سٌرامٌن المعداوى اعالؾ الدواجن ، بجهة 

عن بٌع  51265برلم  25105115، لٌد فى  21555.555ماٌكل عبدالناصر زكرى بولس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 لسم -( 4محل ) -من ش اسكوت خلؾ ابراج مارسٌلٌا  15ش  1ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

 51225برلم  25105157، لٌد فى  25555.555لؽنى مصطفى دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى عبد ا -  351

 لسم-6شمه -االول العلوى-شارع مسجد المصبجى 24عن تصدٌر وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

عن بماله جافه  51224برلم  25105157، لٌد فى  155555.555ٌاسمٌن معتز دمحم بكٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 لسم -سموحه  -ش ادمون فرٌمون  14جٌالتى ، بجهة :  -وحلوٌات جافه وخضروات ولحوم مجمده ومٌاه ؼازٌه ومٌاه معدنٌه 

عن تمدٌم  51355برلم  25105110، لٌد فى  255555.555دمحم حسن دمحم ابو الفتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

داخل نفك سبورتنج الصؽرى ٌمٌن  75حضٌر السندوتشات ، بجهة : على البحر مباشرة امام عماره رلم المشروبات والماكوالت وت

 لسم -محل  -وٌسار الكورنٌش 

عن  51351برلم  25105110، لٌد فى  155555.555شحاته على شحاته حسن محجوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 لسم - 1شمه  -االرضى  -ٌه فٌكتورٌا ش رابعه العدو 21مماوالت عامه ، بجهة : 

عن  51216برلم  25105111، لٌد فى  75555.555عبدالرحمن انور دمحم ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 لسم - 3مبنى  -الدور االرضى  -المنشٌه الجدٌده  -المولؾ الجدٌد  20بوفٌه و وجبات سرٌعه ، بجهة : باكٌه رلم 

عن  51271برلم  25105111، لٌد فى  755555.555عمرو رمضان رمضان دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 لسم -شمه  -االرضى  -الوردٌان  -ش ثابت بن لره  61مكتب خدمات بحرٌه و ؼوص و تورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

عن عموم  51344برلم  25105121، لٌد فى  555555.555ماله ،   احمد عثمان الباز العشرى  ، تاجر فرد ، رأس -  357

-شارع الدر متفرع من شارع الرحمه 26( ، بجهة : عمار 10والمجموعه  6من المجموعه  36استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 لسم

عن  51156برلم  25105151، لٌد فى  5555.555شربات عبدالحمٌد عبدالؽنى رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

محل  -شارع ابراهٌم الطلخاوى  -محل عام لتحضٌر الماكوالت والمشروبات البارده والساخنه ، بجهة : الهانوفٌل لبلى عزبه عالم 

 لسم -

عن مخبز  51142برلم  25105155، لٌد فى  15555.555دمحم فتحى فرؼلى عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  350

 لسم -ش سوق المعمورة البلد  5ر ، بجهة : شامى ح

عن بٌع  51150برلم  25105155، لٌد فى  15555.555احمد مصطفى رمضان حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 لسم -لشوع  -منظفات ، بجهة : نجع العرجى 

برلم  25105155، لٌد فى  15555.555اسماء عاطؾ عبدالعزٌز عبدالعزٌز عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 لسم -محل  -ش منٌره توفٌك كشن  13عن خردوات ، بجهة :  51141

عن تجاره  51417برلم  25105126، لٌد فى  1555555.555حمدى محمود احمد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

بنجر السكر  -جهة : ٌسار البنزٌنه بجوار كوبري المرٌه المركزٌه البذور واالسمده والحاصالت الزراعٌه والمستلزمات الزراعٌه ، ب

 مكتب -ارضى  -

عن ورشه  51422برلم  25105126، لٌد فى  25555.555امانى ٌوساب فرج هللا ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 لسم -حل ش مسجد لطب سٌدى بشر لبلى م 3مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  51425برلم  25105127، لٌد فى  5555.555سارا احمد جمال الدٌن احمد الكاشؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

تجارة المالبس ) ماعدا المالبس العسكرٌة ( واالكسسوارات الحرٌمى ، بجهة : الرابعة الناصرٌة شرق سموحة المدخل االول مدخل 

 لسم -مدرسة اللؽات 

عن حفظ  51105برلم  25105156، لٌد فى  15555.555لٌلى فتحى فتح هللا دمحم حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 لسم-الدور االرضى-شارع الشٌخ طه الفشنى من شارع احمد ابو سلٌمان 25وتبرٌد وتجمٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

برلم  25105151، لٌد فى  55555.555فرد ، رأس ماله ،   مرٌم ٌوسؾ ابراهٌم خلٌل )مرٌم للرحالت(  ، تاجر -  316

 -شمه  -االول  -امام مستشفى بٌت الرحمه  -العامرٌه لبلى السكه الحدٌد  -عن مكتب رحالت ، بجهة : زاوٌه عبدالمادر  51237

 لسم

عن ادارة كافٌترٌا  51241لم بر 25105151، لٌد فى  5555.555مروه السٌد دمحم الزؼبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 لسم -محل  -ابولٌر  -ش رمسٌس  16، بجهة : 

عن معرض مالبس )ما  51107برلم  25105157، لٌد فى  15555.555ٌس دمحم ٌس طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 لسم-محل-ارضى-خلؾ مدرسه المندره 246عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن مكتب  51415برلم  25105120، لٌد فى  35555.555 محمود السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هبه احمد دمحم -  310

 لسم-محل-المبارى-شارع صالح مجدى 21تورٌدات مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن  51474برلم  25105121، لٌد فى  55555.555صابرٌن شحاته محمود ابراهٌم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 لسم - 3محل  -سٌدى بشر  -ش احمد بركات من جمال عبدالناصر  73كوافٌر ، بجهة : 

عن تورٌد مالبس  51472برلم  25105121، لٌد فى  55555.555امٌره دمحم حجاج سعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 لسم-عصافره-شارع ملن حفنى 12جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

، لٌد فى  15555.555عادل ابراهٌم محمود حسن)العادل لكمالٌات واكسسورات السٌارات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 -تنظٌم ترعه المحمودٌه  وامتداد ش االلحوان  130عن بٌع كمالٌات ولطع ؼٌار السٌارات ، بجهة :  51406برلم  25105120

 لسم - 4محل  -االرضى 

عن مخبز شامى  51210برلم  25105111، لٌد فى  15555.555ٌد عبدالعال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماهر الس -  323

 لسم -محل  -خلؾ مدرسه عباس حلمى ش ابوبكر الصدٌك  1، بجهة : بوابه 

ن بماله ع 51201برلم  25105110، لٌد فى  15555.555سامى رحومه مساعد رحومه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 لسم -محل  -مدخل لرٌه سالح المهندسٌن  34جافه ، بجهة : سٌدى كرٌر 

 51357برلم  25105110، لٌد فى  21555.555احمد حسان احمد اسماعٌل)بوفٌه حسان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 لسم -محل  -طوسون  25من ش  1عن بوفٌه ، بجهة : ش 

عن بماله ،  51335برلم  25105125، لٌد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    سحر رشاد ابراهٌم محمود -  326

 لسم-محل-ثان العامرٌه-بجهة : عزبه العراوى

عن مكتب رحالت ،  51316برلم  25105125، لٌد فى  15555.555حسنى دمحم دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

 لسم -مكتب  -االرضى  -الحضره  -ش الفٌروز  16بجهة : 

عن عموم  51361برلم  25105121، لٌد فى  555555.555حسن صمر حسن الهشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

-شارع احمد ابو سلٌمان شمه اول علوى 153( ، بجهة : 10والمجموعه  6من المجموعه  36استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 لسم-السٌوؾ

عن معرض  51353برلم  25105121، لٌد فى  12555.555دمحم زعتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى سعد  -  320

 لسم -محل  -سٌدى بشر  -ش دمحم ٌوسؾ ؼالى  64موبٌلٌا ، 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 تركٌب  51311برلم  25105125، لٌد فى  25555.555دمحم عجمى دمحم عجمى سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 -خلؾ سور الشرطه العسكرٌه  -طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى  35هربائٌه مع جهات ملزمه بالخصم ، بجهة : ن اعمال ك

 لسم - 1شمه  -االول علوى 

عن  51454برلم  25105125، لٌد فى  555555.555ماجد مجدى زٌاده صلٌب جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

-45متفرع من شارع  35( ، بجهة : شارع 10والمجموعه  6من المجموعه  36دا الفمره عموم االستٌراد والتصدٌر )فٌما ع

 لسم-عصافره لبلى

عن مكتب  51306برلم  25105125، لٌد فى  15555.555السٌد على البدرى دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 لسم -محل  -ود عزبه الموظفٌن رحالت ، بجهة : رابع ش شمال من ش دمحم البنا امام فرن ابومحم

عن مكتب  51307برلم  25105125، لٌد فى  15555.555سعد جابر سعد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 لسم -محل  -ش دمحم متولى الشعراوى عزبه الموظفٌن  6رحالت ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  51367برلم  25105122، لٌد فى  155555.555عمرو بشٌر السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 لسم -محل  -ش العٌسوى مٌامى  35جاهزه رجالى )ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن لوازم  51312برلم  25105125فى ، لٌد  12555.555هند على دمحم على العو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 لسم -ش ملن حفنى بجوار صٌدلٌة فرحات المندرة بحرى  25كافٌهات ، بجهة : 

عن محل عام  51366برلم  25105122، لٌد فى  15555.555حنان عاطؾ دمحم كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

ش البٌطاش امام عمر افندى و سنترال  111لمٌاه الؽازٌه ، بجهة : لتحضٌر و بٌع المشروبات و المأكوالت و بٌع السجائر و ا

 لسم -محل  -الدور االرضى  -عماره االمل  -البٌطاش 

عن بماله ،  51457برلم  25105126، لٌد فى  15555.555احمد مصطفى على حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

 لسم -محل  -محل بكومباوند حى العروبه  -مٌامى الجدٌده  -ش حى العروبه متفرع من ش المدارس  2بجهة : 

عن  51506برلم  25105151، لٌد فى  2555.555اسالم محمود نادر عبدالعزٌز احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 لسم -شمه  -ش هبه سعٌد امام وٌدوس الهانوفٌل الدور االرضى  14تعبئه مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  51113برلم  25105154، لٌد فى  15555.555ج دمحم امٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فرا -  330

 لسم -محل  -االرضى  -باكوس  -ش مصطفى كامل  140رجالى ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  51415برلم  25105126ى ، لٌد ف 25555.555ارسانى فرٌد فؤاد تادرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 لسم -محل -سٌدى بشر  -ش خلٌل حماده  31جاهزه ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن ورشه  51425برلم  25105126، لٌد فى  25555.555شٌرٌن فؤاد بشاى سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 لسم -دورمٌزان  -برج االمٌر  -الفلكى  -عزبه زلزوق  -بجهة : ش السالم تصنٌع مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، 

عن  51443برلم  25105127، لٌد فى  15555.555احمد سمٌر دمحم على عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 لسم -محل  -السٌوؾ شماعه  -ش صالح الدٌن  3اكسسوارات موباٌالت ، بجهة : 

عن نجاره  51447برلم  25105127، لٌد فى  15555.555نبى توفٌك اٌوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى عبدال -  343

 لسم -بسٌطه ، بجهة : الهانوفٌل بحرى ش عٌد مبرون امام مسجد االٌمان محل 

بٌع مالبس  عن 51464برلم  25105121، لٌد فى  12555.555دمحم دمحم فتحى طه امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 لسم - 3محل  -ؼٌط العنب  -ش الرند  76جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن  51511برلم  25105151، لٌد فى  155555.555حسٌن دمحم مبرون دمحم شهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 -محل  -الدولى  45ش  -عزبه الشامى  -سٌده عائشه ش بجوار مدرسه ال 3مماوالت عامه و تورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

 لسم



 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 تورٌد  51105برلم  25105156، لٌد فى  255555.555دمحم مصطفى خمٌس الدلاق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 لسم-سٌدى بشر-1557شارع تنظٌم شارع  10مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن تطرٌز  51161برلم  25105155، لٌد فى  21555.555نظٌر حناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   امٌر عادل -  347

 لسم-المتفرع من شارع معسكر البحرٌه 0بالكمبٌوتر ، بجهة : امام شارع 

ورشه عن  51461برلم  25105121، لٌد فى  25555.555ابراهٌم لطفى دمحم محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 لسم -شمه  -االرضى  -الحضره الجدٌده  -ش الجمٌل من السادات  7خٌاطه ، بجهة : 

عن بٌع  51470برلم  25105120، لٌد فى  12555.555امجد زكرٌا جرجس رزق هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  340

 -( 4محل ) -سكندر االكبر و ناصٌه هٌرودٌت ش اال 127تجهٌزات و مستلزمات مطابخ الفنادق و المطاعم و الكافٌهات ، بجهة : 

 لسم

 51407برلم  25105120، لٌد فى  12555.555عبدالعزٌز دمحم عبدالمجٌد دمحم الدرشاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 لسم -محل  -خورشٌد  -ش السماح من ش النصر  -عزبه النخٌل  - 14رلم  -ش النخل العمومى  14عن صالون حالله ، بجهة : 

عن  51404برلم  25105120، لٌد فى  155555.555مارٌنا سامى طانٌوس مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 لسم -شمه  -الرابع  -ش شكور هندى مول سنتر   15 4تمدٌم خدمات لوجٌستٌه فى مجال النمل الدولى ، بجهة : نموذج 

عن بٌع علب  51413برلم  25105120، لٌد فى  15555.555فرد ، رأس ماله ،   صالح احمد ابراهٌم الجمل  ، تاجر -  352

 لسم -ش النسفى امام مستشفى المبره  3بالستٌن واكٌاس ، بجهة : 

عن مستلزمات  51170برلم  25105156، لٌد فى  15555.555حسن السٌد حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 لسم -محل  -الدور االرضى  -الهانوفٌل  -عمارة زهرة سعدهللا  -ش مسجد رضوان  23ات ، بجهة : كمبٌوتر و تصوٌر مستند

عن كافٌترٌا ،  51231برلم  25105151، لٌد فى  5555.555شرٌؾ حسن السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 لسم -محل  -زاوٌه عبدالمادر  -راعى امام سعٌد ال -بجهة : ش المستعمره بجوار رومانى البطل بعد الكنٌسه 

برلم  25105151، لٌد فى  25555.555فؤاد تن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -احمد فؤاد على سلٌمان ابو النور  -  355

-طرٌك الحرٌه 301عن بٌع وتركٌب كامٌرت المرالبه ومستلزماتها )ما عدا الكامٌرت الالسلكٌه واالنترنت( ، بجهة :  51251

 لسم-3محل -االرضى-ى كامل عماره الفنارمصطف

عن  51217برلم  25105111، لٌد فى  255555.555رمضان مرسى مرسى دمحم سمٌطه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 لسم -شمه  -االرضى  -بٌانكى البٌطاش  15مماوالت عمومٌه ، بجهة : اول ش 

عن مكتبه  51200برلم  25105110، لٌد فى  1555.555ر فرد ، رأس ماله ،  السٌده الماظ السٌد عبدالمادر امام  ، تاج -  357

 لسم -ش العروبه من ش الزهور الحضره الجدٌده 41، بجهة : 

عن بٌع  17616برلم  25105111، لٌد فى  15555.555جمال حافظ ٌونس مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

لسم باب شرق  4كامب شٌزار الدور الخامس ؼرفه بالشمه رلم -شارع طٌبه  44جهة : وتؽٌٌر زٌوت واكسسوارات السٌارات ، ب

 2514/11/27وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه /مماوالت متكامله وتورٌدات فى مجال النشاط 

 عن بٌع 17616برلم  25105111، لٌد فى  15555.555جمال حافظ ٌونس مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  350

وتارٌخ افتتاح المحل -ونشاطه/ورشه نجاره-كامب شٌزار محل -شارع فالوس  25وتؽٌٌر زٌوت واكسسوارات السٌارات ، بجهة : 

 لسم-2511/1/22فى 

عن بٌع  17616برلم  25105111، لٌد فى  15555.555جمال حافظ ٌونس مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 لسم-كامب شٌزار-شارع زكرٌا ؼنٌم 01رات ، بجهة : وتؽٌٌر زٌوت واكسسوارات السٌا

عن  51515برلم  25105151، لٌد فى  15555.555سماح مصطفى حامد احمد عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 لسم -ش جعفر باشا  27ضبط ابواب سٌارات ، بجهة : 



 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

 25105154، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   ٌاسر منصور ٌسٌن عفٌفى )صٌدٌلٌه د / ٌاسر عفٌفى(  ، -  362

 لسم -محل  -االرضى  -ابوسلٌمان  -ش شعوط من شارع الفتح  15عن صٌدٌله ، بجهة :  51115برلم 

عن  51504برلم  25105151، لٌد فى  15555.555دمحم دمحم فرٌد دمحم بدوي المراكبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 لسم -شمه -الوردٌان  -ش ام السلطان  34تورٌد مستلزمات طبٌه )ماعدا االدوٌه ومكوناتها ( ، بجهة : 

عن بٌع  51123برلم  25105154، لٌد فى  5555.555خمٌس رجب خمٌس مجاور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 لسم-محل-برج العرب الجدٌده-بجوار بنن التعمٌر واالسكان 33سوق الزهور محل  0مج -وتورٌد خردوات ، بجهة : برج العرب

ت عن تورٌدا 51147برلم  25105155، لٌد فى  15555.555حسن محمود دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 لسم -شمه  -السادس  -درباله  -ش فوزى العسال من ش السالم  2عمومٌه فى مجال مواد بناء وكهرباء وادوات مكتبٌه ، بجهة : 

عن  51140برلم  25105155، لٌد فى  15555.555دمحم فتحى عبده عبد هللا شوشان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 لسم-ره الهاللتنظٌم حا 25تطرٌز ، بجهة : عمار رلم 

عن تخمٌر  51416برلم  25105127، لٌد فى  5555.555جمال دسولى خلٌفه بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

 لسم-الحضره البحرٌه  -ش الشٌخ سعدى  31البان ، بجهة : 

عن بٌع لوازم  51155م برل 25105155، لٌد فى  15555.555حماده احمد على حماده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 لسم-شارع محمود فهمى 53السبوع واالفراح واعٌاد المٌالد ، بجهة : 

عن بماله ،  51172برلم  25105155، لٌد فى  5555.555فاطمه شاكر دمحم عوض هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  360

 لسم-محل-شارع التٌن المعموره البلد امام مدرسه الفارولٌه 33بجهة : 

عن تخمٌر  51416برلم  25105127، لٌد فى  5555.555جمال دسولى خلٌفه بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

 -بماله عامه والبان / راس ماله-لسم باب شرق/نشاطه-الحضره البحرٌه -ش الشٌخ سعدى ناصٌه ابن الجصاص  31البان ، بجهة : 

5555 

عن  51437برلم  25105127، لٌد فى  12555.555جار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد فاروق دمحم ابراهٌم الن -  371

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  -تمسٌم الفضالى  45توزٌع مواد ؼذائٌه جمله ، بجهة : لطعه 

عن تجاره  51440برلم  25105127، لٌد فى  25555.555مرلص وهبه فهمى كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

 لسم-شارع االسناوى 2لفاكهه والخضروات بالتجزئه والتصدٌر ، بجهة : ا

عن خردوات ،  51451برلم  25105121، لٌد فى  15555.555احمد دمحم سٌد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  373

 لسم -بولكلى  -ش الطٌار احمد مسعود  72بجهة : 

 51412برلم  25105120، لٌد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    اسالم ممدوح بسٌونى عبدالخالك حسن -  374

 لسم -محل  -الالجٌتٌه  -ش ابن زهٌر  10عن بٌع و تجاره المواد الؽذائٌه جمله و تجزئه ، بجهة : 

به ، بجهة : عن مكت 51405برلم  25105120، لٌد فى  15555.555دمحم احمد دمحم مندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

 لسم -( 1محل ) -االرضى  -ش الفٌومى من ش وٌنجت بجوار بى تن سٌدى جابر  33

عن تجاره  51255برلم  25105157، لٌد فى  15555.555عمرو ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  376

 لسم-حلم-ارضى-شارع مدٌنه فٌصل الدور االرضى  44لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : 

عن اصالح  51212برلم  25105157، لٌد فى  21555.555اسالم عبدالسالم مرسً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  377

 -الدور االرضى  -العصافره لبلى  -خلؾ ابراج االطباء  -من ش الصفا و المروه  35ش 3اجهزه كهربائٌه ، بجهة : رلم 

عن  51115برلم  25105156، لٌد فى  25555.555لبراوى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم دمحم احمد البراوى )بن ا -  371

 لسم -محل  -الهانوفٌل  - 17.5مطحنه ومحمصه بن ، بجهة : ش هٌبه سعٌد ن 



 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 بماله  51214برلم  25105157، لٌد فى  15555.555عبدالمحسن السٌد على الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  370

 لسم -بجوار موبٌلٌات الشرلاوى  -و منتجات االؼذٌه و االلبان ، بجهة : عزبه المراؼى بناحٌه للعه الجناٌنى  جافه

عن  51247برلم  25105151، لٌد فى  12555.555ادهم فاٌز احمد فؤاد دمحم رٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

اء و ادوات مكتبٌه وادوات نظافه وٌونٌفورم مالبس رسمٌه )ماعدا المالبس تورٌدات فى مجال الصناعه و مواد ؼذائٌه و ادوات بن

 لسم -شمه  -سموحه  -برج االمٌر  353العسكرٌه( ، بجهة : 

 51235برلم  25105157، لٌد فى  155555.555اسامه منصور عبد العاطى عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 لسم-1شمه -الحادى عشر-لنال المحمودٌه ؼٌط العنب 117ات ، بجهة : عن مكتب تورٌد لطع ؼٌار سٌار

عن  51253برلم  25105151، لٌد فى  155555.555ودٌع مبارن جرٌس عبد المسٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 لسم-العجمى-الهانوفٌل-كافٌترٌا ومطعم ، بجهة : لرٌه الكنارى

عن  51271برلم  25105115، لٌد فى  15555.555رى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  انور السٌد انور احمد الخضٌ -  313

 لسم-رأس التٌن-شارع تٌمور 14تورٌد طرح ، بجهة : 

عن بٌع  51205برلم  25105110، لٌد فى  255555.555احمد دمحم محمود كرٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 لسم -مكتب  -ش دارا  52رٌه ( ، بجهة : مالبس جاهزه )ماعدا المالبس العسك

عن بٌع  51312برلم  25105110، لٌد فى  15555.555حسن ابراهٌم خلٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 لسم-محل-الحضره الجدٌده-شارع المعز من التوحٌد 1مالبس رجالى )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن  51325برلم  25105125، لٌد فى  155555.555عوض عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سمر عبدالمنعم -  316

 -وادى الممر  -ش عباد الرحمن  7تورٌدات عمومٌه فى مجال نشاط الطلمبات و الضواؼط و الخراطٌم و لطع الؽٌار ، بجهة : 

 لسم -محل  -الدور االرضى 

عن بٌع ستائر  51336برلم  25105121، لٌد فى  155555.555، رأس ماله ،   محمود دمحم احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد -  317

 لسم -ارض شاكوس  -ش ابراهٌم حسن بجوار مصنع عدلى مكارى  21 - 1770و مفروشات و تجهٌز كوش افراح ، بجهة : 

عن بازار ،  51355برلم  25105121، لٌد فى  12555.555دمحم عبدالوهاب على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 لسم -محل  -الراس السوداء  -بجهة : نهاٌه ش احمد عبدالوهاب امام كوبرى اسكندر 

عن  51372برلم  25105122، لٌد فى  555555.555السحٌمى  لالستٌراد والتصدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  310

 - 45من ش  35ش عمر المختار من ش  25( ، بجهة : 6المجموعه من  36و الفمره  10استٌراد و تصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

 لسم -شمه  -السابع  -العصافره لبلى 

عن مكتب  51456برلم  25105125، لٌد فى  155555.555ابتسام فوزى مصطفى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  305

 لسم-ارع شمال بعد شارع مصطفى كاملاشؽال بحرٌه )عدا المماوالت البحرٌه( ، بجهة : عزبه تورٌل اول ش

عن بٌع  51302برلم  25105125، لٌد فى  55555.555محمود دمحم عبدالمنعم عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  301

 لسم -شمه  -الثانى  -ش الؽزالى  13مراتب و مفروشات ، بجهة : 

عن سوبر  55775برلم  25105111، لٌد فى  1555.555احمد عاطؾ كمال دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  302

 لسم-2محل رلم -شارع الحجاز مع حلمى بهجت بدوى االبراهٌمٌه 24ماركت ، بجهة : 

عن سوبر  55775برلم  25105111ى ، لٌد ف 1555.555احمد عاطؾ كمال دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  303

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/خردوات-1محل رلم -شارع الحجاز مع حلمى بهجت بدوى االبراهٌمٌه 24ماركت ، بجهة : 

 لسم-2510/7/15

عن بٌع  51315برلم  25105125، لٌد فى  5555.555حسن صالح اسماعٌل البصال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  304

 لسم -عزبة سكٌنة  0ش  4ر ، بجهة : طٌو



 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 مخبز شامى ،  51331برلم  25105125، لٌد فى  5555.555عاطؾ بخٌت دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  305

 لسم-أول اكتوبر الرئٌسى امام ارض بنن مصر 10بجهة : 

 25105125، لٌد فى  15555.555، رأس ماله ،   هشام عبدالفتاح حسٌن لاسم )لاسم للتخلٌص الجمركى(  ، تاجر فرد -  306

ارض معلمٌن  -ش الصفا  -بحرى الطرٌك  22.5ن  -عن تخلٌص جمركى ، بجهة : طرٌك اسكندرٌه مطروح  51310برلم 

 لسم - 2محل  - 41لطعه  -مصر الجدٌده 

عن  51340برلم  25105121 ، لٌد فى 15555.555احمد دمحم اسماعٌل على مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  307

طرٌك الحرٌه اتحاد مالن زهره جلٌم بجوار مدخل مستشفى الجهاز  513 -عرض وبٌع مستلزمات الدٌكور ، بجهة : عماره ب 

 لسم -شمه  -االرضى  -الهضمى 

عن  51375برلم  25105122، لٌد فى  55555.555دمحم حسٌن احمد ٌوسؾ عبد البارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  301

 لسم-عزبه الموظفٌن-بٌع منظفات وكٌماوٌات منظفات ، بجهة : شارع الشٌخ دمحم متولى الشعراوى

عن  51455برلم  25105125، لٌد فى  155555.555عزه الضوى على عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  300

 لسم-( ، بجهة : شارع الحلوجىمخلفات سفن وتورٌدات بحرٌه واشؽال بحرٌه)عدا المماوالت البحرٌه

برلم  25105126، لٌد فى  5555.555طارق دمحم عثمان صالح )الطارق للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 لسم -شمه  -  1ش الفتح متفرع من ش فضه بوابه  76عن مكتب رحالت ، بجهة :  51450

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ـــــــــــــــــ  ـــــ  

 

برلم  25105155،لٌدت فى  25555.555دمحم دمحم لبٌصى وشرٌكه   شركة  ،  ورشه تشكٌل وتورٌد معادن  ،رأس مالها    -  1

-محل-، عن ورشه تشكٌل وتورٌد معادن ، بجهة : عبد المادر شارع الترعه امام الكوبرى الجدٌد بجوار محول الكهرباء 51136

 لسم

دمحم على حسن وشركاها   شركة  ،  المٌام بأعمال المماوالت العامه والتورٌدات فى مجال النشاط  ،رأس مالها    امٌره -  2

، عن المٌام بأعمال المماوالت العامه والتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة :  51155برلم  25105155،لٌدت فى  155555.555

 لسم-شمه-االول علوى-شارع االمٌر حسٌن 7

احمد السٌد محمود ادم وشركاه )ادم جروب للتشٌد والبناء(   شركة  ،  التشٌد والبناء واالستثمار العمارى  ،رأس مالها    -  3

شارع مصطفى  43، عن التشٌد والبناء واالستثمار العمارى ، بجهة :  51345برلم  25105121،لٌدت فى  155555.555

 لسم-ابو لٌر-كامل

، عن جزاره  51256برلم  25105151،لٌدت فى  25555.555كاه   شركة  ،  جزاره  ،رأس مالها   احمد دمحم حسن وشر -  4

 لسم-مصطفى كامل-محل رلم ) و ( عمارات الظباط شارع احمد شولى 4، بجهة : العمار رلم 

،رأس مالها   شركه اٌهاب احمد عباس ٌوسؾ وشرٌكه   شركة  ،  تجاره االدوات الصحٌه والتوكٌالت التجارٌه   -  5

طرٌك  315، عن تجاره االدوات الصحٌه والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة :  51243برلم  25105151،لٌدت فى  15555.555

 لسم-مصطفى كامل-الحرٌه

السعٌد للتجاره والتورٌدات )احمد سعٌد الراشدى وشرٌكه(   شركة  ،  تصدٌر وتورٌدات عامه )اؼذٌه واسمده(  ،رأس مالها    -  6

شارع اسكوت  16، عن تصدٌر وتورٌدات عامه )اؼذٌه واسمده( ، بجهة :  51333برلم  25105125،لٌدت فى  15555.555

 لسم-1)مٌامى الجدٌده(عمار رلم 

احمد عبده السٌد دمحم جمعه وشركائه   شركة  ،  المٌام باالعمال الكهرومٌكانٌكٌه والتورٌدات فى مجال النشاط واعمال تركٌب  -  7

، عن المٌام باالعمال  51460برلم  25105121،لٌدت فى  5555.555انه انظمه مكافحه الحرٌك و االطفاء  ،رأس مالها   وصٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الكهرومٌكانٌكٌه والتورٌدات فى مجال النشاط واعمال تركٌب وصٌانه انظمه مكافحه الحرٌك و االطفاء ، بجهة : الشمه الكائنه 

 لسم -منتزه اول -ل متفرع من جمٌله بوحرٌد ولٌم هو 2بالدور االول بالعمار رلم 

،لٌدت فى  51555.555مجدى سمٌر واحمد لطفى وشرٌكهما لعموم التصدٌر   شركة  ،  عموم التصدٌر  ،رأس مالها    -  1

 لسم-4شمه  16ابراج الظهران الدور -أ شارع كفر عبده 51، عن عموم التصدٌر ، بجهة :  51114برلم  25105154

،لٌدت فى  55555.555على حسن رٌحان وشرٌكها   شركة  ،  تصنٌع الجلود وتصدٌرها  ،رأس مالها    امانى -  0

 لسم-الحضره الجدٌده-شارع النرجس الصبحٌه 13، عن تصنٌع الجلود وتصدٌرها ، بجهة :  51355برلم  25105121

،لٌدت فى  15555.555وست  ،رأس مالها   مطعم دجاج بروست )دمحم ٌاسٌن حسن وشرٌكه(   شركة  ،  مطعم دجاج بر -  15

 لسم-شارع مسجد سٌدى بشر بحرى 47، عن مطعم دجاج بروست ، بجهة :  51255برلم  25105157

،لٌدت فى  55555.555دمحم احمد ابراهٌم احمد وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات اثاث ومفروشات  ،رأس مالها    -  11

شمه  -عزبه الملعه  -ش البستانى  -ث ومفروشات ، بجهة : ارض بثٌنه الطوٌل ، عن تورٌدات اثا 51101برلم  25105156

 لسم -العواٌد  -بالدور االرضى 

دمحم السٌد مسعود على وشركاه   شركة  ،  تجاره المواتٌر والمعدات الثمٌله والسٌارات وتأجٌر المعدات والتصدٌر  ،رأس  -  12

، عن تجاره المواتٌر والمعدات الثمٌله والسٌارات وتأجٌر المعدات  51132لم بر 25105154،لٌدت فى  155555.555مالها   

 لسم-فرع مرؼم-لبلى الطرٌك الصحراوى شارع مؤسسه الكهرباء بجوار شركه الكهرباء 24.5والتصدٌر ، بجهة : الكٌلو 

النشاط  ،رأس مالها   رمضان محمود سلٌم على وشركاه   شركة  ،  المماوالت العامه والتورٌدات فى مجال  -  13

، عن المماوالت العامه والتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : برج العرب  51204برلم  25105110،لٌدت فى  655555.555

 برج العرب-المدٌم بجوار السكه الحدٌد بجوار مدرسه خالد بن الولٌد الخاصه

برلم  25105121،لٌدت فى  5555.555ت  ،رأس مالها   مفروشات امال احمد دمحم وشرٌكها   شركة  ،  بٌع مفروشا -  14

 لسم-المبارى-شارع المكس 151، عن بٌع مفروشات ، بجهة :  51455

شركه المعالى للتعلٌم باالسكندرٌه )زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى الحمامى وشركاه(   شركة  ،  الامه وتشؽٌل مدرسه للتعلٌم  -  15

، عن الامه وتشؽٌل  51371برلم  25105125،لٌدت فى  4555.555الثانوى  ،رأس مالها   الخاص فٌما ال ٌجاوز التعلٌم 

 لسم-السٌوؾ شماعه-مدرسه للتعلٌم الخاص فٌما ال ٌجاوز التعلٌم الثانوى ، بجهة : شارع محمود سامى البارودى

ا المالبس العسكرٌه(  ،رأس مالها   احمد اشرؾ برهان طاٌع وشرٌكه   شركة  ،  توزٌع وبٌع المالبس الجاهزه)ما عد -  16

 37، عن توزٌع وبٌع المالبس الجاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة :  51351برلم  25105110،لٌدت فى  11555.555

 لسم-المبارى-شارع االمام متفرع من شارع االٌمان

عاطؾ عبد المسٌح فرج مسٌحه وشرٌكه)سٌرٌل لالعمال الجمركٌه(   شركة  ،   اعمال التخلٌص الجمركٌه  ،رأس مالها    -  17

أ تنظٌم شارع زلاق  2، عن اعمال التخلٌص الجمركٌه ، بجهة : العمار رلم  51176برلم  25105156،لٌدت فى  5555.555

 لسم-سابا باشا-المهندس

 25105151،لٌدت فى  25555.555حمد وشركاه   شركة  ،  صٌانات مٌكانٌكٌه وكهربائٌه  ،رأس مالها   خالد حسن ا -  11

 لسم-على الطرٌك العمومى 1-2، عن صٌانات مٌكانٌكٌه وكهربائٌه ، بجهة : ابٌس  51231برلم 

 25105110،لٌدت فى  15555.555حلوٌات/احمد دمحم حسٌن على وشرٌكه   شركة  ،  محل بٌع هرٌسه  ،رأس مالها    -  10

 -لبلى طرٌك اسكندرٌه مطروح بجوار فندق العمده 25الكائن ن  1، عن محل بٌع هرٌسه ، بجهة : المحل رلم  51352برلم 

 25105127،لٌدت فى  55555.555هشام حسان سرحان على وشركاه   شركة  ،  عموم اعمال التصدٌر  ،رأس مالها    -  25

 لسم -ابو ٌوسؾ  -اول ٌمٌن من شارع الفرن )مخبز الشندوٌلى (  11م اعمال التصدٌر ، بجهة : ن ، عن عمو 51441برلم 

 25105127،لٌدت فى  155555.555رضا فتحى وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عمومٌه واستثمار عمارى  ،رأس مالها    -  21

 لسم -ابٌس  -المرٌه العاشره  -الدائرى ، عن مماوالت عمومٌه واستثمار عمارى ، بجهة : الطرٌك  51432برلم 



 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

هناء جابر وشرٌكتها   شركة  ،  النمل بالسٌارات وخدمات النمل الدولى وعموم التصدٌر والتخلٌص للجمركى  ،رأس مالها    -  22

ٌص ، عن النمل بالسٌارات وخدمات النمل الدولى وعموم التصدٌر والتخل 51211برلم  25105111،لٌدت فى  255555.555

 لسم-1مكتب رلم -شارع جالل الدسولى-برج اركادٌا-16للجمركى ، بجهة : الطابك االول علوى بالعمار رلم 

،لٌدت فى  15555.555حسام بٌومى وشرٌكه   شركة  ،  تصنٌع االدوات المنزلٌه من البالستٌن  ،رأس مالها    -  23

الطرٌك  16.5الستٌن ، بجهة : عبد المادر مرؼم الكٌلو ، عن تصنٌع االدوات المنزلٌه من الب 51345برلم  25105121

 لسم-بجوار مصنع فارو-الماهره-الصحراوى االسكندرٌه

البركه ماركت)احمد فاروق ابراهٌم دمحم بركات وشرٌكته امال حسٌن حسٌن ؼنٌم(   شركة  ،   سوبر ماركت  ،رأس مالها    -  24

 لسم -حاره العبانى  13شارع طاهر بن و  15ن سوبر ماركت ، بجهة : ، ع 51313برلم  25105125،لٌدت فى  15555.555

شركه عمرو ؼرٌب توفٌك ومٌالد بشرى ؼبلاير وشركاهما   شركة  ،  تأجٌر معدات )خرسانه(  ،رأس مالها    -  25

امام ابو  35، عن تأجٌر معدات )خرسانه( ، بجهة : شارع الرحمه شارع  51275برلم  25105111،لٌدت فى  27555.555

 لسم-النظٌر

بٌجو سٌكل لمطع ؼٌار الموتوسٌكالت )احمد عبد الناصر ابراهٌم وشرٌكته(   شركة  ،  بٌع لطع ؼٌار الموتسٌكالت  ،رأس  -  26

، عن بٌع لطع ؼٌار الموتسٌكالت ، بجهة : تماطع شارع االزاله مع  51163برلم  25105155،لٌدت فى  15555.555مالها   

 لسم-محل-ٌهترعه المحمود

 25105125،لٌدت فى  255555.555محروس لاسم وشرٌكه   شركة  ،  انشاء فنادق ومنتجعات سٌاحٌه  ،رأس مالها    -  27

لسم رمل  -بولكلى  -طرٌك الحرٌه امام محطه ترام الوزاره  555، عن انشاء فنادق ومنتجعات سٌاحٌه ، بجهة :  51317برلم 

 لسم -اول 

،لٌدت فى  255555.555براهٌم وشرٌكتها   شركة  ،  تعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه  ،رأس مالها   ابتسام عٌد ا -  21

طرٌك اسكندرٌه  -مرؼم خلؾ كهرباء الرٌؾ  21، عن تعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه ، بجهة : ن  51305برلم  25105125

 لسم -عامرٌه اول  -الماهره الصحراوى 

الفتاح النمٌب وشركاه   شركة  ،  تصنٌع خالٌا التبرٌد وتجمٌع االالت الزراعٌه ومعدات مزارع  الشحات ابراهٌم عبد -  20

، عن تصنٌع خالٌا التبرٌد وتجمٌع االالت الزراعٌه  51363برلم  25105121،لٌدت فى  11555.555الدواجن  ،رأس مالها   

 لسم-جع الشرلىالن 25ومعدات مزارع الدواجن ، بجهة : الناصرٌه المدٌمه شارع 

احمد سعٌد محمود وشركاه   شركة  ،  تورٌد احدث اجهزه التكنولوجٌا والمعدات الخاصه بفحص اعطال السٌارات  ،رأس  -  35

، عن تورٌد احدث اجهزه التكنولوجٌا والمعدات الخاصه بفحص  51442برلم  25105127،لٌدت فى  555555.555مالها   

 لسم -العجمى البٌطاش  -عماره شركه الكهرباء  -ارع البٌطاش الرئٌسى الدور الثانى علوى ش 23اعطال السٌارات ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    45061الحمٌد محمود احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : فكرى عبد   - 1

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    55541شرٌؾ صالح اسماعٌل ندا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تجارهشطب بأمر محو لترن ال

تم محو/شطب السجل     25105154، وفى تارٌخ    7766كرم سعٌد جابر عطا هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105154، وفى تارٌخ    15077احمد كامل السٌد دمحم عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 شطب بأمر محو لترن التجاره

، وفى تارٌخ    45450مسلم لعموم االستٌراد و التصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -طالل سلٌم مسلم سالم    - 5

 تم محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره   25105155

تم محو/شطب السجل     25105155، وفى تارٌخ    43032م : دمحم جاب هللا دمحم جاب هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برل   - 6

 بسبب ترن التجاره 2510/  1/  5بتارٌخ  3757شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25105155، وفى تارٌخ    17650دمحم دمحم احمد البراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105155، وفى تارٌخ    13136كرم حسن خلؾ محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105155، وفى تارٌخ    7471سعٌد دمحم عبد العال فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 0

 لترن التجارهشطب بأمر محو 

تم محو/شطب السجل     25105156، وفى تارٌخ    26750احمد دمحم عبدالظاهر على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 شطب بأمر محو لترن التجاره

/شطب تم محو   25105156، وفى تارٌخ    47350عبد الناصر كامل هٌبه عرابى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطب بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105156، وفى تارٌخ    47354عبدالرازق عوض عبدالرواؾ دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطب بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105156تارٌخ  ، وفى   17155فاطمه صالح مهدى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105156، وفى تارٌخ    47353ربٌع فؤاد عموب رجب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 شطب بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105157، وفى تارٌخ    17465لم : دمحم عادل حسنى دمحم منٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 15

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  شطب    25105157، وفى تارٌخ    31571احمد دمحم احمد لمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105157، وفى تارٌخ    40152،  سبك لٌده برلم :  السٌد دمحم دمحم شاهٌن  ،  تاجر فرد    - 17

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105151، وفى تارٌخ    7114فرٌج شولى حسٌن ابو العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    11022ابو العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : صباح شولى حسٌن    - 10

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25105151، وفى تارٌخ    55323مصطفى دمحم احمد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم    25105151، وفى تارٌخ    41115عبد المعطى صالح عبد المعطى احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

 تم محو/شطب السجل  شطب   25105151، وفى تارٌخ    25064هشام سعٌد دمحم ٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105111، وفى تارٌخ    5657صالح شطا السٌد المنسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105110، وفى تارٌخ    14555انتصار دمحم عبد المعطى الجمل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105110، وفى تارٌخ    45753نصر ابوالفتوح بدوى عبدهللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  شطب بامر محو لشطب المحل الرئٌسى االخر

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    26112ده برلم : امٌرة جابر عبدالرحٌم نجم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 26

 شطب بأمر محو لشطب المحل الرئٌسى االخر

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    20607دمحم احمد حسٌن ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105125، وفى تارٌخ    21304نى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جابر دمحم ضمرا   - 21

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    30533فتحٌه احمد رمضان مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 20

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    47401عبد الرحمن وحٌد احمد فرؼلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    16557دمحم احمد عطٌه سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 ر محو لترن التجارهشطب بأم

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    35655سعاد جوده شعبان عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 السجل  شطب بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    45153جٌهان دمحم عبدالكرٌم شولى ؼنٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    1042عبدهللا دمحم السٌد حسن مطر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    3777حمدى فتحى هالل عبدالحمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105122، وفى تارٌخ    55167مرزوق مراجع بشٌر مبرون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105125، وفى تارٌخ    1115كمال عبد الرحمن احمد حسنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 بسبب ترن التجارة نهائٌا3710السجل  شطب بامر محو  رلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب    25105126، وفى تارٌخ    35217هاله عبد المحسن حسن الطوخى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 بسبب ترن التجاره 2510/ 1/  26بتارٌخ  3705السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25105126، وفى تارٌخ    31555هشام فتحى محمود موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 30

 بسبب ترن التدجاره 2510/  1/ 26فى  3706شطب بامر محو برلم 

تم محو/شطب السجل     25105126، وفى تارٌخ    16012عبد العلٌم حسٌن احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 بسبب ترن التجارة 2510/  1/  26فى  3707شطب بامر محو 

تم محو/شطب السجل     25105127، وفى تارٌخ    1047دمحم سعٌد دمحم ابراهٌم مبرون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 بسبب ترن التجاره 2510/  1/  27بتارٌخ  3701شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    41211ٌاسر دمحم ابراهٌم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    36600جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عاطؾ دمحم مسعود ابراهٌم  ،  تا   - 43

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105121، وفى تارٌخ    41604سعد ابوراجح سعد بداره  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105121، وفى تارٌخ    30266عبد العال السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد عباس    - 45

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105120، وفى تارٌخ    4574نجوى فوزى عبد الفتاح مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 التجاره السجل  شطب بأمر محو لترن

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    33316عصام حافظ صدٌك بكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25105120، وفى تارٌخ    46144فاٌز فتحى احمد حسن عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 طب بأمر محو لترن التجارهالسجل  ش

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    17133احمد شعبان ابراهٌم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 40

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25105120، وفى تارٌخ    2112السٌد صالح السٌد دمحم صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 شطب بأمر محو لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   46261ناهد احمد مرسى حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   1555555.555رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

وفً   51277اسماء لبٌع العطور ومستحضرات التجمٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -اسماء دمحم السٌد عبد الرحمن ؼراب -  2

 جنٌه   15555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25105151تارٌخ ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105152وفً تارٌخ ،   31505عد دمحم عبدالؽنى دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم مس -  3

 جنٌه   1555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105154وفً تارٌخ ،   37632منٌر اسكاروس بسكالس اسكاروس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   2555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   15100احمد ماهر دمحم عبد الرحٌم ) مكتب احمد ماهر للمماوالت العامه (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   155555.555س المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأ  25105154

تم   25105154وفً تارٌخ ،   15100تم تعدٌل االسم التجارى الى / احمد ماهر دمحم عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105155وفً تارٌخ ،   44017ٌن احمد دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عالء الد -  7

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , وصؾ تم تعدٌل رأس ال  25105155وفً تارٌخ ،   44412السٌد احمد على احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105155وفً تارٌخ ،   3511اشرؾ محمود عباس عبدالعاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  0

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105155وفً تارٌخ ،   21012لح ٌونس صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌهاب صا -  15

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس تم تعد  25105155وفً تارٌخ ،   45515ثروت عبدالرحمن دسولى دسولى عنانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   21555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105155وفً تارٌخ ،   5613عبد المادر عبد النبى جوٌده حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105155وفً تارٌخ ،   6166مصطفً جابر دمحم جابر اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105155وفً تارٌخ ،   42675عبٌر عٌد دمحم عبدالسالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105156وفً تارٌخ ،   25724سعٌد رمضان احمد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   1555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105156وفً تارٌخ ،   713رزق عبد الحلٌم جمعه خمٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   45555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105156وفً تارٌخ ،   5523محمود سعد احمد سعد الشهاوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105156وفً تارٌخ ،   45107احمد شعبان انور على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105156وفً تارٌخ ،   2531فتحى سالمه فتٌحه سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  10

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105157وفً تارٌخ ،   11361خالد المنوفى ابوسبع على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل   25105157وفً تارٌخ ،   24625دمحم السٌد السٌد العش ) العش للمخبوزات (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   55555.555ماله ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,   25105157وفً تارٌخ ،   32110دمحم السٌد عبد السالم بشٌر عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105157وفً تارٌخ ،   32110لٌده برلم دمحم السٌد عبد السالم بشٌر عوض  تاجر فرد ،، سبك  -  23

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   25105157وفً تارٌخ ،   21115دمحم صالح الدٌن ابراهٌم سلٌمان دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   21555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   , وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105157وفً تارٌخ ،   21157جرجس رمزى ونس جاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105157وفً تارٌخ ،   11113فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد صالح عبد العزٌز العبد  تاجر -  26

 جنٌه   65555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105157وفً تارٌخ ،   15106اسامه على حسن على خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال ,   25105157وفً تارٌخ ،   55456عادل دمحم الصادق دمحم مشعل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   43452ى / عمرو سعٌد بهجات حارس رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تم تعدٌل االسم التجاري ال -  20

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25105151

وفً تارٌخ ،   43452برلم  عمرو سعٌد بهجات حارس رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده-رضوان لتورٌد المالبس الجاهزه -  35

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25105151

تم تعدٌل رأس المال ,   25105151وفً تارٌخ ،   40506احمد ابراهٌم رجب ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   255555.555مال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105151وفً تارٌخ ،   15616دمحم عبد الشافى حسن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105151وفً تارٌخ ،   11033د ،، سبك لٌده برلم دعاء ابراهٌم عبد النبً العٌسوي  تاجر فر -  33

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105151وفً تارٌخ ،   1231هانى حسن دمحم حسن عبد العلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105115وفً تارٌخ ،   20235كرٌم جورج كامل عٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   55555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25105115وفً تارٌخ ،   51265سبك لٌده برلم  سعٌد دمحم دمحم خٌر  تاجر فرد ،، -  36

 جنٌه   355555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   20766وائل عبد المادر دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   555555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   14615جوٌده رجب محمود عبد الرواؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105111وفً تارٌخ ،   4104رد ،، سبك لٌده برلم صبرى على احمد على  تاجر ف -  30

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105111وفً تارٌخ ،   6614عبد الؽفار دمحم عبد الؽفار الدهشان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   155555.555لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ ا

تم تعدٌل رأس المال ,   25105110وفً تارٌخ ،   45753نصر ابوالفتوح بدوى عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105110وفً تارٌخ ،   13165فاروق دمحم دمحم كامل حبٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   555555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105110وفً تارٌخ ،   17745بسمه حسن خمٌس شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   25555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105110وفً تارٌخ ،   34457سعد جمعه السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105110وفً تارٌخ ،   26302احمد سالم سالم عبد الرازق صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105125وفً تارٌخ ،   1762دمحم بسٌونً ابراهٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

خمٌس عبد السالم عوض الفخرانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده -تعدٌل االسم التجارى الى/الفخرانى الستٌراد وتجاره السٌارات -  47

مال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله تم تعدٌل رأس ال  25105125وفً تارٌخ ،   16153برلم 

 جنٌه   2555555.555،

تم تعدٌل رأس المال   25105125وفً تارٌخ ،   16153خمٌس عبد السالم عوض الفخرانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   2555555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105125وفً تارٌخ ،   45151احمد جابر امٌن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  40

 جنٌه   1155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , تم تع  25105125وفً تارٌخ ،   42534مجدى عبدالجواد المرسى عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105125وفً تارٌخ ،   22151سهٌال سعٌد دمحم حسن عوؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   65555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105125وفً تارٌخ ،   26112امٌرة جابر عبدالرحٌم نجم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   31555كرٌم حلمى ابراهٌم ٌوسؾ عشرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105121وفً تارٌخ ،   7135احمد السٌد دمحم بسطوٌسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 ٌه جن  155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     25105121وفً تارٌخ ،   6250السٌد دمحم خلٌل على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   51315حسن صالح اسماعٌل البصال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105122وفً تارٌخ ،   31700هانى سمٌر لبٌب عبدالمالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 ٌه جن  255555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105122وفً تارٌخ ،   35001احمد فؤاد ؼازى عبدالحمٌد النمراشى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   155555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105125ً تارٌخ ، وف  31733عزت صبرى دمحم ابراهٌم الفار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  50

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105125وفً تارٌخ ،   14112شعبان فهمى عبد الوهاب سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   155555.555اله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

  27501عبدالعزٌز محمود عبدالوهاب النمٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تم تعدٌل االسم التجاري الى / موسسه النمٌب  -  61

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25105125وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس   25105125وفً تارٌخ ،   27501د العزٌز محمود عبد الوهاب النمٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عب -  62

 جنٌه   255555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   25105125وفً تارٌخ ،   35517ابو سبع للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -على ابو سبع عبد الحمٌد زهره  -  63

 جنٌه   455555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105126وفً تارٌخ ،   25630فرٌد احمد عبد العلٌم جاد الحك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   255555.555ال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس   25105126وفً تارٌخ ،   51507ٌاسمٌن فؤاد ابراهٌم مصطفى عبد الخالك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   255555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105127وفً تارٌخ ،   47612تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   امٌمه ابو ضٌؾ دمحم عبدالكرٌم -  66

 جنٌه   1555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105127وفً تارٌخ ،   15675بسنتى السٌد دمحم حافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   35555.555أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،الت

تم تعدٌل   25105127وفً تارٌخ ،   15465تعدٌل االسم التجارى الى/الفهمى للرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   155555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   15465الفهمى للرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -االسم التجارى الى/جمال دمحم فهمى لاسمتعدٌل  -  60

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25105127

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105127وفً تارٌخ ،   15465جمال دمحم فهمى لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   25105127وفً تارٌخ ،   4552تم تعدٌل االسم التجارى الى/ دمحم ابو كلوب دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   55555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105127وفً تارٌخ ،   4552دمحم ابو كلوب دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   55555.555ماله ، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

  25105127وفً تارٌخ ،   4552تم تعدٌل االسم التجارى الى / كلوب لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   55555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25105127وفً تارٌخ ،   43231ر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسماعٌل عمر اسماعٌل دمحم عم -  74

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   34115الطور لبٌع االجهزة الكهربائٌه واالدوات المنزلٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -دمحم احمد دمحم على الطور  -  75

 جنٌه   1555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25105127تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105121وفً تارٌخ ،   4304السٌد دمحم احمد دمحم موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   25555.555رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

وفً تارٌخ ،   16231الصالح لتأجٌر المعدات الثمٌله لحساب الؽٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -دمحم مصطفى دمحم صالح -  77

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25105121

تم تعدٌل رأس المال ,   25105121وفً تارٌخ ،   27455السٌد ابوضٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  محمود مصطفى -  71

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

س المال , تم تعدٌل رأ  25105121وفً تارٌخ ،   15726كمال دمحم كمال سلٌمان مخلوؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  70

 جنٌه   1555555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105120وفً تارٌخ ،   26315تامر دمحم حسن خلٌفه السبع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   255555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105120وفً تارٌخ ،   46423دمحم حسٌن مازن جابر بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   55555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25105120وفً تارٌخ ،   37710الصافى عبدالسالم حافظ السٌد عبدالال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   155555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25105120وفً تارٌخ ،   23105شٌماء عبدالمنعم جابر رفاعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   65555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105120وفً تارٌخ ،   21125دمحم حربى عبادى عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   37634رد ،، سبك لٌده برلم احمد مبرون دمحم طه الجمل )مركز الجمل للعالج الطبٌعى و السمنه(  تاجر ف -  15

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25105120

  25105120وفً تارٌخ ،   10716عشرى عبد الرحمن عبد العلٌم دمحم ) مؤسسه العشرى (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   555555.555أس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105120وفً تارٌخ ،   37151دمحم عبدالعزٌز دمحم خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25105120وفً تارٌخ ،   45351نان احمد السٌد عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ح -  11

 جنٌه   155555.555التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  51515دالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماح مصطفى حامد احمد عب -  1

 لسم  -ش جعفر باشا  27وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  25105151وفً تارٌخ  51503شرٌفه فتحى رجب دمحم عطا )شرٌفه فتحى للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم  -( 17شمه ) -الثالث  -الوردٌان  - 2مدخل  - 5بلون  -أشٌر:   ، مساكن ترعه النوبارٌه تعدٌل العنوان , وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105151وفً تارٌخ  51151دمحم فتوح فؤاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم-شمه-الدور االول-تنظٌم المندره 3رلم  676برج عباد الرحمن خلؾ استودٌو كرنفال حاره  3، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51513مرزوله واعر عٌد طاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 لسم  -محل  -طرٌك اسكندرٌه مطروح الساحلى  34الـتأشٌر:   ، ن

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  51156ه برلم    شربات عبدالحمٌد عبدالؽنى رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  5

 لسم -محل  -شارع ابراهٌم الطلخاوى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل لبلى عزبه عالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51516دمحم عبدالحمٌد عباس على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم-محل -الدور االرضى -ش العراق 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51504دمحم دمحم فرٌد دمحم بدوي المراكبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 لسم -شمه -الوردٌان  -ش ام السلطان  34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51501سامح احمد دمحم حسان المدخوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم -شمه  -الهانوفٌل  -ش عٌد مبرون خلؾ مسجد الموٌرى  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105151وفً تارٌخ  51152هدٌر جابر دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  0

 لسم -محل  -عزبه الموظفٌن  -، ش المدٌنه المنوره امام مستشفى على الدٌن التخصصى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51505ابراهٌم على دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم-اوىشارع الطلخ 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  51507ٌاسمٌن فؤاد ابراهٌم مصطفى عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه سالم شارع عبد الرحمن محل ٌسار مدخل العمار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  42477 مصطفى احمد كامل البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

-ونشاطه/تجهٌز وتحضٌر وطهى المأكوالت-الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/متفرع من ابراهٌم العوامى بجوار الحداد

 لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51505مجدى مرسى عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم -محل  -ش جمٌله بوحرٌد السٌوؾ شماعه  05الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51501عصام طه دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم -شمه  -الدور الثانى  -المبارى  -ش االمٌر لؤلؤ  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51511حسٌن دمحم مبرون دمحم شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم  -محل  -الدولى  45ش  -عزبه الشامى  -ش بجوار مدرسه السٌده عائشه  3الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  51155اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فوزى عبد الستار عباس اسماعٌل الحداد )الحداد للرحالت( ، ت -  16

 لسم-محل-السٌوؾ-شارع الشركه العربٌه 53تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25105151

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51155انشراح سمعان فهمى عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 لسم-مخزن  -االرضى  -ش ابوبكر الصدٌك ناصٌه حضانه الصفا النموذجٌه  117الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  55052عمر فتٌحه احمد فتٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

-77150برلم سجل  2510/ 1/ 21بتارٌخ  11155مودع برلم -المهندسٌن-شارع لبنان 42الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

 محافظه

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  51506اسالم محمود نادر عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 لسم -شمه  -ش هبه سعٌد امام وٌدوس الهانوفٌل الدور االرضى  14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  51510ودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى الشحات احمد دمحم السع -  25

 لسم  -شمه  -فلمنج  -ش ؼانم عبدالرحٌم  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51511دمحم اكرم عبدالمنعم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم -شمه  -الرابع  -ش اسكوت من ش مصطفى كامل )برج المدس(  51ٌر:   ، الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  42477مصطفى احمد كامل البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم-الـتأشٌر:   ، متفرع من ابراهٌم العوامى بجوار الحداد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  42477البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى احمد كامل  -  23

 لسم - 2511/7/1وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/مطعم كشرى-محل -الـتأشٌر:   ، ش الرضوان امام صٌدلٌه د/ادٌب الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51517رلم    احمد خمٌس رجب على علٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  24

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  -خلؾ شركه كهرباء ارض فضالى  2الـتأشٌر:   ، عماره برج الواحه 

 تم تعدٌل العنوان , 25105151وفً تارٌخ  51154ولٌد عبدالمنعم عبدالمادر امٌر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم -محل  -االرضى  -ش الجالء فٌكتورٌا  21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51512فكرٌه دمحم موسى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لسم -شمه -الدور الرابع  -ش مسجد كرموز  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51157تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سمٌر مصطفى السٌد وهٌب ، -  27

 لسم - 5الثانى علوى شمه  -ش كعموش خلؾ لاعه نور الفؤاد حوض الطماطم المعموره البلد  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105151وفً تارٌخ  15657على على احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم -امام مدرسه فٌوتشر امرٌكان  -عزبه البرنس  -ش المالحه  41، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51502سالم صابر رجب سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  20

 لسم -ورشه  -لمرٌه بجوار كوافٌر حازم الـتأشٌر:   ، لرٌه الحرٌه اول ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51500رمضان صبرى دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم  -شمه  -عزبه الموظفٌن  -ش عبدهللا بن رواحه من ش المدٌنه المنوره  42الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  51514المهندس للنمل و الخدمات البترولٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -د سامر فتحى اسماعٌل محمو -  31

 لسم-شمه-أكتوبر شاطى النخٌل خلؾ مسجد جالل سرى 6 - 50تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25105151

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151ٌخ وفً تار 51153عماد جمٌل فام ارمانٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -بجوار اسمان على كٌفن  -ش الحدٌد و الصلب  - 13الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  51111هانى هارون فرؼلى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لسم-محل-االرضى-العجمى-ٌوسؾ الجدٌد الروضه الخضراءالـتأشٌر:   ، شارع ابو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  40557عبدهللا دمحم حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 لسم-سٌدى بشر-اعلى النفك 171الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى/طرٌك الحرٌه رلم 



 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  25105154وفً تارٌخ  51121صافى محمود مراجع ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     بسام-بٌتزا بسام -  35

 لسم-ثروت-شارع عبد الحمٌد الدٌب 14العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  51131صبرى عٌد دمحم خلٌل)الخلٌل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم -شمه  -الثانى علوى  -لبلى  11.55الـتأشٌر:   ، ش جمعٌه ابناء ابوٌوسؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154ارٌخ وفً ت 1552بٌشوي منٌر رزق خله ؼالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 لسم-مٌامى-ش اسكندر ابراهٌم17الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  1552بٌشوي منٌر رزق خله ؼالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم-مٌامى-ش اسكندر ابراهٌم 17نوان/الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن بالع

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  51126احمد عصام احمد فؤاد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  30

 لسم-المنشٌه الجدٌده-وصؾ الـتأشٌر:   ، حوض جركس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  51121على ابراهٌم على عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم-شمال مدخل العمار 4محل -باكوس-شلبى مٌخائٌل من شارع سبنما لٌلى 22تنظٌم بشارع  20الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  51123خمٌس رجب خمٌس مجاور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم-محل-برج العرب الجدٌده-بجوار بنن التعمٌر واالسكان 33سوق الزهور محل  0مج -، برج العرب الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  51135احمد خلٌل لاسم الزلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم-1محل -االرضى-المندره لبلى-الـتأشٌر:   ، شارع دمحم عطٌه من ملن حفنى

تم  25105154وفً تارٌخ  51115ٌاسر منصور ٌسٌن عفٌفى )صٌدٌلٌه د / ٌاسر عفٌفى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم -محل  -االرضى  -ابوسلٌمان  -ش شعوط من شارع الفتح  15تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  51127فرد ،  سبك لٌده برلم     امل خمٌس جادالكرٌم ابراهٌم على ، تاجر -  44

 لسم -ورشه  -شاطئ الصفا بجوار مسجد جوٌده  22.5وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك مطروح كٌلو 

, تم تعدٌل العنوان  25105154وفً تارٌخ  51151احمد حسٌن دمحم حسٌن الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم-محل -خورشٌد  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الثالثٌن بجوار مسجد نور االسالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105154وفً تارٌخ  51113فراج دمحم امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم -محل  -االرضى  -باكوس  -ش مصطفى كامل  140، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  51122 عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مدحت عٌد دمحم -  47

 لسم-محل-لبلى-سٌدى بشر-شارع مسجد الرحمن متفرع من شارع مسجد التائبٌن 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105154فً تارٌخ و 51116ٌونس على على محمود شباره)مكتبه ٌونس( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم -( 2محل ) -بشاٌر الخٌر ؼٌط العنب  -بعد محول الكهرباء  16العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  51133ٌحٌى حمدى زؼلول عسل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  40

 لسم-محل-العواٌد 1نه منزل شارع عزبه سكٌ 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105154وفً تارٌخ  51125دمحم احمد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم -شمه  -االزارٌطه  -ش دٌبولراط  24&22، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  51124فاطمه بؽدادى عبد هللا بؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم-1محل رلم -الهانوفٌل-الـتأشٌر:   ، شارع ابو الشوارب

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  51120محمود عطٌه اسماعٌل احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم-1شمه -رضىاال-باكوس-شارع محطه السوق 151وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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

وفً تارٌخ  32012الوصٌؾ لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عمرو دمحم السٌد السٌد الوصٌؾ  -  53

-25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى /شارع احمد عرابى ابو سلٌمان متفرع من شارع  25105154

 لسم

عمرو دمحم السٌد السٌد الوصٌؾ ، تاجر فرد ،  -م التجارى الى/الوصٌؾ الكسسوار المحمول والتوكٌالت التجارٌهتعدٌل االس -  54

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى /شارع احمد  25105154وفً تارٌخ  32012سبك لٌده برلم    

 لسم-25عرابى ابو سلٌمان متفرع من شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  51150سوسن حسٌب احمد ابو عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم-1حجره من شمه رلم -الدور الثالث علوى-منشٌه النزهه الحضره المبلٌه 4شارع رلم  20الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  51117عمرو سعٌد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 لسم -محل  -االرضى  -مستشارٌن طوسون  25متفرع من ش  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  51110مونٌكا نبٌل نور رزق لالده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 لسم-محل-سٌدى بشر بحرى-الناصر شارع جمال عبد 100الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  1552بٌشوى منٌر رزق خله ؼالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم-مٌامى-شارع اسكندر ابراهٌم 17الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  25105154وفً تارٌخ  51111ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم محمود احمد عبدالهادى ، تاج -  50

 لسم -( 12محل ) -( 2عمارة اللؤلؤه ) -جناكلٌس  -ش عمر المختار  55وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ان , تم تعدٌل العنو 25105154وفً تارٌخ  51112اٌمان دمحم الششتاوى على نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم -خورشٌد  -حوض الطوٌر التوفٌمٌه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبة الطوٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105154وفً تارٌخ  51125مرفت دمحم السعٌد دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم-6محل رلم -االرضى-شارع الفرؼانى 23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105155وفً تارٌخ  3511اس عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ محمود عب -  62

 لسم-شارع بدوى 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105155وفً تارٌخ  3511اشرؾ محمود عباس عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

وتارٌخ افتتاح المحل -ونشاطه/ مماوالت عمومٌة و تورٌدات) ماعدا الكمبٌوتر و مستلزماته (-الثانٌة وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌه

 لسم-2511/12/21فى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105155وفً تارٌخ  51165على احمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 لسم -شمه  -االرضى  -محرم بن -صبحٌه ال -ش الوزٌر من ش الزهراء  25، 

تم تعدٌل  25105155وفً تارٌخ  35545التركى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد تركى احمد على  -  65

 لسم -لنال المحمودٌه الصبحٌه  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / برج عروس البحر رلم 

وفً  35545تم تعدٌل االسم التجاري الى /  احمد تركى احمد على )التركى موتورز ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

لنال المحمودٌه  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / برج عروس البحر رلم  25105155تارٌخ 

 لسم -الصبحٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51142ؼلى عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فتحى فر -  67

 لسم  -ش سوق المعمورة البلد  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105155وفً تارٌخ  51141ولٌد حسٌن فهمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم -( ٌمٌن مدخل العمار 1محل ) -سٌدى بشر لبلى  -ش الشهٌد شعبان احمد اسماعٌل ، 



 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 , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  21012اٌهاب صالح ٌونس صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  60

 لسم -سان استٌفانو  -امس شمه الدور الخ -ش عبدالحمٌد الدٌب  27الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  24103رمضان السٌد رمضان مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 لسم-المبارى-311شارع مسجد المبارى ناصٌه شارع  52الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105155وفً تارٌخ  51156لٌده برلم     دٌنا عادل دمحم جابر ، تاجر فرد ،  سبك -  71

 لسم -شمه  -االرضى  -، ش عثمان بن عفان البر المبلى جانوتى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51161امٌر عادل نظٌر حناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 لسم-المتفرع من شارع معسكر البحرٌه 0شارع  الـتأشٌر:   ، امام

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51160نعمه احمد االمٌر حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 لسم-شمه-االرضى-ابو ٌوسؾ-الـتأشٌر:   ، شارع رسالن تمسٌم المعلمٌن

وفً تارٌخ  51145راد و التصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن صالح حسن العبادى )العبادى لالستٌ -  74

 لسم  -شمه  -االرضى  -المعموره الشاطئ  - 7المجموعه  -ش الزهراء  15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25105155

تم تعدٌل  25105155وفً تارٌخ  51141اسماء عاطؾ عبدالعزٌز عبدالعزٌز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 لسم -محل  -ش منٌره توفٌك كشن  13العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51147حسن محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 لسم -شمه  - السادس -درباله  -ش فوزى العسال من ش السالم  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51130محمود احمد دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 لسم  -شمه بجوار السلم  -الرابع علوى  -برج المروه  -ش خلؾ بنن مصر  221الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105155وفً تارٌخ  51143سبك لٌده برلم    ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد العداس ، تاجر فرد ،   -  71

 لسم  -شمه  -سٌدى بشر بحرى  -ش امٌن خٌرت الؽندور  37وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51155حماده احمد على حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  70

 لسم-رع محمود فهمىشا 53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51131شرٌؾ دمحم جاد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم -شمه  -الثالث  -فٌكتورٌا عماره الجمٌزى  -الـتأشٌر:   ، اول ش الملن حفنى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51151لم    هانم فاروق كامل شرابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  11

 - 16وحده رلم  -الدور االول االدارى  -الـتأشٌر:   ، ش لناه السوٌس مع لنال المحمودٌه عمارات الجهاز المركزى للمحاسبات 

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  25105155 وفً تارٌخ 51166امل سامى عبدالسمٌع عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم - 15وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ام المري عزبه محسن الكبري نمره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  10606اشرؾ دمحم عامر حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  لسم -ش الملن  4الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105155وفً تارٌخ  51157احمد سعد دمحم خٌرهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم  -، الموظفٌن خلؾ مدرسه السالم للؽات و مصنع بٌبسى كوال 

تم تعدٌل العنوان ,  25105155فً تارٌخ و 51167دٌانا عادل دمحم السٌد دمحم صبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم-شمه-االول-شارع االسماعٌلٌه سابما محمود دروٌش حالٌا رشدى 20وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51151احمد حسن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم  -محل  -ماٌكا بجوار فادٌكا للبالستٌن الـتأشٌر:   ، ش الكابالت خلؾ الفور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51164جالل دمحم جالل دمحم المنٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 لسم-شارع االمل الحضره الجدٌده 35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105155وفً تارٌخ  3511ه برلم    اشرؾ محمود عباس عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  11

برأسمال لدره -ونشاطه/تمدٌم مأكوالت ومشروبات-شارع بدوى 3وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 لسم-)عشره االؾ جنٌها(15555

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155خ وفً تارٌ 51150احمد مصطفى رمضان حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  10

 لسم  -لشوع  -الـتأشٌر:   ، نجع العرجى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51165دمحم جمعه عزٌزى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  05

 لسم -(  1محل)  -ش النبى دانٌال  75الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  51144اره )مكتب رحالت بسٌونى جمال بسٌونى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بسٌونى جمال بسٌونى عم -  01

 لسم  -مكتب  - 1/2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس  25105155

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51145دعاء حسن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  02

 لسم  -محل  -لـتأشٌر:   ، ش ابوزٌد عالم خلؾ مسجد الموٌري الهانوفٌل ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51171دمحم نبٌل دمحم مختار عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  03

 لسم-محل-تنظٌم مسجد االعتصام شارع الثالجه المندره لبلى 672الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51172فاطمه شاكر دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  04

 لسم-محل-شارع التٌن المعموره البلد امام مدرسه الفارولٌه 33الـتأشٌر:   ، 

 25105155وفً تارٌخ  51161لٌده برلم    نبٌل سعٌد فلتوس تاوضروس )النبٌل لتكسٌر البالستٌن( ، تاجر فرد ،  سبك  -  05

 لسم -االرضى شمه  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبدالمادر العامرٌه لبلى الترعه لبل مصنع المصارٌن 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  20404كامل دمحم على الطنبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  06

 لسم -عزبه الموظفٌن -من شارع مسجد التموى من شارع المدٌنه المنوره  11شارع امام رلم 2الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51134دافٌد متولى احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  07

 لسم  -شمه  -االرضى  -فه باكوس ش السمٌ 35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51137احمد فتحى على دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  01

 لسم  -محل شمال العمار  -الدور االرضى  -المندره لبلى  -برج المعز من ش النبوى المهندس  -المدٌم  35ش  52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51154احمد عاشور ابو بكر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  00

 لسم -شمه  -االرضى  -ش الخلفاء الراشٌدٌن من ش المواسٌر جانوتى 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105155وفً تارٌخ  51140دمحم فتحى عبده عبد هللا شوشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم-تنظٌم حاره الهالل 25وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  21352حمدى عبدالفتاح احمد زٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 للمحل الرئٌسى االخر Squaresالـتأشٌر:   ، اضافه السمه التجارٌه /سكوٌرز 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51146دمحم بالل بدوى بدوى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم  -مكتب  -الثانى علوى  -بجوار لهوه النجا  -الـتأشٌر:   ، ش صالح الدٌن من كوبرى الناموس 



 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 العنوان ,  25105155وفً تارٌخ  45515وان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد السعٌد سعد على ابوعط -  153

 لسم  - 55وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط الى / المنطمة الصناعٌة الثالثة برج العرب مجمع الصناعات ورشة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105155وفً تارٌخ  40551سالمه احمد محمود عامر ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / شارع اسكوت العمومى من الطرٌك الدولى ٌمٌن فٌال رشدى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51152حشمت انس ملن شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم-الحضره الجدٌده-شارع التوحٌد ناصٌه شارع االزاله 11، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51162دمٌانه جمال عاطى عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم-شارع دمحم العرب متفرع من شارع مسجد سٌدى بشر 14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  16675ونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كمال صالح كمال ٌ -  157

 لسم -مٌامً  -برج الشروق من خالد بن الولٌد  - 1محل رلم  3الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51135رامى دمحم السٌد عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 لسم -شمه  -البٌطاش من شارع الحى  -ش صالح معوض  31الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  51153احمد صالح الدٌن احمد عبدالمجٌد )صالح الدٌن للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 لسم  -شمه  -االول  -ابوٌوسؾ  -لبلى ش صابر نوح  10، ن تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105155

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105155وفً تارٌخ  51175اسامه سمٌر شنوده مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم-شمه-شارع الموحدٌن عزبه فرعون الدور الثانى 47الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  51113حمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم جمال دمحم ا -  111

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد الصالحٌن ارض الخولى البر المبلى محل 

تم  25105156وفً تارٌخ  51113تصحٌح االسم الى/احمد دمحم جمال احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد الصالحٌن ارض الخولى البر المبلى محل 

وفً تارٌخ  51102دمحم جابر على دمحم ابوجمعه )ابوجمعه للبوٌات و الحداٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لسم  -محل  -الهانوفٌل امام محمصه بندق  -السالم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، نهاٌه ش  25105156

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  51177دمحم ٌوسؾ صدٌك عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌه اسفل الشهر العمارى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  51105فرد ،  سبك لٌده برلم    لٌلى فتحى فتح هللا دمحم حموده ، تاجر  -  115

 لسم-الدور االرضى-شارع الشٌخ طه الفشنى من شارع احمد ابو سلٌمان 25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , تم تعدٌل ا 25105156وفً تارٌخ  51104دمحم دمحم الطاهر دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع بلٌه المٌكانٌكى خلؾ مدرسه الصحوه مباشر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  51173دمحم محمود اسماعٌل سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 لسم -شمه  -التاسع  -برج السالم ابولٌر  - 2513ش السٌد دروٌش منطمه  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  51116رشا دمحم دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم -شارع طاهر بن و ٌطل على شارع مسجد طاهر بن  15الـتأشٌر:   ، 

تم  25105156وفً تارٌخ  51115رلم    امل نصرى مرزوق المزنر )بٌوتى سنتر امل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  110

 لسم  -شمه  -برج السعٌد  -اعلى محل لاصد كرٌم  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الهانوفٌل الرئٌسى امام الرٌتش هوم 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  32312نرمٌن شكرى عجبان لولا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم-مٌدان ابى الدرداء 21خلؾ -مدخل الجزوٌت-الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/برج تشاكوس



 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 العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  51171جٌهان مٌالد حنا لرٌالص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -محل  -سٌدى بشر  -ارض فضالى  36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  32312نرمٌن شكرى عجبان لولا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم-مٌدان ابى الدرداء 21خلؾ -مدخل الجزوٌت-الـتأشٌر:   ، برج تشاكوس

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  51103عزت جرجس اسحك عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم - 5محل رلم  -برج الحمد  -الملن عزبه الفلكى  16ش الروان من ش  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  51110محمود دمحم دمحم فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  -محل  -البٌطاش  -نهاٌه ش الورشه بجوار فرن صابر عبدالكافى  -الـتأشٌر:   ، ش صابر عبدالكافى بجوار مسجد الشرش 

العنوان , تم تعدٌل  25105156وفً تارٌخ  11525نبٌل حسٌن عبده جابر الشبٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم  -مٌامى  -شارع جمال عبدالناصر مع شارع ابو العرب  351وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  51114هشام طارق السٌد السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم -ل مح -مٌامى  -ش السباعى  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  51117حسام احمد دمحم احمد النمٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 لسم -محل  -خورشٌد  -الـتأشٌر:   ، ش الرحمه منزل ابو صالح امام مسجد الرحمه الكبٌر 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  51106سبك لٌده برلم    هشام احمد ابراهٌم سعٌد احمد زلط ، تاجر فرد ،   -  121

 لسم-شارع حاره الكٌال 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  25724سعٌد رمضان احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  120

 لسم-الكلزه 4به مع شارع المؽار 2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  51170حسن السٌد حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -الهانوفٌل  -عمارة زهرة سعدهللا  -ش مسجد رضوان  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  51175،  سبك لٌده برلم     مصطفى كامل دمحم خلٌؾ ، تاجر فرد -  131

 لسم -مكتب  -الدور االول  -سٌدى بشر بحرى  -ش احمد حافظ من ش خالد بن الولٌد  67الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان ,  تم 25105156وفً تارٌخ  51174اٌمن دمحم عبدالباسط عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم -ابٌس االولى امام المعسكر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك خورشٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25105156وفً تارٌخ  51115دمحم دمحم احمد البراوى )بن البراوى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 سمل -محل  -الهانوفٌل  - 17.5وصؾ الـتأشٌر:   ، ش هٌبه سعٌد ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  51111دمحم على محمود دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لسم -مكتب -الرابع ٌمٌن المصعد  -سٌدى بشر  -من جمال عبدالناصر امام مسجد العزٌز  11الـتأشٌر:   ، ش امتداد ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  51112جر فرد ،  سبك لٌده برلم    الجعفرى حسن دمحم الجعفرى ، تا -  135

 لسم  -مكتب  -الدور االول  -الـتأشٌر:   ، ش سٌكالم متفرع من ش ابوسلٌمان 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 25105156وفً تارٌخ  51111احمد دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم -شمه  -الدور االول  -ش عبدالحمٌد رضوان من ش الحدٌد والصلب  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105156وفً تارٌخ  51105دمحم مصطفى خمٌس الدلاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 لسم-سٌدى بشر-1557شارع تنظٌم شارع  10الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  51211م خمٌس صابر فرج احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌ -  131

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، حوض عشره
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 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 ,  25105157وفً تارٌخ  51256احمد خمٌس عبدالجواد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  130

 لسم -ام زؼٌو امام شركه تام للبترول بناحٌه الدخٌله  وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك

وفً تارٌخ  51251اٌه جمعه فارس ؼازى احمد )جمعه للمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

محل  -ارجٌه خلؾ مخازن شركه التجاره الخ -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ام زؼٌو بجوار نمطه المرور  25105157

 لسم  -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105157وفً تارٌخ  51224ٌاسمٌن معتز دمحم بكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لسم -سموحه  -ش ادمون فرٌمون  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  51254محمود بشندى رضوان عارؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 -الدور االرضى  -ابوٌوسؾ  -خلؾ ممهى انسى الدنٌا  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش جامع المصطفى متفرع من ش الروضه الخضراء 

 لسم  -+ البدروم  2,  1محالت ارلام 

تعدٌل العنوان ,  تم 25105157وفً تارٌخ  51216احمد عاطؾ عبدالؽفار ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 لسم -شمه  -الثامن  -طرٌك الدخٌله امام مولؾ الماهره امام رست هوم للتطور العمارى  21وصؾ الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105157وفً تارٌخ  51225اٌمان شٌبه السٌد السٌد بٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 لسم  -زهرون  ش ابن 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  31312مصطفى محمود عبدهللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم-مٌامى-شارع خالد بن الولٌد 633وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105157وفً تارٌخ  51250اٌهاب لبٌب فهٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 لسم -البٌطاش  -ش مسجد الطٌار  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105157وفً تارٌخ  51225مصطفى عبد الؽنى مصطفى دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 لسم-6شمه -االول العلوى-شارع مسجد المصبجى 24العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  51226احمد عبد الباسط على عارؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لسم-محل-المبارى-شارع االمٌر لؤلؤ 37وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 25105157وفً تارٌخ  51255عمرو ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  140

 لسم-محل-ارضى-شارع مدٌنه فٌصل الدور االرضى  44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105157وفً تارٌخ  51222ٌسرا سعد  رجب دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 ش ابن سهالن االسكان الصناعى المبارى 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105157وفً تارٌخ  51235د العاطى عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه منصور عب -  151

 لسم-1شمه -الحادى عشر-لنال المحمودٌه ؼٌط العنب 117العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  51221دمحم محمود ابراهٌم عرفه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم-شارع اسماعٌل صبرى 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , تم تعد 25105157وفً تارٌخ  51221منال دمحم سمٌر ابراهٌم دمحم ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم -محل  - 4ش البستان والنرجس شارع الهٌلتون رلم  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  51101رشا خمٌس دمحم على الشباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم-ٌه اٌهاب على فتحىبجوار صٌدل 57محل رلم -البٌطاش-وصؾ الـتأشٌر:   ، خلؾ جراج بٌت العز

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105157وفً تارٌخ  51217سمٌر صبرى دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -محل  -العواٌد  -عزبه البحر  1رلم  15الـتأشٌر:   ، 
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 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 , وصؾ  25105157تارٌخ وفً  51220احمد سمٌر رشدى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم-شمه-االول العلوى-الوردٌان-شارع ثابت بن لره 52الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25105157وفً تارٌخ  51107ٌس دمحم ٌس طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 لسم-محل-ارضى-خلؾ مدرسه المندره 246

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  51213سلٌمان حسن السٌد حسن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 محل-كاندٌال 55وصؾ الـتأشٌر:   ، الحى االول مجاوره خامسه لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105157وفً تارٌخ  51210محمود سعد عبدهللا دمحم نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  150

 -محل  -الدور االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -متفرع من ش جمال عبدالناصر  -( )الفخرانى سابما( 533ش رلم ) 31الـتأشٌر:   ، 

 لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105157وفً تارٌخ  23435احمد دمحم احمد دمحم عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 لسم-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/نجع حفٌظه بجوار الفرن البلدى فرن دمحم على

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  31312مصطفى محمود عبدهللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 سمل-مٌامى-شارع خالد بن الولٌد 633وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105157وفً تارٌخ  51257صباح محمود حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم  -شمه  -الدور االرضى  -بجوار المسجد الكبٌر  -الـتأشٌر:   ، ش احمد عرابى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105157وفً تارٌخ  51212اسالم عبدالسالم مرسً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

  -الدور االرضى  -العصافره لبلى  -خلؾ ابراج االطباء  -من ش الصفا و المروه  35ش 3الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  51214عبدالمحسن السٌد على الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 لسم -بجوار موبٌلٌات الشرلاوى  -تأشٌر:   ، عزبه المراؼى بناحٌه للعه الجناٌنى وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105157وفً تارٌخ  51251دمحم عبد العظٌم ابراهٌم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 لسم-محل-الدور االرضى-سٌدى بشر لبلى-سٌوؾال-الملن( 16برج منه هللا المتفرع من شارع الرٌاض ) 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105157وفً تارٌخ  51100سٌده حامد دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 لسم -محل  -كرموز  -ش الشٌخ الجارحى  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105157وفً تارٌخ  51215  وائل كمال السٌد العش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  167

 لسم  -( 1محل ) -االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -الـتأشٌر:   ، تماطع ش ملن حفنى مع ش خلٌل حماده 

 25105157وفً تارٌخ  51252الجمال لتورٌد االسمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -السٌد على عبد العزٌز الجمال -  161

 لسم-مكتب-السٌوؾ شماعه-ارض صالح عٌد 7شارع  41عدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم ت

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  51223فاطمه متولى عثمان عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  160

 لسم-7محل رلم -الدور االرضى-ه بحرىالعصافر-شارع المدٌنه المنوره عمارات بنن التعمٌر 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105157وفً تارٌخ  51227دمحم احمد ابوالوفا صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 لسم - 5محل رلم  -الدور االرضى  -المندره بحرى  -برج الٌسر شارع ملن حفنى  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  51253مد ابو سمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صبحى احمد اح -  171

 لسم -شمه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الناصرٌه المدٌمه بجوار نادى الناصرٌه مباشره 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 25105157وفً تارٌخ  51211احمد ابراهٌم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 لسم -ش عزبه عالم خلؾ مسجد الموٌري 44الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105157وفً تارٌخ  51215محمود عبد العال نفادى عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 لسم-محل-الدور االرضى-ؼبلاير-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ترعه المنتزه المحروسه الجدٌده بجوار موبٌلٌا دمحم زكى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105157وفً تارٌخ  40631دمحم دمحم دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 لسم  -، تم تعدٌل عنوان النشاط الى / شارع خلؾ عبده ابوسعده البكاتوش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105157وفً تارٌخ  55236فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه دمحم عبد العزٌز محمود ، تاجر  -  175

 لسم  -بجوار منطمة المرور  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / بوابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51241مروه السٌد دمحم الزؼبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 لسم -محل  -ابولٌر  -ش رمسٌس  16ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51255السٌد احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 لسم -محل  -العصافره بحرى  -ش حنفى االبٌض  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  51234سبك لٌده برلم      وائل مصطفى خمٌس مصطفى سلٌمان ، تاجر فرد ، -  171

 لسم  -ابولٌر  -مدٌنه ضباط طوسون  - 1عمار  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مسطح أ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51255محمود دمحم محمود دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  170

 لسم  - 2مدخل  3، مساكن الوردٌان االلتصادٌة بلون  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  51253ودٌع مبارن جرٌس عبد المسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم-العجمى-الهانوفٌل-وصؾ الـتأشٌر:   ، لرٌه الكنارى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51245عبرنا دمحم عبدالباري على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم - 2شمه  -ش مسجد الؽول  11الـتأشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 25105151وفً تارٌخ  51245دمحم حمدى مرسى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -محل  -ش الصاغ صالح الدٌن شعبان  37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  51257عادل حنفى عبد هللا ٌس حسٌن )عادل تكس( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لسم-شمه-زعربانه-شارع الكسانى 47العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51250الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ضٌاء دمحم جمال  -  114

 لسم-محل-طرٌك الوصله برج الشمس 21الـتأشٌر:   ، ن 

وفً تارٌخ  51232مصطفى كمال عباس دمحم على )المصطفى للمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 -الثالث عشر  -سٌدى بشر بحرى  -برج الفرسان  -مٌامى  -ش الٌزٌدى  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25105151

 لسم  -( 2شمه )

وفً تارٌخ  51235احمد ابراهٌم سلٌمان محمود على ) احمد سلٌمان للبصرٌات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم  -امام كافٌترٌا ابو عمه طوسون  6مزلمان مع ناصٌة ش  25ؾ الـتأشٌر:   ، ش تم تعدٌل العنوان , وص 25105151

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  51240منصور مكرم منصور سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 لسم  -( 1شمه ) -الهانوفٌل  -امام نمطه فوزى معاذ  -ش عثمان بن عفان من نهاٌه ابوزٌد  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  51247ادهم فاٌز احمد فؤاد دمحم رٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -شمه  -سموحه  -برج االمٌر  353وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  11033برلم    دعاء ابراهٌم عبد النبً العٌسوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  110

 لسم  -فٌكتورٌا  -ش االمٌر عبدالحلٌم  13وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 



 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 ,  25105151وفً تارٌخ  51241عزة عبدالرؤوؾ محفوظ جادالرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  105

 لسم  -ش عبدالملن بن مروان الوردٌان  32،    وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51233ابراهٌم شولى ابراهٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  101

 لسم -شمه -الثانى  - 1/7الـتأشٌر:   ، ابٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51251  دمحم كمال احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  102

 لسم   -طوسون المعمورة البلد  -بجوار مسجد الفرج  25الـتأشٌر:   ، ش متفرع من ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51254دمحم طلعت عباس بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  103

 لسم  -محل  -سٌدى بشر  - 62رلم  -ه السٌوؾ ش عزب 62الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51246دمحم بخٌت ابو الحسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  104

 لسم-شمه امام المصعد  -السادس  -الفٌزون سابما  -ش ابراهٌم جرجس  46الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  15304ه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شعبان عمار -  105

 لسم-المندره-الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبد الناصر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51242دمحم رشاد دمحم الزهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  106

 لسم-شمه-ارضى-العصافره لبلى -المعهد الدٌنى 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  51236دمحم عبدالعزٌز دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  107

 لسم -مكتب  -ش الباب االخضر  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51231لم    شرٌؾ حسن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  101

 لسم  -محل  -زاوٌه عبدالمادر  -امام سعٌد الراعى  -الـتأشٌر:   ، ش المستعمره بجوار رومانى البطل بعد الكنٌسه 

ٌل العنوان , تم تعد 25105151وفً تارٌخ  51230دمحم احمد جابر على المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  100

 لسم-شارع دمحم بٌرونا 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  43452عمرو سعٌد بهجات حارس رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -رضوان لتورٌد المالبس الجاهزه -  255

 لسم -المباري  211ش  15 -الدور االرضى  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / شمه  25105151

وفً تارٌخ  43452تم تعدٌل االسم التجاري الى / عمرو سعٌد بهجات حارس رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 لسم -المباري  211ش  15 -الدور االرضى  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / شمه  25105151

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51252دمحم عبدالفتاح طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جهاد  -  252

 لسم -بولكلى  -ش فؤاد ابراهٌم جرجس  41الـتأشٌر:   ، 

ـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 25105151وفً تارٌخ  51265سعٌد دمحم دمحم خٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 لسم-محل-الفلكى-متفرع من شركه البصل 14شارع  5، 

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  51251فؤاد تن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد فؤاد على سلٌمان ابو النور  -  254

 لسم-3محل -االرضى-مصطفى كامل عماره الفنار-طرٌك الحرٌه 301العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105151وفً تارٌخ  51237مرٌم ٌوسؾ ابراهٌم خلٌل )مرٌم للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 لسم  -شمه  -االول  -امام مستشفى بٌت الرحمه  -العامرٌه لبلى السكه الحدٌد  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبدالمادر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105151وفً تارٌخ  51244ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم جمعه احمد مصطف -  256

 لسم - 17محل  -برج ا  -ش جالل الدسولى ابراج الصٌادله وابور المٌاه  115الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  51266عماد ضلفى سٌداروس عبد الملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، العواٌد عزبه الملعه بجوار محل مٌنا للهداٌا



 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  25105115وفً تارٌخ  51272كرٌمه عبد النبى احمد السٌد ابو ؼزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 لسم-محل-بلى امام صٌدلٌه خالد الشابورىخلؾ مزلمان البحرٌه معموره ل 25, وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  51260مكرم سالمه فهٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  250

 لسم-محل-العصافره لبلى-تماطع ناصٌه شارع دمحم كرٌم مع شارع االمام مالن امتداد المعهد الدٌنى 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  51263اٌمان السٌد احمد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 لسم-سٌدى بشر 56امام عمار  56شارع  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  51267محمود عبدالحكٌم محمود دمحم حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم  -النهضه بجوار ماركت ابوٌوسؾ  3وصؾ الـتأشٌر:   ، حارس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  51262فرٌد احمد ابو الفتوح رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 لسم-مكتب-طرٌك الحرٌه 361الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  51271حمد الخضٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انور السٌد انور ا -  213

 لسم-رأس التٌن-شارع تٌمور 14وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  51275دٌاال خلٌل جالل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 لسم-رع المدٌنه المنوره من شارع السالم امام سوبر ماركت العمدهالـتأشٌر:   ، شا

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  51261كرٌمه عبدالكرٌم زٌد عبدالمجلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

  لسم -محل  -نهاٌه سوبرماركت الصفاء  -طرٌك الوصله  -طرٌك مطروح  21وصؾ الـتأشٌر:   ، ن

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  51264خمٌس عبدالعال السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لسم -محل  -ش داود حسنى الحضره المبلٌه  34وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105115وفً تارٌخ  51261دمحم جابر عبده احمد سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، ش العشرٌن امام صٌدلٌه الدعوه 

تم تعدٌل العنوان ,  25105115وفً تارٌخ  51265ماٌكل عبدالناصر زكرى بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم -( 4محل ) -من ش اسكوت خلؾ ابراج مارسٌلٌا  15ش  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  51215حامد عٌد عبدالبدٌع منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 لسم -محل  -الدور االرضى  -خورشٌد  -عزبه الخروعه  -الـتأشٌر:   ، ش المراؼى العمومى المدٌمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  17616لٌده برلم    جمال حافظ ٌونس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك  -  225

ونشاطه/بٌع وتؽٌٌر زٌوت واكسسوارات -كامب شٌزار-شارع زكرٌا ؼنٌم 01الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 لسم-)عشره االؾ جنٌها( 15555برأسمال لدره -السٌارات

تم تعدٌل  25105111وفً تارٌخ  51214( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق رٌاض حسٌن رشوان ) الرٌاض  -  221

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -ش ورشة البالط بجوار الفرن البلدى  15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 25105111وفً تارٌخ  11703الشٌماء فاضل احمد عجمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 لسم -شارع احمد لمحه كامب شٌزار  21الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  11703الشٌماء فاضل احمد عجمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفروع 

 51277اسماء لبٌع العطور ومستحضرات التجمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ؼراباسماء دمحم السٌد عبد الرحمن  -  224

 لسم-المندره-شارع ملن حفنى من شارع الجٌش 15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25105111وفً تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  17616جمال حافظ ٌونس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 لسم-كامب شٌزار-شارع زكرٌا ؼنٌم 01الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  17616جمال حافظ ٌونس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

باب شرق ونشاطه /مماوالت متكامله وتورٌدات  لسم 4كامب شٌزار الدور الخامس ؼرفه بالشمه رلم -شارع طٌبه  44الـتأشٌر:   ، 

 2514/11/27وتارٌخ افتتاح المحل فى -فى مجال النشاط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  17616جمال حافظ ٌونس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 لسم-2511/1/22وتارٌخ افتتاح المحل فى -نجاره ونشاطه/ورشه-كامب شٌزار محل -شارع فالوس  25الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  51211مٌنا نظٌر وهب هللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 لسم -الدور االرضى  -زاوٌه عبدالمادر  -متفرع من ش السالم خلؾ كافٌه حدٌث المدٌنه  15الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  25554دمحم دمحم عبد المرضى دمحم هٌكل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  220

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / شارع ابو بكر الصدٌك من شارع تٌمور ابٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  55775  احمد عاطؾ كمال دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  235

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/خردوات-1محل رلم -شارع الحجاز مع حلمى بهجت بدوى االبراهٌمٌه 24وصؾ الـتأشٌر:   ،  

 لسم-2510/7/15

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  55775احمد عاطؾ كمال دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 لسم-2محل رلم -شارع الحجاز مع حلمى بهجت بدوى االبراهٌمٌه 24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  51216عبدالرحمن انور دمحم ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 لسم  - 3مبنى  -الدور االرضى  -المنشٌه الجدٌده  -دٌد المولؾ الج 20وصؾ الـتأشٌر:   ، باكٌه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  51210ماهر السٌد عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 لسم -محل  -خلؾ مدرسه عباس حلمى ش ابوبكر الصدٌك  1الـتأشٌر:   ، بوابه 

 25105111وفً تارٌخ  51212مختار)احمد حسن مختار حسن على( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د/ احمد  -  234

 لسم - 11 - 15محل -عمارة االنصار -سموحة  -ش نصر الدٌن  4756تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111فً تارٌخ و 20766وائل عبد المادر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 الـتأشٌر:   ، )الؽاء الفرع(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  20766وائل عبد المادر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 لسم -ابٌس-شارع لرٌه الزهور 15الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الرئٌسى الى/

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  14615جوٌده رجب محمود عبد الرواؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 )خمسون الؾ جنٌها( 55555وصؾ الـتأشٌر:   ، زٌاده رأس مال المحل الرئٌسى االخر الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111 وفً تارٌخ 51213احمد حسن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 لسم -مدرسه شٌرٌن بجوار عصٌر زمزم شمه  1ش  21الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  51217رمضان مرسى مرسى دمحم سمٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  230

 لسم -شمه  -االرضى  -بٌانكى البٌطاش  15وصؾ الـتأشٌر:   ، اول ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  20766وائل عبد المادر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 الـتأشٌر:   ، )الؽاء الفرع(

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  51274دمحم سعٌد اسماعٌل منتصر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 لسم  -شارع رلى االسالم من شارع البكباشى العٌسوى  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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

وفً تارٌخ  51276الحسٌن للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -حسٌن دمحم عبد العالعز الدٌن  -  242

شارع االمام فخر الدٌن خلؾ مساكن الحدٌد  25ابو ٌوسؾ بحرى  17تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ن  25105111

 لسم-والصلب

 25105111وفً تارٌخ  51276دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عدل االسم التجارى الى/عز الدٌن حسٌن  -  243

 لسم-شارع االمام فخر الدٌن خلؾ مساكن الحدٌد والصلب 25ابو ٌوسؾ بحرى  17تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111ارٌخ وفً ت 55775احمد عاطؾ كمال دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

-2محل رلم -شارع الحجاز مع حلمى بهجت بدوى االبراهٌمٌه 24وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 لسم-)الؾ جنٌها( 1555برأسمال لدره -ونشاطه/سوبر ماركت

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  51270اٌمان نصر رشوان نصر زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 لسم-محل -عبدالمادر لبلى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عبدالمادر بعد الكوبرى الجدٌد خلؾ المزلمان مباشره 

تم تعدٌل العنوان ,  25105111وفً تارٌخ  51271عمرو رمضان رمضان دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 لسم  -شمه  -االرضى  -الوردٌان  -ش ثابت بن لره  61، وصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105111وفً تارٌخ  51215دمحم شعبان متولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 لسم  -شمه  -خلؾ شركه االسمنت شارع المستشفى  -وادى الممر  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105111وفً تارٌخ  51273سماعٌل عبدالرحمن نعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالرحمن ا -  241

 لسم  -مكتب  -منزل / ابراهٌم نعٌم  -النهضه  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ابو سمبل 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 25105110وفً تارٌخ  51350دمحم محمود احمد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  240

 لسم -شمه ٌسار الصاعد  -الدور السادس علوى  -ش عمل باشا سٌدى بشر لبلى  -504الـتأشٌر:   ، من ش 

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  23505احالم شاكر عبدالسمٌع فرجانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 لسم -السٌوؾ-ارض جابر حرب  22فرع الى/وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان ال

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  23505احالم شاكر عبدالسمٌع فرجانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 -السٌوؾ-ارض جابر حرب 2ش  23وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105110وفً تارٌخ  51203سبك لٌده برلم    اشرؾ عباس دمحم دمحم عمل ، تاجر فرد ،   -  252

 لسم -محل  -الدور االرضى  -خلؾ االحمدى  -ابو ٌوسؾ لبلى  10.5ن  61الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  51207ابانوب عادل كرم عطاهللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -فٌكتورٌا  -برج الوالء  -ش عبدالسالم عارؾ  366ؾ الـتأشٌر:   ، وص

تم تعدٌل  25105110وفً تارٌخ  51357احمد حسان احمد اسماعٌل)بوفٌه حسان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 لسم -محل  -طوسون  25من ش  1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105110وفً تارٌخ  17745بسمه حسن خمٌس شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

-سجل تجارى ؼرفه االسكندرٌه 17745ولٌد برلم  1163اودع برلم -شارع خالد بن الولٌد 21الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  23505، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احالم شاكر عبدالسمٌع فرجانى -  256

 لسم -السٌوؾ-ارض جابر حرب  22وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى/

ان , تم تعدٌل العنو 25105110وفً تارٌخ  51200السٌده الماظ السٌد عبدالمادر امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 لسم -ش العروبه من ش الزهور الحضره الجدٌده 41وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  51201سامى رحومه مساعد رحومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 لسم  -محل  -مدخل لرٌه سالح المهندسٌن  34وصؾ الـتأشٌر:   ، سٌدى كرٌر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105110وفً تارٌخ  51205 محمود كرٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم -  250

 لسم -مكتب  -ش دارا  52الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  51355سعٌد السٌد منجى عبدالبالى لبٌع االحذٌة)سعٌد السٌد منجى عبدالبالى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 لسم  -ش مصطفى كامل باكوس جوار مسجد الشوربجى  125تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25105110

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  51356منصور احمد عبد العزٌز عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 لسم-محل-شارع الزهور المهاجرٌن 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  51351شحاته على شحاته حسن محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 لسم - 1شمه  -االرضى  -ش رابعه العدوٌه فٌكتورٌا  21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105110خ وفً تارٌ 51205هناء عبدهللا عبدالحمٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 لسم  -محل  -رمل ثان  -عماره الصفا و المروه  -ش على بن رٌاض  1710وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105110وفً تارٌخ  51201كٌرلس رشدى فخرى شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -العصافره لبلى  - 35ش مسجد النور مع ش ناصٌه  -عرامه  35ش  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105110وفً تارٌخ  22207دمحم عبداللطٌؾ دمحم حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 لسم  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ش السفن اب بجوار صٌدلٌه الفحام 

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  51353عماد حمدى صدٌك مرسى صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 لسم  - 1محل  -سٌدى بشر  -ش عبدهللا سعود متفرع من ش الماهره  62 - 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105110وفً تارٌخ  51312حسن ابراهٌم خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 لسم-محل-الحضره الجدٌده-شارع المعز من التوحٌد 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105110وفً تارٌخ  51206سمٌر دمحم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 لسم -محل  -الدور االول المٌزان  -حالٌا )حسٌن سلٌمان سابما( سٌدى بشر بحرى  11ش  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  25044سبك لٌده برلم    دمحم على عبد المجٌد الجارحى ، تاجر فرد ،   -  260

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان المركز الرئٌسى الى/عزبه ابراهٌم صالح بجوار صٌدلٌه نجاح المالح

ٌل العنوان , تم تعد 25105110وفً تارٌخ  25044دمحم على عبد المجٌد الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 وصؾ الـتأشٌر:   ، )الؽاء الفرع(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105110وفً تارٌخ  51354اٌناس عبدالعزٌز دمحم حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 لسم -محل  -الدور االرضى  -ش مدخل بٌانكى ش مع ش االربعٌن البٌطاش  416/2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105110وفً تارٌخ  51311ابر على عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    باتعه ج -  272

 لسم -محل  -عرامه  - 35ش مسجد الصحابه من ش  7الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  25105110وفً تارٌخ  51315ٌوسؾ مجدى ٌوسؾ حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 لسم -محل -الدور االرضى  -رشدى  -تنظٌم ش عبدالوهاب وناصٌه على باشا ذوالفمار  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  33264احمد عٌد ثابت شحاته )مركز عٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 لسم-حاره لرالوش   11وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105110وفً تارٌخ  45753نصر ابوالفتوح بدوى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 شارع االسالم لسم محرم بن 7الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105110وفً تارٌخ  45753ٌده برلم    نصر ابوالفتوح بدوى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك ل -  276

 شارع االسالم لسم محرم بن 7الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان/
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تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  25044دمحم على عبد المجٌد الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 الـتأشٌر:   ، )الؽاء الفرع( وصؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105110وفً تارٌخ  51355دمحم حسن دمحم ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 لسم -محل  -داخل نفك سبورتنج الصؽرى ٌمٌن وٌسار الكورنٌش  75الـتأشٌر:   ، على البحر مباشرة امام عماره رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105110وفً تارٌخ  51202نبٌه عبدهللا نصٌر منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نعٌم -  270

 لسم  -محل  -عزبه اسكوت  -ش الثمانٌه متر من الطرٌك الدولى بجوار مرسٌدس  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105110وفً تارٌخ  45753نصر ابوالفتوح بدوى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 شارع االسالم لسم محرم بن 7الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105110وفً تارٌخ  17745بسمه حسن خمٌس شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم-رع خالد بن الولٌدشا 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105125وفً تارٌخ  51313رضا دمحم امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -خلؾ المساكن  -المتراس  -نجع العرب الجدٌده  0، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  51320،  سبك لٌده برلم    امٌن مختار امٌن حسٌن رزق ، تاجر فرد  -  213

 لسم  -محل  -جلٌم  -ش مصطفى ماهر مع رسمى باشا  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  26112امٌرة جابر عبدالرحٌم نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 االرضى لسم-جرٌن بالزا سموحه C 1الؽاء المحل رئٌسى اخر الكائن بالعنوان/محل رلم الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  51317مى توفٌك دمحم سٌد احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

  لسم -محل  -ارضى  -البٌطاش  -ش العٌاده المدٌمه  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51325احمد عبد العال احمد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لسم-من شارع كستانٌا ارض تشاكوس 404شارع  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  51311امٌر احمد كامل سالمة المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 اخر كوبرى العامرٌة ارض ابراهٌم صالح  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  51324حمدى عبد الجابر على دمحم)حمدى لبٌع االدوات الكهربائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم-محل-مطروح ملن/على حسن عسكر اسكندرٌه 10.55ن  131تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25105125

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51321ماجى مخالى فخرى فانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  210

 لسم  -محل  -ؼربال  -ش دمحم نصحى متفرع من راؼب باشا  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  40255سبك لٌده برلم     السٌد احمد دمحم احمد عمران ، تاجر فرد ،  -  205

 لسم-العماروه-برج الماسه-الدور االول علوى-2شمه -متفرع من شارع مدرسه المدس 0الـتأشٌر:   ، شارع 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 25105125وفً تارٌخ  51321دمحم جمٌل عبدهللا فمٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 لسم   -سٌدى بشر لبلى  - aتمسٌم  -( 6برج روجٌنا ) -تمسٌم الفضالى  1524الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51335سحر رشاد ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  202

 لسم-محل-ثان العامرٌه-الـتأشٌر:   ، عزبه العراوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51316حسنى دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  203

 لسم  -مكتب  -االرضى  -الحضره  -ش الفٌروز  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  51322سناء عصران عبدالمنعم احمد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  204

 لسم  -ش وٌنجت  41وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51314احمد مجدى احمد عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  205

 لسم  - 6شمه رلم  -الدرٌسه  -الـتأشٌر:   ، ش النصر 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  51327تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود فكرى دمحم الصؽٌر ،  -  206

 لسم  - 2محل  -امام كوبرى المندره لبلى  -من ش ملن حفنى  631تنظٌم  10وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51331عاطؾ بخٌت دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  207

 لسم-أول اكتوبر الرئٌسى امام ارض بنن مصر 10الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 25105125وفً تارٌخ  26112امٌرة جابر عبدالرحٌم نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  201

 االرضى لسم -جرٌن بالزا سموحه C 1الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل رئٌسى اخر الكائن بالعنوان/محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  26112امٌرة جابر عبدالرحٌم نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  200

 لسم  -C 1لرئٌسى الى/جرٌن بالزا سموحه االرضى محل رلم الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز ا

 25105125وفً تارٌخ  51310هشام عبدالفتاح حسٌن لاسم )لاسم للتخلٌص الجمركى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

ض معلمٌن مصر ار -ش الصفا  -بحرى الطرٌك  22.5ن  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌه مطروح 

 لسم  - 2محل  - 41لطعه  -الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  51323ٌحٌى دمحم البسٌونى حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، امام مدخل الصفا لبلى اول ش شمال من مسحجد عباد الرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  46171ور رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اولفت تادرس ن -  352

 لسم  -سٌدى بش لبلى  - 6محل رلم  -ش حسن رفعت مع ش ملن حفنى  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125تارٌخ  وفً 44155دمحم ابراهٌم عبدالموى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 لسم  -شمة الدور االول علوى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ش د . عبدالمنعم الدبه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51332اشرؾ السٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 لسم-محل-ره توفٌكشارع منٌ 0الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  51315حسن صالح اسماعٌل البصال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 لسم  -عزبة سكٌنة  0ش  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 25105125وفً تارٌخ  51326احمد دمحم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 لسم  - 1شمه  -االول علوى  -منتزه ثالث  -بجوار سنتر ابو عزت  -الـتأشٌر:   ، ش السوق متفرع من ش فرحات متولى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51334احمد عبد المبدى خضٌر سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 لسم-محل-الهانوفٌل-سكندرٌه مطروح امام معرض سٌارات باجٌرو كار بجوار شركه اتصاالت  الدراٌسهالـتأشٌر:   ، طرٌك ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  40255السٌد احمد دمحم احمد عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 لسم-العماروه-برج الماسه-الدور االول علوى-2شمه -مدرسه المدس متفرع من شارع 0الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  15134صبحى فهٌم دمحم على العاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  350

 لسم-خلؾ محطه السكه الحدٌد-عزبه العمال-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ابٌس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51325سمر عبدالمنعم عوض عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -وادى الممر  -ش عباد الرحمن  7الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 25105121وفً تارٌخ  51353مجدى سعد دمحم زعتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم -محل  -سٌدى بشر  -ش دمحم ٌوسؾ ؼالى  64الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51355دمحم عبدالوهاب على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 لسم  -محل  -سوداء الراس ال -الـتأشٌر:   ، نهاٌه ش احمد عبدالوهاب امام كوبرى اسكندر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51341احمد على ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 لسم  -الحضرة الجدٌدة  -ش رجب سالمة من السادات  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121ً تارٌخ وف 51362دمحم المطب السٌد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 لسم -شمه  -ش الملعه الجدٌده امام مخازن عترٌس للحدٌد واالسمنت  3الـتأشٌر:   ، 

تم  25105121وفً تارٌخ  51341دمحم عبدالنبى لندٌل نبٌوه ) مكتب لندٌل للتورٌدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 لسم  -ارض االرز امام مصطفى الحداد من شارع عمر  4لـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان , وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51330مٌالد وثٌك زكى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 -شمه -االول علوى -حمول فوق سان ماٌكل لبٌع اكسسوارات الم -عصافره لبلى ثان المنتزه  - 45من ش  23ش 1الـتأشٌر:   ، 

 لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51351دمحم عبدالؽفار على المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 لسم  -محل  -الراس السوداء  -الـتأشٌر:   ، نهاٌه ش احمد عبدالوهاب امام كوبرى اسكندر 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  51354، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شكرى زكى دمحم على بسٌونى  -  311

 لسم -بمول جرٌن بالزا  k 111وصؾ الـتأشٌر:   ، وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  51357محمود بهجات محمود عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 لسم  -محل  -ش السٌد الخولى بجوار مدرسة جمٌلة بو حرٌد  1، وصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51335مارٌان زكى ولٌم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 لسم -شمه  -الدور الثالث علوى  -مٌامى  -ش اسكندر ابراهٌم  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  51340سماعٌل على مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم ا -  321

 -االرضى  -طرٌك الحرٌه اتحاد مالن زهره جلٌم بجوار مدخل مستشفى الجهاز الهضمى  513 -وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره ب 

 لسم -شمه 

وفً تارٌخ  51365ت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود محمود دمحم احمد شتله )شتله للمماوال -  322

برج الحمد بجوار سوبر  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ابوٌوسؾ الجدٌد لبل مدخل الروضه الخضراء  25105121

 لسم  -شمه  -الثالث عشر  -العجمى  -ماركت ابوعمر 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  51347ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسٌن ابراهٌم حسٌن منسى ، تاج -  323

 لسم -مول الحرٌه -سموحه  -ش فوزى معاذ  23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51351مروه حسٌن حسٌن عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 لسم -محل  -الحضره الجدٌده  -ن ش العمده الـتأشٌر:   ، ش بدر م

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105121وفً تارٌخ  6250السٌد دمحم خلٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 لسم -ؼرب الطرٌك الصحراوى  46، تم تصحٌح العنوان الى / ن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51344احمد عثمان الباز العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 لسم-شارع الدر متفرع من شارع الرحمه 26الـتأشٌر:   ، عمار 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 25105121وفً تارٌخ  51361حسن صمر حسن الهشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 لسم-السٌوؾ-شارع احمد ابو سلٌمان شمه اول علوى 153الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51336محمود دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 لسم -كوس ارض شا -ش ابراهٌم حسن بجوار مصنع عدلى مكارى  21 - 1770الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51337مارتٌنا رفعت فهمى روفائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  320

 لسم  -شمه  -االرضى  -الطابٌه خورشٌد  -الـتأشٌر:   ، ش الوردانى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  14140دمحم ابراهٌم احمد دمحم زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 لسم -شمه بالدور الخامس  -ش عمر المختار جناكلٌس  31الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  14140دمحم ابراهٌم احمد دمحم زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 :   ، تم الؽاء الفرعالـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  55052عمر فتٌحه احمد فتٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

  -لسم الرمل  -السٌوؾ  -ش ٌاسر ابن عامر  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  51356الزهراء على عبدالعزٌز حسن كحله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 لسم  - 3محل  -االرضى  -العجمى  -البٌطاش الرئٌسى  -ش االندلس و الحجاز  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  51343دمحم حلمى دمحم صمر العمروسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 لسم  -محل  -منتزه ثالث  -ش المحمصه  -، عزبه محسن الكبرى   وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  51331نجالء فتحى عبداالحد الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 لسم  -ل مح -الدور االرضى  -سٌدى بشر لبلى  -( متفرع من ش المنشاوى 656ش رلم ) 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  51342جمال عبدالناصر دمحم عبدالرحٌم مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 لسم  -محل  -الحضره الجدٌده  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عبدالعلٌم من ش الزهور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  14140ه برلم    دمحم ابراهٌم احمد دمحم زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  337

 الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51352امٌر رمضان دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 سمل -شمه -االرضى  -الـتأشٌر:   ، عزبه محسن ش ابو بكر الصدٌك 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51350محمود مجدى احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  330

 لسم -شمه  -الرابع  -ش الرحمه بجوار المدافن  10الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  31733عزت صبرى دمحم ابراهٌم الفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 محافظه -ملن/رمضان على مرضى حامد-اول شارع المستشفى الشارع الرئٌسى-وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/العلمٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105121وفً تارٌخ  51346دمحم على احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 لسم  -ش السوق امتداد الشرلاوى بجوار مولؾ عبدالمادر  ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  40557عبدهللا دمحم حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 لسم - اعلى نفك سٌدى بشر -( ش جمال عبدالناصر 171متخذ رلم ) 157الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  51367عمرو بشٌر السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 لسم -محل  -ش العٌسوى مٌامى  35الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  51355دمحم حسن دمحم ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 لسم  -ٌمٌن و ٌسار الكورنٌش  -داخل نفك سبورتنج الصؽرى  75الـتأشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  51371كرٌم ظرٌؾ موسى حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 لسم-حظٌره  -لبٌضاء مهندسٌن بجوار الكنٌسه العال الشرلٌه المرٌه ا 1الـتأشٌر:   ، طٌبه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  51366حنان عاطؾ دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -عماره االمل  -ش البٌطاش امام عمر افندى و سنترال البٌطاش  111الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  51372السحٌمى  لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 لسم   -شمه  -السابع  -العصافره لبلى  - 45من ش  35ش عمر المختار من ش  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  51364   خالد عبدالخالك ابراهٌم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  341

 لسم  -الماسمى مٌامى  12ش بن مصلح مع ش  61الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  51365احمد رمضان دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  340

شمه  -الدور االرضى  -بجوار سور البحرٌه و مسجد العتٌك  -طوسون  -المعموره  -مدٌنه االمل  -الـتأشٌر:   ، ش بالل بن رباح 

 لسم  -

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  25257وائل مجدى عبدالرازق نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 لسم -سٌدى بشر لبلى  -سٌتى  وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / شارع مصطفى كامل عمارات جولدن

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  47717احمد اٌهاب عبدالصمد مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 لسم -( الهانوفٌل 1شمه ) 3مدخل  27وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى /مساكن االٌجى كاب بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  7107تواب مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مروه السٌد عبد ال -  352

 وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه السمه التجارٌه للرئٌسى االخر/المصرٌه لبٌع االجهزه الكهربائٌه

تم تعدٌل العنوان ,  25105122 وفً تارٌخ 51373منى حلمى السٌد دمحم السٌد العسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 لسم -محل  -الدور االرضى  -مصطفى كامل  -عمارات الظباط  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  51374جٌهان احمد حسن كوزو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 لسم  -محل  -العصافره لبلى  -هدى االسالم سابما  65ش مصعب بن عمٌر مع ش  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  51375احمد دمحم حسنٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 لسم  -محل  -االرضى  -السٌوؾ  -امام كارفور  -الـتأشٌر:   ، ش المدس من ش مصطفى كامل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  51361سلفٌا زؼلول عٌد ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 لسم  -شمه  -الثالث  -ثانى تماطع بجوار صٌدلٌه لولى  -سكٌنه الجدٌده  6ش  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  51377    احمد دمحم محمود حنفى الفحام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  357

 لسم  -شمه  -االول علوى  -الهانوفٌل  -ش الزبٌر بن العوام  10 -خلؾ مدرسه العجمى النموذجٌه  10وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 25105122وفً تارٌخ  51376عادل دمحم عبد العزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 لسم-شارع الشهٌد مصطفى حافظ 17الـتأشٌر:   ، ممر الجداوى خلؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105122وفً تارٌخ  51360نجالء محمود حسنٌن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  350

 لسم  -منتزه ثان  -عزبه البحر  -عواٌد شماعه  6ش  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105122وفً تارٌخ  51375دمحم حسٌن احمد ٌوسؾ عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 لسم-عزبه الموظفٌن-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الشٌخ دمحم متولى الشعراوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125خ وفً تارٌ 51314عماد الدٌن متولى دمحم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 لسم -شمه -الثانى  -منتزه ثان  -ش البستان مندره بحرى  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  51456ابتسام فوزى مصطفى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 لسم-ارع مصطفى كاملوصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه تورٌل اول شارع شمال بعد ش

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  51455عزه الضوى على عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الحلوجى



 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

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 25105125وفً تارٌخ  6511اسامه بدوى حسٌن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 لسم -ش الجٌل الجدٌد متفرع من شارع احمد ابو سلٌمان  24الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنون الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  51301احمد عبدالفتاح حمٌدو حمٌدو دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 لسم - 355شمه  -الثالث علوى  - 1برج كالسٌن  5وذج رلم ش امٌن اسحاق الهانوفٌل نم 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51306السٌد على البدرى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، رابع ش شمال من ش دمحم البنا امام فرن ابومحمود عزبه الموظفٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51452حنان سعٌد ؼالى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

 لسم -مكتب  -االرضى  -الـتأشٌر:   ، ارض دمحم سعد خلؾ عزبه العبٌد خورشٌد البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125ارٌخ وفً ت 51423احمد مصطفى عبد هللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 لسم-االبراهٌمٌه-شارع طٌبه 152الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51303احمد عبدالحمٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  360

 لسم  -مكتب  -المبارى  -ش النظام  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51312ى دمحم على العو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هند عل -  375

 لسم  -ش ملن حفنى بجوار صٌدلٌة فرحات المندرة بحرى  25الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 25105125وفً تارٌخ  51301احمد جابر احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 لسم -سموحه -ابراج الصفا والمروه ادمون فرمون 1/3الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51311حسن دمحم السٌد تمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 لسم -محل  -فٌكتورٌا  -ش الدمحمٌه مع ش ابن منمذ  63الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51310هانى امٌن دروٌش خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 لسم  -مكتب  -الخامس عشر  -البر المبلى  -الحضره الجدٌده  -لنال المحمودٌه  -امام كافٌتٌرٌا حسان  -الـتأشٌر:   ، عماره العبودى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  46517ش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد جابر لاسم طب -  374

 لسم  -ؼبلاير  -ش مصطفى كامل  242الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

,  تم تعدٌل العنوان 25105125وفً تارٌخ  51455دمحم مصطفى محمود سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

 لسم -محل  -السٌوؾ شماعه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عزٌز انطوان برج االصدلاء خلؾ البوسته 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51370رامى دمحم السٌد ابوالدهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 لسم  -محل  -المالحه  -تزه ثالث امام لسم المن -ش مصطفى كامل  -ش التجارٌٌن  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51311دمحم عجمى دمحم عجمى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  377

 لسم  - 1شمه  -االول علوى  -خلؾ سور الشرطه العسكرٌه  -طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى  35الـتأشٌر:   ، ن 

وفً تارٌخ  51304لسٌد شعبان مهنى )معرض حسام لالدوات الصحٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام ا -  371

 لسم -ؼربال  -ش حسن النفوس 36تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25105125

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 25105125وفً تارٌخ  51300جورج السٌد عبده سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  370

 لسم -( 1االرضى شمه ) -سٌدى جابر  -ش النزهه البر المبلى  17الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  51451مؤسسه الراؼب لتجاره االحذٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم حسن راؼب عبدالنبى  -  315

ه الرئٌسى امام مسجد التوبه والشهر العمارى جوار محالت ش الجمهورٌ 12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25105125

 لسم -محل  -نجٌب للعصائر 



 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 ,  25105125وفً تارٌخ  51453احمد صابر عبد الفتاح االخناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس لبل محطه الكهرباء

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  45151دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد جابر امٌن -  312

 لسم -زٌزنٌا  -شارع صالح باشا  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  51305مصطفى على زكى رجب ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 لسم  -محل  -امام مسجد الصابرٌن  -الهانوفٌل  -ش مسجد السالم  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  51454ماجد مجدى زٌاده صلٌب جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 لسم-عصافره لبلى-45متفرع من شارع  35وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  45151احمد جابر امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 لسم-زٌزٌنٌا -شارع صالح باشا15الـتأشٌر:   ، تم افتتاح فرع بعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125خ وفً تارٌ 51316محمود دمحم محمود دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 لسم - 356مكتب  -الثالث  -برج الرحاب  -سٌدى بشر بحرى  -ش خالد بن الولٌد  56وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  51302محمود دمحم عبدالمنعم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 لسم  -شمه  -الثانى  -ش الؽزالى  13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51315دمحم ابراهٌم لناوى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم -محل -ش عبدالملن بن مروان  170الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51307سعد جابر سعد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  310

 لسم -محل  -ش دمحم متولى الشعراوى عزبه الموظفٌن  6الـتأشٌر:   ، 

وفً  32451الباشا لمعدات الؽطس والسباحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم ابو السعود مصطفى ٌوسؾ الباشا  -  305

 لسم  - 3محل رلم  -شارع البلٌنا  11&  16وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / تم تعدٌل العنوان ,  25105125تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105125وفً تارٌخ  51315فراجى دمحم لبٌصى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  301

 لسم  -محل  -العامرٌه ثان  -د على اول الشارع لهوه السكه الحدٌ -ش شرٌؾ سعد امام محطه السالم الكنج لبلى  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105126وفً تارٌخ  51416جمال دسولى خلٌفة بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  302

 لسم  -ش الشٌخ سعدى ناصٌة ابن الجصاص الحضرة البحرٌة  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105126وفً تارٌخ  55125ٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود نبٌل زكى ابراه -  303

 لسم -المنشٌه الجدٌده  -الدور االرضى  -شارع االسالم  25الـتأشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105126وفً تارٌخ  51412شرٌؾ جبران لدٌس ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  304

 لسم -شٌدى بشر  -ش البكباش العٌسوى  37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  25630فرٌد احمد عبد العلٌم جاد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  305

 لسم  -سٌوؾ  -براهٌمٌه اال -شارع اسٌوط  15وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان النشاط الى / 

تم تعدٌل  25105126وفً تارٌخ  51450طارق دمحم عثمان صالح )الطارق للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  306

 لسم -شمه  -  1ش الفتح متفرع من ش فضه بوابه  76العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105126وفً تارٌخ  51457ه برلم    احمد مصطفى على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  307

 لسم  -محل  -محل بكومباوند حى العروبه  -مٌامى الجدٌده  -ش حى العروبه متفرع من ش المدارس  2الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , ت 25105126وفً تارٌخ  51451دمحم عبدالرحمن عبدالعظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  301

 لسم -مكتب-االرضى  -ش مسجد التموى ابو سلٌمان  0ش  35وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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 , وصؾ  25105126وفً تارٌخ  51413دمحم شحاته دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  300

 لسم  -مٌن مدخل العمار ٌ -( 4محل ) -الـتأشٌر:   ، ش عٌد خٌرهللا خلؾ كافٌترٌا االمل 

تم تعدٌل العنوان  25105126وفً تارٌخ  34422هشام عبدالعزٌز عبدالمعبود السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 لسم-ابو ٌوسؾ-10.55, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/شارع اسوان ن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  51421بك لٌده برلم    خٌرى عوٌضه عبدالمسٌح عوٌضه ، تاجر فرد ،  س -  451

 لسم -شمه  -االول علوى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الشهٌد زكرٌا اسماعٌل من ش احمد ابوسلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105126وفً تارٌخ  51425شٌرٌن فؤاد بشاى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 لسم  -دورمٌزان  -برج االمٌر  -الفلكى  -عزبه زلزوق  -تأشٌر:   ، ش السالم الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105126وفً تارٌخ  4227سعاد دمحم احمد مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 لسم -عماره ابوحافظ  13رع من ش ش عمر المختار متف -، تم افتتاح فرع بعنوان / عبدالمادر بحرى الترعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105126وفً تارٌخ  51414داود ؼالى ابراهٌم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 لسم -الدور العاشر علوى  -شمه  -العاشر  -عماره الراعى  -ا تنظٌم ش دمحم سعٌد باشا جناكلٌس  12 3الـتأشٌر:   ، نموذج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105126وفً تارٌخ  51410دمحم محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 لسم-ؼٌط العنب-شارع الرٌؾ 21الـتأشٌر:   ، 

تأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـ 25105126وفً تارٌخ  4227سعاد دمحم احمد مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 لسم -عماره ابوحافظ  13ش عمر المختار متفرع من ش  -، عبدالمادر بحرى الترعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105126وفً تارٌخ  25465معتز جابر احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  457

 لسم  -ٌامى م -ش اسكندر ابراهٌم  44الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  3165كوثر ابوالفتوح عبدالتواب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 لسم  -شارع سالم عبدالعزٌز امام مدرسه زٌد بن حارثه آخر ش فضه  3وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105126وفً تارٌخ  51415، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ارسانى فرٌد فؤاد تادرس -  450

 لسم -محل -سٌدى بشر  -ش خلٌل حماده  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105126وفً تارٌخ  51417حمدى محمود احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 مكتب  -ارضى  -بنجر السكر  -ٌسار البنزٌنه بجوار كوبري المرٌه المركزٌه الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  51422امانى ٌوساب فرج هللا ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 لسم -ش مسجد لطب سٌدى بشر لبلى محل  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105126وفً تارٌخ  51415برى عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالحمٌد ص -  412

 لسم  -( 6محل ) -السٌوؾ الجدٌده  -عزبه الفلكى  - 15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش سعد زؼلول من ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105126وفً تارٌخ  51411سناء على سعد البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 لسم  -محل  -الهانوفٌل  - 1بوابه  -ش عبدالعزٌز الطلخاوى بجوار مدرسه سمٌره موسى  43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105126وفً تارٌخ  51411ٌده برلم    رٌهام عبدالمحسن مصطفى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  414

 لسم  -االصالح الفلكى  16متفرع من ش  15ش 0وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  4014دمحم دمحم عبد النبى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 لسم -شارع جمال عبدالناصر  -برج الطاهر   -الـتأشٌر:   ، العصافره بحرى 



 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 , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  4014دمحم دمحم عبد النبى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

اد عموم استٌر-لسم/ نشاطه  -ؼرفه من شمه  -البٌطاش  -الـتأشٌر:   ، ش المهندسى كوٌعه من ش عٌن شمس عماره الصفا 

 555555-وتصدٌر/راس مال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  51440مرلص وهبه فهمى كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 لسم-شارع االسناوى 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  51424نجوى ابراهٌم الصؽٌر امام سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 لسم -شمه  -االول علوى  -فلمنج  -ش مسجد المبانى  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  51431رؤؾ دمحم عبدالحلٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  410

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -االفٌزون بولكلى الشهٌر ب -ش فؤاد ابراهٌم جرجس  53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  51436سمٌر عادل دمحم احمد الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 لسم  -تعاونٌات سموحة ش مسجد حاتم  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  51443برلم     احمد سمٌر دمحم على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  421

 لسم  -محل  -السٌوؾ شماعه  -ش صالح الدٌن  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105127وفً تارٌخ  4552دمحم ابو كلوب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 ، تم الؽاء الفرع

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  47612امٌمه ابو ضٌؾ دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 لسم باب شرق-محل ٌمٌن مدخل العمار  -االزارٌطه  -ش سوٌتر  64وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بعنوان / 

وفً تارٌخ  51420ت المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبدالباسط سعد السٌد )سنتر المصطفى لخدما -  424

 لسم  -محل  -العامرٌه ثان  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، لرٌه البصره بجوار ٌوسؾ الجزار  25105127

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 25105127وفً تارٌخ  51435احمد مسعد السعٌد ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 لسم -بجوار سعد هللا لاسم  5( لرٌه البصرة بجوار محطه عامرٌه ثان رفع المٌاه رلم 5الـتأشٌر:   ، محطه )

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  47612امٌمه ابوضٌؾ دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 لسم -محل ٌمٌن العمار  -زارٌطه ش سوٌتر اال 64وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105127وفً تارٌخ  51434ٌسرٌه مصطفى حسن فاضل اسماعٌل اباظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

 لسم  -( 352مكتب بشمه رلم ) -الثالث  - 5برج  -وابور المٌاه  -ش جالل الدسولى  0العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  4014دمحم عبد النبى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  421

تجاره وبٌع  -المنتزه /نشاطه -ش جمال عبدالناصر -برج الطاهر -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بعنوان / العصافره بحرى 

 2555-المالبس)ماعدا المالبس العسكرٌه(/راس ماله

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  43117على ابراهٌم حسن خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  420

 لسم -مساكن امبروزو  -( 1بلون رلم ) 2الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  51437م    احمد فاروق دمحم ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  435

 لسم  -محل  -سٌدى بشر لبلى  -تمسٌم الفضالى  45وصؾ الـتأشٌر:   ، لطعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  21053وفاء احمد منصور احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 لسم -العصافره لبلى  -امتداد احمد مرسى من المعهد الدٌنى  12( ش 1الى / عمار رلم )الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان 

مؤسسه المنصور للتورٌدات الرٌاضٌه وعموم االستٌراد  -تم تعدٌل االسم التجارى الى / وفاء احمد منصور  احمد  -  432

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل  تم 25105127وفً تارٌخ  21053والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 لسم -العصافره لبلى  -امتداد احمد مرسى من المعهد الدٌنى  12( ش 1العنوان الى / عمار رلم )



 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

وفاء احمد منصور احمد ) مؤسسه المنصور للتورٌدات الؽذائٌه وعموم االستٌراد والتصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

امتداد احمد  12( ش 1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عمار رلم ) 25105127وفً تارٌخ  21053

 لسم -العصافره لبلى  -مرسى من المعهد الدٌنى 

وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  440رمزى دمحم رمزى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 لسم  -مرؼم  -مكرر ؼرب الطرٌك زاوٌة عبدالمادر  153طرٌك االسكندرٌة الماهرة الصحراوى رلم  27، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  51426عبدالباسط عبدهللا احمد ابو درٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 لسم -جد المبارى وصؾ الـتأشٌر:   ، امتداد شارع مس

تم  25105127وفً تارٌخ  51441سماح عوض شعبان احمد )سماح لخدمات النظافه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 لسم  -محل  -الزواٌده  -خورشٌد  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الرابعه الناصرٌه المدخل الثانى بجوار مدرسه الدار للؽات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  51445ستٌنا عماد منٌر عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كر -  437

 لسم -شمه  -االرضى  -منشٌه النزهه  6ش  32الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 25105127وفً تارٌخ  51414داود ؼالى ابراهٌم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 1435لسم سٌدى جابر برلم اٌداع 21ش بهاء الددٌن الؽتورى سموحه الدور السابع شمه  45الـتأشٌر:   ، افتتاع فرع بالعنوان / 

 51414ولٌد برلم تابع 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 25105127وفً تارٌخ  51433ثروت فكرى هابٌل لرٌالص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  430

 لسم -شمه  -االرضى  -ش ادونٌس االبراهٌمٌه  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  51416جمال دسولى خلٌفه بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 لسم-الحضره البحرٌه  -ش الشٌخ سعدى  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  51416تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال دسولى خلٌفه بسٌونى ،  -  441

 -بماله عامه والبان / راس ماله-لسم باب شرق/نشاطه-الحضره البحرٌه -ش الشٌخ سعدى ناصٌه ابن الجصاص  31الـتأشٌر:   ، 

5555 

تم  25105127وفً تارٌخ  51446نجوى فؤاد رزق ابراهٌم )صٌدلٌه د/ نجوى ابراهٌم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 -حوض المضابٌه و الشعبٌره  -بشارع ابى لٌر  -سٌدى بشر لبلى  -امام بورصه عرفه  501تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 لسم  -محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  51431ولى فهٌم حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال اٌمن ش -  443

 لسم  -محل  -ارضى  -رمل ثان  -زٌزٌنٌا  -حالٌا المهندس دمحم شولى  -ب تنظٌم االمٌر جمٌل  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  51427 مهند محسن دمحم رافت امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 لسم -محل  -االرضى  -سموحه  -تمسٌم المضاه  - 353الـتأشٌر:   ، برج الجمال شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  51414داود ؼالى ابراهٌم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 لسم - 21هاء الدٌن ؼتورى سموحه الدور السابع شمه ش ب 45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  51445طارق سعد محمود السٌد سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 لسم -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن امبروزو امام المعهد الصحى بلون أ مدخل أ 

تم تعدٌل  25105127وفً تارٌخ  32735السمنى )مصنع السمنى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم دمحم طلحه -  447

ملن عبدالمنعم دمحم دمحم  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى / خلؾ مساكن الدرٌسه بجوار مصنع بطاطٌن سامى 

 لسم -خلؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  6163فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم مصطفى دمحم دمحم عبد العال ، تاجر -  441

مكتب  -العصافره لبلى  -عرامه بجوار مسجد عمر المختار  35ش عمر المختار من  15الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

 لسم -شمه  -بالدور االرضى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  51435سبك لٌده برلم    دعاء محمود فرج ٌوسؾ فاٌد ، تاجر فرد ،   -  440

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -ش عبدالمادر الجٌالنى دمحم نجٌب  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105127وفً تارٌخ  51455عبد الرحمن على عبد الرازق حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 لسم-11لـتأشٌر:   ، شارع عبد النبى فرج المطعانى ن العنوان , وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105127وفً تارٌخ  4552دمحم ابو كلوب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 ، تم الؽاء الفرع

 25105127وفً تارٌخ  4552رد ،  سبك لٌده برلم    تم تعدٌل االسم التجارى الى / كلوب لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر ف -  452

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع

تم  25105127وفً تارٌخ  4552تم تعدٌل االسم التجارى الى/ دمحم ابو كلوب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 اء الفرعتعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽ

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  51421فتحى بدرالدٌن عبدالؽفار ؼلوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 لسم -محل ومٌزان  -االرضى  -برج تاور  -بحوض الدار وعرامه الكبٌر  -ش مصطفى كامل  502وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  51430جر فرد ،  سبك لٌده برلم    رافت منٌر عبدالمسٌح فرج ، تا -  455

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، ش عطا هللا العوامى بجوار بٌم الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  51444ادور ولٌم عبدالمالن حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 لسم  -محل  -ابوسلٌمان  -خلؾ شركه المكرونه  2ش  5شٌر:   ، الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  11215ممدوح عبد الحمٌد خلٌفه البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  457

 لسم -ش االخالص مع ش بورسعٌد ابولٌر  1وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105127وفً تارٌخ  51416جمال دسولى خلٌفة بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

راس -نشاطه / تخمٌر البان -لسم باب شرق  -الحضره البحرٌه  -ش الشٌخ سعدى  31الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بعنوان / 

 5555ماله / 

تم تعدٌل العنوان  25105127وفً تارٌخ  51425احمد الكاشؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سارا احمد جمال الدٌن  -  450

 لسم  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، الرابعة الناصرٌة شرق سموحة المدخل االول مدخل مدرسة اللؽات 

تم تعدٌل العنوان ,  25105127وفً تارٌخ  51447مصطفى عبدالنبى توفٌك اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل بحرى ش عٌد مبرون امام مسجد االٌمان محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  51451مصطفى دمحم فهمى دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 لسم - مكتب -ش عبدالكرٌم الوردٌان  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51456احمد عبدالفتاح فتٌانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 لسم - 1محل  -االرضى  -منتزه ثالث  -كمباوند حى العروبه  -مٌامى الجدٌده  -ش مدرسه المدس  6الـتأشٌر:   ، برج

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51471تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسراء ابراهٌم دمحم بسٌونى ،  -  463

 لسم -الزمخشرى باكوس   154الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51464دمحم دمحم فتحى طه امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 لسم  - 3محل  -العنب  ؼٌط -ش الرند  76الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  51466ابراهٌم دمحم السٌد احمد على منصور )المنصور للمماوالت العمومٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 لسم -محل  -ش خٌرهللا سابما ( 1مكرر ش لصر رأس التٌن )  35تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25105121

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51450ه احمد صدله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ ط -  466

 لسم - 1محل رلم  -الدور االرضى  -المندره لبلى  -الزهور شارع النبوى المهندس  12الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  37634جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مبرون دمحم طه الجمل )مركز الجمل للعالج الطبٌعى و السمنه( ، تا -  467

برج ؼالى امام تاج مارن طرٌك اسكندرٌه مطروح بحرى العجمى  25.5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ن  25105121

 لسم - 1الدور االول علوى وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  51475فاطمه دمحم عبد اللطٌؾ على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 لسم-المندره-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع جمال عبد الناصر

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  51461ٌاسر دمحم عبدالمنعم حسن خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  460

 لسم -محل  -ضى الدور االر -ش زاوٌه حسٌن نصر  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  37634احمد مبرون دمحم طه الجمل )مركز الجمل للعالج الطبٌعى و السمنه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  475

برج ؼالى امام تاج مارن طرٌك اسكندرٌه  25.5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / ن  25105121

 لسم - 1عجمى الدور االول علوى وحده رلم مطروح بحرى ال

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  25555جاسر عالء محمود حنفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

 لسم - 510وحده رلم  -الجمرن  -ابى العباس  2وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / المبنى االدارى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51452جمال حسن حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  472

محل  -االرضى  -مستشارٌن من امام مساكن المحافظه  25من ش ال 15و حالٌا ش ال -( 1نمره ) -الـتأشٌر:   ، لسم ثانى االمٌر 

 لسم  -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51465تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نشوه حسٌن على الناجى ،  -  473

 لسم  - 152شمه  -االول  -بجوار كارفور سٌتى الٌت  -الـتأشٌر:   ، عماره )و( عمارات جولدن سٌتى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51465اٌمان عبدالرحمن احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  474

 لسم  -مكتب  -ارضى  -المنتزه اول  -الـتأشٌر:   ، خورشٌد ارض عبدالوهاب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51467اٌمان معوض دمحم زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  475

 لسم -الرضى ا -(  35ش لنال المحمودٌه مبنى رلم ) 445الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  11457سعودى دمحم محمود جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  476

 لسم  -مول توب سنتر  -الرأس السوداء  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تؽٌٌر العنوان الى / ش مصطفى كامل بجوار شركه ادفٌنا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  32344حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عاطؾ حسٌن ا -  477

 15555برأسمال لدره -ونشاطه/مخبز بلدى-الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/بنجر السكر لرٌه نجع ابراهٌم الهوارى

 -)عشره االؾ جنٌها(

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  51453اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر ٌسرى دمحم الجندى زهران ، ت -  471

 لسم  -شمه  -السٌوؾ الترام  -ش زٌنه  45وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51472امٌره دمحم حجاج سعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  470

 لسم-عصافره-ع ملن حفنىشار 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51451احمد دمحم سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 لسم  -بولكلى  -ش الطٌار احمد مسعود  72الـتأشٌر:   ، 
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تم  25105121وفً تارٌخ  51473ٌده برلم    دمحم محمود على محمود البٌلى )مفروشات البٌلى( ، تاجر فرد ،  سبك ل -  411

 لسم -محل  -جانوتى  -ترعه المحمودٌه  -ٌمٌن كوبرى الناموس  13تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  51473تعدٌل االسم التجارى الى/دمحم محمود على محمود البٌلى )خان البٌلى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 لسم -محل  -جانوتى  -ترعه المحمودٌه  -ٌمٌن كوبرى الناموس  13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  25105121

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  32344مصطفى عاطؾ حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 -ارىالـتأشٌر:   ، بنجر السكر لرٌه نجع ابراهٌم الهو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  32344مصطفى عاطؾ حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

وتارٌخ افتتاح المحل -ونشاطه/بماله جافه-لهوه الراوى بجوار مخبز فٌنو دمحم بركات -الـتأشٌر:   ، الكابالت امام كافٌترٌا طه كافٌه 

 لسم- 2517/4/25فى 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  51476مجدى دمحم احمد عطٌه الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 لسم-محل-سٌدى بشر لبلى-الماهره برج الصفوده 35وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  34321اٌفون صبرى نسٌم عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / بهٌج اخر شارع الشواربى لبلى بهٌج 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  51454عزت محروس دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 لسم-المندره بحرى 252شارع ملن حفنى من شارع  45وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51462اشرؾ لطفى صدٌك حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 لسم  -شمه  -االرضى  -السٌوؾ بحرى  - 30ش  -منصور الماضى  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105121وفً تارٌخ  51461برلم    ابراهٌم لطفى دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  410

 لسم  -شمه  -االرضى  -الحضره الجدٌده  -ش الجمٌل من السادات  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105121وفً تارٌخ  51475ولٌد دمحم سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  405

 لسم  -زاوٌه عبدالمادر  -عمره ش مصنع الزٌت خلؾ مؽسله سالم ، ش المست

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51457السٌد حامد السٌد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  401

 م لس -شمال المدخل  -( 1محل ) -سٌدى بشر بحرى  -ش دمحم نجٌب من عبدالناصر  55الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25105121وفً تارٌخ  51474صابرٌن شحاته محمود ابراهٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  402

 لسم  - 3محل  -سٌدى بشر  -ش احمد بركات من جمال عبدالناصر  73, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  51463   دٌاب احمد دمحم دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  403

 لسم  -محل  -لرٌه دمحم فرٌد  -بنجر السكر  -بنجر الرئٌسى  15من ش  5الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  51406عادل ابراهٌم محمود حسن)العادل لكمالٌات واكسسورات السٌارات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  404

 - 4محل  -االرضى  -تنظٌم ترعه المحمودٌه  وامتداد ش االلحوان  130تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم  25105120

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  51403احمد ممدوح سعد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  405

  A3نموذج  -( 2شمه ) -لعرب الجدٌده برج ا -مساكن المهندسٌن  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  51411صالح عبده دمحم فرج الؽرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  406

 لسم  -ارضى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الصحراوى نجع العرجى خلؾ سٌرامٌن المعداوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  51203د ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ عباس دمحم دمحم عمل ، تاجر فر -  407

 لسم-10.55الكٌلو -ابو ٌوسؾ لبلى خلؾ االحمدى ثانى محل شمال المدخل 61الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان/
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ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 25105120وفً تارٌخ  51417احمد جمال دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  401

 لسم -محل  -ش مخزن الزٌت لبل مسجد عائله عبدالخالك   1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  51416امل عبدالصبور عمر كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  400

 لسم  -محل  -العصٌر الـتأشٌر:   ، ش الجمهورٌه امام الشهر العمارى مباشرة و بجوار محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  51470امجد زكرٌا جرجس رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 لسم  -( 4محل ) -ش االسكندر االكبر و ناصٌه هٌرودٌت  127وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  51415هبه احمد دمحم محمود السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 لسم-محل-المبارى-شارع صالح مجدى 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25105120وفً تارٌخ  51407عبدالعزٌز دمحم عبدالمجٌد دمحم الدرشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 لسم  -محل  -خورشٌد  -ش السماح من ش النصر  -عزبه النخٌل  - 14رلم  -ش النخل العمومى  14العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25105120وفً تارٌخ  51412اسالم ممدوح بسٌونى عبدالخالك حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 لسم  -محل  -الالجٌتٌه  -ش ابن زهٌر  10:   ، , وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  36603دمحم موسى محجوب المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 لعرببرج ا-27عنبر  11- 3ص الثانٌه مجمع الصناعات وحدتٌن -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/برج العرب الجدٌده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  36603دمحم موسى محجوب المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 برج العرب-27عنبر  11- 3ص الثانٌه مجمع الصناعات وحدتٌن -الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌده

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  12400لٌده برلم     نادر دمحم هرٌدى عبد العال احمد ، تاجر فرد ،  سبك -  556

 لسم -شارع دمحم الشافعى  15وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

وفً تارٌخ  35527عادل احمد عباس دمحم الجندى ) الجندى للعصائر الطبٌعٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  557

-ارض طولون-من شارع مصطفى شعبان 2شارع  23نوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/تم تعدٌل الع 25105120

 لسم-السٌوؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  51414على دمحم اسماعٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 لسم -محل  -ارضى  -مرمون بجوار بنن الماهره الـتأشٌر:   ، ش البٌطاش الشرئٌسً والمسمى بمسرح وسٌنما س

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  51477رحاب ابراهٌم ابوالحسن حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  550

 لسم  -باكوس  -شارع مسلم بن الولٌد  61وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  25105120وفً تارٌخ  51471، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود ابراهٌم محجوب)مستشفى المحجوب(  -  515

 -ش الجمعٌه الزراعٌه  -خلؾ مساكن شركه المعموره  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، المعموره البلد لبلى السكه الحدٌد 

 لسم -ارضى واول علوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  51415 هٌبه عبدالهادى رجب حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، ش جمعٌه سٌدى مسعود بجوار ابوهلٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  51401ابراهٌم لطفى دمحم ابودنٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 لسم -شمه  -ارضى  -وار سامى الجنزورى الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌه الثانٌه بج

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  13171شهناز امٌن عبدالمطلب الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 لسم-ابٌس-عزبه الموظفٌن-شارع المدٌنه المنوره 25وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    25105120وفً تارٌخ  51405ر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم مندو -  514

 لسم -( 1محل ) -االرضى  -ش الفٌومى من ش وٌنجت بجوار بى تن سٌدى جابر  33، 
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ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 25105120وفً تارٌخ  51402مجدى وهبه ممار بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 لسم-شمه-الخامس-سٌدى بشر لبلى 35شارع عمر بن الخطاب متفرع من شارع  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  51405دمحم فاروق دمحم ابو المعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 لسم-14محل رلم -االرضى-المعموره-الـتأشٌر:   ، السوق الجارى أ

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  51410دٌنا نعمان على ٌوسؾ عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  517

 لسم - 3محل  -عمارات ضباط مصطفى كامل  06وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25105120وفً تارٌخ  51404مارٌنا سامى طانٌوس مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 لسم -شمه  -الرابع  -ش شكور هندى مول سنتر   15 4وصؾ الـتأشٌر:   ، نموذج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  51411حنان دمحم عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  510

 لسم  -محل ٌسار مدخل العمار  -االرضى  -السٌوؾ شماعه  -( 2الجوهره ) برج -الـتأشٌر:   ، ش جمٌله بوحرٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105120وفً تارٌخ  51413صالح احمد ابراهٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 لسم -ش النسفى امام مستشفى المبره  3الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105151وفً تارٌخ  35145رانٌه على جابر مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تمت اضافه نشاط / خدمه لٌموزٌن)ما عدا محافظات شمال وجنوب سٌناء(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  41703،  سبك لٌده برلم   عطٌات جابر  محمود دمحم جمعه ، تاجر فرد  -  2

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة وتوزٌع مواد بناء والتورٌدات الؽذائٌة و االثاث المكتبى و مستلزماته

دٌل النشاط , وصؾ تم تع25105151وفً تارٌخ  44541اٌمن حافظ مبرون مبرون عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر:  اضافة نشاط نمل اثاث

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 25105151وفً تارٌخ  15657على على احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تعدٌل النشاط الى / بٌع بطارٌات سلن مجهزه لتربٌه االرانب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105154وفً تارٌخ  40557عبدهللا دمحم حسن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 تعدٌل النشاط الى/بٌع مأكوالت سابمه التجهٌز ومٌاه ؼازٌه

ٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعد25105154وفً تارٌخ  22513حمدٌن كامل دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 تم تعدٌل النشاط الى / تحضٌر و تمدٌم المشروبات الساخنه

وفً تارٌخ  15100احمد ماهر دمحم عبد الرحٌم ) مكتب احمد ماهر للمماوالت العامه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 ت انشاء وهدم واصالح واساساتتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تؽٌٌر النشاط الى/مماوال25105154

تم 25105154وفً تارٌخ  15100تم تعدٌل االسم التجارى الى / احمد ماهر دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تؽٌٌر النشاط الى/مماوالت انشاء وهدم واصالح واساسات

وفً تارٌخ  32012الوصٌؾ لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ؾ عمرو دمحم السٌد السٌد الوصٌ -  0

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع اكسسوار محمول وتوكٌالت تجارٌه25105154



 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

السٌد الوصٌؾ ، تاجر فرد ،   عمرو دمحم السٌد-تعدٌل االسم التجارى الى/الوصٌؾ الكسسوار المحمول والتوكٌالت التجارٌه -  15

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع اكسسوار محمول 25105154وفً تارٌخ  32012سبك لٌده برلم   

 وتوكٌالت تجارٌه

النشاط ,  تم تعدٌل25105154وفً تارٌخ  46056اسالم دمحم ؼالب على زٌن العابدٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/االعمال الكهرومٌكانٌكٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  42115احمد دمحم عبدالونٌس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  اضافه نشاط/تورٌد وتوزٌع حدٌد

تم تعدٌل النشاط 25105155وفً تارٌخ  35545فرد ،  سبك لٌده برلم   التركى للمماوالت ، تاجر  -احمد تركى احمد على  -  13

 , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع وشراء واستبدال السٌارات لحساب الؽٌر

وفً  35545تم تعدٌل االسم التجاري الى /  احمد تركى احمد على )التركى موتورز ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع وشراء واستبدال السٌارات لحساب الؽٌر25105155ٌخ تار

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  21012اٌهاب صالح ٌونس صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / استشارات هندسٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105155وفً تارٌخ  26471دمحم حفظى احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105155وفً تارٌخ  31104احمد على دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 ى / تحضٌر و بٌع ماكوالت ) كشرى (تعدٌل النشاط ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  55456عادل دمحم الصادق دمحم مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مستحضرات تجمٌل و خردوات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  40573ممدوح ابراهٌم حامد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / محل عام لتجهٌز و بٌع المأكوالت و المشروبات الساخنه و البارده و العصائر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  44017عالء الدٌن احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 ( 6من المجموعه 36والفمره  10التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / عموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  41363شهٌره اسماعٌل حامد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105156وفً تارٌخ  2531تحى سالمه فتٌحه سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ف -  22

 تم حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105157وفً تارٌخ  34466شادى مسعود انور مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 ط الى / مطعم عمومىالتأشٌر:  تعدٌل النشا

وفاء احمد منصور احمد ) مؤسسه المنصور للتورٌدات الؽذائٌه وعموم االستٌراد والتصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تورٌدات ؼذائٌه و عموم االستٌراد 25105157وفً تارٌخ  21053

 ( 6من المجموعه  36والفمره  10) فٌما عدا المجموعه  والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105157وفً تارٌخ  21053وفاء احمد منصور احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 ( 6من المجموعه  36ه والفمر 10تم تعدٌل النشاط الى / تورٌدات ؼذائٌه و عموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه 

مؤسسه المنصور للتورٌدات الرٌاضٌه وعموم االستٌراد والتصدٌر  -تم تعدٌل االسم التجارى الى / وفاء احمد منصور  احمد  -  26

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / 25105157وفً تارٌخ  21053، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 ( 6من المجموعه  36والفمره  10ائٌه و عموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه تورٌدات ؼذ



 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 النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105157وفً تارٌخ  24521دمحم ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 اء للجهات الحكومٌهتم تعدٌل النشاط الى / تورٌدات عمومٌه فى مجال الحدٌد و مواد البن

تم تعدٌل النشاط , 25105157وفً تارٌخ  32110دمحم السٌد عبد السالم بشٌر عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط / مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105157وفً تارٌخ  45554اسعد لطب فرج ٌوسؾ الرماح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/كافٌترٌا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105157وفً تارٌخ  23435احمد دمحم احمد دمحم عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مكتب تأجٌر سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 25105157وفً تارٌخ  40631سبك لٌده برلم   دمحم دمحم دمحم شاهٌن ، تاجر فرد ،   -  31

 تعدٌل النشاط الى / تورٌد خرده و مخلفات حدٌد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105157وفً تارٌخ  11361خالد المنوفى ابوسبع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 ادالتأشٌر:  تم حذؾ نشاط / االستٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  11033دعاء ابراهٌم عبد النبً العٌسوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مصنع مالبس ) ماعدا المالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  15304دمحم شعبان عماره محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع اكسسوارات حرٌمى ومستحضرات تجمٌل

وفً تارٌخ  43452م   عمرو سعٌد بهجات حارس رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل-رضوان لتورٌد المالبس الجاهزه -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/ مماوالت عامه وتورٌدات فى مجال النشاط25105151

وفً تارٌخ  43452تم تعدٌل االسم التجاري الى / عمرو سعٌد بهجات حارس رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى/ مماوالت عامه وتورٌدات فى مجال النشاطتم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105151

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 25105115وفً تارٌخ  51265سعٌد دمحم دمحم خٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 تعدٌل مسمى النشاط الى / ورشه موبٌلٌا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105115وفً تارٌخ  20235سبك لٌده برلم     كرٌم جورج كامل عٌد ، تاجر فرد ، -  31

 اكرٌلٌن ( -جلود  -تم تعدٌل النشاط الى / دٌكورات ومنتجات حفر باللٌزر ) خشب 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ25105111وفً تارٌخ  23102ولٌد عربى عبدالمجٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تسوٌك عمارى و التورٌدات الؽذائٌة وادارة و تشؽٌل المطاعم و تعبئة مواد ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  17616جمال حافظ ٌونس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  حذؾ نشاط/التسوٌك العمارى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105111وفً تارٌخ  37151ٌز دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالعز -  41

 تعدٌل النشاط الى / تصنٌع شنط حرٌمى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  40757عزٌزه على اللٌثى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 اط / بٌع اجهزة المساج واالجهزة الرٌاضٌةالتأشٌر:  اضافة نش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105110وفً تارٌخ  51165على احمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 اضافة نشاط /  تصنٌع احذٌة

م تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ت25105110وفً تارٌخ  42175مؤمن ٌحى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 تعدٌل النشاط الى / المماوالت و االعمال الهندسٌة المتكاملة و تورٌدات فى مجال المواد الؽذائٌة و الصناعٌة و التعبئة و التؽلٌؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, وصؾ تم تعدٌل النشاط 25105110وفً تارٌخ  13165فاروق دمحم دمحم كامل حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر:  عن نشاط / تدرٌب و تنمٌة موارد بشرٌة ) فٌما عدا االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105110وفً تارٌخ  17745بسمه حسن خمٌس شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 زلى موبٌلٌاتالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تصدٌر وتجاره اثاث من

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105110وفً تارٌخ  55002عمرو دمحم النادى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تصنٌع احذٌة

نشاط , وصؾ تم تعدٌل ال25105110وفً تارٌخ  4324عبد اللطٌؾ دمحم نفادى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع هداٌا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105110وفً تارٌخ  45753نصر ابوالفتوح بدوى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مصنع مالبس داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105110وفً تارٌخ  22207ه برلم   دمحم عبداللطٌؾ دمحم حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  55

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / اتٌلٌه حرٌمى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  0050احمد ابراهٌم عبد الرحمن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع توكتون

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  27205وسؾ رمضان محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌ -  52

 التأشٌر:  اضافة نشاط التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  42534مجدى عبدالجواد المرسى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 الى / تجهٌز و طهو وبٌع الماكوالت وتعبئة المواد الؽذائٌة التأشٌر:  تعدٌل النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  22151سهٌال سعٌد دمحم حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مزرعه لتسمٌن الماشٌه و تربٌه الماشٌه الحالب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  26112عبدالرحٌم نجم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌرة جابر  -  55

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع المالبس الجاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه(

تم تعدٌل النشاط 25105125وفً تارٌخ  51572محمود دمحم سعداوى عبد السالم العمراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع اسمان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  40310دمحم عبد الفتاح عطٌه زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر:  اضافة نشاط / مماوالت عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51315سبك لٌده برلم    حسن صالح اسماعٌل البصال ، تاجر فرد ،  -  51

من  36والفمره  10التأشٌر:  تم اضافه نشاط / تورٌدات لحوم وطٌور ومواد ؼذائٌه واستٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا المجموعه 

 ( 6المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105121تارٌخ وفً  45254اٌهاب احمد ابراهٌم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر:  اضافة نشاط / بٌع وتعبئة المواد الؽذائٌة

وفً تارٌخ  31620فاطمه الزهراء احمد مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -الشناوى لخدمات النظافه -  65

 واضافه نشاط/رحالت داخلٌه-تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط/ خدمات زراعٌه25105121

تم تعدٌل النشاط , 25105121وفً تارٌخ  31620فاطمه الزهراء احمد مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 واضافه نشاط/رحالت داخلٌه-وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط/ خدمات زراعٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  55654  نسرٌن السٌد مصطفى عجمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  62

 التأشٌر:  تمت اضافه نشاط / تورٌد عماله منزلٌه داخل جمهورٌه مصر العربٌه و خدمات نظافه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  25257وائل مجدى عبدالرازق نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجاره وتوزٌع لدى الؽٌر مستحضرات تجمٌل والمكمالت الؽذائٌه والتوكٌالت والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  34355سبك لٌده برلم     احمد عادل دمحم حسن على ، تاجر فرد ، -  64

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / عموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  14112شعبان فهمى عبد الوهاب سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مماوالت عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , 25105125وفً تارٌخ  40033عبد الرحٌم السٌد عبد الرحٌم فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصؾ التأشٌر:  الؽاء نشاط / عصٌر المصب

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  27341خالد عبدالنعٌم سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 تم تعدٌل النشاط الى / محل عام لتحضٌر وبٌع المشروبات الساخنه والبارده

تم تعدٌل النشاط , 25105125وفً تارٌخ  31555كرٌم حلمى ابراهٌم ٌوسؾ عشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تصدٌر الحاصالت الزراعٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  25630العلٌم جاد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فرٌد احمد عبد  -  60

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / ادوات منزلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  55331ماجدة الشحات خضر عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 تعدٌل النشاط الى / صٌانه اجهزه كمبٌوتر التأشٌر:  تم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  55331ماجدة الشحات خضر عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / صٌانه اجهزه كمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  43275   تهانى مصطفى مصطفى عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  72

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / محل عام بٌع المشروبات الباردة والساخنة واالرز باللبن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  11160احمد عزب عبد هللا احمد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 نشاط/تورٌد مستحضرات تجمٌلالتأشٌر:  اضافه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  25465معتز جابر احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه(

تم تعدٌل النشاط , 25105126وفً تارٌخ  55155رد ،  سبك لٌده برلم   ٌسرا حمدي ابو الوفا حسنٌن احمد ، تاجر ف -  75

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / صالة العاب رٌاضٌة ) جمباز (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  12715احمد دمحم محى الدٌن دمحم بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 اط الى / بٌع السندوتشات الجاهزةالتأشٌر:  تعدٌل النش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105127وفً تارٌخ  440رمزى دمحم رمزى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 تعدٌل النشاط الى / تجمٌع وتصنٌع وتصدٌر المنتجات الخشبٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105127وفً تارٌخ  43117على ابراهٌم حسن خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مطعم مأكوالت شعبٌه و مشروبات بارده و ساخنه

وفً  21505ٌاسمٌن ابراهٌم عبدالحلٌم عبدالفتاح حٌدر )حٌدر النتاج مواسٌر الكرتون( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  70

 ل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد مواسٌر كرتونتم تعد25105127ٌتارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105127وفً تارٌخ  11215ممدوح عبد الحمٌد خلٌفه البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مشوٌات وخضر وفاكهه بالتجزئه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 25105127وفً تارٌخ  4552 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابو كلوب دمحم دمحم -  11

 حذؾ النشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل 25105127وفً تارٌخ  4552تم تعدٌل االسم التجارى الى/ دمحم ابو كلوب دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تم حذؾ النشاط / االستٌراد والتصدٌرالنشاط , وصؾ 

تم 25105127وفً تارٌخ  4552تم تعدٌل االسم التجارى الى / كلوب لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم حذؾ النشاط / االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105121وفً تارٌخ  10113اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامى محمود دمحم الوكٌل ، ت -  14

 تم حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , 25105121وفً تارٌخ  20731عبدالناصر عبدالبالى ابراهٌم الصفتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 النشاطوصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات فى مجال 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 25105121وفً تارٌخ  42755مروه دمحم على عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تعدٌل النشاط الى / كوافٌر حرٌمى

, وصؾ تم تعدٌل النشاط 25105121وفً تارٌخ  25555جاسر عالء محمود حنفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تخلٌص جمركى وشحن ونمل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 25105121وفً تارٌخ  46573نبٌله دمحم دمحم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدٌل النشاط الى / بماله جافه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  5236بك لٌده برلم   ابراهٌم احمد دمحم عبد العاطى ، تاجر فرد ،  س -  10

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105121وفً تارٌخ  25760احمد ؼٌطانى دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 ورتم تعدٌل النشاط الى / مخبز نصؾ الى بلدى مط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  20601عمادالدٌن دمحم خمٌس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجاره وتوزٌع الورلٌات بالجمله

وفً تارٌخ  16231الصالح لتأجٌر المعدات الثمٌله لحساب الؽٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم مصطفى دمحم صالح -  02

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / استٌراد اسمان25105121

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105121 وفً تارٌخ 21524عز الدٌن دمحم رشاد هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مطعم

تم 25105121وفً تارٌخ  7715هنوه طارق احمد توفٌك )التوفٌك للتجاره والتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم حذؾ نشاط االستٌراد و التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105121وفً تارٌخ  4304 احمد دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد دمحم -  05

 تم تعدٌل النشاط الى / عموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  55652دمحم منصور منصور دمحم شباره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 تم تعدٌل النشاط الى بوفٌه وتمدٌم مشروبات ساخنه وبارده وبٌع سندوتشات التأشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105121وفً تارٌخ  46261ناهد احمد مرسى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  07

 تم تؽٌر النشاط الى / تحضٌر وبٌع المشروبات البارده والساخنه وبٌع الجاتوهات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51502سالم صابر رجب سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51500رمضان صبرى دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105154وفً تارٌخ  51121بسام صافى محمود مراجع ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -بٌتزا بسام -  3

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  51131صبرى عٌد دمحم خلٌل)الخلٌل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51152حشمت انس ملن شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51162دمٌانه جمال عاطى عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم 25105156وفً تارٌخ  51102دمحم جابر على دمحم ابوجمعه )ابوجمعه للبوٌات و الحداٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم 25105157وفً تارٌخ  51252فرد ،  سبك لٌده برلم    الجمال لتورٌد االسمان ، تاجر-السٌد على عبد العزٌز الجمال -  1

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51223فاطمه متولى عثمان عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  0

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105157وفً تارٌخ  51227سبك لٌده برلم     دمحم احمد ابوالوفا صدٌك ، تاجر فرد ، -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51255السٌد احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  51261ده برلم   دمحم جابر عبده احمد سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105111وفً تارٌخ  51214طارق رٌاض حسٌن رشوان ) الرٌاض ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  51202لٌده برلم    نعٌم نبٌه عبدهللا نصٌر منصور ، تاجر فرد ،  سبك -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51317مى توفٌك دمحم سٌد احمد الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51325ده برلم   احمد عبد العال احمد خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  16

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51352امٌر رمضان دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51350محمود مجدى احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51315فراجى دمحم لبٌصى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  51416جمال دسولى خلٌفة بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105127وفً تارٌخ  51425سارا احمد جمال الدٌن احمد الكاشؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  51447مصطفى عبدالنبى توفٌك اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51451مصطفى دمحم فهمى دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105120وفً تارٌخ  51413صالح احمد ابراهٌم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51514المهندس للنمل و الخدمات البترولٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سامر فتحى اسماعٌل محمود  -  25

 شركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع ال25105151

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51153عماد جمٌل فام ارمانٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  51111هانى هارون فرؼلى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51135رامى دمحم السٌد عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51153احمد صالح الدٌن احمد عبدالمجٌد )صالح الدٌن للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  20

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل 25105155

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51175اسامه سمٌر شنوده مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل25105156وفً تارٌخ  51113احمد دمحم جمال دمحم احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105156وفً تارٌخ  51113تصحٌح االسم الى/احمد دمحم جمال احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51253دمحم صبحى احمد احمد ابو سمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105157وفً تارٌخ  51211احمد ابراهٌم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105157وفً تارٌخ  51215محمود عبد العال نفادى عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51241مروه السٌد دمحم الزؼبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم25105115وفً تارٌخ  51265ماٌكل عبدالناصر زكرى بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  51215حامد عٌد عبدالبدٌع منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال25105110وفً تارٌخ  17745بسمه حسن خمٌس شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  30

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25105125وفً تارٌخ  51313رضا دمحم امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51320امٌن مختار امٌن حسٌن رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25105121وفً تارٌخ  51346دمحم على احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51315دمحم ابراهٌم لناوى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51307سعد جابر سعد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  51412شرٌؾ جبران لدٌس ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  51421دٌن عبدالؽفار ؼلوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فتحى بدرال -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105127وفً تارٌخ  51430رافت منٌر عبدالمسٌح فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105127وفً تارٌخ  51444مالن حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ادور ولٌم عبدال -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51456احمد عبدالفتاح فتٌانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  40

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51471اسراء ابراهٌم دمحم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105120وفً تارٌخ  51411حنان دمحم عبدالوهاب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  51126حمد عصام احمد فؤاد رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  51121على ابراهٌم على عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  51146ل بدوى بدوى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم بال -  54

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  51177دمحم ٌوسؾ صدٌك عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  51105دمحم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لٌلى فتحى فتح هللا  -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  51104دمحم دمحم الطاهر دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51245لباري على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبرنا دمحم عبدا -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51245دمحم حمدى مرسى حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  50

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105151وفً تارٌخ  51257ٌن )عادل تكس( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل حنفى عبد هللا ٌس حس -  65

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51250ضٌاء دمحم جمال الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  17616فى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جمال حافظ ٌونس مصط -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51321ماجى مخالى فخرى فانوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  40255فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد احمد دمحم احمد عمران ، تاجر -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51331نجالء فتحى عبداالحد الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  51371لٌده برلم   كرٌم ظرٌؾ موسى حنا ، تاجر فرد ،  سبك  -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  45151احمد جابر امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51305مصطفى على زكى رجب ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51454ماجد مجدى زٌاده صلٌب جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  60

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127تارٌخ وفً  51435دعاء محمود فرج ٌوسؾ فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105127وفً تارٌخ  51455عبد الرحمن على عبد الرازق حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121تارٌخ وفً  51464دمحم دمحم فتحى طه امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  51404مارٌنا سامى طانٌوس مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  51517احمد خمٌس رجب على علٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  51154ولٌد عبدالمنعم عبدالمادر امٌر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155 وفً تارٌخ 51134دافٌد متولى احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51137احمد فتحى على دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  51154احمد عاشور ابو بكر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105156وفً تارٌخ  51115امل نصرى مرزوق المزنر )بٌوتى سنتر امل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  70

 ٌر: خاصنوع الشركة , وصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105157وفً تارٌخ  51251دمحم عبد العظٌم ابراهٌم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51232مصطفى كمال عباس دمحم على )المصطفى للمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 ل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعد25105151ٌ

وفً تارٌخ  51235احمد ابراهٌم سلٌمان محمود على ) احمد سلٌمان للبصرٌات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105151

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151ارٌخ وفً ت 51240منصور مكرم منصور سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  51261كرٌمه عبدالكرٌم زٌد عبدالمجلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  51211مٌنا نظٌر وهب هللا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105110وفً تارٌخ  51206سمٌر دمحم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ  تم25105125وفً تارٌخ  51321دمحم جمٌل عبدهللا فمٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51335سحر رشاد ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن25105122وفً تارٌخ  51364خالد عبدالخالك ابراهٌم بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  10

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51370رامى دمحم السٌد ابوالدهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 التأشٌر: خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك25105125وفً تارٌخ  51311دمحم عجمى دمحم عجمى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51304حسام السٌد شعبان مهنى )معرض حسام لالدوات الصحٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  02

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105125

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت25105127وفً تارٌخ  51427مهند محسن دمحم رافت امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  03

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105127وفً تارٌخ  51414داود ؼالى ابراهٌم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  04

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن25105127وفً تارٌخ  51445طارق سعد محمود السٌد سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  05

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51450شرٌؾ طه احمد صدله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  06

 التأشٌر: خاص

رٌخ وفً تا 37634احمد مبرون دمحم طه الجمل )مركز الجمل للعالج الطبٌعى و السمنه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  07

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105121

تم تعدٌل نوع الشركة 25105121وفً تارٌخ  51475فاطمه دمحم عبد اللطٌؾ على سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  01

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151ارٌخ وفً ت 51511حسٌن دمحم مبرون دمحم شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  00

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51155فوزى عبد الستار عباس اسماعٌل الحداد )الحداد للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105151

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  51155لٌده برلم    انشراح سمعان فهمى عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105154وفً تارٌخ  51116ٌونس على على محمود شباره)مكتبه ٌونس( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  51133ك لٌده برلم   ٌحٌى حمدى زؼلول عسل ، تاجر فرد ،  سب -  153

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51151احمد حسن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  51164رلم   جالل دمحم جالل دمحم المنٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  155

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  51114هشام طارق السٌد السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51101رشا خمٌس دمحم على الشباسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51217سمٌر صبرى دمحم عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  51233ابراهٌم شولى ابراهٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  150

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51251دمحم كمال احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105115وفً تارٌخ  51267دالحكٌم محمود دمحم حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عب -  111

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم 25105111وفً تارٌخ  51212صٌدلٌه د/ احمد مختار)احمد حسن مختار حسن على( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 : خاصتعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  51201كٌرلس رشدى فخرى شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51314احمد مجدى احمد عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51327دمحم محمود فكرى دمحم الصؽٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51331عاطؾ بخٌت دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51344عثمان الباز العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51361حسن صمر حسن الهشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51303 السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالحمٌد دمحم -  110

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  4227سعاد دمحم احمد مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  51426ٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالباسط عبدهللا احمد ابو در -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 25105127وفً تارٌخ  51441سماح عوض شعبان احمد )سماح لخدمات النظافه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51451ٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم س -  123

 التأشٌر: خاص



 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

تم 25105121وفً تارٌخ  51473دمحم محمود على محمود البٌلى )مفروشات البٌلى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51473تعدٌل االسم التجارى الى/دمحم محمود على محمود البٌلى )خان البٌلى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105121

الشركة ,  تم تعدٌل نوع25105120وفً تارٌخ  36603دمحم موسى محجوب المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  51151احمد حسٌن دمحم حسٌن الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصؾ التأشٌر: خاص

, وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 25105154وفً تارٌخ  51113فراج دمحم امٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  51122مدحت عٌد دمحم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  120

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  51150احمد مصطفى رمضان حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51165دمحم جمعه عزٌزى سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25105157وفً تارٌخ  51107ٌس دمحم ٌس طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51213مان حسن السٌد حسن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سلٌ -  133

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51210محمود سعد عبدهللا دمحم نافع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  51262احمد ابو الفتوح رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فرٌد  -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  51271انور السٌد انور احمد الخضٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105110وفً تارٌخ  51353عماد حمدى صدٌك مرسى صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  51312حسن ابراهٌم خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51316حسنى دمحم دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  130

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105121وفً تارٌخ  51356الزهراء على عبدالعزٌز حسن كحله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  51365رمضان دمحم جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  141

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51455دمحم مصطفى محمود سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  51451عبدالعظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالرحمن  -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  51413دمحم شحاته دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم 25105127وفً تارٌخ  51446ٌم )صٌدلٌه د/ نجوى ابراهٌم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجوى فؤاد رزق ابراه -  145

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51452جمال حسن حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51465على الناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نشوه حسٌن  -  147

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  51415هٌبه عبدالهادى رجب حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105120وفً تارٌخ  51401نٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم لطفى دمحم ابود -  140

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105151وفً تارٌخ  51506اسالم محمود نادر عبدالعزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105151وفً تارٌخ  51510 السعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى الشحات احمد دمحم -  151

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105154وفً تارٌخ  51127امل خمٌس جادالكرٌم ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51144ٌونى عماره )مكتب رحالت بسٌونى جمال بسٌونى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بسٌونى جمال بس -  153

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105155

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51145دعاء حسن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  32312نرمٌن شكرى عجبان لولا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  51103عزت جرجس اسحك عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  51110دمحم دمحم فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105157وفً تارٌخ  51220احمد سمٌر رشدى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105151وفً تارٌخ  51241جادالرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزة عبدالرؤوؾ محفوظ  -  150

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  55775احمد عاطؾ كمال دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  51216براهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحمن انور دمحم ا -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  51210ماهر السٌد عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105125وفً تارٌخ  51322احمد حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سناء عصران عبدالمنعم -  163

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51336محمود دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51337مارتٌنا رفعت فهمى روفائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105122وفً تارٌخ  51373منى حلمى السٌد دمحم السٌد العسال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 اص, وصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51311حسن دمحم السٌد تمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51310هانى امٌن دروٌش خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105126وفً تارٌخ  51421عوٌضه عبدالمسٌح عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خٌرى  -  160

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  51425شٌرٌن فؤاد بشاى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  51433ٌل لرٌالص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ثروت فكرى هاب -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  51416جمال دسولى خلٌفه بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51465الم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان عبدالرحمن احمد س -  173

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51467اٌمان معوض دمحم زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  51477اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رحاب ابراهٌم ابوالحسن حسان ، ت -  175

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 25105120وفً تارٌخ  51471دمحم محمود ابراهٌم محجوب)مستشفى المحجوب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  51505د دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى مرسى عبدالحمٌ -  177

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51501عصام طه دمحم الشافعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  51125فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد دمحم السٌد ، تاجر  -  170

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  51124فاطمه بؽدادى عبد هللا بؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105154وفً تارٌخ  51120فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عطٌه اسماعٌل احمد حسن ، تاجر -  111

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51157احمد سعد دمحم خٌرهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  51167رد ،  سبك لٌده برلم   دٌانا عادل دمحم السٌد دمحم صبرى ، تاجر ف -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  51117حسام احمد دمحم احمد النمٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105156وفً تارٌخ  51106ر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام احمد ابراهٌم سعٌد احمد زلط ، تاج -  115

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51221دمحم محمود ابراهٌم عرفه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51221، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منال دمحم سمٌر ابراهٌم دمحم ربٌع -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51254دمحم طلعت عباس بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  51263فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان السٌد احمد عبد الرحٌم ، تاجر  -  110

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  51205هناء عبدهللا عبدالحمٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 25105125وفً تارٌخ  51310لتخلٌص الجمركى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام عبدالفتاح حسٌن لاسم )لاسم ل -  101

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51323ٌحٌى دمحم البسٌونى حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  102

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51347ابراهٌم حسٌن منسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسٌن -  103

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51351مروه حسٌن حسٌن عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  104

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51312هند على دمحم على العو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  105

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51301احمد جابر احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  106

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  51414ؼالى ابراهٌم داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    داود -  107

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  51410دمحم محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  101

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  51445ٌر عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرستٌنا عماد من -  100

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51453تامر ٌسرى دمحم الجندى زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51472سعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌره دمحم حجاج  -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105120وفً تارٌخ  51414على دمحم اسماعٌل على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  51501تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح احمد دمحم حسان المدخوم ،  -  253

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51152هدٌر جابر دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51131بك لٌده برلم   شرٌؾ دمحم جاد ابوالعال ، تاجر فرد ،  س -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51151هانم فاروق كامل شرابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  51166ٌده برلم   امل سامى عبدالسمٌع عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  257

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  51170حسن السٌد حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105157وفً تارٌخ  51255   عمرو ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  250

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51222ٌسرا سعد  رجب دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105157وفً تارٌخ  51235لم   اسامه منصور عبد العاطى عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  211

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  51246دمحم بخٌت ابو الحسن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  51260مكرم سالمه فهٌم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  51213احمد حسن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105111 وفً تارٌخ 51217رمضان مرسى مرسى دمحم سمٌطه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105110وفً تارٌخ  51351شحاته على شحاته حسن محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 , وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت25105121وفً تارٌخ  51335مارٌان زكى ولٌم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51340احمد دمحم اسماعٌل على مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51365محمود محمود دمحم احمد شتله )شتله للمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105121

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  51374جٌهان احمد حسن كوزو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105126خ وفً تارٌ 51415ارسانى فرٌد فؤاد تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51423احمد مصطفى عبد هللا احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  51437احمد فاروق دمحم ابراهٌم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  32344مصطفى عاطؾ حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51476مجدى دمحم احمد عطٌه الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105120وفً تارٌخ  51412اسالم ممدوح بسٌونى عبدالخالك حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51516دمحم عبدالحمٌد عباس على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  51504دمحم دمحم فرٌد دمحم بدوي المراكبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  51117عمرو سعٌد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  220

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  51110مونٌكا نبٌل نور رزق لالده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51156دٌنا عادل دمحم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص



 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 نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51161امٌر عادل نظٌر حناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51160ٌر حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نعمه احمد االم -  233

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  51111دمحم على محمود دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51254تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود بشندى رضوان عارؾ ، -  235

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51216احمد عاطؾ عبدالؽفار ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51225جر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان شٌبه السٌد السٌد بٌان ، تا -  237

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51252جهاد دمحم عبدالفتاح طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  51266د ،  سبك لٌده برلم   عماد ضلفى سٌداروس عبد الملن ، تاجر فر -  230

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  51270اٌمان نصر رشوان نصر زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  51207سبك لٌده برلم    ابانوب عادل كرم عطاهللا فرج ، تاجر فرد ،  -  241

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105110وفً تارٌخ  51357احمد حسان احمد اسماعٌل)بوفٌه حسان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51315،  سبك لٌده برلم    حسن صالح اسماعٌل البصال ، تاجر فرد -  243

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51341احمد على ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51362رلم   دمحم المطب السٌد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  245

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51306السٌد على البدرى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105126وفً تارٌخ  51415ك لٌده برلم   دمحم عبدالحمٌد صبرى عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سب -  247

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105126وفً تارٌخ  51411سناء على سعد البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  51443   احمد سمٌر دمحم على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  240

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51457السٌد حامد السٌد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105120وفً تارٌخ  51417احمد جمال دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  51416امل عبدالصبور عمر كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51513مرزوله واعر عٌد طاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105151وفً تارٌخ  51156شربات عبدالحمٌد عبدالؽنى رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51145حسٌن صالح حسن العبادى )العبادى لالستٌراد و التصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105155

ٌل تم تعد25105155وفً تارٌخ  51141اسماء عاطؾ عبدالعزٌز عبدالعزٌز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51147حسن محمود دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 التأشٌر: خاص

, وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 25105155وفً تارٌخ  51130محمود احمد دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  51174اٌمن دمحم عبدالباسط عبدالمعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  250

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع تم تعدٌل ن25105156وفً تارٌخ  51115دمحم دمحم احمد البراوى )بن البراوى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  31312مصطفى محمود عبدهللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن25105151وفً تارٌخ  51236دمحم عبدالعزٌز دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51231شرٌؾ حسن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,25105151وفً تارٌخ  51230دمحم احمد جابر على المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105115وفً تارٌخ  51272كرٌمه عبد النبى احمد السٌد ابو ؼزاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

فً تارٌخ و 51276الحسٌن للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -عز الدٌن حسٌن دمحم عبد العال -  266

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105111

وفً تارٌخ  51276عدل االسم التجارى الى/عز الدٌن حسٌن دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105111



 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 نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  51200رد ،  سبك لٌده برلم   السٌده الماظ السٌد عبدالمادر امام ، تاجر ف -  261

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51332اشرؾ السٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  260

 التأشٌر: خاص

تم 25105121وفً تارٌخ  51341رٌدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالنبى لندٌل نبٌوه ) مكتب لندٌل للتو -  275

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  51361سلفٌا زؼلول عٌد ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  51377، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم محمود حنفى الفحام -  272

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  51376عادل دمحم عبد العزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51301دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالفتاح حمٌدو حمٌدو -  274

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51420مصطفى عبدالباسط سعد السٌد )سنتر المصطفى لخدمات المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105127

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105127وفً تارٌخ  51435احمد مسعد السعٌد ٌاسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  47612امٌمه ابوضٌؾ دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51462اشرؾ لطفى صدٌك حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51461ابراهٌم لطفى دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  270

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51475 سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد دمحم -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51505ابراهٌم على دمحم ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105151وفً تارٌخ  51507ٌاسمٌن فؤاد ابراهٌم مصطفى عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  51150سوسن حسٌب احمد ابو عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة 25105155وفً تارٌخ  51143ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد العداس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51155حماده احمد على حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 صالتأشٌر: خا



 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 نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  51175مصطفى كامل دمحم خلٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105157وفً تارٌخ  51250اٌهاب لبٌب فهٌم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105157وفً تارٌخ  51225ى عبد الؽنى مصطفى دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطف -  211

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51226احمد عبد الباسط على عارؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  210

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51242 رشاد دمحم الزهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  205

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  51274دمحم سعٌد اسماعٌل منتصر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  201

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  51201حومه مساعد رحومه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامى ر -  202

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  51205احمد دمحم محمود كرٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  203

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51355جى عبدالبالى لبٌع االحذٌة)سعٌد السٌد منجى عبدالبالى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد السٌد من -  204

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105110

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  51356منصور احمد عبد العزٌز عدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  205

 صؾ التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51330مٌالد وثٌك زكى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  206

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51351دمحم عبدالؽفار على المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  207

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51354شكرى زكى دمحم على بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  201

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51357محمود بهجات محمود عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  200

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  51375احمد دمحم حسنٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51452حنان سعٌد ؼالى جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  51417حمود احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدى م -  352

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  51422امانى ٌوساب فرج هللا ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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 25105127وفً تارٌخ  51434حسن فاضل اسماعٌل اباظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌسرٌه مصطفى  -  354

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51454عزت محروس دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  51470رٌا جرجس رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امجد زك -  356

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  51415هبه احمد دمحم محمود السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  357

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105120وفً تارٌخ  51407 عبدالمجٌد دمحم الدرشاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعزٌز دمحم -  351

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105154وفً تارٌخ  51111دمحم ابراهٌم محمود احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  350

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  51112اٌمان دمحم الششتاوى على نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  51125مرفت دمحم السعٌد دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  3511اشرؾ محمود عباس عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51165على احمد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51256س عبدالجواد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد خمٌ -  314

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51251اٌه جمعه فارس ؼازى احمد )جمعه للمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 25105157

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105157وفً تارٌخ  51224ٌاسمٌن معتز دمحم بكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51265سعٌد دمحم دمحم خٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105151وفً تارٌخ  51251فؤاد تن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -فؤاد على سلٌمان ابو النور  احمد -  311

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105111وفً تارٌخ  51273دمحم عبدالرحمن اسماعٌل عبدالرحمن نعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  310

 تأشٌر: خاصالشركة , وصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105110وفً تارٌخ  51350دمحم محمود احمد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51325سمر عبدالمنعم عوض عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصؾ التأشٌر: 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 , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51353مجدى سعد دمحم زعتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51355دمحم عبدالوهاب على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  51360محمود حسنٌن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجالء  -  324

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51456ابتسام فوزى مصطفى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51455عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزه الضوى على  -  326

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  51411رٌهام عبدالمحسن مصطفى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  327

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105127وفً تارٌخ  4014بى شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم دمحم عبد الن -  321

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105127وفً تارٌخ  51440مرلص وهبه فهمى كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  320

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  51463اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دٌاب احمد دمحم دمحم دٌاب ، ت -  335

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51406عادل ابراهٌم محمود حسن)العادل لكمالٌات واكسسورات السٌارات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105120

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  51403احمد ممدوح سعد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105151وفً تارٌخ  51515سماح مصطفى حامد احمد عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم 25105151وفً تارٌخ  51503شرٌفه فتحى رجب دمحم عطا )شرٌفه فتحى للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105151وفً تارٌخ  51151دمحم فتوح فؤاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  51142دمحم فتحى فرؼلى عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105155وفً تارٌخ  51141ولٌد حسٌن فهمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  337

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  51112الجعفرى حسن دمحم الجعفرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105156وفً تارٌخ  51111احمد دمحم عبدالرحمن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  330

 وصؾ التأشٌر: 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 , 25105156وفً تارٌخ  51105دمحم مصطفى خمٌس الدلاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51211كرٌم خمٌس صابر فرج احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105151وفً تارٌخ  51237ٌم ٌوسؾ ابراهٌم خلٌل )مرٌم للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مر -  342

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  51244ابراهٌم جمعه احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105111وفً تارٌخ  51271عمرو رمضان رمضان دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105111وفً تارٌخ  51215دمحم شعبان متولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  51203عباس دمحم دمحم عمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ -  346

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51326احمد دمحم عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  347

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51334دى خضٌر سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد المب -  341

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105122وفً تارٌخ  51375دمحم حسٌن احمد ٌوسؾ عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  340

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51314ولى دمحم جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد الدٌن مت -  355

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25105127وفً تارٌخ  51424نجوى ابراهٌم الصؽٌر امام سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105127وفً تارٌخ  51431بدالحلٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رؤؾ دمحم ع -  352

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  51436سمٌر عادل دمحم احمد الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105121وفً تارٌخ  51474محمود ابراهٌم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صابرٌن شحاته -  354

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  51411صالح عبده دمحم فرج الؽرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  51511عبدالمنعم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم اكرم -  356

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  42477مصطفى احمد كامل البؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  357

 وصؾ التأشٌر: 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

وفً تارٌخ  51161توس تاوضروس )النبٌل لتكسٌر البالستٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نبٌل سعٌد فل -  351

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105154

تم 25105154وفً تارٌخ  51115ٌاسر منصور ٌسٌن عفٌفى )صٌدٌلٌه د / ٌاسر عفٌفى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  350

 كة , وصؾ التأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  51171دمحم نبٌل دمحم مختار عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 وصؾ التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك25105155وفً تارٌخ  51172فاطمه شاكر دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  51171جٌهان مٌالد حنا لرٌالص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51257صباح محمود حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  363

 ٌر: خاصوصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51212اسالم عبدالسالم مرسً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105157وفً تارٌخ  51214عبدالمحسن السٌد على الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  51247ادهم فاٌز احمد فؤاد دمحم رٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105115وفً تارٌخ  51275دٌاال خلٌل جالل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  367

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  51354اٌناس عبدالعزٌز دمحم حشٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105110وفً تارٌخ  51311باتعه جابر على عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  360

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105110وفً تارٌخ  51315ٌوسؾ مجدى ٌوسؾ حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  375

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51343دمحم حلمى دمحم صمر العمروسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  371

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105122وفً تارٌخ  51366اطؾ دمحم كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان ع -  372

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105122وفً تارٌخ  51372السحٌمى  لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  373

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105125وفً تارٌخ  51300ه سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جورج السٌد عبد -  374

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51451مؤسسه الراؼب لتجاره االحذٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم حسن راؼب عبدالنبى  -  375

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105125



 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 نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51453احمد صابر عبد الفتاح االخناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  376

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105126وفً تارٌخ  51457احمد مصطفى على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  377

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105127وفً تارٌخ  51431ال اٌمن شولى فهٌم حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جم -  371

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105121وفً تارٌخ  51461ٌاسر دمحم عبدالمنعم حسن خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  370

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105120وفً تارٌخ  51405احمد دمحم مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  315

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105120وفً تارٌخ  51402مجدى وهبه ممار بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  51405المعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فاروق دمحم ابو -  312

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  51512فكرٌه دمحم موسى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  51157، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌر مصطفى السٌد وهٌب  -  314

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105154وفً تارٌخ  51123خمٌس رجب خمٌس مجاور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105154وفً تارٌخ  51135بك لٌده برلم   احمد خلٌل لاسم الزلم ، تاجر فرد ،  س -  316

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105155وفً تارٌخ  51140دمحم فتحى عبده عبد هللا شوشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  51173لٌده برلم    دمحم محمود اسماعٌل سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105156وفً تارٌخ  51116رشا دمحم دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  310

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105157وفً تارٌخ  51100 سٌده حامد دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  305

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105157وفً تارٌخ  51215وائل كمال السٌد العش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  301

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25105151وفً تارٌخ  51234وائل مصطفى خمٌس مصطفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  302

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105151وفً تارٌخ  51255محمود دمحم محمود دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  303

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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 , 25105151فً تارٌخ و 51253ودٌع مبارن جرٌس عبد المسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  304

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105115وفً تارٌخ  51264خمٌس عبدالعال السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  305

 وصؾ التأشٌر: خاص

 51277جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماء لبٌع العطور ومستحضرات الت-اسماء دمحم السٌد عبد الرحمن ؼراب -  306

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105111وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 25105110وفً تارٌخ  51355دمحم حسن دمحم ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  307

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51311امٌر احمد كامل سالمة المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  301

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51324حمدى عبد الجابر على دمحم)حمدى لبٌع االدوات الكهربائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  300

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع25105125

تم تعدٌل نوع 25105121وفً تارٌخ  51342جمال عبدالناصر دمحم عبدالرحٌم مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو25105122وفً تارٌخ  51367عمرو بشٌر السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105125وفً تارٌخ  51316محمود دمحم محمود دمحم عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع25105125وفً تارٌخ  51302محمود دمحم عبدالمنعم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  453

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 25105126وفً تارٌخ  51450طارق دمحم عثمان صالح )الطارق للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  51466سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم السٌد احمد على منصور )المنصور للمماوالت العمومٌه ( ، تاجر فرد ،  -  455

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص25105121

تم تعدٌل نوع الشركة , 25105120وفً تارٌخ  51410دٌنا نعمان على ٌوسؾ عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / ارترى  41703تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  1

artery   

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / مؤسسه  15657أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت25105151،  فى تارٌخ :   -  2

 اسكندرٌه لبٌع البطارٌات السلن  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / جى سى  22775تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105154،  فى تارٌخ :   -  3

JC   

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/الوصٌؾ  32012تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105154 ،  فى تارٌخ :  -  4

 عمرو دمحم السٌد السٌد الوصٌؾ  -الكسسوار المحمول والتوكٌالت التجارٌه

تجارٌة الى / السراج  الى: تعدٌل السمة ال 15616تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105154،  فى تارٌخ :   -  5

 للرحالت  

 الى: )حذؾ السمه التجارٌه(   15100تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105154،  فى تارٌخ :   -  6

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / الندمارن  21012تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105155،  فى تارٌخ :   -  7

 لمماوالت العامه واالستشارات الهندسٌه  ل

الى: اضافه السمه التجارٌه/سكوٌرز  21352تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105155،  فى تارٌخ :   -  1

Squares   

رٌة الى / السلطان الى: تعدٌل السمة التجا 55456تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105155،  فى تارٌخ :   -  0

 للعطور  

الى: تم تعدٌل االسم التجاري الى /  احمد  35545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105155،  فى تارٌخ :   -  15

 تركى احمد على )التركى موتورز (  

: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / العنبر الى 2221تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105156،  فى تارٌخ :   -  11

 لالستٌراد والتصدٌر  

 الى: اضافه السمه التجارٌه/المصرٌه استٌل   25724تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105156،  فى تارٌخ :   -  12

 الى: تم حذؾ السمه التجارٌه   55250تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105156،  فى تارٌخ :   -  13

الى: تم اضافه السمه التجارٌه / العالمٌه  32110تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105157،  فى تارٌخ :   -  14

 للمماوالت العامه  

الى: تم اضافه السمه التجارٌه/ العالمٌه  32110تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105157ارٌخ : ،  فى ت  -  15

 للمماوالت العامه  

الى: تم اضافة السمه التجارٌه / مكتب  24521تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105157،  فى تارٌخ :   -  16

 كومٌه  الدمحمٌه للتورٌدات الح

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/كافٌترٌا  45554تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105157،  فى تارٌخ :   -  17

 زٌزٌنٌا  

الى: تعدٌل االسم التجارى الى / محمود  11272تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105157،  فى تارٌخ :   -  11

 ه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر (  مرسى عطٌ

الى: وفاء احمد منصور احمد ) مؤسسه  21053تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105157،  فى تارٌخ :   -  10

 المنصور للتورٌدات الؽذائٌه وعموم االستٌراد والتصدٌر (  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/رومرز  55674لتأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ا25105151،  فى تارٌخ :   -  25

 تورز للرحالت  

الى: اضافة سمة تجارٌة / التعاون المشترن  40506تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  21

 للتورٌدات  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / سبوت  43452التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 25105151،  فى تارٌخ :   -  22

   SPOTللمماوالت العامه 

الى: تم تعدٌل االسم التجاري الى / عمرو  43452تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151،  فى تارٌخ :   -  23

 سعٌد بهجات حارس رضوان  

 الى: اضافه السمه التجارٌه/ناسٌونال سنتر   40056تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105151رٌخ : ،  فى تا  -  24

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / فالنسٌا   20235تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105115،  فى تارٌخ :   -  25

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / السعادة لبٌع  4324م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت25105110،  فى تارٌخ :   -  26

 الهداٌا  

 الى: اضافه السمه التجارٌه/الٌاسمٌن   45753تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105110،  فى تارٌخ :   -  27

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / حكاٌه   22207تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب25105110،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: اضافه السمه التجارٌه/بوتشى   26112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105125،  فى تارٌخ :   -  20

الى: اضافه السمه التجارٌه/معرض االصدلاء  0050برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 25105125،  فى تارٌخ :   -  35

 )منشأه فردٌه(  

الى: اضافة السمة التجارٌة / ستار لالجهزة  46171تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105125،  فى تارٌخ :   -  31

 الكهربائٌة  

الى: عدل االسم التجارى الى/عز الدٌن  51276لممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا25105121،  فى تارٌخ :   -  32

 حسٌن دمحم عبد العال  

الى: اضافه السمه التجارٌه/البرس  51276تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  33

 للمماوالت والتورٌدات  

الى: اضافه السمه التجارٌه/المصرٌه لبٌع  7107سم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل ا25105122،  فى تارٌخ :   -  34

 االجهزه الكهربائٌه  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / الرٌاده لتورٌد  51315تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105125،  فى تارٌخ :   -  35

 اللحوم والطٌور واالستٌراد والتصدٌر  

 الى: تم اضافه سمه تجارٌه / بٌتونٌا   25131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105125تارٌخ :  ،  فى  -  36

الى: تم تعدٌل االسم التجاري الى / موسسه  27501تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105125،  فى تارٌخ :   -  37

 نمٌب  عبدالعزٌز محمود عبدالوهاب ال -النمٌب 

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / براتٌا   55125تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105126،  فى تارٌخ :   -  31

الى: تمت اضافه السمه التجارٌه / البٌت  43117تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105127،  فى تارٌخ :   -  30

 والت  الدمشمى للمأك

 الى: اضافه السمه التجارٌه /الدنٌا للمماوالت   55000تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105127،  فى تارٌخ :   -  45



 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

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى/ دمحم ابو  4552تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105127،  فى تارٌخ :   -  41

 كلوب دمحم دمحم  

 الى: اضافه سمه تجارٌه / بٌوتى كٌر   45702تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105127،  فى تارٌخ :   -  42

الى: تم اضافه السمه التجارٌه / بوفٌه  55652تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121فى تارٌخ :   ،  -  43

 االتحاد  

 الى: تم اضافه السمه التجارٌه / عالم الجمله   20601تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  44

 الى: تعدٌل السمه التحارٌه الى / سان لوران   21524تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121:  ،  فى تارٌخ  -  45

الى: اضافة السمة التجارٌة / مؤسسة  51205تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  46

 النورس لتجارة المالبس  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى/اللنا  10113تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121:  ،  فى تارٌخ  -  47

 للتصدٌر  

 الى: تمت اضافه السمه التجارٌه / المٌصر   11457تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105121،  فى تارٌخ :   -  41

الى: تم اضافه السمه التجارٌه / الٌكس سولت  4304م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت25105121،  فى تارٌخ :   -  40

ALEX SALT   

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/مؤسسه  40750تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25105120،  فى تارٌخ :   -  55

 االٌمان الستؽالل الشواطئ والكافٌهات  

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 36755برلم       25105157دمحم محمود عبد هللا مصطفى   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   



 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    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 31361عصام محمود حسٌن محمود الصٌره وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  1

 جنٌه   1555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105155وفً تارٌخ   ،

تم  25105155وفً تارٌخ   ، 31361ه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،عصام محمود حسٌن محمود الصٌره وشرٌك -  2

 جنٌه   1555555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 وفً 42112تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/شركه مصطفى محمود اسماعٌل وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105156تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105156وفً تارٌخ   ، 42112دمحم ابراهٌم محمود وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   155555.555س مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

وفً  42112تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/شركه مصطفى محمود اسماعٌل وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105156تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105156وفً تارٌخ   ، 42112م محمود وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم ابراهٌ -  6

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس  تم 25105157وفً تارٌخ   ، 24761رضوى دمحم عطٌه صابر و شركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   155555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25105157وفً تارٌخ   ، 24761رضوى دمحم عطٌه صابر و شركائها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   155555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً  0413توفٌك رمضان دمحم عفٌفى و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -شركه االصدلاء للمماوالت و التنمٌه  -  0

 جنٌه   1555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105157تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس المال  25105151وفً تارٌخ   ، 13250ه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم احمد مرسً حسن وشرٌك -  15

 جنٌه   155555.555, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25105110وفً تارٌخ   ، 41041تعدٌل اسم الشركه الى / حسٌن وامل وامجد توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   1555555.555دٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25105110وفً تارٌخ   ، 41041امل حسنى محمود العمراوى وشركائها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   1555555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  25105110وفً تارٌخ   ، 41041تعدٌل اسم الشركه الى / حسٌن وامل وامجد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   1555555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105110وفً تارٌخ   ، 41041سبك لٌدها برلم ، امل حسنى محمود العمراوى وشركائها شركة تضامن  ، -  14

 جنٌه   1555555.555رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ   ، 36555نعٌمه كامل عبدالرحمن دمحم وشركاءها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   555555.555ؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وص

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى/ابراهٌم ابوسبع فتوح ابوسبع الجوهرى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -  16

لٌصبح رأس مالها  تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 25105121وفً تارٌخ   ، 36555،

 جنٌه   555555.555،

تعدل االسم التجارى للشركه الى/مسعود دمحم السٌد مسعود وشرٌكه فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر توصٌة بسٌطة  ، سبك  -  17

ها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال 25105121وفً تارٌخ   ، 13543لٌدها برلم ،

 جنٌه   155555.555،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105121وفً تارٌخ   ، 13543ابراهٌم محمود وشركائه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   155555.555وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    13543وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،ابراهٌم محمود عبدالسالم -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  10

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105121،

امن  ، سبك تعدل االسم التجارى للشركه الى/مسعود دمحم السٌد مسعود وشرٌكه فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر شركة تض -  25

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25105121وفً تارٌخ   ، 13543لٌدها برلم ،

 جنٌه   155555.555،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105121وفً تارٌخ   ، 13543ابراهٌم محمود وشركائه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   155555.555:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر

وفً تارٌخ    13543ابراهٌم محمود عبدالسالم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  22

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105121،

تم تعدٌل رأس  25105121وفً تارٌخ   ، 31037وائل احمد على الدربى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   455555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    31037تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/عبد الرحمن سالمه وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   455555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105121،

وفً تارٌخ    31037وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، تعدٌل االسم التجارى الى/وائل احمد على الدربى -  25

 جنٌه   455555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105121،

أس تم تعدٌل ر 25105121وفً تارٌخ   ، 31037وائل احمد على الدربى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   455555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    31037تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/عبد الرحمن سالمه وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   455555.555أس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر 25105121،

وفً تارٌخ    31037تعدٌل االسم التجارى الى/وائل احمد على الدربى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   455555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105121،



 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

تم تعدٌل رأس  25105121وفً تارٌخ   ، 31037بى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،وائل احمد على الدر -  20

 جنٌه   455555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تارٌخ   وفً  31037تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/عبد الرحمن سالمه وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   455555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105121،

وفً تارٌخ    31037تعدٌل االسم التجارى الى/وائل احمد على الدربى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   455555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   25105121،

عمرو اٌهاب عبد العزٌز احمد المصرى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -شركه المصرى لالنشاء والتعمٌر  -  32

 تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 25105127وفً تارٌخ   ، 20561،

 جنٌه   2555555.555،

عمرو اٌهاب عبد العزٌز احمد المصرى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم  -شركه المصرى لالنشاء والتعمٌر  -  33

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25105127وفً تارٌخ   ، 20561،

 جنٌه   2555555.555،

تم تعدٌل رأس  25105121وفً تارٌخ   ، 12151دمحم توفٌك حسن باشا وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،حسن  -  34

 جنٌه   15555555.555المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    12151ا برلم ،تعدٌل اسم الشركه الى/احمد محمود دمحم المصرى وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌده -  35

 جنٌه   15555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25105121،

تم تعدٌل رأس المال ,  25105121وفً تارٌخ   ، 3105اسالم احمد دمحم سعد وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   155555.555ٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعد

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم  25105157وفً تارٌخ  32305شركة ٌاسمٌن اشرؾ طلعت دمحم علٌش وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 لسم-16لطعه -15شمه -سموحه-، تعدٌل عنوان المركز العام للشركه الى/شارع فٌكتور عمانوٌل تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  25105151وفً تارٌخ  13250دمحم احمد مرسً حسن وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 لسم-العصافره بحرى-ىالمربع الذهب-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/اخر شارع وهدان

تم تعدٌل العنوان ,  25105125وفً تارٌخ  25415حمدى حسٌن كٌالنى و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 لسم-شارع النصر 27وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل مركز الشركه لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25105121وفً تارٌخ  11105م/ حازم الدٌب و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 لسم- G 21المحل رلم -طرٌك اسكندرٌه مطروح نهاٌه محور التعمٌر )العروبه مول( 34.5الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى /ن 

تم تعدٌل  25105122وفً تارٌخ  11715خالد انور عبد الرحمن خلٌل و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 طرٌك اسكندرٌه مطروح بجوار مدرسة شٌرٌن لسم 21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى/ ن 

تم تعدٌل  25105121وفً تارٌخ  20113شركة اوالد ابوعوض للتجارة والصناعة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 -برج العرب الجدٌده-جنوب المنطمه الصناعٌه الثالثه-4بلون -31ن الى/المطعه العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا

 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

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عصام محمود حسٌن محمود الصٌره وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط التسوٌك فمط ،  -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105155وفً تارٌخ  31361ا برلم   سبك لٌده

وفً  31361عصام محمود حسٌن محمود الصٌره وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط التسوٌك فمط ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105155تارٌخ 

ولٌد مسعد عبدالعزٌز االخضر وشركاه ، شركة تضامن  تم اضافه نشاط / نمل وشحن وتفرٌػ  وخدمات بترولٌه)ماعدا اعمال  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105156وفً تارٌخ  43151الحفر والتنمٌب( ،  سبك لٌدها برلم   

مصطفى محمود اسماعٌل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/اداره  تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/شركه -  4

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105156وفً تارٌخ  42112المطاعم والكافتٌرٌات واداره المالهى ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

/اداره المطاعم والكافتٌرٌات واداره المالهى ،  سبك لٌدها دمحم ابراهٌم محمود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105156وفً تارٌخ  42112برلم   

تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/شركه مصطفى محمود اسماعٌل وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/اداره  -  6

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105156وفً تارٌخ  42112ات واداره المالهى ،  سبك لٌدها برلم   المطاعم والكافتٌرٌ

 شركة تضامن

دمحم ابراهٌم محمود وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/اداره المطاعم والكافتٌرٌات واداره المالهى ،  سبك لٌدها  -  7

 م تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنت25105156وفً تارٌخ  42112برلم   

رضوى دمحم عطٌه صابر و شركائها ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى/بالى ستٌشن وكافٌه)فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد  -  1

ر:  شركة تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش25105157ٌوفً تارٌخ  24761الحصول على التراخٌص الالزمه( ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

رضوى دمحم عطٌه صابر و شركائها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى/بالى ستٌشن وكافٌه)فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد  -  0

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105157وفً تارٌخ  24761الحصول على التراخٌص الالزمه( ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

ابراهٌم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى/محل عام لتجهٌز وتمدٌم المأكوالت والمشروبات  خالد -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105110وفً تارٌخ  47502الساخنه والبارده ،  سبك لٌدها برلم   

العزٌز احمد المصرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط  عمرو اٌهاب عبد -شركه المصرى لالنشاء والتعمٌر  -  11

وفً تارٌخ  20561الى/المماوالت العمومٌه وتورٌدات مواد البناء وتورٌد وتركٌب اجهزه التبرٌد والتكٌٌؾ ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121

عمرو اٌهاب عبد العزٌز احمد المصرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط  -ٌر شركه المصرى لالنشاء والتعم -  12

وفً تارٌخ  20561الى/المماوالت العمومٌه وتورٌدات مواد البناء وتورٌد وتركٌب اجهزه التبرٌد والتكٌٌؾ ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121

سم التجارى للشركه الى/مسعود دمحم السٌد مسعود وشرٌكه فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر ، شركة تضامن  تعدل اال -  13

وفً  13543تعدٌل ؼرض الشركه الى/تجاره وتورٌد االجهزه والمستلزمات الطبٌه)ما عدا االدوٌه ومكوناتها( ،  سبك لٌدها برلم   

 ر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأش25105121ٌتارٌخ 



 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

ابراهٌم محمود وشركائه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى/تجاره وتورٌد االجهزه والمستلزمات الطبٌه)ما عدا  -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105121وفً تارٌخ  13543االدوٌه ومكوناتها( ،  سبك لٌدها برلم   

ابراهٌم محمود عبدالسالم وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل ؼرض الشركه الى/تجاره -للشركه الىتعدل االسم التجارى  -  15

تم تعدٌل 25105121وفً تارٌخ  13543وتورٌد االجهزه والمستلزمات الطبٌه)ما عدا االدوٌه ومكوناتها( ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

لشركه الى/مسعود دمحم السٌد مسعود وشرٌكه فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر ، توصٌة بسٌطة  تعدل االسم التجارى ل -  16

وفً  13543تعدٌل ؼرض الشركه الى/تجاره وتورٌد االجهزه والمستلزمات الطبٌه)ما عدا االدوٌه ومكوناتها( ،  سبك لٌدها برلم   

 ٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بس25105121تارٌخ 

ابراهٌم محمود وشركائه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى/تجاره وتورٌد االجهزه والمستلزمات الطبٌه)ما عدا  -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة25105121وفً تارٌخ  13543االدوٌه ومكوناتها( ،  سبك لٌدها برلم   

ابراهٌم محمود عبدالسالم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه الى/تجاره -ىتعدل االسم التجارى للشركه ال -  11

تم تعدٌل 25105121وفً تارٌخ  13543وتورٌد االجهزه والمستلزمات الطبٌه)ما عدا االدوٌه ومكوناتها( ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

طارق سعد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط الى / محل بٌع وتجهٌز  -البحرٌه  طارق سعد لالسمان والماكوالت -  10

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105127وفً تارٌخ  42211الماكوالت والمشروبات الساخنه والبارده ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

د وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط الى / محل بٌع وتجهٌز طارق سع -طارق سعد لالسمان والماكوالت البحرٌه  -  25

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  25105127وفً تارٌخ  42211الماكوالت والمشروبات الساخنه والبارده ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

ه ؼربله وتنمٌه المحاصٌل الزراعٌه ،  سبك شركة اوالد ابوعوض للتجارة والصناعة ، شركة تضامن  اضافه نشاط/محط -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن25105121وفً تارٌخ  20113لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  20414دمحم جزارٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/عموم المماوالت ،  سبك لٌدها برلم    -  22

 شٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ25105120

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  42112تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/شركه مصطفى محمود اسماعٌل وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن25105156

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 25105156وفً تارٌخ  42112دمحم ابراهٌم محمود وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105157وفً تارٌخ  24761رضوى دمحم عطٌه صابر و شركائها ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105110وفً تارٌخ  41041تعدٌل اسم الشركه الى / حسٌن وامل وامجد ، سبك لٌدها برلم    -  4

 : شركة تضامنوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25105110وفً تارٌخ  41041امل حسنى محمود العمراوى وشركائها ، سبك لٌدها برلم    -  5

 وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم 25105110وفً تارٌخ  42211طارق سعد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -طارق سعد لالسمان والماكوالت البحرٌه  -  6

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة تعدٌل

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 25105121وفً تارٌخ  31037وائل احمد على الدربى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل 25105121وفً تارٌخ  31037تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/عبد الرحمن سالمه وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل 25105121وفً تارٌخ  31037تعدٌل االسم التجارى الى/وائل احمد على الدربى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  0

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

الى/مسعود دمحم السٌد مسعود وشرٌكه فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر ، سبك لٌدها برلم   تعدل االسم التجارى للشركه  -  15

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن25105121وفً تارٌخ  13543

, وصؾ التأشٌر: تم تعدٌل الكٌان المانونى  25105121وفً تارٌخ  13543ابراهٌم محمود وشركائه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 شركة تضامن

تم 25105121وفً تارٌخ  13543ابراهٌم محمود عبدالسالم وشركاه ، سبك لٌدها برلم   -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  12

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ـ  ـــــــــــــــــــــ  

 

الى: تعدٌل االسم التجارى  42112شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105156،  فى تارٌخ :   -  1

 للشركه الى/شركه مصطفى محمود اسماعٌل وشرٌكه

ى: تعدٌل االسم التجارى ال 42112توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105156،  فى تارٌخ :   -  2

 للشركه الى/شركه مصطفى محمود اسماعٌل وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  40173شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105110،  فى تارٌخ :   -  3

 خالد ثروت محمود وشرٌكه-للشركه الى/اٌجل ترانسبورت

الى: تعدٌل اسم الشركه الى  41041شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105110،  فى تارٌخ :   -  4

 / حسٌن وامل وامجد

الى: تعدٌل اسم الشركه الى  41041توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105110،  فى تارٌخ :   -  5

 / حسٌن وامل وامجد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدل االسم التجارى  13543شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121ارٌخ : ،  فى ت  -  6

 للشركه الى/مسعود دمحم السٌد مسعود وشرٌكه فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر

الى: تعدل االسم التجارى  13543 توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  25105121،  فى تارٌخ :   -  7

 للشركه الى/مسعود دمحم السٌد مسعود وشرٌكه فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر

الى: تعدٌل االسم التجارى  31037شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  1

 للشركه الى/عبد الرحمن سالمه وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  31037توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  0

 للشركه الى/عبد الرحمن سالمه وشرٌكه

لتجارى الى: تعدٌل االسم ا 31037شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  15

 للشركه الى/عبد الرحمن سالمه وشرٌكه

الى: تعدٌل اسم الشركه  12151توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25105121،  فى تارٌخ :   -  11

 الى/احمد محمود دمحم المصرى وشرٌكٌه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

  ــــــــــــــــــــــ   

 

احمد رضا دمحم بازٌنه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ///// )تخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ :  -  1

 45645برلم       25105154

مصطفى محمود اسماعٌل دمحم هدٌه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(////وتخارج شرٌن موصى مذكور  -  2

بعمد الشركه/////اتفك جمٌع االطراؾ على ان االداره وحك التولٌع موكله للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم فى ذلن 

ى ان تكون فى حدود نشاط الشركه والؽرض الذى تأسست من اجله والتعامل مع المصالح كافه السلطات مع اوسع الصالحٌات عل

الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والنوادى والتعامل مع البنون من فتح الحساب والسحب واالٌداع وتحرٌر الشٌكات اما حك الرهن 

    25105156تضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : وااللتراض اتفك جمٌع االطراؾ على ان حك الرهن وااللتراض موكله للشركاء الم

 42112برلم   

مصطفى محمود اسماعٌل دمحم هدٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(////وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد  -  3

ردٌن ولهم فى ذلن كافه الشركه/////اتفك جمٌع االطراؾ على ان االداره وحك التولٌع موكله للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منف

السلطات مع اوسع الصالحٌات على ان تكون فى حدود نشاط الشركه والؽرض الذى تأسست من اجله والتعامل مع المصالح 

الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والنوادى والتعامل مع البنون من فتح الحساب والسحب واالٌداع وتحرٌر الشٌكات اما حك الرهن 

    25105156الطراؾ على ان حك الرهن وااللتراض موكله للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : وااللتراض اتفك جمٌع ا

 42112برلم   

مصطفى محمود اسماعٌل دمحم هدٌه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(////وتخارج شرٌن موصى مذكور  -  4

وحك التولٌع موكله للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم فى ذلن بعمد الشركه/////اتفك جمٌع االطراؾ على ان االداره 

كافه السلطات مع اوسع الصالحٌات على ان تكون فى حدود نشاط الشركه والؽرض الذى تأسست من اجله والتعامل مع المصالح 

ع وتحرٌر الشٌكات اما حك الرهن الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والنوادى والتعامل مع البنون من فتح الحساب والسحب واالٌدا

    25105156وااللتراض اتفك جمٌع االطراؾ على ان حك الرهن وااللتراض موكله للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 42112برلم   

بعمد  مصطفى محمود اسماعٌل دمحم هدٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(////وتخارج شرٌن موصى مذكور -  5

الشركه/////اتفك جمٌع االطراؾ على ان االداره وحك التولٌع موكله للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم فى ذلن كافه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السلطات مع اوسع الصالحٌات على ان تكون فى حدود نشاط الشركه والؽرض الذى تأسست من اجله والتعامل مع المصالح 

دى والتعامل مع البنون من فتح الحساب والسحب واالٌداع وتحرٌر الشٌكات اما حك الرهن الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والنوا

    25105156وااللتراض اتفك جمٌع االطراؾ على ان حك الرهن وااللتراض موكله للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 42112برلم   

حك ادارة الشركة والتولٌع عنها تحت اسمها التجارى وتمثٌلها  -ٌن  محمود عبد الهادى ؼانم بدوى  شركة تضامن  مدٌر و شر -  6

امام كافة الجهات الحكومٌه واالدارٌه والشركات والمؤسسات وحك ابرام عمود البٌع والشراء واالصول الثابته والمعدات والسٌارات 

ا و له حك توكٌل المحامٌن والمحاسبٌن وكافة معامالت الشركة و كافة الصالحٌات والسلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وتحت اسمه

وحك التعامل مع البنون والرهن وااللتراض من البنون باسم الشركة موكوله للشرٌن / محمود عبدالهادى ؼانم من منفردا ، تارٌخ : 

 21775برلم       25105157

ن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن عبد الرحمن دمحم عطٌه صابر بكر  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌ -  7

 24761برلم       25105157متضامن( ، تارٌخ : 

عبد الرحمن دمحم عطٌه صابر بكر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  1

 24761برلم       25105157متضامن( ، تارٌخ : 

    25105110بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  امل حسنى محمود مرسى العمراوى  توصٌة -  0

 41041برلم   

    25105110امل حسنى محمود مرسى العمراوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  15

 41041برلم   

    25105110انضمام الشرٌن للشركه ، تارٌخ : امل حسنى محمود مرسى العمراوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   -  11

 41041برلم   

    25105110امل حسنى محمود مرسى العمراوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  12

 41041برلم   

برلم       25105110ارٌخ : امجد كمال مسعود عبدالشهٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن للشركه ، ت -  13

41041 

برلم       25105110امجد كمال مسعود عبدالشهٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  14

41041 

برلم       25105110امجد كمال مسعود عبدالشهٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  15

41041 

برلم       25105110امجد كمال مسعود عبدالشهٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  انضمام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  16

41041 

برلم       25105110حسٌن على سالمه على ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  17

41041 

برلم       25105110ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  حسٌن على سالمه على -  11

41041 

برلم       25105110حسٌن على سالمه على ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  انضمام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  10

41041 

برلم       25105110انضمام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  حسٌن على سالمه على ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  -  25

41041 
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امل حسنى محمود مرسى العمراوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تحوٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  21

سواء فى  متضامن واصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن حسٌن على سالمه وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه

المجاالت التعلٌمٌه او االدارٌة بما فى ذلن فتح الحسابات لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتعامل مع البنون 

والمؤسسات المالٌه اما فٌما ٌختص باعمال التصرفات بما فى ذلن المروض والرهون والتوكٌل بها فانه ٌشترط تولٌع جمٌع الشركاء 

 41041برلم       25105110: مجتمٌعن. ، تارٌخ 

امل حسنى محمود مرسى العمراوى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تحوٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  22

متضامن واصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن حسٌن على سالمه وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه سواء فى 

االدارٌة بما فى ذلن فتح الحسابات لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتعامل مع البنون المجاالت التعلٌمٌه او 

والمؤسسات المالٌه اما فٌما ٌختص باعمال التصرفات بما فى ذلن المروض والرهون والتوكٌل بها فانه ٌشترط تولٌع جمٌع الشركاء 

 41041برلم       25105110مجتمٌعن. ، تارٌخ : 

امل حسنى محمود مرسى العمراوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تحوٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  23

متضامن واصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن حسٌن على سالمه وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه سواء فى 

ات لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتعامل مع البنون المجاالت التعلٌمٌه او االدارٌة بما فى ذلن فتح الحساب

والمؤسسات المالٌه اما فٌما ٌختص باعمال التصرفات بما فى ذلن المروض والرهون والتوكٌل بها فانه ٌشترط تولٌع جمٌع الشركاء 

 41041برلم       25105110مجتمٌعن. ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن  تحوٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن   امل حسنى محمود مرسى العمراوى -  24

متضامن واصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن حسٌن على سالمه وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه سواء فى 

كات وصرفها والتعامل مع البنون المجاالت التعلٌمٌه او االدارٌة بما فى ذلن فتح الحسابات لدى البنون والتولٌع على الشٌ

والمؤسسات المالٌه اما فٌما ٌختص باعمال التصرفات بما فى ذلن المروض والرهون والتوكٌل بها فانه ٌشترط تولٌع جمٌع الشركاء 

 41041برلم       25105110مجتمٌعن. ، تارٌخ : 

صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن امجد كمال مسعود عبدالشهٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تحوٌل  -  25

واصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن حسٌن على سالمه وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه سواء فى المجاالت 

مؤسسات المالٌه التعلٌمٌه او االدارٌة بما فى ذلن فتح الحسابات لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتعامل مع البنون وال

اما فٌما ٌختص باعمال التصرفات بما فى ذلن المروض والرهون والتوكٌل بها فانه ٌشترط تولٌع جمٌع الشركاء مجتمٌعن. ، تارٌخ 

 41041برلم       25105110: 

تضامن امجد كمال مسعود عبدالشهٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تحوٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن م -  26

واصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن حسٌن على سالمه وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه سواء فى المجاالت 

التعلٌمٌه او االدارٌة بما فى ذلن فتح الحسابات لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتعامل مع البنون والمؤسسات المالٌه 

ل التصرفات بما فى ذلن المروض والرهون والتوكٌل بها فانه ٌشترط تولٌع جمٌع الشركاء مجتمٌعن. ، تارٌخ اما فٌما ٌختص باعما

 41041برلم       25105110: 

امجد كمال مسعود عبدالشهٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تحوٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  27

لشرٌن حسٌن على سالمه وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه سواء فى المجاالت واصبح حك االدارة والتولٌع ل

التعلٌمٌه او االدارٌة بما فى ذلن فتح الحسابات لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتعامل مع البنون والمؤسسات المالٌه 

هون والتوكٌل بها فانه ٌشترط تولٌع جمٌع الشركاء مجتمٌعن. ، تارٌخ اما فٌما ٌختص باعمال التصرفات بما فى ذلن المروض والر

 41041برلم       25105110: 

امجد كمال مسعود عبدالشهٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تحوٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  21

سع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه سواء فى المجاالت واصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن حسٌن على سالمه وله فى ذلن او

التعلٌمٌه او االدارٌة بما فى ذلن فتح الحسابات لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتعامل مع البنون والمؤسسات المالٌه 

جمٌع الشركاء مجتمٌعن. ، تارٌخ اما فٌما ٌختص باعمال التصرفات بما فى ذلن المروض والرهون والتوكٌل بها فانه ٌشترط تولٌع 

 41041برلم       25105110: 

حسٌن على سالمه على ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحوٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  20

واصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن حسٌن على سالمه وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه سواء فى المجاالت 
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ت لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتعامل مع البنون والمؤسسات المالٌه التعلٌمٌه او االدارٌة بما فى ذلن فتح الحسابا

اما فٌما ٌختص باعمال التصرفات بما فى ذلن المروض والرهون والتوكٌل بها فانه ٌشترط تولٌع جمٌع الشركاء مجتمٌعن. ، تارٌخ 

 41041برلم       25105110: 

تضامن  مدٌر و شرٌن  تحوٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  حسٌن على سالمه على ٌوسؾ  شركة -  35

واصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن حسٌن على سالمه وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه سواء فى المجاالت 

رفها والتعامل مع البنون والمؤسسات المالٌه التعلٌمٌه او االدارٌة بما فى ذلن فتح الحسابات لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وص

اما فٌما ٌختص باعمال التصرفات بما فى ذلن المروض والرهون والتوكٌل بها فانه ٌشترط تولٌع جمٌع الشركاء مجتمٌعن. ، تارٌخ 

 41041برلم       25105110: 

ٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن حسٌن على سالمه على ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تحوٌل صفة الشر -  31

واصبح حك االدارة والتولٌع للشرٌن حسٌن على سالمه وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه سواء فى المجاالت 

لمالٌه التعلٌمٌه او االدارٌة بما فى ذلن فتح الحسابات لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتعامل مع البنون والمؤسسات ا

اما فٌما ٌختص باعمال التصرفات بما فى ذلن المروض والرهون والتوكٌل بها فانه ٌشترط تولٌع جمٌع الشركاء مجتمٌعن. ، تارٌخ 

 41041برلم       25105110: 

حسٌن على سالمه على ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تحوٌل صفة الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن متضامن  -  32

ح حك االدارة والتولٌع للشرٌن حسٌن على سالمه وله فى ذلن اوسع السلطات فى تحمٌك ؼرض الشركه سواء فى المجاالت واصب

التعلٌمٌه او االدارٌة بما فى ذلن فتح الحسابات لدى البنون والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتعامل مع البنون والمؤسسات المالٌه 

بما فى ذلن المروض والرهون والتوكٌل بها فانه ٌشترط تولٌع جمٌع الشركاء مجتمٌعن. ، تارٌخ  اما فٌما ٌختص باعمال التصرفات

 41041برلم       25105110: 

خالد ثروت محمود دمحم خضر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه/هناء جابر عبد المجلى سلٌمان من الشركه( ،  -  33

 40173برلم       25105110تارٌخ : 

خالد ثروت محمود دمحم خضر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه/هناء جابر عبد المجلى سلٌمان من الشركه( ،  -  34

 40173برلم       25105110تارٌخ : 

الشركه( هناء جابر عبد المجلى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه/هناء جابر عبد المجلى سلٌمان من  -  35

 40173برلم       25105110، تارٌخ : 

هناء جابر عبد المجلى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه/هناء جابر عبد المجلى سلٌمان من الشركه(  -  36

 40173برلم       25105110، تارٌخ : 

شركاء على ان ٌكون حك االداره والتولٌع للطرؾ خالد ثروت محمود دمحم خضر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك ال -  37

االول منفردا او لمن ٌنوب عنهما لانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نشاطها وحك 

الموال المنموله والعمارٌه فتح الحسابات فى البنون باسم الشركه والسحب واالٌداع واستالم الشٌكات وكشوؾ الحسابات وشراء كافه ا

والسٌارات باسم الشركه والتولٌع على العمود باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات اما الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه 

 40173برلم       25105110المنموله والعمارٌه للسٌارات تكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان ٌكون حك االداره والتولٌع للطرؾ خالد ثروت محمود دمحم خضر  ش -  31

االول منفردا او لمن ٌنوب عنهما لانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نشاطها وحك 

كات وكشوؾ الحسابات وشراء كافه االموال المنموله والعمارٌه فتح الحسابات فى البنون باسم الشركه والسحب واالٌداع واستالم الشٌ

والسٌارات باسم الشركه والتولٌع على العمود باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات اما الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه 

 40173برلم       25105110المنموله والعمارٌه للسٌارات تكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

هناء جابر عبد المجلى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان ٌكون حك االداره والتولٌع للطرؾ  -  30

االول منفردا او لمن ٌنوب عنهما لانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نشاطها وحك 

لشركه والسحب واالٌداع واستالم الشٌكات وكشوؾ الحسابات وشراء كافه االموال المنموله والعمارٌه فتح الحسابات فى البنون باسم ا

والسٌارات باسم الشركه والتولٌع على العمود باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات اما الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه 

 40173برلم       25105110ارٌخ : المنموله والعمارٌه للسٌارات تكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ، ت
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هناء جابر عبد المجلى سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشركاء على ان ٌكون حك االداره والتولٌع للطرؾ  -  45

وحك  االول منفردا او لمن ٌنوب عنهما لانونا او بوكالء لهذا العرض فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره نشاطها

فتح الحسابات فى البنون باسم الشركه والسحب واالٌداع واستالم الشٌكات وكشوؾ الحسابات وشراء كافه االموال المنموله والعمارٌه 

والسٌارات باسم الشركه والتولٌع على العمود باسم الشركه والتولٌع على الشٌكات اما الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه 

 40173برلم       25105110للسٌارات تكون للشرٌكٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : المنموله والعمارٌه 

عمرو اٌهاب عبد العزٌز احمد المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح مكفول للشرٌن  -  41

ة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة المتضامن/عمرو اٌهاب عبد العزٌز احمد المصرى منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كاف

والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص والموات المسلحه بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

حك سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والتحوٌالت البنكٌه وكذلن 

 20561برلم       25105121االلتراض والرهن وكفاله الؽٌر والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : 

عمرو اٌهاب عبد العزٌز احمد المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح مكفول للشرٌن  -  42

مصرى منفردا وله حك تمثٌل الشركه امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة المتضامن/عمرو اٌهاب عبد العزٌز احمد ال

والمطاع العام ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص والموات المسلحه بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

وشهادات الضمان والتحوٌالت البنكٌه وكذلن حك سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات 

 20561برلم       25105121االلتراض والرهن وكفاله الؽٌر والتولٌع على عمود التسهٌالت االئتمانٌه ، تارٌخ : 

عمرو اٌهاب عبد العزٌز احمد المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وكافه اعمال البنن وكل ذلن باسم الشركه وضمن  -  43

أؼراضها وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل انواع العمود 

والتولٌع على عمود االٌجار باسم الشركه وله فى ذلن اوسع السلطات وله حك لبض ودفع المبالػ وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات 

م كافه العمود والمشارطات والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد واالجل وجمٌع انواع االذنٌه والتجارٌه وابرا

 20561برلم       25105121المحاكم وله حك تفوٌض توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

فه اعمال البنن وكل ذلن باسم الشركه وضمن عمرو اٌهاب عبد العزٌز احمد المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وكا -  44

أؼراضها وله حك التولٌع على عمود البٌع والشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات وكل انواع العمود 

دٌد كافه السندات والتولٌع على عمود االٌجار باسم الشركه وله فى ذلن اوسع السلطات وله حك لبض ودفع المبالػ وتحوٌل وبٌع وتس

االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد واالجل وجمٌع انواع 

 20561برلم       25105121المحاكم وله حك تفوٌض توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  ابراهٌم محمود عبد السالم -  45

 13543برلم       25105121من الشركه( ، تارٌخ : 

ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  -  46

 13543برلم       25105121( ، تارٌخ : من الشركه

ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  -  47

 13543برلم       25105121من الشركه( ، تارٌخ : 

رٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم احمد ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و ش -  41

 13543برلم       25105121من الشركه( ، تارٌخ : 

ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  -  40

 13543   برلم    25105121من الشركه( ، تارٌخ : 

ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  -  55

 13543برلم       25105121من الشركه( ، تارٌخ : 

ابراهٌم محمود عبد السالم فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ -  51

 13543برلم       25105121احمد من الشركه( ، تارٌخ : 



 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

فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم  -  52

 13543برلم       25105121احمد من الشركه( ، تارٌخ : 

ى عبد الممصود بكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم فتحى االبصٌر -  53

 13543برلم       25105121احمد من الشركه( ، تارٌخ : 

فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم  -  54

 13543برلم       25105121مد من الشركه( ، تارٌخ : اح

فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم  -  55

 13543برلم       25105121احمد من الشركه( ، تارٌخ : 

طة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر  توصٌة بسٌ -  56

 13543برلم       25105121احمد من الشركه( ، تارٌخ : 

مسعود دمحم السٌد مسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم احمد من  -  57

 13543برلم       25105121الشركه( ، تارٌخ : 

مسعود دمحم السٌد مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم احمد من  -  51

 13543برلم       25105121الشركه( ، تارٌخ : 

مسعود دمحم السٌد مسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم احمد من  -  50

 13543برلم       25105121الشركه( ، تارٌخ : 

م احمد من مسعود دمحم السٌد مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السال -  65

 13543برلم       25105121الشركه( ، تارٌخ : 

مسعود دمحم السٌد مسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم احمد من  -  61

 13543برلم       25105121الشركه( ، تارٌخ : 

شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/ابراهٌم محمود عبد السالم احمد من  مسعود دمحم السٌد مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  62

 13543برلم       25105121الشركه( ، تارٌخ : 

ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  63

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -شرٌكٌن المتضامنٌنمتضامن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح لل

بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن 

كه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض بضمانها او رهن اصول الشر

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  64

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -اره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌنمتضامن(/////تعدٌل حك االد

بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن 

انها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض بضم

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  65

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -ن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌنمتضام

بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن 

الحصول على لروض بضمانها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن  اصول الشركه او التصرؾ فٌها او

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 



 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

موصى لٌصبح شرٌن ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن  -  66

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -متضامن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن

بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن 

ركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض بضمانها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن اصول الش

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل -  67

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -متضامن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن

ببٌع أو رهن بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه 

اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض بضمانها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن   ابراهٌم محمود عبد السالم احمد  توصٌة بسٌطة -  61

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -متضامن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن

والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن  بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه

اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض بضمانها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مصود بكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن فتحى االبصٌرى عبد الم -  60

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -متضامن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن

اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها 

اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض بضمانها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تحى االبصٌرى عبد الممصود بكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن ف -  75

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -متضامن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن

لشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم ا

اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض بضمانها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  71

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -متضامن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن

ن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن بكر مجتمعٌن أو منفردٌ

اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض بضمانها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 13543برلم       25105121تارٌخ :  ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ،

فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  72

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -متضامن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن

بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن 

اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض بضمانها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 13543برلم       25105121فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر 

فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  73

البصٌرى عبد الممصود مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى ا-متضامن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن

بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن 

اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض بضمانها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن 

 13543برلم       25105121فوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : ولهما الحك فى ت

فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  74

لسٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود مسعود دمحم ا-متضامن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن
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 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن 

تمعٌن اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض بضمانها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مج

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مسعود دمحم السٌد مسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  75

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -متضامن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن

بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن 

ن الشرٌكٌن مجتمعٌن اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض بضمانها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر م

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مسعود دمحم السٌد مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  76

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -كٌن المتضامنٌنمتضامن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌ

بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن 

فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض بضمانها او رهن اصول الشركه 

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مسعود دمحم السٌد مسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  77

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -ع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌنمتضامن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌ

بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن 

اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن  اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض بضمانها او رهن

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مسعود دمحم السٌد مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  71

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -الداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌنمتضامن(/////تعدٌل حك ا

بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن 

بضمانها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الحصول على لروض 

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مسعود دمحم السٌد مسعود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  70

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -///تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌنمتضامن(//

بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن 

صول على لروض بضمانها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن اصول الشركه او التصرؾ فٌها او الح

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

شرٌن مسعود دمحم السٌد مسعود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح  -  15

مسعود دمحم السٌد مسعود / و فتحى االبصٌرى عبد الممصود -متضامن(/////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن

بكر مجتمعٌن أو منفردٌن على ان ٌكون باسم الشركه ولصالح اؼراضها اما التصرفات المالٌه والمانونٌه المتعلمه ببٌع أو رهن 

رؾ فٌها او الحصول على لروض بضمانها او رهن اصول الشركه فٌجب ان تصدر من الشرٌكٌن مجتمعٌن اصول الشركه او التص

 13543برلم       25105121ولهما الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ل احمد على الدربى من وائل احمد على الدربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائ -  11

 31037برلم       25105121الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ : 

وائل احمد على الدربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدربى من  -  12

 31037برلم       25105121الشركه( ، تارٌخ : الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل 

وائل احمد على الدربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدربى من  -  13

 31037برلم       25105121الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ : 

ربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدربى من وائل احمد على الد -  14

 31037برلم       25105121الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ : 
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 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الدربى من وائل احمد على الدربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على  -  15

 31037برلم       25105121الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ : 

وائل احمد على الدربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدربى من  -  16

 31037برلم       25105121تارٌخ : الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، 

عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدربى من  -  17

 31037برلم       25105121الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ : 

عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدربى من  -  11

 31037برلم       25105121الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدربى من عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  توصٌة بسٌطة   -  10

 31037برلم       25105121الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ : 

بى من عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدر -  05

 31037برلم       25105121الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ : 

عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدربى من  -  01

 31037برلم       25105121شركه( ، تارٌخ : الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل ال

عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدربى من  -  02

 31037برلم       25105121الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ : 

حمد على الدربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدربى من وائل ا -  03

 31037برلم       25105121الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ : 

ل احمد على الدربى من وائل احمد على الدربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائ -  04

 31037برلم       25105121الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ : 

وائل احمد على الدربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدربى من  -  05

 31037برلم       25105121الشركه( ، تارٌخ :  الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل

عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدربى من  -  06

 31037برلم       25105121الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ : 

الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدربى من عبد  -  07

 31037برلم       25105121الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ : 

ن  )تخارج الشرٌن المتضامن/وائل احمد على الدربى من عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  01

 31037برلم       25105121الشركه(////)وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه( ، تارٌخ : 

وائل احمد على الدربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال ؼٌر وٌحك لهم  -  00

تعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم واتخاذ كل ما ال

 31037برلم       25105121ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 

المتضامن فمط ال ؼٌر وٌحك  وائل احمد على الدربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول -  155

لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم واتخاذ كل 

 31037برلم       25105121ما ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 

حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال ؼٌر وٌحك  وائل احمد على الدربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  -  151

لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم واتخاذ كل 

 31037برلم       25105121ما ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 



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

الدربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال ؼٌر وٌحك وائل احمد على  -  152

لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم واتخاذ كل 

 31037لم   بر    25105121ما ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 

وائل احمد على الدربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال ؼٌر وٌحك  -  153

لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم واتخاذ كل 

 31037برلم       25105121الشركه ، تارٌخ :  ما ٌلزم الداره

وائل احمد على الدربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال ؼٌر وٌحك  -  154

ء خدمتهم واتخاذ كل لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانها

 31037برلم       25105121ما ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 

عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال  -  155

كومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم ؼٌر وٌحك لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر ح

 31037برلم       25105121واتخاذ كل ما ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 

عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال  -  156

ل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم ؼٌر وٌحك لهم التعام

 31037برلم       25105121واتخاذ كل ما ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 

شرٌن االول المتضامن فمط ال عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع لل -  157

ؼٌر وٌحك لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم 

 31037برلم       25105121واتخاذ كل ما ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 

كة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  شر -  151

ؼٌر وٌحك لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم 

 31037برلم       25105121واتخاذ كل ما ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 

عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال  -  150

ؼٌر وٌحك لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم 

 31037برلم       25105121اره الشركه ، تارٌخ : واتخاذ كل ما ٌلزم الد

عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال  -  115

ن العاملٌن وانهاء خدمتهم ؼٌر وٌحك لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌ

 31037برلم       25105121واتخاذ كل ما ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 

وائل احمد على الدربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال ؼٌر وٌحك  -  111

ر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم واتخاذ كل لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌ

 31037برلم       25105121ما ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 

وائل احمد على الدربى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال ؼٌر وٌحك  -  112

االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم واتخاذ كل لهم التعامل مع جمٌع 

 31037برلم       25105121ما ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 

ال ؼٌر وٌحك  وائل احمد على الدربى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط -  113

لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم واتخاذ كل 

 31037برلم       25105121ما ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 

حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  114

ؼٌر وٌحك لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم 

 31037برلم       25105121واتخاذ كل ما ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 



 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

السٌد متولى سالمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال  عبد الرحمن دمحم -  115

ؼٌر وٌحك لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم 

 31037برلم       25105121واتخاذ كل ما ٌلزم الداره الشركه ، تارٌخ : 

عبد الرحمن دمحم السٌد متولى سالمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول المتضامن فمط ال  -  116

ؼٌر وٌحك لهم التعامل مع جمٌع االجهزه والمؤسسات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والتعامل مع البنون وتعٌن العاملٌن وانهاء خدمتهم 

 31037برلم       25105121اره الشركه ، تارٌخ : واتخاذ كل ما ٌلزم الد

احمد محمود دمحم المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن  -  117

 12151برلم       25105121موصى( ، تارٌخ : 

الشرٌن من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن احمد محمود دمحم المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه  -  111

 12151برلم       25105121موصى( ، تارٌخ : 

حسن دمحم توفٌك حسن باشا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن  -  110

 12151برلم       25105121موصى( ، تارٌخ : 

سٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن حسن دمحم توفٌك حسن باشا  توصٌة ب -  125

 12151برلم       25105121موصى( ، تارٌخ : 

احمد محمود دمحم المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تكون حك االدارة والتولٌع للشرٌن / احمد محمود دمحم المصرى  -  121

وسع السلطات فى التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وحك االلتراض والرهن والكفاله الشرٌن المتضامن منفردا كما له منفردا ا

وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله منفردا الحك فى اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وابرام 

    25105121التشؽٌل مع االفراد او الشركات ، تارٌخ : جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه وعمود 

 12151برلم   

احمد محمود دمحم المصرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تكون حك االدارة والتولٌع للشرٌن / احمد محمود دمحم المصرى  -  122

واالٌداع وحك االلتراض والرهن والكفاله  الشرٌن المتضامن منفردا كما له منفردا اوسع السلطات فى التعامل مع البنون بالسحب

وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله منفردا الحك فى اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وابرام 

    25105121 جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه وعمود التشؽٌل مع االفراد او الشركات ، تارٌخ :

 12151برلم   

حسن دمحم توفٌك حسن باشا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تكون حك االدارة والتولٌع للشرٌن / احمد محمود دمحم  -  123

المصرى الشرٌن المتضامن منفردا كما له منفردا اوسع السلطات فى التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وحك االلتراض والرهن 

وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه وله منفردا الحك فى اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه  والكفاله

وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه وعمود التشؽٌل مع االفراد او الشركات ، تارٌخ : 

 12151برلم       25105121

 توفٌك حسن باشا  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تكون حك االدارة والتولٌع للشرٌن / احمد محمود دمحم حسن دمحم -  124

المصرى الشرٌن المتضامن منفردا كما له منفردا اوسع السلطات فى التعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وحك االلتراض والرهن 

ه منفردا الحك فى اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه والكفاله وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ول

وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركه وعمود التشؽٌل مع االفراد او الشركات ، تارٌخ : 

 12151برلم       25105121

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 



 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

تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/شركه مصطفى محمود اسماعٌل وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة  -  1

 42112برلم       25105156بسٌطة ، تارٌخ : 

 42112رلم   ب    25105156دمحم ابراهٌم محمود وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/شركه مصطفى محمود اسماعٌل وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة  -  3

 42112برلم       25105156تضامن ، تارٌخ : 

 42112برلم       25105156دمحم ابراهٌم محمود وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 24761برلم       25105157رضوى دمحم عطٌه صابر و شركائها  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  5

 24761برلم       25105157رضوى دمحم عطٌه صابر و شركائها  شركة تضامن  ثابت التارٌخ شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

طارق سعد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -رٌه طارق سعد لالسمان والماكوالت البح -  7

 42211برلم       25105110

طارق سعد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -طارق سعد لالسمان والماكوالت البحرٌه  -  1

 42211برلم       25105110

للشركه الى/مسعود دمحم السٌد مسعود وشرٌكه فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر  توصٌة بسٌطة  مصدق  تعدل االسم التجارى -  0

 13543برلم       25105121على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

 13543برلم       25105121ابراهٌم محمود وشركائه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

ابراهٌم محمود عبدالسالم وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  11

 13543برلم       25105121تارٌخ : 

تعدل االسم التجارى للشركه الى/مسعود دمحم السٌد مسعود وشرٌكه فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر  شركة تضامن   -  12

 13543برلم       25105121تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  مصدق على

 13543برلم       25105121ابراهٌم محمود وشركائه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  13

ضامن ، ابراهٌم محمود عبدالسالم وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة ت-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  14

 13543برلم       25105121تارٌخ : 

برلم       25105121وائل احمد على الدربى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  15

31037 

: تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/عبد الرحمن سالمه وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ  -  16

 31037برلم       25105121

تعدٌل االسم التجارى الى/وائل احمد على الدربى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  17

 31037برلم       25105121

برلم       25105121وائل احمد على الدربى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

31037 

تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/عبد الرحمن سالمه وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  10

 31037برلم       25105121

ٌل االسم التجارى الى/وائل احمد على الدربى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : تعد -  25

 31037برلم       25105121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25105121وائل احمد على الدربى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

31037 

رى للشركه الى/عبد الرحمن سالمه وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : تعدٌل االسم التجا -  22

 31037برلم       25105121

تعدٌل االسم التجارى الى/وائل احمد على الدربى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

 31037برلم       25105121

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 14752برلم       25105151، تارٌخ :  7710  2510/6/4-اسامه سعٌد محمود دمحم محمود  ج -  1

 15545برلم       25105151، تارٌخ :  7770  2510/7/10-البالستٌن  ج دكران لتصنٌع -عبٌد ولٌم عبٌد دكران  -  2

برلم       25105151، تارٌخ :  7705  2511/2/25-محمود دمحم عبد الرحمن شلبى ) المحمود للتورٌدات العمومٌه (  ج -  3

7661 

 15513برلم       25105151، تارٌخ :  7110  2510/  6/  23 -احمد محمود بسطاوى محمود  ج -  4

 12473برلم       25105151، تارٌخ :  7715  2510/2/3-دمحم رمضان دمحم رمضان  ج -  5

 15657برلم       25105151، تارٌخ :  7152  2510/7/23-على على احمد السٌد  ج -  6

 15711برلم       25105151، تارٌخ :  7701  2511/15/1-محمود احمد عفٌفى احمد عماره  ج -  7

 13130برلم       25105154، تارٌخ :  7130  2510/3/15-اشرؾ دمحم عبد العظٌم ابراهٌم  ج -  1

 15616برلم       25105154، تارٌخ :  7120  2510/7/26دمحم عبد الشافى حسن احمد  تجدٌد اول  -  0

 7556برلم       25105154، تارٌخ :  7121  2511/2/11عمرو دمحم عبد الفتاح العٌسوي  تجدٌد اول  -  15

برلم       25105154، تارٌخ :  7151  2511/15/21تم تعدٌل االسم التجارى الى / احمد ماهر دمحم عبدالرحٌم  تجدٌد اول  -  11

15100 

، تارٌخ :  7151  2511/15/21احمد ماهر دمحم عبد الرحٌم ) مكتب احمد ماهر للمماوالت العامه (  تجدٌد اول  -  12

 15100برلم       25105154

 12145برلم       25105154، تارٌخ :  7137  2510/2/23احمد عبد المرضى عزت مصطفى  تجدٌد اول  -  13

 13511برلم       25105154، تارٌخ :  7150  2510/3/20احمد عبد المنعم ابراهٌم ابراهٌم  تجدٌد اول  -  14



 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

 13136برلم       25105155، تارٌخ :  7057  2510/3/15كرم حسن خلؾ محمود  تجدٌد اول  -  15

 14751برلم       25105155، تارٌخ :  7113  2510/6/2-ٌاسر السٌد محسب وزٌرى  ج -  16

 7471برلم       25105155، تارٌخ :  7101  2511/2/0سعٌد دمحم عبد العال فرج  تجدٌد اول  -  17

 15165برلم       25105155، تارٌخ :  7104  2510/1/13 -خالد كامل دمحم لطب  ج -  11

 16276برلم       25105155، تارٌخ :  7054  2510/0/6-صالح الدٌن عبد المادر دمحم على  ج -  10

 6166رلم   ب    25105155، تارٌخ :  7015  2517/11/5مصطفً جابر دمحم جابر اسماعٌل  تجدٌد اول  -  25

 7041برلم       25105155، تارٌخ :  7053  2511/3/15-دمحمحسن ابو ضٌؾ دمحم  ج -  21

 15671برلم       25105156، تارٌخ :  7036  2510/1/3-حسٌن احمد دمحم ابراهٌم  ج -  22

 5523لم   بر    25105156، تارٌخ :  7075  2517/1/1محمود سعد احمد سعد الشهاوي  تجدٌد اول  -  23

 7543برلم       25105156، تارٌخ :  7031  2511/2/16-ابو النور نور الدٌن دمحم على  ج -  24

 13231برلم       25105156، تارٌخ :  7043  2510/ 3/ 15 -رضا منٌر برهام حنا  ج -  25

 12410برلم       25105156، تارٌخ :  7042  2510/2/3-محمود مرسى دمحم مرسى  ج -  26

 15632برلم       25105156، تارٌخ :  7052  2510/7/26مصطفى عبد الؽنى عبد الؽنى السعدنى  تجدٌد اول  -  27

 2531برلم       25105156، تارٌخ :  7045  2516/57/25 -فتحى سالمه فتٌحه سالمه  ج -  21

 5370برلم       25105157:  ، تارٌخ 7005  2517/0/12-محمود عبد المنعم عبد الفتاح محمود  ج -  20

 15526برلم       25105157، تارٌخ :  1553  2510/7/10امال صالح دمحم محارب  تجدٌد اول  -  35

 14475برلم       25105151، تارٌخ :  1542  2510/5/10-ربٌع ممدوح عباس عبد الهادى  ج -  31

 7114برلم       25105151ارٌخ : ، ت 1575  2511/1/14-فرٌج شولى حسٌن ابو العال  ج -  32

 12515برلم       25105151، تارٌخ :  1555  2510/1/11-عمر عبد التواب شحاته محمود  ج -  33

 11033برلم       25105151، تارٌخ :  1560  2511/ 12/ 31 -دعاء ابراهٌم عبد النبً العٌسوي  ج -  34

 11022برلم       25105151، تارٌخ :  1564  2511/12/35-صباح شولى حسٌن ابو العال  ج -  35

 15535برلم       25105150، تارٌخ :  7514  2511/0/24-شرٌؾ عبد الصادق اسماعٌل حسبو  ج -  36

 13452برلم       25105115، تارٌخ :  1516  2510/3/23فرج خمٌس فرج جمعه  تجدٌد اول  -  37

 5134برلم       25105111، تارٌخ :  1153  2517/1/25اول  حمدي ٌوسؾ متولً حسن خفاجة  تجدٌد -  31

 14615برلم       25105111، تارٌخ :  1157  2510/6/1جوٌده رجب محمود عبد الرواؾ  تجدٌد اول  -  30

 14624برلم       25105111، تارٌخ :  1112  2510/5/27-ابراهٌم متولى ابراهٌم السٌد  ج -  45

 12051برلم       25105111، تارٌخ :  1111  2510/3/1-دى دمحم بهنسى  جدمحم عبد الها -  41

-تم تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم دمحم نجٌب احمد شعٌر ) دمحم نجٌب لالستٌراد والتصدٌر والتخلٌص الجمركى (  ج -  42

 14547برلم       25105111، تارٌخ :  1123  2510/5/21



 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

 14547برلم       25105111، تارٌخ :  1123  2510/5/21-دمحم نجٌب للتخلٌص  ج -شعٌر  دمحم دمحم نجٌب احمد -  43

 11703برلم       25105111، تارٌخ :  1134  2511/  12/ 23 -الشٌماء فاضل احمد عجمً  ج -  44

 15542برلم       25105111، تارٌخ :  1126  2510/7/10-دمحم ابراهٌم دمحم النجار  ج -  45

 7151برلم       25105111، تارٌخ :  1120  2511/3/2-محمود حسن على ماجد  ج -  46

    25105111، تارٌخ :  1151  2510/5/21-محمود احمد على سٌد احمد لٌله  ج-لٌله للنمل-تعدل االسم التجارى الى -  47

 14554برلم   

محمود احمد على سٌد احمد -التورٌدات العامه و االستٌراد و التصدٌر  تعدل االسم التجارى الى / لٌله للمماوالت العمومٌه و -  41

 14554برلم       25105111، تارٌخ :  1151  2510/5/21-لٌله  ج

 14554برلم       25105111، تارٌخ :  1151  2510/5/21-محمود احمد على سٌد احمد لٌله  ج -  40

 4104برلم       25105111، تارٌخ :  1141  2517/57/24 -صبرى على احمد على  ج -  55

 1716برلم       25105110، تارٌخ :  1165  2511/4/21-دمحم فاروق احمد على  ج -  51

 4253برلم       25105110، تارٌخ :  1161  2517/5/12اٌهاب دمحم مصطفى ابوالعال  تجدٌد اول  -  52

 4324برلم       25105110، تارٌخ :  1161  2517/5/21-عبد اللطٌؾ دمحم نفادى حسن  ج -  53

 12074برلم       25105110، تارٌخ :  1140  2510/3/2-السٌد عبد الحفٌظ عباس سالمه  ج -  54

 13165برلم       25105110، تارٌخ :  1145  2510/4/16-فاروق دمحم دمحم كامل حبٌب  ج -  55

 14443برلم       25105110، تارٌخ :  1151  2510/5/11-اٌمان احمد طراؾ دمحم  ج -  56

 14555برلم       25105110، تارٌخ :  1156  2510/5/21انتصار دمحم عبد المعطى الجمل  تجدٌد اول  -  57

 15716برلم       25105110، تارٌخ :  1152  2510/1/15-جوده على متولى دمحم  ج -  51

 14215برلم       25105125، تارٌخ :  1211  2510/5/11-عبد الؽنى دمحم على االزمٌرلى  ج -  50

 14121برلم       25105125، تارٌخ :  1213  2510/6/15-دمحم سعد فتح هللا المط  ج -  65

 11126برلم       25105125، تارٌخ :  1101  2511/11/12-اٌمن جرجس عوض معوض  ج -  61

 15712برلم       25105125تارٌخ :  ، 1222  2510/1/15-محمود امٌن محمود امٌن  ج -  62

 15134برلم       25105125، تارٌخ :  1234  2511/1/27صبحى فهٌم دمحم على العاصى  تجدٌد اول  -  63

 0050برلم       25105125، تارٌخ :  1235  2511/1/5احمد ابراهٌم عبد الرحمن السٌد  تجدٌد اول  -  64

 11505برلم       25105125، تارٌخ :  1217  2511/12/11-ماٌكل مجدي فتحً جرجس  ج -  65

 15677برلم       25105121، تارٌخ :  1216  2510/1/3-اسامه ابراهٌم دمحم شعبان)صالون اسامه(  ج -  66

 1042برلم       25105121، تارٌخ :  1261  2516/7/6عبدهللا دمحم السٌد حسن مطر  تجدٌد اول  -  67

 14424برلم       25105121، تارٌخ :  1255  2510/5/17محمود اسماعٌل الشعراوى  تجدٌد اول ٌحى زكرٌا  -  61

 063برلم       25105121، تارٌخ :  1242  2516/1/15امٌن دمحم عبد البدٌع ابو طمٌة  تجدٌد اول  -  60



 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

 063برلم       25105121، تارٌخ :  1241  2516/1/15امٌن دمحم عبد البدٌع ابو طمٌة  تجدٌد اول  -  75

 7135برلم       25105121، تارٌخ :  1275  2511/3/3-احمد السٌد دمحم بسطوٌسً  ج -  71

 13313برلم       25105121، تارٌخ :  1240  2510/3/11-اشرؾ مصطفً دمحم مهران )بماله المصطفً(  ج -  72

،  1275  2510/1/16-دمحم عماد حمدى ابراهٌم ابو الفضل  ج -تم تعدٌل االسم التجارى الى / مؤسسه ابو الفضل للتصدٌر  -  73

 15160برلم       25105121تارٌخ : 

، تارٌخ :  1275  2510/1/16-دمحم عماد حمدى ابراهٌم ابو الفضل  ج -مؤسسه ابو الفضل لالستٌراد والتصدٌر  -  74

 15160برلم       25105121

 1231برلم       25105122، تارٌخ :  1311  2511/3/26-هانى حسن دمحم حسن عبد العلٌم  ج -  75

 1301برلم       25105122، تارٌخ :  1324  2511/4/7صفاء احمد محمود سالم  تجدٌد اول  -  76

 0631برلم       25105122، تارٌخ :  1202  2511/7/3-دمحم علً احمد احمد حسٌن  ج -  77

 15521برلم       25105122، تارٌخ :  1203  2510/6/21-جرجس جاد روبٌل شنوده  ج -  71

 0135برلم       25105122، تارٌخ :  1204  2511/5/26-وفاء على مصطفى عثمان  ج -  70

 15756 برلم      25105122، تارٌخ :  1352  2510/1/0-ؼرٌب دمحم ؼرٌب مرسى  ج -  15

 15535برلم       25105122، تارٌخ :  1350  2510/7/10-دمحم حسنى امام ابراهٌم  ج -  11

 13655برلم       25105125، تارٌخ :  1327  2510/54/52 -عماد صبرى شكرى حنا  ج -  12

 14330برلم       25105125، تارٌخ :  1337  2510/5/12-محروس فتح هللا مصطفً  ج -  13

 15451برلم       25105125، تارٌخ :  1356  2510/7/14عبد الحكٌم دمحم شندى حسن  تجدٌد اول  -  14

 0174برلم       25105125، تارٌخ :  1352  2511/5/21-فٌكتور ولٌم واصؾ حنا ) ولٌم لالنشاءات العمارٌه (  ج -  15

 16456برلم       25105125: ، تارٌخ  1341  2510/0/15-محمود رمزى حامد عبد النبى  ج -  16

 11161برلم       25105125، تارٌخ :  1321  2511/12/21-مصطفى احمد دمحم احمد  ج -  17

 7534برلم       25105125، تارٌخ :  1375  2511/1/15محمود منصور دمحم مصطفى ٌونس  تجدٌد اول  -  11

 11454برلم       25105125خ : ، تارٌ 1351  2511/12/3-خمٌس محمود جادو عامر  ج -  10

 15015برلم       25105125، تارٌخ :  1340  2510/1/25-احمد عبد الصبور احمد عبد العاطى  ج -  05

 13552برلم       25105125، تارٌخ :  1343  2510/3/4-بٌتر كرٌم بخٌت مٌخائٌل  ج -  01

 12405برلم       25105125ارٌخ : ، ت 1354  2510/2/4-نارٌمان رضا عبد هللا وهبه  ج -  02

 15114برلم       25105126، تارٌخ :  1305  2511/0/1-خالد بسطاوي احمد دمحم  ج -  03

 5303برلم       25105126، تارٌخ :  1307  2517/0/15-ودٌع شولى عطٌه بخٌت  ج -  04

 15475برلم       25105126:  ، تارٌخ 1306  2510/7/15-دمحم عبد اللطٌؾ احمد عبد اللطٌؾ  ج -  05

 12715برلم       25105126، تارٌخ :  1316  2510/2/16-احمد دمحم محى الدٌن دمحم بكر  ج -  06



 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

 15131برلم       25105126، تارٌخ :  1310  2510/6/25-اسالم على محمود حسن  ج -  07

 15503برلم       25105126خ : ، تارٌ 1302  2510/7/21-علٌاء فاروق عبد الحلٌم عباس  ج -  01

 15007برلم       25105127، تارٌخ :  1466  2510/1/25-احمد مصطفى على تاج الدٌن  ج -  00

 14112برلم       25105127، تارٌخ :  1413  2510/6/11شعبان فهمى عبد الوهاب سعد  تجدٌد اول  -  155

برلم       25105127، تارٌخ :  1421  2517/  4/ 21راد والتصدٌر  تم تعدٌل االسم التجارى الى / كلوب لالستٌ -  151

4552 

 4552برلم       25105127، تارٌخ :  1421  2517/  4/ 21تم تعدٌل االسم التجارى الى/ دمحم ابو كلوب دمحم دمحم   -  152

 4552برلم       25105127، تارٌخ :  1421  2517/  4/ 21دمحم ابو كلوب دمحم دمحم   -  153

 11646برلم       25105127، تارٌخ :  1452  2511/12/15-ولٌد رمضان دمحم على  ج -  154

 7524برلم       25105127، تارٌخ :  1453  2511/1/1-مكرم دمحم محمود الفمى  ج -  155

 6001برلم       25105127، تارٌخ :  1457  2511/1/5-براهٌم عبد المنعم ابراهٌم سلٌمان  جا -  156

 14411برلم       25105127، تارٌخ :  1446  2510/5/10-كرٌم مصطفى احمد دمحم المرنجوز  ج -  157

 15675برلم       25105127، تارٌخ :  1475  2511/ 15/ 6 -بسنتى السٌد دمحم حافظ  ج -  151

 13544برلم       25105127، تارٌخ :  1465  2510/3/5-ابتسام دمحم عٌسوى نجم  ج -  150

 4014برلم       25105127، تارٌخ :  1411  2517/ 1/  5دمحم دمحم عبد النبى شعبان   -  115

 6031برلم       25105127، تارٌخ :  1461  2517/12/35-حسٌن فضل موسى دمحم  ج -  111

 15344برلم       25105127، تارٌخ :  1424  2511/0/11-احمد دمحم طه دمحم البربري  ج -  112

 4552برلم       25105127، تارٌخ :  1422  2517/  4/  21دمحم ابو كلوب دمحم دمحم   -  113

 4304برلم       25105121، تارٌخ :  1535  2517/5/35-السٌد دمحم احمد دمحم موسى  ج -  114

 2340برلم       25105121، تارٌخ :  1553  2516/ 0/ 17 -دمحم احمد عاشور دمحم  ج -  115

 13241برلم       25105121، تارٌخ :  1400  2510/3/16-مصطفً ابراهٌم دمحم ابو الٌزٌد  ج -  116

، تارٌخ :  1530  2510/0/2ل الصالح لتأجٌر المعدات الثمٌله لحساب الؽٌر  تجدٌد او -دمحم مصطفى دمحم صالح -  117

 16231برلم       25105121

 15726برلم       25105121، تارٌخ :  1523  2510/1/6كمال دمحم كمال سلٌمان مخلوؾ  تجدٌد اول  -  111

 15116برلم       25105121، تارٌخ :  1401  2510/1/11-جمال جورجٌوس عبد المالن تموال  ج -  110

 1535برلم       25105121، تارٌخ :  1515  2511/3/16-احمد محمود عبد الحلٌم  جكرٌم دمحم  -  125

 15775برلم       25105121، تارٌخ :  1516  2511/15/12-علً احمد علً حسن  ج -  121

 15520برلم       25105121، تارٌخ :  1544  2510/57/10 -محمود دمحم ابراهٌم المرسى  ج -  122

 2112برلم       25105121، تارٌخ :  1514  2516/ 12/ 4 -صالح السٌد دمحم صالح  جالسٌد  -  123



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5236برلم       25105121، تارٌخ :  1403  2517/0/2-ابراهٌم احمد دمحم عبد العاطى  ج -  124

 13171برلم       25105120، تارٌخ :  1514  2510/4/16شهناز امٌن عبدالمطلب الماضى  تجدٌد اول  -  125

 15765برلم       25105120، تارٌخ :  1555  2510/1/15فتحى سعٌد عبد الحمٌد مصطفى  تجدٌد اول  -  126

 7623برلم       25105120، تارٌخ :  1554  2511/52/10 -هدى محمود فتح هللا زٌتون  ج -  127

 14165برلم       25105120 ، تارٌخ : 1561  2510/  5/  5-عمر على عبد العزٌز حسن كحله  ج  -  121

 15575برلم       25105120، تارٌخ :  1572  2510/6/23سالم عبد العظٌم ابراهٌم سلٌمان  تجدٌد اول  -  120

 15442برلم       25105120، تارٌخ :  1562  2510/7/13عماد دمحم دمحم ابراهٌم  تجدٌد اول  -  135

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم       25105154، تارٌخ :  7145  2510/1/24-عمر احمد السٌد احمد على وشرٌكه  ج-خضر كارجو سٌرفٌس  -  1

16556 

 برلم      25105154، تارٌخ :  7145  2510/1/24-عمر احمد السٌد احمد على وشرٌكه  ج-خضر كارجو سٌرفٌس  -  2

16556 

برلم       25105154، تارٌخ :  7145  2510/1/24-عمر احمد السٌد احمد على وشرٌكه  ج-خضر كارجو سٌرفٌس  -  3

16556 

طارق احمد حسن لتجارة الخٌول و الثروه الحٌوانٌه و انتاج االعالؾ و المحاصٌل الزراعٌه و شركاه  تجدٌد اول  -  4

 13762برلم       25105154، تارٌخ :  7152  2510/4/12

 2551برلم       25105155، تارٌخ :  7015  2516/7/27-على خمٌس و شرٌكه  ج -  5

 15353برلم       25105156، تارٌخ :  7055  2510/7/1-شركة العبد جروب للمٌام باعمال اداره الفنادق و المطاعم  ج -  6

 14237برلم       25105157ٌخ : ، تار 7017  2510/5/15-شركة حسن جمعه و شرٌكته  ج -  7

 12047برلم       25105151، تارٌخ :  1551  2510/3/1-لعود جابر و شركاه  ج -  1

 13250برلم       25105151، تارٌخ :  1515  2510/3/16دمحم احمد مرسً حسن وشرٌكه  تجدٌد اول  -  0

برلم       25105111، تارٌخ :  1151  2510/1/12-احمد سعد سلٌمان الجزار و مصطفى سعد سلٌمان الجزار  ج -  15

15155 

 13343برلم       25105125، تارٌخ :  1102  2510/3/10دمحم فرج احمد عثمان وشرٌكه  تجدٌد اول  -  11

 13343برلم       25105125، تارٌخ :  1102  2510/3/10دمحم فرج احمد عثمان وشرٌكه  تجدٌد اول  -  12

 15055برلم       25105125، تارٌخ :  1255  2510/1/10- دمحم ٌسن وشركاه  جاحمد دمحم -  13

  2510/3/35-تعدل االسم التجارى للشركه الى/مسعود دمحم السٌد مسعود وشرٌكه فتحى االبصٌرى عبد الممصود بكر  ج -  14

 13543برلم       25105121، تارٌخ :  1231



 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

 13543برلم       25105121، تارٌخ :  1231  2510/3/35-ابراهٌم محمود وشركائه  ج -  15

    25105121، تارٌخ :  1231  2510/3/35-ابراهٌم محمود عبدالسالم وشركاه  ج-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  16

 13543برلم   

  2510/3/35-مصود بكر  جتعدل االسم التجارى للشركه الى/مسعود دمحم السٌد مسعود وشرٌكه فتحى االبصٌرى عبد الم -  17

 13543برلم       25105121، تارٌخ :  1231

 13543برلم       25105121، تارٌخ :  1231  2510/3/35-ابراهٌم محمود وشركائه  ج -  11

    25105121، تارٌخ :  1231  2510/3/35-ابراهٌم محمود عبدالسالم وشركاه  ج-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  10

 13543م   برل

 15615برلم       25105121، تارٌخ :  1266  2510/7/23-شركه العامر لتاجٌر المعدات  ج -  25

شركة العامر لتاجٌر  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / عامر عبدالؽنى جاد الحك و شرٌكه منصور دمحم عوض هللا  -  21

 15615برلم       25105121، تارٌخ :  1266  2510/7/23-المعدات  ج

عامر عبدالؽنى جاد الحك و شرٌكه منصور دمحم عوض  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / شركة العامر لتاجٌر المعدات  -  22

 15615برلم       25105121، تارٌخ :  1266  2510/7/23-هللا  ج

 15615برلم       25105121، تارٌخ :  1266  2510/7/23-شركه العامر لتاجٌر المعدات  ج -  23

شركة العامر لتاجٌر  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / عامر عبدالؽنى جاد الحك و شرٌكه منصور دمحم عوض هللا  -  24

 15615برلم       25105121، تارٌخ :  1266  2510/7/23-المعدات  ج

عامر عبدالؽنى جاد الحك و شرٌكه منصور دمحم عوض  -اجٌر المعدات تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / شركة العامر لت -  25

 15615برلم       25105121، تارٌخ :  1266  2510/7/23-هللا  ج

 11105برلم       25105121، تارٌخ :  1246  2511/11/16م/ حازم الدٌب و شركاه  تجدٌد اول  -  26

 4141برلم       25105122، تارٌخ :  1321  2517/5/6اشرؾ فوزى عبد المادر و شركاه  تجدٌد اول  -  27

 3215برلم       25105127، تارٌخ :  1437  2517/2/1-عبد الرحمن دمحم رجب وشرٌكه  ج -  21

 16451برلم       25105127، تارٌخ :  1423  2510/0/13-عادل خلؾ و شرٌكه  ج -  20

 0672برلم       25105121، تارٌخ :  1531  2511/ 7/ 7 -اٌهاب شلبً وشرٌكه  ج -  35

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 555555محمود السباعى دمحم حسن الدلن ) معامل محمود السباعى الدلن (  لٌد رهن لصالح بنن لطر الوطنى لٌمه الدٌن  -  1

 375برلم       25105126)خمسمائه الؾ جنٌها مصرٌا( ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

 

 

 


