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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21191119، لٌد فى  1111110111جر فرد ، رأس ماله ،  دمحم شعبان زكرٌا ابراهٌم عطاهللا)صٌدلٌه د / دمحم عطاهللا(  ، تا -  1

 لسم -محل  -مٌدان الهانوفٌل  -عن صٌدلٌه ، بجهة : الهانوفٌل الرئٌسى بجوار بنزٌنه موبٌل  52283برلم 

عن محل بماله  52353برلم  21191114، لٌد فى  511110111مٌار حسٌن دمحم حسٌن مكرم هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 لسم -محل  -سموحه الجدٌده  -، بجهة : ش عمر بن الخطاب خلؾ مدرسه تٌمور 

عن مكتب رحالت  52419برلم  21191116، لٌد فى  111110111نفٌسه سٌد عبدالحافظ سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لسم -الناصرٌه المدٌمه  21، بجهة : خلؾ البحوث ش 

عن ادارة  52126برلم  21191111، لٌد فى  121110111دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لسم -محل  -سوداء الراس ال -مالعب رٌاضٌه ، بجهة : معرض اسكندرٌه الدولى ش مصطفى كامل 

عن بمالة جافة ،  52155برلم  21191112، لٌد فى  111110111حنان فوزى زكى شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 لسم -العصافرة لبلى  31ش الشٌخ دمحم فخر الدٌن من ش  34بجهة : 

عن بٌع اسمان  52173برلم  21191112ى ، لٌد ف 111110111سمٌر ابراهٌم حسن الشوا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 لسم -العجمى  -البٌطاش  -ش الزهور  1طهى وشوى ، بجهة : 

عن بٌع وتحضٌر  35145برلم  21191112، لٌد فى  511110111احمد تركى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 لسم-محل  -طرٌك الجٌش  11مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : 

عن بٌع وتحضٌر  35145برلم  21191112، لٌد فى  511110111تركى احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد -  8

نشاطه/بٌع وشراء  -لسم محرم بن -لنال المحمودٌه الصبحٌه  2مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : العنوان /برج عروس البحر رلم

 1111111واستبدال السٌارات لحساب الؽٌر وراس ماله / 

عن تجاره الجلود و  52219برلم  21191117، لٌد فى  111110111دمحم حسن دمحم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

 لسم - 2محل رلم  -الدور االرضى  -ش شلتوت  2مستلزماتها ، بجهة : 

عن مكتب  52189برلم  21191113، لٌد فى  121110111اٌمان ابراهٌم عبدالعلٌم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -شمه -الدور االرضى  -حجر النواتٌه  -ش بن هارون  7رحالت ، بجهة : 

عن  52198برلم  21191113، لٌد فى  251110111عصام الدٌن حسن دمحم حسن ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -(1محل ) -خلؾ حسن الرشٌدى شوتس  8ادوات منزلٌه ، بجهة : 

عن مطعم ، بجهة :  52211برلم  21191117، لٌد فى  111110111سعٌد دمحم حسن دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 طرٌك اسكندرٌه برج العرب امام منتجع اورٌا

برلم  21191118، لٌد فى  111110111سٌد حمدى عبدالحكٌم صمر )صمر الومٌتال (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -ش الجمعٌه امام ش عمر بن الخطاب بجوار كافٌترٌا بونو  1عن ورشه الومٌتال ، بجهة :  52242

عن بٌع  52258برلم  21191118، لٌد فى  1511110111انتصار على دمحم عٌسى النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم -محل  -االرضى  -امتداد البرنسٌسه  مجمدات ، بجهة : ش عٌد ابو زٌد خلؾ مساكن الحى

عن تصدٌر وتوكٌالت  52273برلم  21191119، لٌد فى  511110111ولٌد دمحم السٌد شعٌشع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم-شمه-الدور االول -مٌامى-شارع الولٌد ناصٌه صالح الدٌن 246تجارٌه ، بجهة : 
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عن بٌع  52289برلم  21191111، لٌد فى  111110111خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم مصطفى ابراهٌم مصطفى -  16

 لسم -محل  -ادوٌه بٌطرٌه ، بجهة : عماره الصفوه ش احمد عبدالوهاب امام كوبرى اسكندر 

عن  52311لم بر 21191113، لٌد فى  251110111ابراهٌم عبدالمنعم بسٌونى عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

الهانوفٌل  -خلؾ جامع الموٌرى  -امتداد ش دمحم العجمى عزبه عالم بحرى  4تصدٌر مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 لسم - 6شمه رلم  -الثانى علوى  -

 

ن تورٌد ادوات ع 52321برلم  21191113، لٌد فى  111110111فاطمه حسٌن عبدهللا على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 لسم -مكتب  -ش الجداوى  8مكتبٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات فى  52328برلم  21191113، لٌد فى  5111110111احمد دمحم دمحم دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 لسم -العجمً -ابو ٌوسؾ  -ش رٌدمٌكس  25مجال المواد الؽذائٌه ومواد ورلٌه وبالستٌكٌه )ماعدا اعمال الطباعه ( ، بجهة : 

برلم  21191113، لٌد فى  111110111ٌوستٌنه سعٌد زكى مرلص)صٌدلٌه/ٌوستٌنه سعٌد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

-العصافره لبلى عزبه عرامه 45من شارع  31عن صٌدلٌه ، بجهة : شارع الموحدٌن امام مسجد الموحدٌن من شارع  52334

 لسم-محل

عن بٌع و تجهٌز  52341برلم  21191114، لٌد فى  71110111طه طه ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفى -  21

 لسم - 4محل رلم  -تمسٌم شركه الماهره لالسكان و التعمٌر  16بلون  17اسمان ، بجهة : عمار 

 21191115، لٌد فى  111110111،  احمد الدسولى حجازى حجازى)صٌدلٌه احمد الدسولى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  22

 لسم -محل  -االرضى  -ش الكورنٌش الدخٌله عماره  البتروكٌماةٌات  471عن صٌدلٌه ، بجهة :  52367برلم 

عن مكتب رحالت  52362برلم  21191114، لٌد فى  311110111احمد دمحم دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 لسم-محل-مكرر شارع طه حمادى 29 وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة :

عن مكتب رحالت  52538برلم  21191122، لٌد فى  251110111دمحم اسماعٌل حامد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -شمه  -ش الحى العجمى البٌطاش  8، بجهة : 

 52718برلم  21191131، لٌد فى  111110111دمحم فرج زكى الحلفاوى )الحلفاوى مارٌن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -شمه  -ش خالد بن الولٌد  -عن صٌانه اجهزه بحرٌه ، بجهة : عماره ابراج الشٌخ 

عن استٌراد و  52692برلم  21191131، لٌد فى  5111110111محمود عبدهللا دمحم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 -االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -ش عمرو النجومى  37( ، بجهة : 6من المجموعه  36فمره و ال 19تصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

 لسم - 1شمه 

عن تورٌد وتعبئه  52152برلم  21191112، لٌد فى  511110111اٌمان عادل دمحم شهوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

ب شارع البشوات بٌانكى عماره دمحم  14لدور الول بالعمار رلم وتؽلٌؾ علب الكرتون ) ماعدا اعمال الطباعه ( ، بجهة : شمه با

 حجره ٌمٌن الداخل -سلٌم 

عن تجهٌز  52165برلم  21191112، لٌد فى  121110111مٌنا مٌالد راؼب مالن بمطر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 لسم -رمل ثان  -الناصرٌه ابٌس  ش المعلم رمزى الرابعه 2كرتون )فٌما عدا جمٌع اعمال الطباعه( ، بجهة : 

عن بازار  52178برلم  21191112، لٌد فى  121110111اسامه جمال موسى منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 لسم-محل   -باب شرق  -ش بورسعٌد  122)حلوٌات وسجاٌر( ، بجهة : 

برلم  21191113، لٌد فى  11110111رأس ماله ،  احمد عدلى حسن عبداللطٌؾ على)عدلى للرحالت(  ، تاجر فرد ،  -  31

 لسم-محل  -عن مكتب رحالت ، بجهة : ش خلؾ مدرسه النورس طرٌك ام زؼٌو  52196
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عن تجاره ورق الكرتون  52213برلم  21191117، لٌد فى  51110111دمحم ناصر صالح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -لطعه ارض  -)ما عدا جمٌع اعمال الطباعه( و مخلفات مصانع ، بجهة : العامرٌه اول شارع الوكاله 

عن كافٌترٌا  52237برلم  21191118، لٌد فى  1111110111ماله ،  حسن رضا دمحم دمحم حسن فرج  ، تاجر فرد ، رأس  -  32

 لسم -محل  -لتمدٌم المشروبات البارده و الساخنه ، بجهة : مدٌنه ضباط مصطفى كامل 

برلم  21191119، لٌد فى  111110111مارٌنا سعد خلٌل عبدالمسٌح )مارٌنا للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 لسم -محل  -عزبه الموظفٌن  -كتب رحالت ، بجهة : عمر بن عبدالعزٌز بجوار سوبر ماركت الرضا عن م 52278

عن خدمات نمل  52316برلم  21191113، لٌد فى  111110111ابراهٌم ناصؾ رمضان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لسم -شمه  -علوى الثالث  -الهانوفٌل  -، بجهة : طرٌك ام زؼٌو خلؾ مساكن الصٌنٌه 

عن تورٌدات  52323برلم  21191113، لٌد فى  111110111دمحم عبٌد طه السٌد الملٌجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم -شمه  -العاشر  -كلٌوباترا  -ش ابن مسعود  22عمومٌه فى مجال ادوات المستشفٌات و الفنادق ، بجهة : 

عن مكتب  52351برلم  21191114، لٌد فى  111110111جر فرد ، رأس ماله ،  صباح خمٌس مطرى عالم  ، تا -  36

 لسم -محل  -رحالت ، بجهة : ش الفرع التجارى خلؾ بنن مصر عزبه التمٌر

عن توزٌع بٌض  52348برلم  21191114، لٌد فى  111110111ابو بكر صالح انور عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 لسم -محل  -شهٌد حمدى رجب ابو سلٌمان ش ال 7، بجهة : 

، لٌد  111110111محمود دسولى عبدالممصود دمحم ) المحمود لمماوالت النمل لحساب الؽٌر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 لسم -ش الزرافة المبارى  64عن مماوالت نمل لحساب الؽٌر ، بجهة :  52371برلم  21191115فى 

عن مكتب رحالت ، بجهة  52366برلم  21191115، لٌد فى  111110111ر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نعمه دمحم بك -  39

 لسم -شمه  -ارضى  -ش الفمى منزل عبدالؽنى امام معرض الشناوى بجوار محمصه الخواجه  1905: ن 

عن تربٌه مواشى  52415برلم  21191116، لٌد فى  511110111شعبان على رجب مؤمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -بجوار السكه الحدٌد  2وتسمٌن ، بجهة : النهضه ابو سمبل 

عن كافٌترٌا ،  52434برلم  21191117، لٌد فى  111110111دمحم حسنى محمود الراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -محل  -طوسون  -المعموره البلد  4مزلمان رلم  25بجهة : ش 

، لٌد فى  111110111احمد رمضان السٌد احمد العمروسى )العمروسى للتجاره والتوزٌع(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم-ٌمٌن مدخل العمار 1محل -شارع مٌدان باب سدره 117عن تجاره بٌض ومواد ؼذائٌه ، بجهة :  52441برلم  21191117

عن  52445برلم  21191117، لٌد فى  1111110111فرد ، رأس ماله ،   رمضان فاروق عبدالعال احمد  ، تاجر -  43

 لسم - 4شمه  -االول  -ش حسٌن والى الهانوفٌل عماره الفاروق  2مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌه فى مجال النشاط ، بجهة : 

برلم  21191121، لٌد فى  121110111رٌمون سلٌم جابر للدس )صٌدلٌه د/ رٌمون سلٌم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسم -محل  -االرضى  -العصافره لبلى  - 45( من ش 6ش زٌن العابدٌن متفرع من ش ) 19عن صٌدلٌه ، بجهة :  52454

عن مكتب  52459برلم  21191121، لٌد فى  121110111شٌماء سامى عبدالفتاح الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 -محل  -بنجر السكر  -ٌه العال رحالت ، بجهة : لر

عن ورشه  52484برلم  21191121، لٌد فى  111110111دمحم وجدى عبدهللا عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 لسم -محل  -كهربائى سٌارات ، بجهة : طرٌك الحسنٌه خلؾ مسجد النور ابٌس المرٌه الثانٌه 

، لٌد فى  1111110111)مؤسسه االٌمان للمماوالت العمومٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌمان عبدهللا ابراهٌم بٌومى  -  47

 -الثانى علوى  -خؾ محطة ترام صفر  -صفر  -ش محمود رشاد 14عن مماوالت عمومٌه ، بجهة :  52225برلم  21191117

 لسم -شمه 
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عن ورشه خٌاطه ،  52132برلم  21191111، لٌد فى  111110111دمحم جابر احمد دهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 لسم -محل  -البٌطاش  -ش مسجد الرحاب من عٌن شمس  99بجهة : 

عن  52725برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد عبد الؽفار رضوان المحرولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 لسم-3محل رلم -الوردٌان-كوبرى عبد الرحٌم شارع الجالء مساكن 7لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : بلون 

عن رحالت  52141برلم  21191111، لٌد فى  111110111دمحم مصطفى حسن الروبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -( 8شمه) -الثالث  -باكوس  -ش النمٌب سعٌد احمد ابراهٌم   7وخدمات اللٌموزٌن ، بجهة : 

برلم  21191112، لٌد فى  111110111العظٌم على )امٌره فالورز(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌره دمحم جالل عبد -  51

 لسم - 4محل  -و نص ابو ٌوسؾ لبلى امام ابو حجاج  18عن معرض بٌع زهور زٌنه ، بجهة : ن 52157

عن بٌع منظفات  52187برلم  21191113، لٌد فى  111110111رجب فرؼلى دمحم عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 لسم-ش مسجد الحاج عٌسى كفر عشرى 32، بجهة : 

عن  52211برلم  21191117، لٌد فى  1111110111دمحم عبدالفتاح عبدالؽنى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 لسم -شمه  -ادس علوى الس -برج الفردوس  -العصافره بحرى  -مماوالت عمومٌه ورصؾ طرق ، بجهة : ش مسجد النور 

عن بوفٌه ، بجهة :  52212برلم  21191117، لٌد فى  51110111السٌد احمد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 لسم -محل  -رمل ثان  -تماطع ش عشرٌن مع الترعه المردومه 

عن بٌع  52227برلم  21191117لٌد فى  ، 511110111لبٌب صبحى لبٌب بشاى لطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 -الهانوفٌل  -بجوار لصر الموٌرى  -مجمع فارس السكنى  -برج الفردوس  3مالبس رجالى )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 لسم -محل 

ن تجاره ع 52234برلم  21191117، لٌد فى  111110111احمد دمحم على عالم مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 لسم -محل  -البٌطاش  -مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : آخر شارع الرٌاض امتداد الشارع الجدٌد 

عن مماوالت  52254برلم  21191118، لٌد فى  1111110111خالد ابراهٌم سعٌد عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 لسم -حجره من شمه  -االرضى  -ش زكرٌا ؼنٌم  21عمومٌه ، بجهة : 

عن مكتب  52293برلم  21191111، لٌد فى  51110111سٌفٌن ٌوسؾ اسحك موسى بولس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 لسم -شمه -االول  -الوردٌان -رحالت ، بجهة : ش مراد من ش عبدالملن ابن مروان 

عن  52298برلم  21191111، لٌد فى  2411110111ه ،  احمد ابراهٌم عبدالرحمن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  59

 لسم -شمه  -الثانى علوى  -ش مسجد رمضان ٌوسؾ االبراهٌمٌه  6استثمار عمارى و اداره مشروعات عمارٌه ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  52315برلم  21191113، لٌد فى  111110111احمد بركات عبده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -محل  -العجمى  -ش فضه  8رٌاضٌه )ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : بوابه 

عن مصنع مراتب و  52381برلم  21191115، لٌد فى  5111110111جمال طه جاد عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 -الكرنن امام مصنع االٌثٌلٌن  127( ، بجهة : لطعه رلم 6من المجموعه  36و الفمره  19استٌراد و تصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

 لسم -النهضة 

برلم  21191117، لٌد فى  311110111احمد حسن عبدالوهاب على مرسال )مرسال(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

( سابما من جمال 18عن بٌع لطع ؼٌار تبرٌد وتكٌؾ ولطع ؼٌار اجهزه منزلٌه ، بجهة : ش الشٌخ حسن سلٌمان )ش 52426

 لسم -محل  -سٌدى بشر بحرى  -عبدالناصر 

عن  29119برلم  21191117، لٌد فى  11110111اسامه دمحم عبد المعبود عبد اللطٌؾ صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 لسم-سموحه-شارع العرٌش امتداد فوزى معاذ 6بماله عامه والبان ، بجهة : 
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عن  29119برلم  21191117، لٌد فى  11110111اسامه دمحم عبد المعبود عبد اللطٌؾ صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 لسم - 2116/11/19وتارٌخ افتتاح المحل فى -ش دمحم عثمان لوران 4بماله عامه والبان ، بجهة : 

عن بماله ، بجهة  52451برلم  21191121، لٌد فى  251110111الوحش عٌاد عبدالنور عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 -محل  -برج العرب المدٌمه  -: الؽربانٌات كوبرى حموده بجوار سوبرماركت وجدى 

عن كوافٌر  52469برلم  21191121، لٌد فى  111110111اله ،  شرٌهان مسعد عبدهللا دمحم خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس م -  66

 لسم -محل  -العصافره لبلى  -ش اسنا بجوار صٌدلٌه اسنا الجدٌده من ش المعهد الدٌنى  32، بجهة : 

نع عن مص 52463برلم  21191121، لٌد فى  511110111احمد السٌد دمحم عبد هللا سالمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

تصنٌع وتعبئه مستحضرات التجمٌل)بعد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة : شارع بطل السالم الرابعه الناصرٌه امام 

 لسم-مدارس الدلتا

عن جزارة  52519برلم  21191122، لٌد فى  111110111مصطفى احمد جابر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 لسم -المعمورة البلد  -خلؾ التامٌن الصحى  بلدى ، بجهة : ش الرحاب

عن تحضٌر وتمدٌم  52527برلم  21191122، لٌد فى  1111110111احمد على حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 لسم - 34محل  -المشروبات الساخنة والباردة ، بجهة : المعمورة الشاطىء بحرى المالهى 

عن صناعه علب  52427برلم  21191117، لٌد فى  51110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    عبده عبدهللا ؼانم سلٌم -  71

 لسم -البٌطاش  -( 8بوابه ) -الكرتون )ما عدا جمٌع اعمال الطباعه( ، بجهة : خلؾ الطوب الرملى 

عن مكتب رحالت  52115م برل 21191111، لٌد فى  121110111دمحم على ٌالوت دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 لسم -محل  -االرضى  -الدراٌسه بحرى ش عبدالرحٌم خٌرهللا متفرع من ش خٌرهللا الهانوفٌل بحرى  6، بجهة : 

عن اٌجار عدد  52719برلم  21191131، لٌد فى  111110111هند محمود دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 لسم - 5محل رلم  -الفلكى  -برج االمراء  -ش السالم  46ٌدوٌه ، بجهة : 

عن مكتب  52137برلم  21191111، لٌد فى  5111110111سالم عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

دٌنى ش المعهد ال 9( و تصدٌر و مستلزمات محمول ، بجهة : 6من المجموعه  36و الفمره  19استٌراد )فٌما عدا  المجموعه 

 لسم -مكتب  -الثالث علوى  -منتزه ثان  -عصافره لبلى  -ناصٌه ش الشهداء 

عن تجاره  52145برلم  21191111، لٌد فى  111110111دمحم ابراهٌم دمحم الصافى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 لسم-محل-احمد عرابى امام الحاج رجب فرعون 46اجهزه منزلٌه ، بجهة : شارع 

عن  52183برلم  21191112، لٌد فى  121110111جوزٌؾ صبحى ناروز سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 لسم -محل  -ش بورسعٌد  299بازار)حلوٌات وسجائر( ، بجهة : 

امة ، عن بمالة ع 52192برلم  21191113، لٌد فى  111110111عثمان حسٌن حامد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 لسم - 11 - 11وحدة رلم  -مول معتز حسن على الخوجة المجاورة االولى الحى السكنى االول  4بجهة : لطعة رلم 

عن  52223برلم  21191117، لٌد فى  1111110111دمحم عطٌه عبدالعزٌز عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

برج العمراوى نهاٌه ش الواحد االحد من  1المالبس العسكرٌه( ، بجهة : برج مصنع تطرٌز و لص مالبس و جلد باللٌزر )ما عدا 

 لسم -محل  -عصافره لبلى  - 45ش 

برلم  21191118، لٌد فى  121110111ٌاسر جابر حمزه دمحم الصؽٌر ) الصؽٌر للمنظفات (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78
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 لسم - 5رلم 

عن تورٌد و  52253برلم  21191118، لٌد فى  111110111على حسن محمود دمحم سالمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 لسم -محل  -ش صالح الدٌن على ناصٌه عبدهللا فكرى  27بٌع لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 
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عن بٌع و تجهٌز  52299برلم  21191111، لٌد فى  111110111رجب دمحم السٌد زناتى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 لسم -محل  -ثان المنتزه  -سٌدى كمال مع شارع الزهور  -حالٌا  9المأكوالت و المشروبات البارده و الساخنه ، بجهة : 
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ونواس من شارع جمال ( ، بجهة : شارع اب2118/  8/  25بتارٌخ  5364/  5112اطفال فوق سن اربع سنوات )موافمه امنٌه رلم 

 لسم -مٌامى  -الدور االول علوى  -شمه  -عبدالناصر خلؾ بنزٌنه اسكندر ابراهٌم 
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عن  52221برلم  21191117، لٌد فى  1111110111عبدالهادى عمر عبدالهادى ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112
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عن لؾ  52256برلم  21191118، لٌد فى  111110111احمد حسن عبدالعزٌز دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114
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عن كافه  52262برلم  21191118، لٌد فى  111110111محمود جاد الكرٌم دمحم عبد الجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 لسم-محل-ما ٌصنع من العجٌن ، بجهة : برج حنٌن شارع نور الدٌن متفرع من سلٌمان العصافره بحرى

عن مطعم  52281برلم  21191119، لٌد فى  11110111ود عبدالحمٌد حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صفاء محم -  116
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عن مكتب  52317برلم  21191113، لٌد فى  121110111دمحم سعٌد عبدالستار عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 لسم -شمه -المرٌه االولى  -ارض ابو هٌكل  -اشلٌم  -رحالت ، بجهة : ابٌس االولى 

عن  52331برلم  21191113، لٌد فى  1111110111احمد محسن دمحم محسن ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 - 2شمه رلم  -الدور االول  -العصافره لبلى  -ش الجٌش  24اء( ، بجهة : مماوالت )تشطٌبات و دهانات و نجاره و سباكه و كهرب
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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ض االر 3مماوالت عمومٌه مع جهات ملزمه بالخصم واالضافه ، بجهة : ش على بن ابى طالب متفرع من ش السوق امتداد نمره 

 لسم -( 1شمه ) -االرضى  -خورشٌد   -الزاوٌده  -العالٌه 
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 لسم -شمه -ارضى  -ش حمزه بن عبدالمطلب  17تركٌبات سٌرامٌن )مصنعٌات فمط ( ، بجهة : 

عن مكتب  52719برلم  21191131فى ، لٌد  111110111عزٌزه حسنى عبدالجواد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لسم -شمه  -الثالث علوى  -الوردٌان  -ش المتراس اعلى نادى الٌسرى  2رحالت ، بجهة : 

عن  52721برلم  21191131، لٌد فى  1111110111شولى دمحم عبدالحافظ عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لسم -محل  -خط رشٌد  -الطابٌه تجاره ادوات منزلٌه ، بجهة : عزبه نشات 

عن  52134برلم  21191111، لٌد فى  211110111مجدى خٌرالسٌد عبدالنور سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 لسم -محل  -السٌوؾ شماعه  -ارض جابر حرب  7ش  4تورٌدات فى مجال)مهمات المكاتب وتجهٌزات منزلٌه( ، بجهة : 

عن بٌع االجهزه  52171برلم  21191112، لٌد فى  511110111ن عوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر دمحم سلٌما -  123

 لسم-محل-ارضى-العصافره-ملن حفنى 445الكهربائٌه وااللكترونٌه ، بجهة : 

مخلفات ، عن بٌع  52231برلم  21191117، لٌد فى  111110111دمحم عمر دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 لسم -بجهة : ش الفاتح امام لصر الموٌرى محل 

عن تورٌد  52217برلم  21191117، لٌد فى  1111110111عمرو احمد عبد العاطى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 لسم-شمه-الثالث-شارع جمال عبد الناصر 143اجهزه ومعدات كهربائٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن  52357برلم  21191114، لٌد فى  111110111عبدالحمٌد هاللى على عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 لسم -ش محسن  13تورٌد مستلزمات زراعٌه ، بجهة : 

نظفات وورلٌات عن م 52372برلم  21191115، لٌد فى  61110111نوره عالم دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 لسم -محل  -العواٌد  -، بجهة : عزبه سكٌنه الجدٌده 

عن محل بٌع هداٌا ،  52387برلم  21191115، لٌد فى  511110111اسالم دمحم عطٌه السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 لسم - 22محل  -االرضى  -جناكلٌس  -بجهة : مول فتح هللا جمله ماركت 

عن اصالح  52361برلم  21191114، لٌد فى  121110111 ابراهٌم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود دمحم -  132

 لسم - 9محل  -ش لنال المحمودٌه  91وصٌانه اجهزه التكٌٌؾ ، بجهة : 

عن  52413برلم  21191116، لٌد فى  111110111هارون عبدالرحمن ٌوسؾ الناظر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 لسم -محل  -سوبر ماركت ، بجهة : ش الهانوفٌل الرئٌسى برج الصفوه امام لصر الموٌرى 

عن  52418برلم  21191116، لٌد فى  1111110111شعبان دمحم على حسن زؼلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134
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عن تورٌدات بحرٌه  52423برلم  21191116، لٌد فى  5111110111مها على دمحم شعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 لسم -( 2شمه نموذج ) -ش حالبو  2و تموٌن سفن ، بجهة : 
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عن  52464برلم  21191121، لٌد فى  1111110111رمضان عبدالعال دمحم على الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 لسم-محل  -عزبه الموظفٌن  -مجال النشاط ، بجهة : ارض المخازن امام كوبرى ابٌس  تشكٌل المعادن والخراطه والتورٌدات فى

عن تعبئه و  52522برلم  21191122، لٌد فى  121110111محمود على دمحم على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 لسم -محل  -لبلى  المندره -الجدٌد  31ش مسجد الشهٌد عمر من ش  4تؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

 52218برلم  21191117، لٌد فى  111110111وائل الضبع احمد مهلهل )الضبع ترافل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 لسم -مكتب  -االرضى  -التعاون ارض المفتى من ابو سلٌمان  23عن مكتب رحالت ، بجهة : 

عن  52541برلم  21191122، لٌد فى  111110111د ، رأس ماله ،  ابراهٌم صفوت احمد فرٌد البرلولى  ، تاجر فر -  141

 لسم - 5.  4ت رلم -محل  -االرضى  -طرٌك الجٌش جلٌم عمارات روٌال بالزا  336بماله عامه ، بجهة : 
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 لسم -بولكلى  -ش المحاسبه  29عن تجهٌز وبٌع الماكوالت ، بجهة : امام  52111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 -محل  -البٌطاش  -متفرع من ش لبضاٌا  -المالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش صٌدلٌه صابرٌن امام مسجد الرحمن 

 لسم
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 لسم -محل  -اول ش مدرسه الرحاب سكه حدٌد المعموره البلد  8مفروشات ، بجهة : شارع 

عن تجاره و  52342برلم  21191114، لٌد فى  251110111سعاد السٌد عمر اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155
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 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
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 لسم-شمه-الفرات
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 -2116/8/13وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/مبٌدات االفات الزراعٌة-عصام دمحم عبدالعزٌز

عن تؽٌر زٌوت  52417برلم  21191116، لٌد فى  12111.000ناجى رزق جرجس عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 لسم-محل  -السٌوؾ  -ش محمود الكشموشى  32وتشحٌم سٌارات ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  52432برلم  21191117، لٌد فى  51110111دمحم احمد سعد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 لسم - 9ب  17شمة  -بجهة : برج العرب الجدٌدة المحور المركزى  وخدمة لٌموزٌن ) ماعدا شمال وجنوب سٌناء ( ،

عن بٌع  52535برلم  21191122، لٌد فى  111110111اسالم دمحم عبدالبارى دمحم جزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 لسم -شمه  -االرضى  -سٌدى بشر لبلى  -ش السد متفرع من ش مسجد التوبه  1مصنوعات ٌدوٌه ، بجهة : 

عن  52689برلم  21191131، لٌد فى  1111110111شادٌه صابر عبدالفتاح عبده مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 لسم -محل  -ش الشٌخ على اللٌثى  9ورشه تجمٌع حمائب جلدٌه ، بجهة : 

عن مكتب  52113برلم  21191111، لٌد فى  51110111عصام سمٌر عوض نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 لسم -شمه  -االول  -العصافره لبلى  45الصابرٌن من ش  18ش  38رحالت ، بجهة : 

عن تورٌد  52114برلم  21191111، لٌد فى  111110111احمد رسول ابوسرٌع شدٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 لسم -شمه  -االول علوى  -هاوس برج مٌامى  -ش السٌد رضوان  9لعب اطفال و سجاد ، بجهة : 

 52147برلم  21191111، لٌد فى  111110111عبدالحافظ احمد مصطفى دسولى ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 لسم -شمه  -المٌزان ٌمٌن الصاعد  -ش وكاله اللٌمون  27عن مكتب نمل برى وشحن ، بجهة : 

عن  52174برلم  21191112، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    سامى عبدهللا عبدالتواب عبدالحمٌد -  168

 لسم -شمه  -اول علوى  -عزبه منسى مطار النزهه  1مكتب رحالت ، بجهة : ش 

عن تصنٌع وبٌع  52176برلم  21191112، لٌد فى  1111110111هدى دمحم احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 لسم -( 6محل ) -المندره بحرى  -اطفال ، بجهة : ش ورده الٌازجى من شارع جمال عبدالناصر   مالبس جاهزه
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 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
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 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
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 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
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 لسم -محل  -ثانى الرمل  -شارع حسن طوبار ؼبلاير  8عن بٌع اللحوم المجمده ، بجهة :  52355برلم  21191114

عن ورشة سمكرة  52121برلم  21191111، لٌد فى  51110111محروسة حسن دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 لسم -سٌارات ، بجهة : عبدالمادر بحرى السكة الحدٌد بجوار فرن على 

عن تورٌدات مكمالت  52119برلم  21191111، لٌد فى  111110111دمحم حمٌده دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لسم-شمه-االرضى-الهانوفٌل-شارع مسجد رضوان 85ؼذائٌه ، بجهة : 

عن  52143برلم  21191111، لٌد فى  111110111تامر دمحم االمٌن عبد الحمٌد عبد الهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لسم-ارضى-البٌطاش-متفرع من شارع بٌانكى 4شارع  39انتاج ؼذائى ، بجهة : 

برلم  21191112، لٌد فى  511110111د ، رأس ماله ،  عثمان السٌد ابراهٌم الدمٌاطى )الدمٌاطى ماركت (  ، تاجر فر -  212

 لسم -محل  -ش دمحم عوض جبرٌل مٌامى  9عن سوبر ماركت ، بجهة :  52151

عن بٌع  52151برلم  21191112، لٌد فى  15110111عبدالرحمن احمد حسٌن دمحم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 لسم -محل ٌمٌن الداخل للعمار  -العصافره بحرى  -ش اطلس  11وٌت ، بجهة : كافه ما ٌصنع من العجٌن عدا البسك

عن بٌع ادوات  52166برلم  21191112، لٌد فى  121110111ٌحٌى دمحم محمود زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 لسم -ش الدلتا سبورتنج  13ومالبس واحذٌة رٌاضٌة ، بجهة : 

عن مكتب  52181برلم  21191112، لٌد فى  111110111حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وحٌد محمود دشناوى  -  215

 لسم -شمه  -البٌطاش  15رحالت ، بجهة : بٌانكى خلؾ مشروع االندلس شارع 

عن بٌع  52197برلم  21191113، لٌد فى  251110111سامٌة عبد الموى عبدالوهاب على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 لسم - 6مدخل  -بجوارمركز نور الحك  9مساكن المبارى  2دوات منزلٌة ، بجهة : بلون ا

عن مكتب رحالت ،  52215برلم  21191117، لٌد فى  511110111محمود طلبه دمحم طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 لسم -شمه  -الدور االرضى  -خورشٌد  -بجهة : ش السوق خلؾ شركه البالستٌن 

عن بوفٌه لتحضٌر و  52221برلم  21191117، لٌد فى  51110111دمحم دمحم عبداللطٌؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 لسم -بٌع المشروبات الساخنه و البارده و عمل السندوتشات ، بجهة : طرٌك البتروكٌماوٌات امام شركه جاسكو العامرٌه 

عن  52211برلم  21191113، لٌد فى  121110111تحى زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاطمه الزهراء عمادالدٌن ف -  219

 لسم -محل  -المندره لبلى  -ش النبوى المهندس برج السراٌا  3بٌع مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن عموم  52244برلم  21191118، لٌد فى  251110111سٌلفا سمٌر نعٌم عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 لسم -شمه -الثانى علوى  -السٌوؾ شماعه  -ش وادى الملون  53التصدٌر ، بجهة : 

عن  52246برلم  21191118، لٌد فى  121110111خالد دمحم رشاد ابوالٌزٌد حامد الدٌهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 لسم -(7محل ) -دمحم االمٌن  حلوانى ، بجهة : ش المسم بجوار مؤسسة الكهرباء عمارة الدكتور

عن مكتب  52264برلم  21191118، لٌد فى  111110111دمحم دمحم محمود لندٌل ابو عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 لسم-مكتب-رمل ثانى-رحالت ، بجهة : عزبه الموظفٌن ابٌس خلؾ السكه الجدٌد

، لٌد فى  511110111/ رنا عطا هللا(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رنا شعبان زكرٌا ابراهٌم عطا هللا )صٌدلٌه د -  223

 لسم - 8محل رلم  -البٌطاش  -( بٌانكى 2( من ش )1عن صٌدلٌه ، بجهة : تماطع ش ) 52281برلم  21191119

عن  52344م برل 21191114، لٌد فى  121110111تٌسٌر دمحم جمال السٌد عبدالحمٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 لسم - 3/1محل  -االرضى  -بٌع خردوات ، بجهة : ش دمحم على فهمى سموحه 



 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 بٌع  52392برلم  21191115، لٌد فى  111110111دمحم احمد رجب طلب لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 لسم -محل  -المندره لبلى  -ش دمحم عطٌه  3معجنات وتورٌدات ؼذائٌه ، بجهة : 

عن بٌع  52416برلم  21191116، لٌد فى  211110111محمود صالح محمود راشد عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 لسم -محل  -ش البٌطاش الرئٌسى ناصٌه ش الزهور  71احذٌه ومالبس ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن تورٌد  52436برلم  21191117، لٌد فى  5111110111نشأت دمحم مصطفى رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 لسم -شمه  -تنظٌم ش لممان الباب الجدٌد  18ش الخواص  7,5فالتر و ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

عن  52438برلم  21191117، لٌد فى  511110111مصطفى دمحم ابراهٌم محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 شمه -االول علوى  -منتزه ثان  -عصافره لبلى امام مطبعه ابو العزم  -ش الصاوى  26ٌكورات ، بجهة : تشطٌبات معمارٌه ود

عن بٌع  52461برلم  21191121، لٌد فى  1111110111مرلص جمٌل عبدهللا بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 لسم -محل  -فلكى االصالح ال 16متفرع من ش  21ادوات صحٌه ، بجهة : ش الهالوى ش 

عن النمل  52486برلم  21191121، لٌد فى  121110111السٌده فاروق احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 لسم -محل  -باكوس  -ش عمر المختار ارض الفولى  18والخدمات البترولٌه )ماعدا  خدمات الحفر والتنمٌب ( ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  52512برلم  21191121، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    هشام صالح سالم ابراهٌم -  231

 لسم -محل  -الدور االرضى  -جلٌم  -طرٌك الحرٌه  567)ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن نمل وجمع  52515برلم  21191121، لٌد فى  51110111احمد دمحم احمد سٌؾ الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 لسم -محل  -ش دمنهور الحضره المبلٌه  2المخلفات من المنازل ، بجهة : 

عن تجاره خرده ، بجهة  52727برلم  21191131، لٌد فى  511110111نورا دمحم دمحم هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 لسم -محل  -االرضى الدور  -امام المدرسه االمرٌكٌه بجوار كازٌون  -ش محطه شدس 56: 

عن  25458برلم  21191131، لٌد فى  511110111محمود عبدهللا حامد محمود الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 لسم-تصنٌع وتجمٌع النجؾ واالبالٌن والتحؾ والساعات ، بجهة : عزبه الرحامنه االصالح روٌال بالزا

عن  25458برلم  21191131، لٌد فى  511110111محمود عبدهللا حامد محمود الشربٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

ونشاطه/ جالٌرى و -محل  -جمال عبدالناصر سٌدى بشر بحرى  223تصنٌع وتجمٌع النجؾ واالبالٌن والتحؾ والساعات ، بجهة : 

 لسم-2116/3/23وتارٌخ افتتاح المحل فى -والساعات وبٌع الساعات تحؾ و نجؾ وتصنٌع وتجمٌع النجؾ والتحؾ

عن  52136برلم  21191111، لٌد فى  1111110111امل دمحم السعٌد السٌد احمد الزهٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

دا خدمات االمن والحراسه وبدون انذار الحرٌك ( ماعدا الكامٌرات الالسلكٌه وماع -تورٌد وتركٌب وصٌانه )كامٌرات المرالبه 

 لسم -ج  34شمه  -الثالث  -برج الخٌر  -استخدام االنترنت ، بجهة : ش االلبال 

 52159برلم  21191112، لٌد فى  51110111هشام دمحم توفٌك ابراهٌم )هشام للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 لسم -مكتب  -الهانوفٌل  -رٌك مطروح امام النموذجٌه شارع الرفاعى من ط 3عن مكتب رحالت ، بجهة : 
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 -الخامس  -مٌامى  -ش جمال عبدالناصر  327مستلزمات طبٌه )ما عدا االدوٌه و مكوناتها( مع جهات ملتزمه بالخصم ، بجهة : 

 لسم -شمه 

عن  52184برلم  21191112، لٌد فى  31111110111مروان دمحم حنفى مصطفى حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 -ش جبرٌل شحاته من جمٌله بوحرٌد  14خدمات مالحٌه وجمركٌه واستٌراد وتصدٌر ونمل برى وبحرى ونمل دولى ، بجهة : 

 لسم -شمه  -الرابع 



 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 تورٌد  52168برلم  21191112، لٌد فى  111110111محمود دمحم سالم حسن امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241
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 سمل -محل  -الفلكى 14من ش  13بجهة : ش

عن تصنٌع  52251برلم  21191118، لٌد فى  511110111دمحم حسن دمحم حسن العربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 لسم -لبلى الترعه  13ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

ره مطاعم عن ادا 52259برلم  21191118، لٌد فى  111110111دمحم التونى ثابت التونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 لسم -محل  -برج الزهور  -لوران  -وكافٌترٌات ، بجهة : ش ابوهٌؾ 

عن بٌع مالبس  52267برلم  21191119، لٌد فى  111110111نجٌه سعد ابراهٌم هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 لسم -ابو ٌوسؾ بحرى  -شارع الجمعٌه  3جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن تخلٌص  52268برلم  21191119، لٌد فى  31110111عادل محروس عبدالحمٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246
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عن ادوات  52354برلم  21191114لٌد فى  ، 251110111مصطفى احمد مصطفى عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251
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 -ش االمام مالن امام بوابه الصٌادٌن ابو لٌر  27اعمال الطباعه( ، بجهة : مكتب توزٌع مواد التعبئه والتؽلٌؾ واالكٌاس)ماعدا 

 لسم -محل 

عن بٌع  52371برلم  21191115، لٌد فى  51110111عبدالحلٌم ابراهٌم عبدالحلٌم النفٌاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

ناحٌه شدس  -خ ش 23ط/59 -برج توماس  -محمود رشدى ش مرتضى باشا مع  69مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 لسم - 3محل  -رمل اول  -جناكلٌس 

عن  52385برلم  21191115، لٌد فى  51110111صبحى احمد عبدالرحمن سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254
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 لسم -شمه  -االرضى  -متفرع من ش المدٌنه عزبه الموظفٌن  2ش  16نظافه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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، لٌد فى  121110111رٌهام فخر الدٌن جابر دمحم على )فخر الدٌن لمستلزمات المعمار(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

العاشر  -مع شارع السٌد خطاب  8ر ، بجهة : البٌطاش بٌانكى آخر ش عن تورٌدات مستلزمات المعما 52723برلم  21191131

 لسم -شمه  -علوى 

عن  52148برلم  21191112، لٌد فى  51110111هشام عبدالمنعم ابراهٌم دمحم ابوالنصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258
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عن ثالجه  52164برلم  21191112، لٌد فى  111110111رأس ماله ،  عبداالعلى دمحم احمد ٌوسؾ داود  ، تاجر فرد ،  -  261

 لسم -محطه السوق ارض المزازٌن  112حفظ مواد ؼذائٌه ، بجهة : خلؾ 

عن تصدٌر و  52172برلم  21191112، لٌد فى  5111110111كمٌل مرتضى مٌرى جبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

االول العلوى  -العصافره لبلى  31ش االمانه من ش  27( ، بجهة : 6من المجموعه  36و الفمره  19استٌراد )فٌما عدا المجموعه 

 لسم -شمه  -

عن تصدٌر ،  52212برلم  21191117، لٌد فى  251110111محمود عادل عبدالمادر السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

 لسم -شمه  -الدور االول علوى  -فٌكتورٌا  -ش الشٌخ عبدالحمٌد متفرع من الجالء  37بجهة : 

عن اصالح  52216برلم  21191117، لٌد فى  211110111كٌرلس ماهر ٌونان مرلص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 لسم -محل  -السٌوؾ  -ش د/ عثمان شكرى خلؾ البوسته  9االجزاء المٌكانٌكٌه للسٌارات ، بجهة : 

عن معرض بٌع  52243برلم  21191118، لٌد فى  51110111احمد جمعه على دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 لسم -محل  -تون تون ، بجهة : ش اسماء بنت ابى بكر بجوار ممهى الفارس االبٌض 

عن  52248برلم  21191118فى ، لٌد  111110111حمدى مصطفى مرسى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 لسم -بجوار السلم المتحرن  -ش سورٌا الطابك الثانى فوق المٌزانٌن  1بٌع اكسسوار حرٌمى ، بجهة : الدٌب مول 

عن مكتب  52261برلم  21191118، لٌد فى  111110111دمحم معروؾ ابو الحسن ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 لسم-شمه-الدور االرضى-كلٌوباترا حمامات-شارع سٌؾ الٌزل 134الطلبات للمنازل ، بجهة : خلؾ لٌموزٌن وخدمات توصٌل 

عن مماوالت عامه ،  52286برلم  21191119، لٌد فى  1111110111دمحم عزت السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 لسم-شمه-لعلوىاالول ا-العصافره لبلى-خلؾ مسجد عثمان ٌن عفان 31بجهة : شارع 

عن  52317برلم  21191113، لٌد فى  111110111دمحم اسماعٌل صالح ابراهٌم مٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 لسم -محل  -تجاره اطارات سٌارات و اكسسوارات سٌارات ، بجهة : ش مسجد ناجى بجوار كافٌترٌا نجمه الدخٌله 

عن مكتب  52345برلم  21191114، لٌد فى  111110111اجر فرد ، رأس ماله ،  نعمه عوٌك على اٌوب شحات  ، ت -  269

 لسم -شمه  -الخامس عشر  -عصافره لبلى  -خلؾ كنٌسه مكٌموس  31رحالت ، بجهة : ش 

عن سوبر  52325برلم  21191113، لٌد فى  111110111هوٌدا حسن حسن دمحم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 لسم -بجهة : ش مدرسه تٌمور ابٌس محل ماركت ، 

عن تورٌدات  52341برلم  21191114، لٌد فى  111110111عماد ٌوسؾ ملن نوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 لسم -شمه -الخامس علوى  -راؼب  -ش الفرؼانى  28صناعٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه  52391برلم  21191115، لٌد فى  111110111احمد شولى ٌوسؾ حمٌدو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  272

 لسم -محل  -تصنٌع نجؾ ، بجهة : اخر ش اسماء بنت ابى بكر امام سور نادى الساحه 

عن بٌع  52393برلم  21191115، لٌد فى  111110111احمد على دمحم عبد العال الشمٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 لسم-محل-شارع مصطفى كامل عمارات العبور بولكلى 39احذٌه رٌاضٌه ، بجهة : 

عن بٌع مالبس جاهزه  52421برلم  21191116، لٌد فى  511110111ولٌد دمحم كامل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 لسم -محل  -)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش الجالء فٌكتورٌا لبلى 

عن  52433برلم  21191117، لٌد فى  1111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    جمال عبدالرؤؾ احمد عجوه -  275

 لسم -نادى الصٌد  - 5مماوالت ، بجهة : بلون 

، لٌد  111110111اكرامى ابراهٌم عبدالرازق احمد ٌونس ) عبدالرازق للتورٌدات العمومٌة (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 -ش اللواء حسن كامل  33تورٌدات عمومٌة فى مجال االثاث المكتبى والمفروشات ، بجهة : عن  52437برلم  21191117فى 

 لسم - 33العصافرة بحرى ماجٌن مول محل 

عن ادارة مطاعم  52441برلم  21191117، لٌد فى  111110111دمحم عبدالعزٌز دمحم حمدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 لسم -الحنفٌة خلؾ جامع الشرش الهانوفٌل ش  2والكافٌترٌات ، بجهة : 

عن مفروشات  52412برلم  21191116، لٌد فى  111110111جوزٌؾ نشات شولى عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  278

 لسم -سٌدى بشر لبلى  -ش مسجد التائبٌن  45عمار رلم  45، بجهة : 

عن مكتب  52415برلم  21191116، لٌد فى  5111110111،   محمود دمحم ؼازى حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  279

 لسم -ش البكوات بٌانكى البٌطاش شمه  14( ، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  19استٌراد وتصدٌر )ما عدا المجموعه 

عن  52717برلم  21191131، لٌد فى  111110111ساره فوزى مرزوق محمود عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 لسم -شمه  -الثانى  -مكتب رحالت ، بجهة : مشروع ناصر ابٌس 

عن بماله  52713برلم  21191131، لٌد فى  111110111شرٌؾ دمحم حسن سٌؾ عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 لسم -ابولٌر  -ش الظاهر بٌبرس  14جافه ومٌاه ؼازٌه ، بجهة : 

عن  52129برلم  21191111، لٌد فى  1111110111وان سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالداٌم عبدالسمٌع رض -  282

 لسم -شمه  -االرضى  -المندره بحرى  -ش نعمة هللا من جمال عبدالناصر  19مكتب مماوالت ، بجهة : 

عن  52139برلم  21191111، لٌد فى  2111110111سامى زٌدان عبدالمجٌد عالم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

محل  -عزبه سكٌنه المدٌمه  -تماطع ش جمٌله بوحرٌد  13مكتب تورٌد اجهزه اطفاء حرٌك و مهمات امن صناعى ، بجهة : ش 

 لسم -ٌسار مدخل العمار 

طاره عن ع 52186برلم  21191113، لٌد فى  111110111فتحى عبدالظاهر عرفان سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 لسم -محل  -ش الحنفٌه امام فرن العمده البٌطاش 3، بجهة : 

عن بماله  52713برلم  21191131، لٌد فى  111110111شرٌؾ دمحم حسن سٌؾ عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

ع ساعات ومٌاه ؼازٌه ( المنتزه / نشاطه)ب3ٌاالرضى محل رلم) -ابولٌر  -ش الظاهر بٌبرس  22جافه ومٌاه ؼازٌه ، بجهة : 

 (11111ومكتبه(/ راس ماله)

عن تصوٌر  52232برلم  21191117، لٌد فى  511110111هاجر دمحم هانى دمحم ؼزال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 لسم - 1مساكن المحروسه محل رلم  1فوتوؼرافى وفٌدٌو )ما عدا جمٌع اعمال الدعاٌه واالعالن( ، بجهة : 

عن  52219برلم  21191117، لٌد فى  121110111ضان عبدالحمٌد دمحم دمحم ابوفاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رم -  287

 لسم -محل  -بازار )بماله جافه ( ، بجهة : عزبه الماكٌنه المعموره البلد الطابٌه خط رشٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن سوبر ماركت  52255برلم  21191118فى ، لٌد  2111110111دمحم احمد محروس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 لسم -محل  -البٌطاش  8نهاٌه ش عبدالفتاح الطلخاوى امام عطارة حمزه بوابه  2، بجهة : 

عن  52271برلم  21191119، لٌد فى  251110111طلبه ٌوسؾ طلبه على )طلبه تكس(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

 -شمه  -ش المرسى متفرع من ش العمده الصبحٌه  21عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة :  ورشه تصنٌع مالبس لحساب الؽٌر )ما

 لسم

عن  52297برلم  21191111، لٌد فى  211110111ٌاسر عبدالراضى محمود منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 لسم - 3محل رلم  -مخبز افرنجى وحلوٌات ، بجهة : الكابالت الشارع الرئٌسى 

، لٌد فى  5111110111عمرو احمد اسماعٌل على الخولى )الخولى لالستٌراد و التصدٌر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

( ، بجهة : خورشٌد المبلٌه 6من المجموعه  36و الفمره  19عن تصدٌر و استٌراد )فٌما عدا المجموعه  52288برلم  21191111

 لسم - (1شمه ) -االول  -خلؾ فطائر الحاجه 

عن معرض  52314برلم  21191113، لٌد فى  51110111دمحم عبدالمنعم عبدالحكٌم حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

 لسم -محل  -بٌع اجهزه كهربائٌه ، بجهة : ش المسم برج الزهور بجوار كافٌترٌا فرٌندز 

عن بٌع لحوم مجمده ،  52358برلم  21191114، لٌد فى  111110111رزق ناصؾ سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

 لسم-محل-ؼبلاير-شارع حسن طوبار 17بجهة : 

عن مكتب  52374برلم  21191115، لٌد فى  111110111على خمٌس نصر عبدالبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 لسم -حجره  -االرضى  -بجهة : نجع ابوبسٌسه ش مسجد الكبٌر بجوار المسجد  رحالت ،

عن بٌع مالبس  52398برلم  21191116، لٌد فى  51110111عالء بدوى السٌد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  295

 -محل  -الجدٌد امام كبده الصعٌدى جاهزه )ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش متفرع من ش المسم بجوار مؤسسه الكهرباء 

 لسم

عن مكتب  52416برلم  21191116، لٌد فى  51110111تامر انور السٌد عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

 لسم - 414شمه  -الرابع  -ش النصر  24تخلٌص جمركى ، بجهة : 

عن مركز  9462برلم  21191116، لٌد فى  111110111عمرو دمحم مبرون الؽراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

 لسم-3بلون -مدٌنه الحرفٌن المرحله االولى 81اصالح وصٌانه السٌارات ، بجهة : رلم 

عن مركز  9462برلم  21191116، لٌد فى  111110111عمرو دمحم مبرون الؽراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  298

وتارٌخ افتتاح المحل -ونشاطه/ فرن بوٌات وبٌع بوٌات-مدٌنه الحرفٌٌن المرحله االولى محل 89: اصالح وصٌانه السٌارات ، بجهة 

 لسم-2113/6/17فى 

عن مماوالت مع  52477برلم  21191121، لٌد فى  1111110111ممدوح سالم احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

 لسم -شمه  -الرابع  -باكوس  جهات ملزمه بالخصم ، بجهة : ش ابى بكر الصدٌك

عن مكتب  52467برلم  21191121، لٌد فى  121110111خٌرى دمحم عمران خالؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 لسم -شمه  -عبدالمادر  -ش فرن عطٌه  -رحالت ، بجهة : لبلى السكه الحدٌد بجوار سور البحرٌه 

عن بٌع  52478برلم  21191121، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ابو العنٌن مصطفى احمد زٌد   -  311

 لسم-شمه-االرضى-شارع عبد هللا عفٌفى ابو سلٌمان 8مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن بٌع  52716 برلم 21191131، لٌد فى  111110111ابراهٌم منصور محمود عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 لسم -محل  -الدور االرضى  -فلمنج  -ش مصطفى كامل  114مستلزمات دٌكور ، 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 بٌع  52118برلم  21191111، لٌد فى  111110111احمد عبد هللا محمود عبد هللا شداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

-شاؤرع النخٌل خلؾ سنترال مصطفى كامل كومباوند الكرمه 3عماره  مالبس جاهزه بالجمله)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة :

 لسم-مكتب-السٌوؾ شماعه

عن  52135برلم  21191111، لٌد فى  121110111سامى عبدالسالم خضر ماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 لسم -( 5شمه) -الثالث  -ه مطار النزه -عبدالمنعم رٌاض  7ش  19تورٌدات فى مجال المعدات البحرٌه ، بجهة : 

عن توزٌع مواد  52194برلم  21191113، لٌد فى  121110111دمحم ماهر عبدالسالم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 لسم -محل  -ؼذائٌه بالجمله ، بجهة : ش الشهٌد طٌار صبرى عبدالوهاب من الشرلاوى الحضره الجدٌده 

عن تجاره ادوات  52171برلم  21191112، لٌد فى  111110111م احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم دمحم ابراهٌ -  316

 لسم-شمه-االرضى-شارع اسماعٌل مهنا 86تنجٌد وسروجى ، بجهة : 

عن بٌع لعب  52167برلم  21191112، لٌد فى  121110111عمرو السٌد سعٌد مفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 لسم -لوران  -ش شعراوى  43، بجهة : اطفال 

عن مكتب  52191برلم  21191113، لٌد فى  511110111دمحم زكى مصطفى دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318

 لسم -( 3شمه ) -االول العلوى  -الوردٌان  - 6خدمات نمل ، بجهة : مساكن كوبرى عبدالرحٌم بلون 

عن سوبر  52214برلم  21191117، لٌد فى  121110111ابر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عزالدٌن جابر على ج -  319

 لسم -ش مسجد الدعوى سٌدى بشر بحرى منتزة ثان  19ماركت ، بجهة : 

عن بٌع جٌالتى ،  52226برلم  21191117، لٌد فى  121110111احمد دمحم مكٌن زوٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 لسم -( 3محل ) -مٌامى  -طرٌك الجٌش كورنٌش البحر  581: بجهة 

عن  52235برلم  21191118، لٌد فى  111110111اسماء سٌد احمد عبدالعال الجؽاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 لسم -تجاره اخشاب ، بجهة : ام زؼٌو الرئٌسى امام ونٌس الجزار 

، لٌد فى  111110111)مجدى للتعبئه و التؽلٌؾ(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى مصطفى دمحم ابراهٌم رزق  -  312

 -اتحاد مالن الرضا و النور  -عن تعبئه و تؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ٌدوٌا ، بجهة : ش لصر الموٌرى  52257برلم  21191118

 لسم -( 31شمه ) -السادس علوى  -الهانوفٌل  -العجمى 

عن مكتب  52279برلم  21191119، لٌد فى  111110111دالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  منال عبدالجلٌل احمد عب -  313

 لسم -عزبة الموظفٌن  -اول ش شمال من ش البنا  5رحالت ، بجهة : 

عن ادوات  52269برلم  21191119، لٌد فى  111110111فادى روبٌل سامى شرموخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 لسم-السٌوؾ منتزة ثان -الفلكى  -ش االٌمان  14سٌرامٌن ، بجهة :  صحٌة وتجارة

عن كافه ما  52316برلم  21191113، لٌد فى  111110111خالد عبدالونٌس عبدهللا سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 لسم -محل  -ش النصر عمارات توب هاوس  6ٌصنع من العجائن ماعدا البسكوٌت ، بجهة : 

، لٌد فى  1111110111دمحم عبدالمحسن دمحم الشٌمى )الشٌمى للتورٌدات والمماوالت العمومٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 لسم -ش راؼب باشا كرموز  31عن مكتب مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة :  52614برلم  21191124

عن مصنع  52335برلم  21191114، لٌد فى  121110111رأس ماله ،   عماد طلعت عٌاد سوس  ، تاجر فرد ، -  317

 لسم -طرٌك اسكندرٌه مصر خلؾ شركه راشد للرخام  26بالستٌن ، بجهة : 

، لٌد فى  111110111ابوالعزم لتوزٌع المواد الؽذائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -محمود دمحم حامد حسٌن ابوالعزم  -  318

 -السٌوؾ شماعه  -عن توزٌع مواد ؼذائٌه بالجمله ، بجهة : ش وادى الملون بجوار مسجد السٌوؾ  52319برلم  21191113

 لسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  52375برلم  21191115، لٌد فى  1111110111هبه احمد طنطاوى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

 لسم -( 7شمه ) -االول علوى  -( 3مدخل ) -( 1)سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : مساكن الناصرٌه الجدٌده بلون 

عن مالبس  52388برلم  21191115، لٌد فى  111110111حازم دمحم السٌد احمد خلؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 لسم -شمه  -الدور االول علوى  -ش عرفان  1جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن تجاره  52411برلم  21191116، لٌد فى  11110111احمد عبدالفتاح حسٌن الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 لسم -محل ٌسار مدخل العمار  -االرضى  -ش راس التٌن  54دواجن ، بجهة : 

برلم  21191116، لٌد فى  51110111دمحم فوزى خضر بشاره)البشاره للمستلزمات الطبٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

ش جالل الدسولى  86عن بٌع وتجاره وتورٌع المستلزمات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل وتصنٌعها لدى الؽٌر ، بجهة :  52422

 لسم - 719شمه  -السابع  -برج اركادٌا الحضره المبلٌه 

عن بٌع مالبس  52452برلم  21191121، لٌد فى  111110111اٌمن حسنى شمس ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

محل رلم  -سٌدى بشر بحرى  -ش خالد بن الولٌد   315تنظٌم خلؾ  4رلم  622جاهزه ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : ش 

 لسم - 3

عن اكسسوار  52461 برلم 21191121، لٌد فى  51110111دمحم عبدالحك عبدهللا عبدالحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 لسم -محل  -االرضى  -ش العٌون ؼٌط العنب  84محمول ، بجهة : 

عن  52564برلم  21191123، لٌد فى  111110111ولٌد رمضان عبداللطٌؾ عبدالعلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 لسم -محل  -االول  -مكتبه ، بجهة : ابٌس الثانٌه الوحده البٌطرٌه 

عن بٌع  52569برلم  21191123، لٌد فى  51110111فى عبدالفتاح حسن عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصط -  326

 لسم -محل  -بنجر السكر بجوار صٌدلٌه عالء الدٌن  7مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : لرٌه 

عن اصالح اجزاء  52573برلم  21191123لٌد فى  ، 111110111دمحم حامد سامى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

 لسم -محل  -الحضره البحرٌه  -ش ابن رباح  23مٌكانٌكٌه ، بجهة : 

 52597برلم  21191124، لٌد فى  121110111امٌر ابراهٌم دمحم عبده ) امٌر للمالبس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  328

المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عبدالمادر بحرى الترعه لبل مسجد المصطفى بجوار  عن ورشة تصنٌع مالبس لحساب الؽٌر ) ماعدا

 لسم -شمه  -لهوة البرج 

 21191127، لٌد فى  511110111دمحم احمد جمال الدٌن ٌونس خاطر )الخاطر للتورٌدات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  329

ش ابو بكر الصدٌك الدور االول  2ه بنظام الخصم والتحصٌل ، بجهة : عن تورٌدات صناعه ومعملٌه مع جهات ملزم 52635برلم 

 لسم -شمه -االول علوى  -سٌدى بشر لبلى 

عن تجاره و  52711برلم  21191131، لٌد فى  511110111ممدوح ابوالفضل دمحم رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 لسم -محل  -السالمونى الظاهرٌه  توزٌع المٌاه المعباه ، بجهة : ش مسجد الروضه من

 52711برلم  21191131، لٌد فى  111110111مؤمن السٌد عبدالحمٌد دمحم الصمار )مؤمن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 لسم -محل  -سموحه  -ش المستشار محمود العطار  43عن بٌع و شراء اكسسوار المحمول ، بجهة : 

عن  52458برلم  21191121، لٌد فى  511110111احمد الشرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شرٌؾ اٌهاب ابراهٌم  -  332

 لسم -محل  -الحضره الجدٌده  -ش عبدهللا بن عمر 9مكتب دٌكور ، بجهة : 

عن  52475برلم  21191121، لٌد فى  111110111محمود رمضان محمود دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 لسم-بجوار مسجد الفتح-عزبه العراوه-شارع حسنى مبارن 7ه ، بجهة : صالون حالل



 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  52519برلم  21191121، لٌد فى  211110111محمود نور الدٌن عبد المحسن موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 لسم-2محل -شارع العمومى عبد المادر الجدٌده 58بٌع ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

عن اداره  52528برلم  21191122، لٌد فى  111110111عزٌز صهٌون ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مٌالد  -  335

 لسم -شمه  -ابوسلٌمان  -ش الفالوجة  3الكافٌترٌات و المطاعم ، بجهة : 

 52493برلم  21191121، لٌد فى  2111110111عبدالباسط عبدالعزٌز عبدالباسط مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 -الهانوفٌل  -العجمى  -ش الصفا من ش زمزم خلؾ مسجد دمحم موسى امام محل منظفات  4عن مٌكانٌكى سٌارات ، بجهة : 

 لسم - 4محل  -االرضى 

عن بٌع  52512برلم  21191122، لٌد فى  2111110111خالد تن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -خالد عوض انور دمحم  -  337

ت مرالبه )ماعدا الكامٌرات الالسلكٌه وبدون استخدام االنترنت وماعدا خدمات االمن والحراسه ( ، بجهة : برج العرب المدٌم كامٌرا

 محل -االرضى  -بجوار السنترال 

عن مكتب  52531برلم  21191122، لٌد فى  111110111عمر عصام دمحم دمحم حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  65بجهة : ش ابوبكر الصدٌك متفرع من ش  رحالت ،

عن تصدٌر  52496برلم  21191121، لٌد فى  251110111حسٌن عبدالمادر ابراهٌم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  339

 لسم -شمه  -الدور الثانى علوى  -ش الؽزالى  117اجهزه طبٌه و تجمٌل ، بجهة : 

عن مكتب  52544برلم  21191123، لٌد فى  121110111تسام زكى دهب مختار دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اب -  341

 لسم -ش مسجد لطب سٌدى بشر لبلى  38رحالت ، بجهة : 

عن تجارة  52559برلم  21191123، لٌد فى  111110111احمد دمحم حماد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 لسم -تمسٌم المضاه برج الدلتا  312اعالؾ ، بجهة :  وتورٌدات

عن بماله جافه  52561برلم  21191123، لٌد فى  611110111عواطؾ ؼنٌم لطب شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 لسم -محل  -ش الجٌش بجوار مسجد الفتح  -امام الكافورى الطرٌك الصحراوى لبلى الطرٌك  31، بجهة : ن 

، لٌد  1111110111ماهر راضى الٌاس عبدالمالن)الراضى لتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 لسم-طرٌك مشروع ناصر-عن تعبئه وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ، بجهة : ابٌس الرابعه 52613برلم  21191124فى 

 21191127، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهٌم رزق ابراهٌم رزق حجر )جزاره باب الرزق(  -  344

 لسم -محل  -االرضى  -كلٌوبترا  -ش ارمنت  7عن محل جزاره ، بجهة :  52619برلم 

عن سوبر  52596برلم  21191124، لٌد فى  111110111ولٌد مصطفى احمد دمحم خضٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 لسم -الوردٌان  3مدخل  7جنوب المتراس بلون ماركت ، بجهة : مساكن 

عن  52664برلم  21191128، لٌد فى  251110111دمحم دمحم عبدالرحمن الملهاط )الملهاط(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -العجمى  1705ش جمعه مفتاح ن  21بٌع ادوات كهربائٌه وعموم التصدٌر ، بجهة : 

عن تشؽٌل اخشاب ،  12691برلم  21191128، لٌد فى  11110111دمحم حنفى محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  347

 لسم -ش المعارؾ ؼٌط العنب  4بجهة : 

عن تشؽٌل اخشاب ،  12691برلم  21191128، لٌد فى  11110111دمحم حنفى محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  348

ج  111111الطرٌك الصحراوى العامرٌه براس مال  25ئٌسً بنشاط مماوالت عامه بعنوان العامرٌه المستعمره  ن بجهة : الر

 )مائه الؾ جنٌه(

عن تورٌدات  52675برلم  21191129، لٌد فى  111110111محمود عبدالحمٌد السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

 لسم -( 2محل رلم ) -درسه االٌطالٌه من ابى الدرداء بجوار الم 66عدد صناعٌه ، 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

عن تعبئه  52688برلم  21191129، لٌد فى  1111110111فرٌد حسن دمحم حسن عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

-محل-الدور االرضى-المندره لبلى 31شارع عماره تولٌب مساكن مٌنا من شارع  4وتؽلٌؾ وتجاره مواد ؼذائٌه بالجمله ، بجهة : 

 لسم

عن  52697برلم  21191131، لٌد فى  121110111جادالرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد زٌن العابدٌن عطا  -  351

 لسم - 2شمه رلم  -الوردٌان  -مساكن شمال المتراس  - 1مكتب رحالت ، بجهة : بلون 

عن  52521برلم  21191122، لٌد فى  251110111معتز عبدالفتاح عبدالمعطى مفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 لسم -االصالح الزراعى  16عثمان بن عفان من شارع  23توزٌع مستلزمات و مستحضرات تجمٌل ، بجهة : شارع 

عن تصدٌر ،  52529برلم  21191122، لٌد فى  251110111ابراهٌم حلمى ابراهٌم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 لسم -شمه  -عشر الدور السادس  -االبراهٌمٌه  -ش الحجاز  15بجهة : 

عن  52546برلم  21191123، لٌد فى  5111110111تامر السٌد سامى حسٌن شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

ش  -برج لصر الٌوسؾ  -الدور االول  - 11( ، بجهة : عمار رلم 19و المجموعه  6من المجموعه  36استٌراد )فٌما عدا الفمره 

 لسم -الماضى الفاضل 

عن صٌانه وتركٌبات  52565برلم  21191123، لٌد فى  511110111تامر حسٌن احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 -ش الزمخشرى  63اطباق دش وكامٌرات مرالبه)ماعدا الكامٌرات الالسلكٌه واالنترنت وخدمات االمن والحراسه( ، بجهة : 

 لسم -محل  -الدور االرضى  -باكوس 

عن تعبئه و  52566برلم  21191123، لٌد فى  111110111سالم احمد ابوالحسن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  356

 لسم -شمه  -الخامس  -سٌكالم العمومى  16ش  1تؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن بٌع  52547برلم  21191123ى ، لٌد ف 111110111اسالم دمحم عبدالحفٌظ ابراهٌم الفمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

 لسم - 2محل  -المنتزه ثالث  -السٌوؾ  -لطع ؼٌار سٌارات استعمال خارج ، بجهة : ش احمد محسن امام ابراج اوركٌدا 

عن مكتبه ،  52611برلم  21191124، لٌد فى  121110111احمد دمحم احمد اسماعٌل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  358

 لسم -( من الٌمٌن 3محل) -االرضى  -السٌوؾ شماعه  -ش مطفى نظٌؾ 81بجهة : 

عن تحضٌر وبٌع  52619برلم  21191127، لٌد فى  31110111دمحم ؼازى مبارن ؼازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  359

 لسم -االصالح عزبه الفلكى  16متفرع من ش  18المشروبات البارده والساخنه ، بجهة : نهاٌه ش 

عن  52629برلم  21191127، لٌد فى  111110111دالٌا مصطفى ابراهٌم عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 لسم -مكتب  -سٌدى جابر امام المركز الطبى  -تعاونٌات سموحه  4تورٌدات شمعات وحبال ، بجهة : 

عن  52633برلم  21191127، لٌد فى  3511110111عبدالرحمن سالم عبدالرحمن ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 لسم -ؼرفه -الدور االرضى  -سٌدى بشر بحرى -ش عبدالهادى الجزار  41تجاره وتورٌدات االعالؾ ، بجهة : 

عن مكتب  52649برلم  21191128، لٌد فى  121110111نرمٌن عبدالمسٌح انور خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 لسم -ش االخالص المساكن البحرٌه الراس السوداء محل  26:  رحالت ، بجهة

عن خردوات ،  52716برلم  21191131، لٌد فى  51110111فتح هللا تهامى دمحم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 لسم -( 4محل ) -االبراهٌمٌه  -ش ادفو مع ش شٌدٌا  51بجهة : 

عن نمل مواد  52699برلم  21191131، لٌد فى  5111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن دمحم حسن على حسن   -  364

نجع  -بترولٌه مع جهات ملزمه بالخصم )ما عدا خدمات الحفر و التنمٌب( ، بجهة : ش عمبه بن نافع الفلكى متفرع من ش االصالح 

 لسم -شمه  -االول علوى  -الفلكى  -السالم 



 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  52455برلم  21191121، لٌد فى  511110111منعم محمود مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم صبحى عبدال -  365

 لسم -محل  - 2مدخل  -ش المساكن البحرٌه الراس السوداء  2م 16بٌع طٌور و دواجن ) فرارجى ( ، بجهة : بلون 

عن بٌع  52517برلم  21191122لٌد فى ،  311110111رمضان عزت عبدالعزٌز دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 لسم - 71لطعه رلم  5/4اكتوبر شاطئ النخٌل شارع  6زٌوت و صٌانه سٌارات ، بجهة : 

، لٌد فى  121110111اٌمان عبدربه جابر عبدربه)االٌمان لخدمات اللٌموزٌن والرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

 لسم -البٌطاش  -شهر العسل  -ش عاطؾ فتوحه  3وخدمه اللٌموزٌن ، بجهة :  عن مكتب رحالت 52534برلم  21191122

عن  35398برلم  21191123، لٌد فى  11110111عبدالرحمن على السٌد فراج مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  368

 لسم-جلٌم-طرٌك الحرٌه 584تجاره المالبس الجاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن  35398برلم  21191123، لٌد فى  11110111عبدالرحمن على السٌد فراج مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  369

ونشاطه/ مصنع -شمه  -الرابع علوى -تجاره المالبس الجاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : اخر ش الحرمٌن عزبه حجازى 

 لسم -2117/11/8ٌخ افتتاح المحل وتار-مالبس جاهزه)ماعدا مالبس العسكرٌه(

عن بٌع  52567برلم  21191123، لٌد فى  111110111خمٌس دٌاب ابراهٌم دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

 لسم -ش كرموز  32محمصات ، بجهة : 

عن مكتبه ،  52556لم بر 21191123، لٌد فى  51110111فاطمه عبدالحمٌد على الجابرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

 لسم -محل  -الدور االرضى  -الوردٌان  -ش سٌؾ الٌزل  92بجهة : 

عن دوكو سٌارات  52594برلم  21191124، لٌد فى  51110111دمحم عبده دمحم عمر بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

 لسم -محل  -االرضى  -ش العزٌزى كرموز  18، بجهة : 

عن كافٌترٌا  52613برلم  21191127، لٌد فى  111110111عبدالفتاح حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعٌد جابر  -  373

 لسم -محل  -بحرى  45ش الماسمى متفرع من ش  18، بجهة : 

عن مصنع  52632برلم  21191127، لٌد فى  1111110111سامٌه شحاته على الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  374

 لسم -شمه  -الثانى   -ش الطحان متفرع من ش المستعمره زاوٌة عبدالمادر 1س جاهزه ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مالب

مصطفى محمود عبدالمادر رضوان عبدالعال )الرضوان لتجاره و بٌع اللحوم المجمده(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

اول ش السالمونى من ش عشرٌن  8عن تجاره و بٌع اللحوم المجمده ، بجهة :  52653برلم  21191128، لٌد فى  251110111

 لسم -محل  -الدور االرضى  -الظاهرٌه  -

عن بماله  52665برلم  21191128، لٌد فى  111110111مٌنا مجدى لوٌز ٌوسؾ جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  376

 لسم -محل  -امام االكادٌمٌه البحرٌه  -برج نجمه مٌامى  -مٌامى  -من اسكندر ابراهٌم  965عامه ، بجهة : ش 

عن مكتب رحالت ،  52518برلم  21191122، لٌد فى  111110111احمد جمال دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  377

 لسم -عصافره لبلى  -ش حافظ بن حجر من ش التحرٌر 5بجهة : 

عن بٌع  52488برلم  21191121، لٌد فى  5111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    محسن فتحى عبدالداٌم كرٌم -  378

 لسم -شمه بالدور االول علوى  -االسمنت والحدٌد ، بجهة : الطرٌك الصحراوى لبلى السكه الحدٌد بجوار مسجد الفتح 

عن تاجٌر  52511برلم  21191121، لٌد فى  1111110111محمود صالح تونى عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  379

 لسم -شمه  -السابع علوى  -ش سٌدى سلٌمان 14معدات ثمٌله ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  52498لم بر 21191121، لٌد فى  111110111سمٌه دمحم حسن عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  381

 لسم -( 4محل ) -وابور المٌاه  -ش جالل الدسولى  127جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( و اكسسوارات حرٌمى ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت و  52511برلم  21191121، لٌد فى  1111110111خالد شعبان عوض جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  381

 -البٌطاش  -منطمه بلٌس  -عمارات ٌثرب  -ش البطل احمد عبد العزٌز  3روعات زراعٌه ، بجهة : تورٌدات زراعٌه و مش

 لسم -شمه  -العجمى 

عن  52571برلم  21191123، لٌد فى  1111110111هاجر دمحم احمد محمود احمد داود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

محل  -سٌدى بشر  -ش احمد حافظ  37سندوتشات ( ، بجهة :  -بٌتزا  -ت )فطائر والماكوال -تحضٌر المشروبات الساخنه والبارده 

 لسم -

عن مكتبة ،  52568برلم  21191123، لٌد فى  111110111اسماء حنفى محمود طه السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  383

 لسم -الفلكى  26ش السوق تماطع  11بجهة : 

عن ورشه  52541برلم  21191122، لٌد فى  51110111تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد خمٌس ضٌؾ السٌد  ، -  384

 لسم -( 6محل) -العجمى  -البٌطاش  -ش لبضاٌا  26ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : -خٌاطه)تفصٌل المالبس والممصان(

عن بٌع حلوٌات  52589برلم  21191124، لٌد فى  111110111سامى محمود دمحم الخولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  385

 لسم -محل  -مٌامى  -ش صالح الدٌن شعبان  43شرلٌه ، بجهة : 

عن ادوات  52618برلم  21191127، لٌد فى  111110111عمرو ماهر فرج رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  386

 لسم -محل  -مدخل ابٌس الثانٌه  -عمومى منزلٌه ، بجهة : ش مسجد خالد بن الولٌد و ش المعرض متفرع من الشارع ال

عن البان وبماله  52634برلم  21191127، لٌد فى  211110111عاطؾ السٌد دمحم البحٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  387

 لسم -محل  -اسكوت بجوار صٌدلٌه د / سامح  11جافه ، بجهة : ش 

عن مكتبه ، بجهة  52652برلم  21191128، لٌد فى  111110111ماله ،   هدى السٌد خلٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس -  388

 لسم -محل  -سوتٌر  32: خلؾ 

عن مكتب رحالت  52671برلم  21191128، لٌد فى  111110111ابراهٌم دمحم ٌوسؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  389

 -العجمى  -المصرٌه لالتصاالت امام مدرسه ابوٌوسؾ الخاصه و خدمات لٌموزٌن )فٌما عدا شمال و جنوب سٌناء( ، بجهة : ش 

 لسم -شمه 

، لٌد فى  111110111عالء حسانٌن احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -عالء لتورٌدات الخضار والفاكهه -  391

-الحضره الجدٌده-سٌنشارع الهبه حى المهند 4عن مكتب تورٌدات خضار وفاكهه بالتجزئه ، بجهة :  52672برلم  21191128

 لسم

عن مكتب  52712برلم  21191131، لٌد فى  1111110111دمحم حسن زٌدان سعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  391

 لسم -البٌطاش   -من ابو بكر الصدٌك خلؾ مسجد النور شارع الحنفٌة  2ش امرٌكانا  527تشطٌبات متكاملة ، بجهة : 

 52369برلم  21191115، لٌد فى  121110111مصطفى )ازٌاء تامر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  تامر ابراهٌم احمد  -  392

 لسم -محل  -( 55ش همام متفرع من البان ؼٌط العنب تنظٌم حاره ) 6عن ترزى ، بجهة : 

عن مكتب  52414م برل 21191116، لٌد فى  1111110111عبدهللا احمد سعٌد احمد حرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  393

 لسم -مماوالت عامه ، بجهة : ارض صالح عٌد السٌوؾ 

عن بٌع  52442برلم  21191117، لٌد فى  111110111عباس سعٌد فرج عبدالنبى رسالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  394

 لسم -محل  -احذٌه ، بجهة : ش مسجد الشرلاوى من ش السوق 

عن بمالة عامه ،  52412برلم  21191116، لٌد فى  51110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم صبحى فهٌم جاب هللا -  395

 لسم -الكنج المدٌم  -خلؾ مصنع النجار  -بجهة : ش مسجد البخارى 

عن عموم  52418برلم  21191116، لٌد فى  251110111حمدى سعد عطٌه دمحم خربوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  396

 لسم -ش العرٌش محل  3بجهة :  التصدٌر ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن دراى كلٌن  52472برلم  21191121، لٌد فى  151110111حسن السٌد بدوى اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  397

 لسم -محل  -سابما  594ب ش  17ش عمل باشا حالٌا و  32، بجهة : 

عن مماوالت  52482برلم  21191121، لٌد فى  1111110111سامح جمٌل دمحم سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  398

 لسم -شمه  -الثالث علوى  -المبارى  - 218ش  2عمومٌه ، بجهة : 

عن مكتب  52497برلم  21191121، لٌد فى  51110111ابراهٌم رمضان رجب حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  399

 لسم -شمه  -ش تورٌدات صناعٌه ومواد بناء ، بجهة : عزبه التفتٌ

عن بوفٌه ، بجهة :  52491برلم  21191121، لٌد فى  111110111دمحم عالء دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 لسم - 31محل رلم  -ماٌو الوطنٌه كومبلكس  14نهاٌه كوبرى 

عن بٌع  52515برلم  21191122ى ، لٌد ف 111110111احمد خمٌس السٌد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 لسم -محل  -السٌوؾ بجوار التدرٌب المهنى  -ش جمٌله ابوحرٌد  11مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن تعبئه  52523برلم  21191122، لٌد فى  51110111امانى شهاوى حلمى بسٌونى هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 لسم -ه وسكر ، بجهة : عزبه الموظفٌن خلؾ الشرطه العسكرٌه مواد ؼذائٌ

عن بٌع دواجن ،  52533برلم  21191122، لٌد فى  211110111اٌه حربى محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 لسم -محل  -العمومى عزبه محسن الكبرى  8بجهة : ش نمره 

عن  52542برلم  21191122، لٌد فى  251110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ممدوح على دمحم عبد الرحٌم   -  414

 لسم-شمه-جناكلٌس-شارع دمحم باشا محسن 16تصدٌر ، بجهة : 

عن بٌع  52572برلم  21191123، لٌد فى  511110111ماندو نصٌؾ بسوس ؼبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  619ش موبٌلٌات ، بجهة : ناصٌه ش سٌؾ مع 

عن بٌع دواجن ،  52555برلم  21191123، لٌد فى  111110111احمد ابراهٌم حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 لسم -محل  -ثان الرمل  -بجهة : ش المعادى ارض المفتى المدٌمه 

عن محل  52562برلم  21191123، لٌد فى  111110111،   عالء رمضان عطٌه عبدالونٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  417

 -( شمال مدخل العمار 1محل ) -البٌطاش  -ش شهر العسل امام كافٌترٌا وادى النٌل  17تمدٌم مشروبات بارده وساخنه ، بجهة : 

 لسم

برلم  21191127، لٌد فى  111110111فتحى كمال احمد دمحم خورشٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -جزاره خورشٌد -  418

 لسم -ش البرت االول عزبه سعد  17عن جزاره بلدى ، بجهة :  52616

، لٌد فى  511110111 احمد دمحم عبدالسالم احمد العطار )العطار للمالبس الجاهزه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  419

( 2شمه ) -الثالث  -ش اتحاد عزبه فرعون  5عن مصنع مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة :  52616برلم  21191127

 لسم -

عن بٌع لطع  52626برلم  21191127، لٌد فى  251110111احمد عبدهللا عبدالعاطى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 لسم -محل  -تنظٌم ش عادل مصطفى شولى السٌوؾ شماعه  31، بجهة :  ؼٌار ؼساالت

عن استٌراد  52591برلم  21191124، لٌد فى  5111110111شرٌؾ ناصر احمد دمحم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 لسم-ىالمبار-شارع بن السٌار 2( ، بجهة : 19والمجموعه  6من المجموعه  36وتصدٌر )فٌما عدا المفره 

عن تصنٌع  9241برلم  21191128، لٌد فى  5111110111دمحم متولى عوض عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 2لطعه  4االعالؾ واضافات االعالؾ ، بجهة : برج العرب الجدٌده جنوب المنطمه الصناعٌه الثالثه بلون 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تصنٌع  9241برلم  21191128، لٌد فى  5111110111اله ،  دمحم متولى عوض عطا هللا  ، تاجر فرد ، رأس م -  413

وتارٌخ افتتاح -سٌدى بشر بحرى -بالدور الثالث  37ش دمحم بن الصٌرفى شمه رلم  25االعالؾ واضافات االعالؾ ، بجهة : 

 لسم-2113/6/3المحل فى 

عن بٌع حداٌد ،  52647برلم  21191128د فى ، لٌ 511110111مٌنا فوزى بخٌت ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 لسم -محل  -ٌمٌن عصافره لبلى  45من ش  16ش  15بجهة : 

عن خردوات ،  52712برلم  21191131، لٌد فى  51110111امل احمد عثمان دمحم بطران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 لسم -محل  -برج زمزم  -ش لنال المحمودٌه  196بجهة : 

عن منجد  52361برلم  21191114، لٌد فى  271110111حمدى سعٌد صالح احمد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 لسم -محل  -خلؾ ابراج الشٌراتون المندره بحرى  276افرنجى ، بجهة : 

عن بٌع االدوٌه  52389 برلم 21191115، لٌد فى  11110111مٌنا مورٌس عبدالمالن اسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  417

 محل -بجوار مٌزان بسكول  -على الشارع الرئٌسى  -البٌطرٌه و االمصال و اللماحات ، بجهة : النهضه المرٌه البٌضاء مهندسٌن 

عن بٌع  52424برلم  21191116، لٌد فى  511110111عماد سلٌمان السٌد احمد خٌال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

 لسم -محل  -المعموره البلد  -طوسون  -ش الرحاب  1هة : منظفات ، بج

عن مكتب  52439برلم  21191117، لٌد فى  111110111دمحم رزق برهوم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

 لسم -محل  -رحالت ، بجهة : خلؾ مسجد الموٌرى بالدراٌسه الهانوفٌل 

عن  52396برلم  21191116، لٌد فى  251110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  مٌشٌل منٌر كامل ؼالى خلٌل  ،  -  421

 لسم -( 3محل ) -االرضى  -العصافره لبلى  - 45المتفرع شمال من ش  11ش  11مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن تطرٌز ،  52397برلم  21191116، لٌد فى  111110111نصره دمحم محمود عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 لسم -شمه  -الدور الثالث  -بجهة : البٌطاش ش المرور خلؾ شركه مصر للتجاره 

عن مركز  52414برلم  21191116، لٌد فى  311110111خالد احمد عبدالحلٌم ابوعمٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 45ش الماسمى متفرع من ش  3عنٌه بهذا الشأن ، بجهة : لٌاله بدنٌه )جٌم( بعد الحصول على الموافمات الالزمه من الجهات الم

 لسم -شمه  -الثالث  -مٌامى 

، لٌد فى  1111110111للمماوالت والدٌكور (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Abdel wahabحسن دمحم عبدالوهاب شحاته ) -  423

 -الجزٌره الخضراء  3ش  28لخصم ، بجهة : عن مماوالت وتشطٌبات دٌكور مع الجهات الملزمه با 52457برلم  21191121

 لسم -( 3شمه ) -الثالث  -سٌدى بشر لبلى 

 

برلم  21191121، لٌد فى  151110111مصطفى جمال محمود عبدالرحمن الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 لسم -محل  -المعموره البلد -افٌه الفارس عن بماله عامه ، بجهة : طرٌك الطابٌه خط رشٌد بجوار عزبه الماكٌنه امام ك 52465

عن تحضٌر  52495برلم  21191121، لٌد فى  111110111وهٌبة فتحى ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 لسم -وبٌع المشروبات الساخنة والباردة ، بجهة : ش السالم من الترعة المردومة 

عن طرح و  52531برلم  21191122، لٌد فى  111110111رد ، رأس ماله ،  نهى صالح دمحم ٌوسؾ  ، تاجر ف -  426

 لسم -محل  -االرضى  -رشدى  -ناصٌه شارع رشدى و عبدالحمٌد العبادى  11اٌشاربات و شنط حرٌمى ، بجهة : 

تورٌد عن  52494برلم  21191121، لٌد فى  211110111سوسن عوض سعٌد عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  427

 لسم -شمه  -الخامس  -ش عثمان بن عفان من ش منشا  7االجهزه الكهربائٌه واجهزه المعالجه ضد الحرٌك ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مخبز  52595برلم  21191124، لٌد فى  121110111رضا رزق محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

 لسم -ش الترعه المردومه الرمل محل  64افرنجى ، بجهة : 

عن  52612برلم  21191124، لٌد فى  511110111محمود ربٌع عبدالفتاح على عصفور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

التورٌدات فى مجال االدوات المكتبٌه وادوات منزلٌه ، بجهة : شارع سفن اب امام شركه فاركو بجوار مكتب الحرٌه للتخلٌص 

 لسم -الجمركى 

عن  52537برلم  21191122، لٌد فى  1111110111 امٌن البؽدادلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم محمود دمحم -  431

 لسم - 212شمه  -الثانى  -جناكلٌس  -ش ابولٌر  651تورٌدات صناعٌه و مماوالت و اداره المشروعات الصناعٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات  52599برلم  21191124، لٌد فى  251110111دمحم مصطفى السٌد الملٌجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 لسم -مواد ؼذائٌه و تعبئه و تؽلٌؾ مواد ؼذائٌه و تصدٌر ، بجهة : ش الرحاب المعموره 

عن مطعم  36753برلم  21191128، لٌد فى  111110111عمرو فرج ابو الحمد فرج على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 لسم -محل -الدور االرضى  -رشدى  -مشروع ستانلى برٌدج  -ستانلى  -طرٌك الجٌش  267ى و ش زكى بدو 2، بجهة : 

عن مطعم  36753برلم  21191128، لٌد فى  111110111عمرو فرج ابو الحمد فرج على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

ره واستؽالل المطاعم والكافٌترٌات وسمته التجارٌه / لسم المنتزه نشاطه / ادا -شارع احمد تٌسٌر العصافره بحرى  17، بجهة : 

 51111اوشن وراس ماله / 

عن بماله  52628برلم  21191127، لٌد فى  511110111احمد صبحى مرسى دمحم السماحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 18محل رلم  -الساحل الشمالى  51الكٌلو  -عامه ، بجهة : لرٌه مرالٌا الشمالٌه 

، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Gymnastics with Ahmed Saidجٌمناستٌن وٌز احمد سعٌد  -احمد دمحم احمد سعٌد  -  435

عن صاله جمباز بعد الحصول على الموافمات الالزمه من الجهات المعنٌه بهذا  52683برلم  21191129، لٌد فى  1111110111

 لسم -محل  -سٌدى بشر  -رمٌن برج الح -ش محمود صدلى  5الشأن ، بجهة : 

عن مكتب  52715برلم  21191131، لٌد فى  111110111اٌمن مهنى بشٌر اسخارون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 لسم -شمه  -االرضى  -الوردٌان  -نجع العرب  9خلؾ ش  15رحالت ، بجهة : 

عن مخبز  52722برلم  21191131، لٌد فى  121110111مصطفى عبدالحفٌظ دمحم مجلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  437

 لسم -محل  -الدور االرضى  -السٌوؾ  -ش جمٌله ابو حرٌد  -مٌدان المطافى  -افرنجى وحلوانى ، بجهة : عماره نجمه السٌوؾ 

عن  52513برلم  21191122، لٌد فى  111110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى شعبان دمحم مصطفى شرابى   -  438

 لسم -شمه  -ارضى  -العصافره لبلى  -من ش المعهد الدٌنى  31مكتب رحالت ، بجهة : ش 

عن بازار لبٌع  52543برلم  21191122، لٌد فى  121110111مختار مهران عثمان السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  439

 لسم-محل-عصافره لبلى-ابو خروؾ 31السجائر والحلوٌات ، بجهة : شارع 

عن بٌوتى  52551برلم  21191123، لٌد فى  111110111مروه مصطفى دمحم صفوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 لسم -( 1محل ) -طوسون  -مزلمان بجوار رخام المدٌنه المنوره  25من ش  11ش  4سنتر )كوافٌر( ، بجهة : 

عن تجاره لعب  52581برلم  21191124، لٌد فى  121110111احمد همام عبده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 لسم - 9مدخل رلم  -ش منٌره توفٌك  11,  9بالدور الرابع بالعمار  412االطفال ، بجهة : شمه 

عن تجاره  52536برلم  21191122، لٌد فى  511110111  روان محمود حنفى دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  442

 لسم-شارع امٌر البحر 28وتوزٌع وتصدٌر مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

برلم  21191124، لٌد فى  111110111محمود عادل عبدالجواد احمد )مكتبه عبد الجواد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 لسم -محل  -عبدالفتاح الصعٌدى السٌوؾ شماعه  عن مكتبه ، بجهة : برج االخالص ش 52592



 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

، لٌد فى  251110111احمد حسن ابراهٌم ابراهٌم المصٌفى ) المصٌفى مٌدٌكال للتصدٌر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

ق االول علوى فو -ش عبدالرحمن زهدى خلؾ لرٌه عبدالوهاب  42عن عموم التصدٌر ، بجهة :  52617برلم  21191127

 لسم -(3شمه ) -المٌزان 

عن ورلٌات  52615برلم  21191127، لٌد فى  111110111بطرس جبره جاد دانٌال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 لسم -محل  -ش الربٌع من ش بن الخطاب عصافره لبلى  11واكٌاس بالستٌن ) ماعدا جمٌع اعمال الطباعه ( ، بجهة : 

عن استٌراد  52617برلم  21191127، لٌد فى  5111110111وسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد السٌد دمحم ٌ -  446

 -الخامس  -ش الزبٌر بن العوام من ش سامى رؤوؾ  9، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره   19وتصدٌر فٌما عدا المجموعه 

 لسم - 512شمه 

عن مخبز ، بجهة :  52623برلم  21191127، لٌد فى  51110111 رافت خلؾ دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  447

 لسم -( ٌمٌن المدخل 6محل ) -االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -ش صالح الدٌن شعبان  16

عن  52651برلم  21191128، لٌد فى  111110111هٌثم عبدالفتاح محروس مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  448

االول  -البس العسكرٌه ( ، بجهة : ش متفرع من ش النبوى المهندس امام مستشفى الصدر المندره لبلى تصنٌع مالبس ) ماعدا الم

 لسم -شمه ٌسار المصعد  -علوى 

 21191128، لٌد فى  251110111دمحم ؼرٌب عبدالحكٌم محمود ضٌاء )ؼرٌب للتصدٌر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  449

 لسم -شمه  -السابه  -عصافره لبلى  -ش اسنا متفرع من ش عثمان بن عفان  13 عن تصدٌر ، بجهة : 52662برلم 

عن كوافٌر ، بجهة :  52645برلم  21191128، لٌد فى  311110111نادٌه حفٌظ جرش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 -شمه  -االول العلوى  -ى الخاصه كفر عبده امام مدرسه عطٌه الملٌج -ش حسن باشا طاهر و د/ بورجى  21بالعمار رلم  111

 لسم

عن  52677برلم  21191129، لٌد فى  121110111دراهم عبدالفتاح ابراهٌم شعبان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 لسم -ارضى  -العصافره لبلى  -اكتوبر  6ش  -خلؾ صٌدلٌه العصافره  3كوافٌر ، بجهة : 

عن  52638برلم  21191127، لٌد فى  121110111عٌسوى البناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدهللا الحسٌنى سهٌل -  452

 لسم - 8االرضى محل  -ش صفر باشا الجمرن  71بٌع مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

دٌم عن تم 52695برلم  21191131، لٌد فى  111110111عبد المنعم دمحم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 لسم-االزارٌطه-سوتٌر 31المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : خلؾ 

عن التصدٌر وتجاره  52435برلم  21191117، لٌد فى  251110111احمد لطٌؾ دمحم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 لسم -محل  -ش البٌطاش امام عماره عٌن شمس ش الطٌار  1االبواب ، بجهة : 

عن تصنٌع  52479برلم  21191121، لٌد فى  111110111رشاد مصطفى ابو ؼطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  455

 لسم -وتؽلٌؾ وتعبئه المنتجات الورلٌه ، بجهة : ش سعٌد الحلفاوى خلؾ مدرسه العجمى 

عن  52466برلم  21191121د فى ، لٌ 1111110111دمحم عبدالعزٌز عبدالمادر عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 لسم -شمه  -المبارى  218ش  15مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

، لٌد فى  1511110111عمر اشرؾ سمٌر سعد ابو ركبه )ابو ركبه لتورٌد االدوات الصحٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  457

-شمه-الدور االول-ابو سلٌمان-ارض المفتى الجدٌده 16شارع  24ه ، بجهة : عن تورٌد ادوات صحٌ 52481برلم  21191121

 لسم

عن تصنٌع وتعبئه  37878برلم  21191121، لٌد فى  511110111سعٌد دمحم السٌد عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  458

 لسم-المالحه-توفٌمى 12شارع حوض  17وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه ، بجهة : 



 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

عن تصنٌع وتعبئه  37878برلم  21191121، لٌد فى  511110111عٌد دمحم السٌد عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  س -  459

وتارٌخ -ونشاطه/مكتب توزٌع و تورٌد مواد ؼذائٌه-شمه -توفٌمى  12ش حوض  12وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه ، بجهة : عمار رلم 

 لسم-2118/1/15افتتاح المحل فى 

عن مكتب  52511برلم  21191122، لٌد فى  21110111بٌع عبدالمولى راجح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شرٌؾ ر -  461

 لسم -شمه  -االرضى  -رحالت ، بجهة : عزبه العراوه ش مسجد عمر بن الخطاب 

، لٌد فى  211110111  محمود سالمه احمد سالمه احمد )محمود سالمه للتورٌدات الكهربائٌه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  461

 لسم -شمه  -ش النصر  12عن مكتب تورٌدات كهربائٌه ، بجهة :  52576برلم  21191124

عن تجاره  52587برلم  21191124، لٌد فى  111110111ممدوح وصفى ولٌم شرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 لسم -محل  -امرٌه الع 2, 1مستلزمات انتاج حٌوانى ، بجهة : النهضه الفنجرى 

عن خردوات ، بجهة :  52611برلم  21191127، لٌد فى  111110111احمد السٌد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 لسم -محل  -الدور االرضى  -سوق الطباخٌن  21,  19,  17,  15

عن توزٌع و  52621برلم  21191127، لٌد فى  121110111اٌهاب احمد دمحم سالم النوبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

 لسم -شمه  -الثالث  - 21051شارع مسجد الفتح اكٌلو  18تورٌد المبٌدات و االسمده الزراعٌه ، بجهة : 

عن  52622برلم  21191127، لٌد فى  5111110111تامر انٌس بطرس مرلص بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

ش  9( ، بجهة :  6من المجموعه  36من الفمره  19وارات الحرٌمى واالستٌراد والتصدٌر ) ماعدا المجموعه بٌع وتجاره االكسس

 لسم -( 1محل ) -فٌكتورٌا  -جمال عبدالناصر 

 

عن معرض  52654برلم  21191128، لٌد فى  111110111كرٌم الزهرى شعبان رحال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 لسم -محل  -سٌدى بشر  -ش البكباشى العٌسوى  19بٌع سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن مكتب  52631برلم  21191127، لٌد فى  5111110111شٌماء اشرؾ احمد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  467

 لسم -شمه  -الخامس  -سٌدى بشر لبلى  -شارع هدى االسالم  126اصالح السفن و اصالح المعدات البحرٌه ، بجهة : 

عن مخبز  52681برلم  21191129، لٌد فى  121110111دمحم السٌد احمد عبد المولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  468

 لسم-امامى 2محل -ؼٌط العنب-2مدٌنه بشاٌر الخٌر  6شامى ، بجهة : بلون 

عن تجارة  52443برلم  21191117، لٌد فى  151110111احمد شعبان عبدالحمٌد سٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

 لسم -محل  -طرٌك اسكندرٌه الماهره بجوار المسجد الكبٌر  51السٌارات ، بجهة : لرٌة الجالء ن 

عن عطاره و  52411برلم  21191116، لٌد فى  31110111حسن كٌالنى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   فوزى -  471

 لسم -محل  -العصافره لبلى  -ش عبدالمنعم رٌاض  2عالفه ، بجهة : 

 عن تجاره 52431برلم  21191117، لٌد فى  111110111امل سعٌد عبدالعزٌز بصل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  471

 لسم -محل  -خط رشٌد الرئٌسى  -البطارٌات واالطارات ، بجهة : عزبه نشات من طرٌك الطابٌه 

عن مماوالت  52449برلم  21191121، لٌد فى  1111110111ٌاسر فراج عبدالفتاح فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  472

 1شمه رلم  -االول  -عمومٌه ، بجهة : ش المواتلٌه ابٌس 

عن لحوم مجمده  52471برلم  21191121، لٌد فى  121110111 سٌد عبدالفتاح سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  473

 لسم -محل  -وطٌور ، بجهة : ش السالم عبدالمادر بحرى السكه الحدٌد بجوار اورٌجٌنال للمالبس 

عن  52491برلم  21191121، لٌد فى  51111.111عمرو عبدالحكٌم حسن ابو طالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  474

 لسم -ش فرج عبدالمولى من الكوثر الهانوفٌل  9مماوالت نمل ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره مخلفات  52514برلم  21191122، لٌد فى  511110111اسالم دمحم دمحم دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  475

 سمل -محل  -ش لابو المالح  42السفن ، بجهة : 

عن تجاره عالفه و  52514برلم  21191121، لٌد فى  111110111ابراهٌم على حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

 لسم -محل  -كرموز  -ش راؼب باشا  75عطاره )تجزئه( ، بجهة : 

عن مماوالت  52524م برل 21191122، لٌد فى  1111110111مٌنا عزت توفٌك جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  477

 لسم -مكتب  -الدور االرضى  -جناكلٌس  -ش دمحم محى الدٌن عبده  29عامه و تورٌدات عامه فى مجال نشاط المماوالت ، بجهة : 

عن  52554برلم  21191123، لٌد فى  1111110111المرسى ابراهٌم سلٌمان العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  478

 شمه -ارضى  -خلؾ المسجد الكبٌر  -بجهة : النهضة العال الؽربٌه بالشارع الرئٌسى مماوالت عامه ، 

عن مخبز شامى ،  52561برلم  21191123، لٌد فى  111110111احمد مصطفى دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  479

 لسم -محل  -االرضى  -متفرع من ش جمٌله ابو حرٌد  6العواٌد ش  47بجهة : 

عن تجاره فحم ،  52582برلم  21191124، لٌد فى  111110111دمحم حسنى دمحم حسنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 لسم -مخزن  -عزبه محسن الكبرى  -ارض فرحات خلؾ لهوه المالح  2بجهة : ش 

عن بٌع ادوات  52549برلم  21191123، لٌد فى  111110111ماٌكل كمٌل نجٌب عطاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 لسم - 4محل  -رشدى  -ش المس مٌخائٌل ابادٌر  5مكتبٌه ، بجهة : 

عن مشؽل  52591برلم  21191124، لٌد فى  111110111احمد رمضان هالل صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

 لسم -ل شارع بعد مسجد عباد الرحمن مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع رسالن الرئٌسى او

برلم  21191128، لٌد فى  1111110111هانى دمحم ابو الٌزٌد على ) ابو الٌزٌد للمماوالت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  483

 -حل م -الثانى علوى  -طرٌك الحرٌه برج سراٌا رشدى 456عن مماوالت و تورٌدات عمومٌه فى مجال النشاط ، بجهة :  52644

 لسم

عن كوافٌر  52667برلم  21191128، لٌد فى  111110111بوسى مٌنا ابراهٌم عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  484

 لسم - 2محل رلم  -االرضى  -حرٌمى ، بجهة : ناصٌه ش رشاد شفٌك مع ش الفنان دمحم عثمان السٌوؾ 

عن تورٌدات  52636برلم  21191127، لٌد فى  511110111اله ،  محمود دمحم دمحم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس م -  485

ش احمد  181المصانع والمعادن والبطارٌات المستعمله والرصاص وخدمات النمل بسٌارات الؽٌر )ما عدا تورٌد العماله( ، بجهة : 

 لسم - 6شمه رلم  -الثانى  -شولى رشدى 

عن مماوالت نمل  52661برلم  21191128، لٌد فى  1111110111ه ،  بٌتر امٌل سعد فرج  ، تاجر فرد ، رأس مال -  486

 لسم -ؼرفه من شمه  -بشارع على ناصٌه صٌدلٌه الفحام  45لحساب الؽٌر ، بجهة : العامرٌه السفن اب شارع 

ٌدلٌه ، عن ص 52693برلم  21191131، لٌد فى  51110111عمرو موسى فتح هللا كساب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  487

 لسم -محل  -االرضى  -ش عمل باشا بجوار مسجد الصابرٌن سٌدى بشر لبلى  594بجهة : 

عن  52711برلم  21191131، لٌد فى  511110111وائل فاروق محمود دمحم ذهنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  488

 لسم -محل  -مٌامى  -عبدالناصر مٌامى من ش جمال  57مكرر ش  1تورٌدات ؼذائٌه واداره كافٌترٌات ، بجهة : 

عن محل  52513برلم  21191121، لٌد فى  111110111احمد دمحم عبدالمعطى دمحم ناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  489

 لسم -محل  -الفلكى  -الملن 16حالد بن الولٌد متفرع من  5بٌع مستحضرات تجمٌل ، بجهة : 

عن االستثمار  52511برلم  21191122، لٌد فى  1111110111ر فرد ، رأس ماله ،  رامى فرج ابراهٌم فرج  ، تاج -  491

 لسم -االدارى  413شمه -ش المشٌر احمد اسماعٌل  11العمارى واداره المشروعات العمارٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  52532برلم  21191122، لٌد فى  1111110111اسالم عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 لسم -( 2شمه ) -السادس  -السٌوؾ شماعه  -ش ادٌب معمد  1مماوالت عمومٌه و تورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

عن  52553برلم  21191123، لٌد فى  1111110111محمود دمحم محمود جمعه روتان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  492

 لسم -شمه  -الدولى اعلى محل البارون للسٌرامٌن  45ل برى داخلى ، بجهة : ش مماوالت عامه و خدمات نمل و نم

برلم  21191121، لٌد فى  111110111هاجر اشرؾ احمد عمر رمضان )هاجر للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  493

 لسم -محل  -رمل ثان  -ش سعد بن معاذ الملعه  11عن مكتب رحالت ، بجهة :  52518

عن مطعم )تٌن  52581برلم  21191124، لٌد فى  511110111امٌره محمود دمحم ابومندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  494

 لسم -( 21محل رلم ) -سموحه  -ماٌو ابراج السراٌا امام جرٌن بالزا  14اواى( ، بجهة : ش 

عن ورشه  52557برلم  21191123، لٌد فى  251110111دمحم فاروق عبده اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  495

 -محل  -مالبس جاهزه ماعدا المالبس العسكرٌه ، بجهة : ش الخلفاء الراشٌدٌن متفرع من الهانوفٌل الرئٌسى بجوار مسجد التوحٌد 

 لسم

عن بوفٌه ،  52583برلم  21191124، لٌد فى  121110111س  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جاكلٌن فهٌم اسرائٌل جرج -  496

 لسم -العصافره بحرى  -ش دمحم عوض هللا خلؾ ش جاد الشارع الجانبى  41بجهة : 

عن بٌع  52614برلم  21191127، لٌد فى  121110111ابراهٌم السٌد السٌد صالح ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  497

 لسم -( 3محل ) -اسمان ، بجهة : ش عشرٌن بجوار كشرى الحرمٌن ابو سلٌمان 

عن تجاره  52588برلم  21191124، لٌد فى  511110111محمود حامد زكى على ابوالعطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  498

الدور االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -زٌن العابدٌن ش على بن  44و تورٌد مستلزمات طبٌه )ما عدا االدوٌه و مكوناتها( ، بجهة : 

 لسم -محل  -

عن تورٌدات  52643برلم  21191128، لٌد فى  111110111احمد على حسن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  499

 لسم -محل  -ش جهٌنه ثانى ش ٌمٌن ثانى عماره ٌمٌن  22كهربائٌه ، بجهة : طرٌك اسكندرٌه مطروح ن 

عن مكتب تورٌدات  52663برلم  21191128، لٌد فى  311110111دمحم دمحم عبدالظاهر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 لسم -شمه ٌمٌن مدخل العمار  -االرضى  -باكوس  -ش المومٌه العربٌه  184منتجات جلدٌه )احذٌه و شنط حرٌمى( ، بجهة : 

عن كوافٌر ،  52669برلم  21191128، لٌد فى  11110111ر فرد ، رأس ماله ،  شرٌؾ رضا عبدالمادر محمود  ، تاج -  511

 لسم -محل  -ش فؤاد ابراهٌم جرجس الفٌزون سابما  46بجهة : 

عن تورٌد و تبرٌد و  52676برلم  21191129، لٌد فى  111110111دمحم محمود على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 لسم -لطعه ارض  -ه ، بجهة : عزبه ابراهٌم صالح نجع رسالن خلؾ فرن عطاهللا بٌع الفاكهه بالتجزئ

عن  52679برلم  21191129، لٌد فى  111110111ٌحٌى دمحم صبحى عبد الستار عطوٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 لسم-سموحه-المضاه تمسٌم 314شارع  33-2تجهٌز وبٌع مشروبات ساخنه وبارده ومأكوالت ، بجهة : محل رلم 

عن بٌع  52487برلم  21191121، لٌد فى  111110111صابر جاد صابر جاد الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 لسم -ش لرة العٌن الوردٌان  51بطارٌات ، بجهة : 

عن تاجٌر  52485م برل 21191121، لٌد فى  1111110111مرعى مصطفى حامد وافى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 لسم - 26شمه  -العاشر علوى  -شارع مسجد على بن المصرى  7و9المعدات الثمٌله ، بجهة : 

برلم  21191121، لٌد فى  51110111عزه فتحى عباس عٌسوى )العٌسوى للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 لسم -شمه  -الدور الرابع  -الهانوفٌل لبلى  - مساكن طلعت مصطفى 7بلون  4عن مكتب رحالت ، بجهة :  52483



 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

،  2111110111دمحم متولى عبدالفتاح ربٌع ) مكتب الربٌع للمماوالت والتركٌبات المعدنٌه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

ش  1نشاط ، بجهة : عن مماوالت وتركٌبات معدنٌه واختبارات مٌكانٌكٌه وتورٌدات فى مجال ال 52516برلم  21191122لٌد فى 

 لسم - 8شمه رلم  -الثانى  -مٌامى  -سٌدى بشر  -مصطفى نجٌب 

عن مكتب  52551برلم  21191123، لٌد فى  1111110111ارسانى سلٌمان عبٌد جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 لسم -مكتب  -سان استفانو  -ش تنظٌم عزٌز باشا كحٌل  6دٌكور ، بجهة : 

عن تجهٌز  52552برلم  21191123، لٌد فى  111110111ٌم دمحم السعٌد حسن الحدٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كر -  519

 لسم - 1محل رلم  -ش ابن شعبه  32وطهى وبٌع ماكوالت وسندوتشات ، بجهة : 

ش  6عن كوافٌر ، بجهة :  52539برلم  21191122، لٌد فى  111110111بان واثك كرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 لسم -محل  -برج االدهم  -ونجت  -بولكلى  -ابراهٌم راجى 

عن مماوالت  52585برلم  21191124، لٌد فى  1111110111دمحم عبدالعزٌز عٌد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 لسم -محل  -ى ارض تٌجر ش من ش عزبه البحر العموم3عمومٌه مع جهات ملزمه بالخصم واالضافه ، بجهة : 

عن بماله ، بجهة :  52612برلم  21191127، لٌد فى  211110111عطٌه عطٌه دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 لسم -محل  -نجع ابو بسٌسه بجوار فرن ابو بسٌسه و مسجد السالم امام الترعه 

عن مكتب  52625برلم  21191127، لٌد فى  511110111أس ماله ،  نادر سٌد احمد دمحم احمد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، ر -  513

 لسم -شمه  -السابع  -ش عبدالهادى الجزار متفرع من ش على هٌبه سٌدى بشر  2عموم التصدٌر ، بجهة : 

زٌع عن تو 52624برلم  21191127، لٌد فى  121110111احمد عبدهللا عبدالسالم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 لسم -مكتب  -الرابع  -اكتوبر  -النخٌل  59/  14ش  9وتورٌد المبٌدات واالسمده الزراعٌه ، بجهة : 

عن مكتب  52639برلم  21191127، لٌد فى  21110111هناء عبد الجواد فهمى عبد المجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 لسم-مكتب-خورشٌد البحرٌه-ل العمومىشارع اسامه بن زٌد من شارع النخ 28رحالت ، بجهة : 

عن كافٌترٌا ،  21935برلم  21191127، لٌد فى  111110111حسن ابراهٌم دمحم الؽنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 لسم-بجهة : نادى سموحه الرٌاضى

عن كافٌترٌا ،  21935برلم  21191127، لٌد فى  111110111حسن ابراهٌم دمحم الؽنام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

ونشاطه/ وتحضٌر وطهى وبٌع المأكوالت واداره كافٌترٌات ومطاعم بالنوادى الرٌاضٌه -فٌكتورٌا  -ش سٌباوٌه  27بجهة : 

 - 2115/9/7وتارٌخ افتتاح المحل فى -والموالت التجارٌه

عن نمل برى  52659برلم  21191128، لٌد فى  5111110111دمحم بٌومى دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

ش النصر  23( ، بجهة :  6من المجموعه  36و الفمره 19و شحن بحرى و خدمات جمركٌه و استٌراد و تصدٌر) ماعدا المجموعه 

 لسم - 1114مكتب رلم  -العاشر  -المنشٌه  -

عن تصنٌع  52657برلم  21191128، لٌد فى  111110111محمود دمحم عبدهللا احمد ثابت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

 لسم -محل  -الدور االرضى  -ابٌس الثانٌه ش المعهد الدٌنى  -اكتوبر  6رفائع موبٌلٌات ، بجهة : ش 

عن  52642برلم  21191128، لٌد فى  111110111ابراهٌم صالح ابراهٌم حموده فرؼلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 لسم -( 2محل ) -العجمى  -البٌطاش  -شروبات ساخنه و بارده ، بجهة : شهر العسل بجوار زهران ماركت تمدٌم م

عن مالبس  52678برلم  21191129، لٌد فى  111110111محبه ناجى مشرلى عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 لسم -محل  -حاره المناشى  1جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن مطعم ، بجهة :  52681برلم  21191129، لٌد فى  511110111ولٌد سعٌد احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 لسم -الزهور الحضره الجدٌده  2عمار رلم  2محل تجارى رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  52691برلم  21191131، لٌد فى  1111110111دمحم احمد دمحم مرسى زاهر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 -خلؾ عبدالمنعم وخلؾ ش الصالحه الهانوفٌل  28عمومٌه متكامله مع جهات ملزمه بالخصم وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

 لسم -شمه ٌمٌن السلم -الخامس 

عن بٌع سجائر و  52684برلم  21191129، لٌد فى  51110111منٌر حسنى حنٌن ؼطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 لسم -( 2محل ) -محرم بن  -ش دمحم نصحى  37حلوٌات ، بجهة : 

عن  52411برلم  21191116، لٌد فى  1111110111احمد عصام ابراهٌم حسن شرؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

اسكوت  16( بشارع جامع الحاج سنبل من ش 1مماوالت عامه مع الجهات الملزمه بالخصم واالضافه ، بجهة : برج اللوتس )

 لسم -( 9شمه ) -الخامس  -الراس السوداء 

،  211110111  رامى جمال عبدالحمٌد دمحم محمود )رامى جمال للتورٌدات الصناعٌه والطبٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  526

عن تورٌدات صناعٌة ومستلزمات اجهزة وؼازات طبٌة ) ماعدا االدوٌة ومكوناتها ( ، بجهة :  52417برلم  21191116لٌد فى 

 لسم -البٌطاش  -ش الصفا متفرع من ش الحنفٌة

عن تجاره  52411برلم  21191116، لٌد فى  111110111سعاد دمحم عبدهللا شرؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  527

 لسم -محل  -المنشٌه  -ش سنان  2الخردوات ، بجهة : 

عن مكتب  52448برلم  21191121، لٌد فى  121110111تامر جمال تامر عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

 لسم -( 1حجره رلم ) -الدور االول علوى  -خورشٌد  -رحالت ، بجهة : ش الرحمه بجوار مسجد عمر بن الخطاب 

عن  52473برلم  21191121، لٌد فى  121110111دمحم ٌاسٌن محمود عطٌه شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  529

 -الثانى  -المنشٌه  -ش الصحافه 1مالبس( ما عدا المالبس العسكرٌه ، بجهة :  -ادوات نظافه  -تورٌدات فى مجال )مواد ؼذائٌه 

 لسم -( 1مكتب)

عن  52471برلم  21191121، لٌد فى  511110111سٌد احمد شحاته ابو شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دٌنا ال -  531

 لسم-1شمه -االول علوى-فلمنج-شارع مصطفى كامل فٌكتورٌا 6تجاره وبٌع وتورٌد العاب اطفال ، بجهة : 

عن بٌع وتحضٌر  52516برلم  21191121، لٌد فى  71110111سامٌة على منصور على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 لسم -ش امٌن خٌرت الؽندور متفرع من ش جمال عبدالناصر ٌمٌن مدخل العمار مٌامى  31الماكوالت وطهٌها ، بجهة : 

عن  52492برلم  21191121، لٌد فى  111110111مصطفى خمٌس فؤاد عبدالعزٌز شرؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 لسم -محل  -المعموره البلد  -والمالبس )ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مدرسه المنار  تجاره االلمشه

عن بٌع  52525برلم  21191122، لٌد فى  111110111شرٌؾ احمد عبدالعزٌز محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 لسم -ل مح-سٌدى جابر  -ش المشٌر احمد اسماعٌل  46ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

عن تورٌد و  52571برلم  21191123، لٌد فى  511110111امٌر عبدالفتاح دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  -ش ملن حفنى  219تجهٌز و توزٌع االكٌاس البالستٌن )ما عدا جمٌع اعمال الطباعه( ، بجهة : 

عن ورشه  52548برلم  21191123، لٌد فى  111110111ٌارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌن محمود احمد االب -  535

 لسم -ش الشٌخ عبدالحلٌم المندره لبلى محل  21تشؽٌل اخشاب ، بجهة : 

عن خدمات  52615برلم  21191127، لٌد فى  111110111توفٌك السٌد دمحم توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 لسم -ؼرفتٌن من الشمه  -الدور االول  -ش محمود سالمه  24فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء ( ، بجهة : لٌموزٌن )

عن ورشه  52593برلم  21191124، لٌد فى  1511110111وداد السٌد معوض السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  537

 لسم -محل  -لدور االرضى ا -( ارض صالح عٌد من ش احمد ابوسلٌمان 1حداده ، بجهة : ش رلم )



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع  52631برلم  21191127، لٌد فى  1111110111السٌد عٌد السٌد دمحم خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  538

 لسم -محل  -ش االكرام من ش ابو ٌوسؾ المدٌم  16مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن تورٌد  52646برلم  21191128، لٌد فى  251110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد عبدالرحمن دمحم على   -  539

 لسم -السٌوؾ شماعه  -ادوات كهربائٌه جمله ، بجهة : برج االتحاد ش عبدالفتاح الشعشاعى 

برلم  21191128، لٌد فى  511110111ابراهٌم احمد عدوى ؼالى )العدوى لتجاره البوٌات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 لسم -محل  -عن تجاره البوٌات ، بجهة : ش البتروكٌماوٌات ٌسار بجوار مصنع لطفى السٌد بجوار كافٌترٌا صابر  52651

، لٌد فى  111110111احمد صالح سلٌمان دمحم جمال الدٌن )صٌدلٌه د/ احمد صالح سلٌمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 لسم -محل  -السٌوؾ خلؾ البرٌد  -ن صٌدلٌه ، بجهة : ش عزٌز انطوان ع 52671برلم  21191128

عن عموم  52686برلم  21191129، لٌد فى  1111110111حمدى مصطفى مسعود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 لسم -محل  -العصافره لبلى  -امام مدرسه عرامه  31من ش  11التصدٌر و المماوالت ، بجهة : 

عن  52713برلم  21191131، لٌد فى  1111110111امٌر صالح اسعد محى الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

 -االرضى  -اول ش المعسكر من ش الزراعٌٌن  -طرٌك اسكندرٌه مطروح  2105مماوالت و تجاره الحدٌد و االسمنت ، بجهة : ن

 لسم -شمه 

عن بٌع  52713برلم  21191131، لٌد فى  111110111رد ، رأس ماله ،  شرٌؾ دمحم حسن سٌؾ عباس  ، تاجر ف -  544

 لسم -( 3محل ) -االرضى  -ابو لٌر  -ش الظاهر بٌبرس  32ساعات ومٌاه ؼازٌة ومكتبة ، بجهة : 

عن  52577برلم  21191124، لٌد فى  121110111حسام فؤاد عبدالهادى عطٌه هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

 لسم - 415شمه  -الدور الرابع  -ش منٌره توفٌك  11,  9ردوات ، بجهة : خ

عن  52611برلم  21191127، لٌد فى  251110111مصطفى دمحم نجٌب دمحم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 لسم -ش الحى البٌطاش  18مصنع احذٌه ، بجهة : 

عن بٌع  52621برلم  21191127، لٌد فى  111110111ار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل دمحم دمحم عبدالوهاب عبدالست -  547

 لسم -شمه  -ش البكباشى العٌسوى سٌدى بشر بحرى  38فالتر مٌاه ، بجهة : 

عن بٌع  52586برلم  21191124، لٌد فى  511110111صابر احمد صالح دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  548

 لسم -محل  -الفلكى  11ش  -جهة : بجوار مسجد الفتح شباشب ، ب

، لٌد فى  5111110111روجٌنا نادر لطٌؾ رٌاض جرجس )روجٌنا لالستٌراد والتصدٌر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  549

ش لنال  227، بجهة :  6من المجموعه  36والفمره  19عن عموم استٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعه  52641برلم  21191128

 لسم -السوٌس 

عن تورٌد  52655برلم  21191128، لٌد فى  111110111مصطفى دمحم ابراهٌم على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

-عماله منزلٌه مدربه داخل جمهورٌة مصر العربٌه ، بجهة : مول االحمدى التجارى الحى السكنى الثالث مجتمع محلى خامس 

 لسم -( 12ل رلم )مح -الثانى علوى 

عن  52666برلم  21191128، لٌد فى  251110111نعمه عبدالرازق عبدالرحمن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 لسم -شمه  -االول علوى  -عموم التصدٌر ، بجهة : ش جمعه مفتاح جوار مسجد جمعه مفتاح ابو ٌوسؾ 

عن بٌع  52656برلم  21191128، لٌد فى  111110111رد ، رأس ماله ،  ٌاسر محمود السٌد محمود مختار  ، تاجر ف -  552

 لسم -محل  -االرضى  -الوردٌان  -ش االمان  99فالتر مٌاه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  52691برلم  21191131، لٌد فى  111110111هبه راشد ابو المعاطى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  553

االرضى  -تنظٌم ترعه المحمودٌه  138التورٌدات العامه فى مجال المواد الؽذائٌه وتعبئه وتؽلٌؾ وخدمات النظافه العامه ، بجهة : 

 لسم -شمه -

عن لطع ؼٌار  52217برلم  21191117، لٌد فى  111110111تمام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد شفٌك محمود  -  554

 لسم - 6محل  -سٌارات ، بجهة : عمارات راؼبكو تماطع االمٌر لؤلؤ مع ش ابن مرداس 

عن مكتب  25117برلم  21191111، لٌد فى  1111110111تامر دمحم دمحم ابو ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

 لسم - 14شمة  -الثالث عشر  -الؾ حارة علممة  1111مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

 52123برلم  21191111، لٌد فى  251110111شٌماء دمحم الوجٌه راؼب ابراهٌم ابورٌشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

محل  - 15بجوار الصرؾ الصحى خلؾ بلون  -ٌل عن تورٌد خضار و فاكهه ، بجهة : مساكن االى جى كاب شارع سوق الهانوف

 لسم -

عن صٌانه  52141برلم  21191111، لٌد فى  111110111احمد احمد عبدالطٌؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  557

 -ثابت لبلى طرٌك اسكندرٌه مطروح عماره ادهم عبدالممصود وفٌلٌب  2105الكترونٌات وتصدٌر ، بجهة : ش صٌدلٌه اودٌكا ن 

 لسم -محل  -ارضى 

، لٌد فى  111110111عبٌد لتجاره البوٌات والحداٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -ناجى عبٌد عبدالسمٌع عبدالمجٌد  -  558

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -عن تجاره بوٌات وحداٌد ، بجهة : ش عمر بن الخطاب متفرع من ش الجمعٌه  52144برلم  21191111

عن معرض  52158برلم  21191112، لٌد فى  111110111 رمضان دمحم ابورٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  559

 لسم -ش طرٌك اسكندرٌه مطروح امام محل ابو حجاج للمشوٌات محل  2مطابخ ابواب وشبابٌن ، بجهة : 

عن مكتب  52177برلم  21191112ٌد فى ، ل 511110111احمد عبدالحمٌد دمحم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 -االول علوى  -العصافره بحرى  -( 1عماره ) -خدمات توصٌل طلبات للمنازل ، بجهة : ش محمود جمعه مع جمال عبدالناصر 

 لسم - 116شمه 

ن تورٌدات ع 52181برلم  21191112، لٌد فى  111110111تامر محمود عبدالهادى واعر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 لسم -محل  -عمومٌه للمواد الؽذائٌه ، بجهة : الزواٌده ش السوق بجوار لهوه السالم 

عن رفع  52195برلم  21191113، لٌد فى  111110111طاهردمحم سالمه فتح هللا عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 لسم -شمه  -االرضى  -لصٌاد مخلفات الفنادق ، بجهة : طرٌك الطابٌه خط رشٌد بجوار مكتبه ا

عن تجارة و  52224برلم  21191117، لٌد فى  211110111كرٌمه شاكر دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

 لسم -محل  -توزٌع مواد ؼذائٌه بالجمله ، بجهة : ش بدر عبدالسالم متفرع من ش خٌرهللا الهانوفٌل 

عن بمالة ، بجهة :  52238برلم  21191118، لٌد فى  51110111دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالعال دمحم عبدالعال -  564

 لسم -الوردٌان  -ش ام السلطان  45

عن مكتب  52315برلم  21191113، لٌد فى  51110111دمحم السٌد على السٌد حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 لسم -شمه  -ارضى  -خط رشٌد  -لطابٌها -ش الجامع  5رحالت ، بجهة : 

عن  52311برلم  21191113، لٌد فى  2111110111ولٌد محمود ابو النصر على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 لسم -( 22شمه ) -الخامس علوى  -الهانوفٌل  -العجمى  -التخلٌص الجمركى ، بجهة : ش الفردى 

عن عالفه ، بجهة :  52322برلم  21191113، لٌد فى  51110111رد ، رأس ماله ،  عالء فؤاد رجب على  ، تاجر ف -  567

 لسم -محل ٌمٌن مدخل العمار -سٌدى بشر لبلى  -ش الشافعى متفرع من ش الماهره  15

ت ، عن مكتب رحال 52327برلم  21191113، لٌد فى  121110111دمحم فؤاد احمد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  568

 لسم -بجهة : ابٌس الثامنه باب العبٌد كوبرى الكابتن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه  52351برلم  21191114، لٌد فى  511110111سامى نصحى سلٌمان بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  569

 لسم -محل  -الومٌتال ، بجهة : نهاٌه ش زمزم من طرٌك اسكندرٌه مطروح امام جزاره صالح 

عن مطحن حبوب  52365برلم  21191115، لٌد فى  121110111عبدهللا لانوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امال دمحم  -  571

 لسم -محل  -)ؼالل( ، بجهة : اول ش ٌمٌن بعد مزلمان السكه الحدٌد خورشٌد المبلٌه 

عن مطعم  52382برلم  21191115، لٌد فى  111110111السٌد على السٌد على الحواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

 لسم-( 5محل رلم ) -وكافٌترٌا ، بجهة : برج الٌاسمٌن أ ش مسجد االصدلاء سموحه 

عن تورٌد  52395برلم  21191116، لٌد فى  111110111احمد فاروق احمد عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  572

 لسم -شمه  -الدور االول علوى  -الدخٌله الجبل  -زٌوت سٌارات ، بجهة : ش احمد الصباغ 

عن تورٌد  52428برلم  21191117، لٌد فى  511110111دمحم عبدالحمٌد عبدالمجٌد الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  573

 لسم - 511شمه  -السٌوؾ شماعه  -ش مصطفى كامل المدٌنه الفرنسٌه  2رخام صناعى واكرٌلٌن ، بجهة : 

عن مكتب  52474برلم  21191121، لٌد فى  111110111ض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مٌنا عوض زكى عو -  574

 لسم-محل-شارع نور االسالم من احمد ابو سلٌمان 18رحالت ، بجهة : 

عن  52526برلم  21191122، لٌد فى  1111110111محمود عبدالباسط احمد عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  575

 لسم -محل  -ٌه وتورٌدات مٌكانٌكٌه ، بجهة : عزبه الخمسمائه متفرع من الشارع العمومى مماوالت عموم

برلم  21191123، لٌد فى  1111110111كرم ناجح صبحى حبٌب )كرم ناجح للمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  576

 لسم -شمه  -الزواٌده  -بن الولٌد ش خالد  31عن مماوالت مع جهات ملزمه بالخصم و االضافه ، بجهة :  52558

عن مماوالت  52598برلم  21191124، لٌد فى  1111110111ممدوح سمٌر جبر جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  577

 لسم -شمه  -ش مسجد عباد الرحمن العصافره لبلى  26عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

عن تجاره مواد  52545برلم  21191123، لٌد فى  51110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    خالد على دمحم ابراهٌم خضر -  578

 لسم -محل  -ش الكواشى  38ؼذائٌه ، بجهة : 

عن بمالة عامة  52578برلم  21191124، لٌد فى  111110111سعاد حسٌن دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  579

 لسم -طوسون  -مستشارٌن  25ش  9والبان ومٌاه ؼازٌة ، بجهة : 

عن عموم  52661برلم  21191128، لٌد فى  121110111حسٌن جاد اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

التركٌبات المعمارٌه والتورٌدات المعمارٌه ، بجهة : بلون ج مساكن تحت النخل امام معسكرات الشباب الدور االرضى محل رلم 

 لسم -ابولٌر  12

عن مكتب  52687برلم  21191129، لٌد فى  111110111دمحم السٌد دمحم ابوضٌؾ ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

مكتب  -االول علوى  -الرابعه الناصرٌه  -بٌع مالبس بالجمله )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع خفاجه من ش عماد بدر 

 لسم -

عن بٌع  52696برلم  21191131، لٌد فى  511110111رامى دمحم ابراهٌم احمد عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

 -الدور الثانى  -حجر النواتٌه  -جانوتى  -مستلزمات واجهزه طبٌه والتجاره والتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : نزله الحلوانى 

 لسم -شمه

عن بوفٌه ،  47596برلم  21191131، لٌد فى  51110111مود مصطفى دراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسام دمحم مح -  583

 لسم -محل  -ش مصطفى ابوهٌؾ سابا باشا  38بجهة : 

عن بوفٌه ،  47596برلم  21191131، لٌد فى  51110111حسام دمحم محمود مصطفى دراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  584

المنتزه / نشاطه)اداره كافٌترٌات -الثالث عشر مكتب ٌسار الصاعد -عمرو النجومى المندره سٌدى بشر بحرى  ش11بجهة : 

 ( وسمته/بالن هورس111111ومطاعم(وراس ماله )



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  52711برلم  21191131، لٌد فى  121110111محمود جمال الدٌن عجمى خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  585

 لسم -العصافره بحرى  -ش بلهارس  2 خردوات ، بجهة :

عن عالفه ، بجهة :  52138برلم  21191111، لٌد فى  111110111دمحم بٌومى احمد حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

 لسم -محل  -ش دمحم عبدالعال الطابٌه  3

عن بماله  52731برلم  21191131لٌد فى ،  111110111حماده ابوالمكارم الفولى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  587

 لسم -محل  -شارع العبور تماطع مع شارع سوهاج   41جافه ، بجهة : 

عن مطعم  52154برلم  21191112، لٌد فى  21110111كامل ابوزٌد ابراهٌم خشٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  588

 لسم -محل  -راهٌم مأكوالت خفٌفه ، بجهة : ش د سامى رؤوؾ من شارع اسكندر اب

عن بٌع  52179برلم  21191112، لٌد فى  111110111اسماء عبدالؽنى ابوالحسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  589

 لسم -محل  -اكتوبر بجوار سوبر ماركت هرٌدى  6ش  21لحوم مجمده و دواجن ، بجهة : ن 

 52182برلم  21191112، لٌد فى  111110111رد ، رأس ماله ،  عبدالحمٌد صبحى عبدالحمٌد عبدالرازق  ، تاجر ف -  591

 لسم -شمه -االول  -ابوٌوسؾ بجوار ورشه الدوكو  18عن مكتب رحالت ، بجهة : ش لباء ن 

عن تورٌد مالبس  52188برلم  21191113، لٌد فى  111110111دمحم عبدالمادر دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  591

 لسم -شمه  -االول  -ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عزبة فرعون ش انس ابن مالن لبل االخر جاهزه ) 

 52214برلم  21191117، لٌد فى  1111110111دمحم مصطفى السٌد عبد العال ابو الدهب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  592

 لسم-محل-الفلكى 16ناصر من شارع شارع جمال عبد ال 9عن مكتب رحالت واستثمار عمارى ، بجهة : 

برلم  21191113، لٌد فى  211110111دمحم طارق دمحم رزق )رزق لتورٌد االسمنت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  593

عن مكتب تورٌد وتوزٌع وبٌع االسمنت ، بجهة : الدخٌله الجبل ش ابوبكر الصدٌك عماره بملن توحٌد عفٌفى عبدهللا بجوار  52211

 لسم -مكتب  -ز عبدالنعٌم ارض مٌدان مخب

عن  52216برلم  21191117، لٌد فى  111110111اسراء عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  594

 لسم -شمه  -االول  -لوران  -ش دمحم البال  11تورٌد مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن  52265برلم  21191119، لٌد فى  1111110111رد ، رأس ماله ،  دمحم فوزى عبداللطٌؾ عبدهللا  ، تاجر ف -  595

 لسم -محل  -الحضره الجدٌده  -مماوالت عمومٌه و تورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : ش لنال المحمودٌه حى المهندسٌن 

عن بٌع  52312برلم  21191111، لٌد فى  11110111صموئٌل زكى عسال اٌوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  596

 لسم-محل-الدور االرضى-سٌدى بشر بحرى-شارع دمحم حسٌن متفرع من شارع خالد بن الولٌد 1خردوات ، بجهة : 

برلم  21191119، لٌد فى  111110111سالم عبده محمود زٌدان )سالم زٌدان للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  597

 لسم -محل  -عزبه الموظفٌن  -بدالعزٌز امام سوبر ماركت الرضا عن مكتب رحالت ، بجهة : ش عمر بن ع 52272

عن تورٌدات صناعٌه  52292برلم  21191111، لٌد فى  51110111احمد دمحم دمحم ابوالؽٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  598

 لسم -محل  -الوردٌان  -، بجهة : نجع العرب الؽربى خلؾ شركه اسو 

عن بٌع مالبس  52287برلم  21191111، لٌد فى  11110111لٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعد راضى دمحم س -  599

 لسم - 2,1محالت ارلام  -الدور االرضى  -باكوس  -ش خماروٌه  27جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن مكتب  52352برلم  21191114د فى ، لٌ 111110111امٌر سعٌد دمحم طه النونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 لسم -شارع المواسٌر بجوار شركة مساهمة البحٌرة  9رحالت ، بجهة : 

عن صٌدلٌه  52383برلم  21191115، لٌد فى  111110111السعٌد عصام زكرٌا عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 لسم -ش عبدالسالم عارؾ فٌكتورٌا  356، بجهة : خلؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب رحالت ،  52391برلم  21191115، لٌد فى  511110111احمد دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 لسم-شمه-الثالث-شارع كنانه ؼربال 7بجهة : 

ن عن خدمات لٌموزٌ 52413برلم  21191116، لٌد فى  111110111اسالم دمحم فهمى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 لسم -شمه  -سٌدى بشر بحرى  -)فٌما عدا شمال و جنوب سٌناء( و تورٌدات السٌارات ، بجهة : ش دمحم نجٌب اعلى لهوه الحسٌن 

عن ورشه  52431برلم  21191117، لٌد فى  251110111اٌلٌا ؼطاس طانٌوس شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 لسم -محل  -الدور االرضى  -سٌدى بشر لبلى  -لصر االمراء  -ش ارض الفضالى  24الومٌتال ، بجهة : 

عن مكتب  52446برلم  21191117، لٌد فى  111110111ولٌد على عبدالمولى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 لسم -شمه  -االول -ش حافظ حسنٌن  87رحالت ، بجهة : 

عن مماوالت  52453برلم  21191121، لٌد فى  1111110111أس ماله ،  احمد دمحم نور البٌلى عكر  ، تاجر فرد ، ر -  616

 لسم -مكتب  -مندره لبلى  -ش حسن الشاذلى متفرع من النبوى المهندس 12وتورٌدات هندسٌه ، بجهة : 

انه عن صٌ 52476برلم  21191121، لٌد فى  111110111محمود امٌن محمود عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  617

 لسم -سٌارات ، بجهة : ش عبدالحلٌم متولى من الشارع العمومً عزبه محسن الكبرى محل 

عن  52481برلم  21191121، لٌد فى  121110111هبه حمدان عبدالحمٌد محمود سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

 لسم -محل  -االرضى  الدور -خورشٌد -ش ابوبكر الصدٌك من ش الرحمه  12مكتب رحالت ، بجهة : 

عن تورٌد  52521برلم  21191122، لٌد فى  5111110111حسن شعبان بهرام المناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

( ، بجهة : ن  6من المجموعه  36والفمره  19مستلزمات صناعه الزجاج وااللومٌتال واالستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

 -شمه  -الدور االرضى  -مطروح الزراعٌٌن شمال الترعه على ناصٌه كافٌه اوالد الزعٌم  Aع البحرى طرٌك ابوتالت الذرا 21

 لسم

عن  52499برلم  21191121، لٌد فى  121110111وصفى رٌاض مملون تاوضروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 لسم -محل  -وؾ شماعه السٌ -من جمٌله بوحرٌد  4ش  11عطاره و بماله جافه ، بجهة : 

عن  52517برلم  21191121، لٌد فى  1111110111جمال الدٌن حسن محمود صبرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

شمه  -سٌدى بشر بحرى  -ش ابى بكر الصدٌك  9استثمار عمارى و اداره مشروعات عمارٌه و تأجٌر سٌارات بٌع وشراء ، بجهة : 

 لسم -

عن مماوالت عامه  52579برلم  21191124، لٌد فى  1111110111دمحم سعٌد راشد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 لسم -شمه  -الدور العاشر  -جناكلٌس  -ش الفتح  227وتورٌدات فى مجال النشاط والصٌانه ، بجهة : 

عن  52618برلم  21191127، لٌد فى  111110111اله ،  معتز محمود طلعت على سعد تركى  ، تاجر فرد ، رأس م -  613

 لسم -محل  -االبراهٌمٌه  -ش الحجاز  8بماله عامه ، بجهة : 

عن بٌع  52674برلم  21191129، لٌد فى  111110111ماجد خٌرى عطا حكٌم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 لسم-شارع نور االسالم متفرع من ملن حفنى سٌدى بشر لبلى 22مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن  52685برلم  21191129، لٌد فى  311110111مصطفى صالح السٌد زكى صٌام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 -ر ؼرب الطرٌك خلؾ كافٌترٌا مص 32ن -تورٌد و تركٌب رخام ، بجهة : ش مصنع الرخام من طرٌك اسكندرٌه الصحراوى 

 لسم -ورشه  -نجع المطعان 

عن خدمات نظافه ،  52698برلم  21191131، لٌد فى  111110111احمد جابر دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 لسم -شمه  -ش االحدب الظاهرٌه  14بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برلم  21191111،لٌدت فى  1111110111ٌن عاطؾ وشركاه   شركة  ،  التجاره والتورٌدات الؽذائٌه  ،رأس مالها   ٌاس -  1

 لسم-محل-االرضى-العواٌد-محسن الكبرى-شارع ملعب الكره 6، عن التجاره والتورٌدات الؽذائٌه ، بجهة :  52133

ت العمومٌه والتجاره والتورٌدات   شركة  ،  المماوالت العمومٌه والتجاره دمحم السٌد سعد واحمد دمحم جمعه وشرٌكهما للمماوال -  2

،لٌدت فى  3111110111والتورٌدات لكافه العدد والمعدات واالالت واالجهزه الكهربائٌه والمٌكانٌكٌه وااللٌكترونٌه  ،رأس مالها   

كافه العدد والمعدات واالالت واالجهزه الكهربائٌه ، عن المماوالت العمومٌه والتجاره والتورٌدات ل 52456برلم  21191121

تنظٌم( خلؾ مؤسسه عبد  328أ تنظٌم شارع مسجد الفاروق ) 5والمٌكانٌكٌه وااللٌكترونٌه ، بجهة : الدور االول علوى بالعمار رلم 

 لسم-سٌدى بشر بحرى-الرازق

 411110111والجلود وخامات التصنٌع  ،رأس مالها   شركه دمحم مصطفى دمحم مصطفى وشرٌكه   شركة  ،  تجاره االحذٌه  -  3

-مٌامى-شارع خالد بن الولٌد 221، عن تجاره االحذٌه والجلود وخامات التصنٌع ، بجهة :  52275برلم  21191119،لٌدت فى 

 لسم-بحرى

،لٌدت فى  511110111ابراهٌم السٌد جاد الكرٌم محمود وشرٌكه   شركة  ،  تصدٌر وتصنٌع الجلود  ،رأس مالها    -  4

 لسم-الصبحٌه-شارع الوزٌر من شارع الزهراء 25، عن تصدٌر وتصنٌع الجلود ، بجهة :  52376برلم  21191115

، عن جزاره ، بجهة :  52637برلم  21191127،لٌدت فى  111110111عمرو وشرٌكه   شركة  ،  جزاره  ،رأس مالها    -  5

 لسم -المنتزه ثان -العصافره بحرى  419لم المحل الكائن بشارع اطلس مع الحاره ر

عمرو احمد دمحم دمحم عبد النبى وشركاه   شركة  ،  تورٌد وتركٌب محطات الطاله الشمسٌه ومستلزماتها  ،رأس مالها    -  6

رلم ، عن تورٌد وتركٌب محطات الطاله الشمسٌه ومستلزماتها ، بجهة : محل  52468برلم  21191121،لٌدت فى  411110111

 برج العرب-أ بالدور الثانى علوى مول االحمدى التجارى الحى السكنى الثالث مجتمع محلى خامس 18

ٌسرى عبده اسماعٌل البمبى وشرٌكه   شركة  ،  االستثمار العمارى والمماوالت العامه المتكامله  ،رأس مالها    -  7

العمارى والمماوالت العامه المتكامله ، بجهة : لرٌه الروضه ، عن االستثمار  52584برلم  21191124،لٌدت فى  1111110111

 لسم-ابو ٌوسؾ-الخضراء

(  ،رأس مالها   19والمجموعه  6من المجموعه  36خالد عبد النبى وشركاه   شركة  ،  استٌراد المواد الطبٌه )فٌما عدا الفمره  -  8

 6من المجموعه  36مواد الطبٌه )فٌما عدا الفمره ، عن استٌراد ال 52311برلم  21191111،لٌدت فى  21111110111

 لسم-شارع جمال عبد الناصر امام اسواق الشرٌؾ 358( ، بجهة : 19والمجموعه 

برلم  21191129،لٌدت فى  1111110111شركه خلٌل السٌد خلٌل وشركاه   شركة  ،  تجاره االلمشه  ،رأس مالها    -  9

 لسم -طرٌك الحرٌه زٌزٌنٌا  611، عن تجاره االلمشه ، بجهة :  52682

،لٌدت فى  151110111تامر دردٌرى دمحم وشركاه   شركة  ،  مكتب رحالت  ،رأس مالها    -ورثه دردٌرى دمحم احمد  -  11

 لسم -بشارع مدٌنه بنن فٌصل  74، عن مكتب رحالت ، بجهة :  52668برلم  21191128

لبدرى دمحم سعٌد )أل سعٌد للمماوالت والتورٌدات العمومٌه(   شركة  ،  مماوالت العربى البدرى دمحم سعٌد وشرٌكه على ا -  11

، عن مماوالت  52575برلم  21191123،لٌدت فى  1111110111وتورٌدات عمومٌه فى مجال النشاط  ،رأس مالها   

 لسم-الهانوفٌل-عطا هللاوتورٌدات عمومٌه فى مجال النشاط ، بجهة : شارع متفرع من الخلفاء الراشدٌن امام صٌدلٌه 

عٌسى لبٌع الدواجن واللحوم المجمده   شركة  ،  بٌع الدواجن المكٌسه والمجمده واللحوم -عٌسى عمر على عبد هللا وشرٌكه -  12

، عن بٌع الدواجن المكٌسه والمجمده واللحوم المجمده  52641برلم  21191128،لٌدت فى  111110111المجمده  ،رأس مالها   

 لسم-ارض المفتى الجدٌده-متفرع من شارع احمد ابو سلٌمان 1ة : المحل الكائن بالعنوان/شارع ، بجه



 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

خلٌل احمد خلٌل وشرٌكه   شركة  ،  كافه اعمال التورٌدات الصناعٌه والخراطه العامه ولطع ؼٌار المعدات  ،رأس مالها    -  13

ل التورٌدات الصناعٌه والخراطه العامه ولطع ؼٌار المعدات ، ، عن كافه اعما 52419برلم  21191116،لٌدت فى  311110111

 لسم-بجهة : شارع الكٌنج بحرى السكه الحدٌد متفرع من اسفل كوبرى العامرٌه بجوار توكٌل توٌوتا

رضا اشرؾ عبدالفتاح وشرٌكه   شركة  ،  خدمات البترول وتورٌد مهمات االمن الصناعى )ما عدا جمٌع اعمال البحث  -  14

، عن خدمات البترول وتورٌد مهمات االمن  52729برلم  21191131،لٌدت فى  111110111التنمٌب (  ،رأس مالها   و

 لسم -مسجد النور العصافره بحرى  3الصناعى )ما عدا جمٌع اعمال البحث والتنمٌب ( ، بجهة : 

شركة  ،  مماوالت عمومٌه متكامله  ،رأس مالها     رأفت عبد الرحمن احمد حسن وشرٌكه عبد الهادى سلٌمان ابراهٌم سلٌم  -  15

-، عن مماوالت عمومٌه متكامله ، بجهة : برج الفادى شارع مدرسه المدس 52694برلم  21191131،لٌدت فى  1111110111

 لسم-مصطفى كامل-مٌامى الجدٌده

تورٌد ؼازات صناعٌه  ،رأس مالها   خالد دمحم رزق السٌد عشره وشرٌكه كرٌم دمحم رزق السٌد عشره   شركة  ،   -  16

دور ارضى بالمرحله  119، عن تورٌد ؼازات صناعٌه ، بجهة : محل رلم  52563برلم  21191123،لٌدت فى  1111110111

 لسم-الثالثه بمنطمه المنشٌه الجدٌده

،لٌدت  111110111،رأس مالها   دمحم ابراهٌم عبد الجواد وشرٌكه   شركة  ،  تحضٌر وبٌع سندوتشات كبده  -كبده الحرش -  17

محل رلم  15بلون -بؽٌط العنب 2، عن تحضٌر وبٌع سندوتشات كبده ، بجهة : مدٌنه بشاٌر الخٌر  52717برلم  21191131فى 

 لسم-امامى 11

م برل 21191131،لٌدت فى  1111110111اٌمان منٌر دمحم حسن وشرٌكتها   شركة  ،  عموم التصدٌر  ،رأس مالها    -  18

 لسم-2شالٌه رلم -االرضى-البٌطاش-العجمى-، عن عموم التصدٌر ، بجهة : شارع البشوات متفرع من الباكوات بٌانكى 52726

 21191115،لٌدت فى  181110111دمحم ابراهٌم احمد وشركاؤه   شركة  ،  تورٌدات هندسٌه  ،رأس مالها   -سالم جروب -  19

 لسم-595شارع  39هة : كائن بالعمار ، عن تورٌدات هندسٌه ، بج 52386برلم 

دمحم عبد الحمٌد احمد لاسم وشرٌكه   شركة  ،  االستثمار العمارى والتورٌدات العمومٌه فى ذات المجال  ،رأس مالها    -  21

، عن االستثمار العمارى والتورٌدات العمومٌه فى ذات المجال ، بجهة : العمار  52312برلم  21191113،لٌدت فى  151110111

 لسم-ورانل-بشارع ابراهٌم االلفى 6رلم 

على دمحم حسن وشرٌكه احمد جمعه فوزى   شركة  ،  تصدٌر وتورٌدات مواد ؼذائٌه ومكتب رحالت  ،رأس مالها    -  21

، عن تصدٌر وتورٌدات مواد ؼذائٌه ومكتب رحالت ، بجهة : برج نفرتٌتى  52347برلم  21191114،لٌدت فى  511110111

 لسم-من شارع اسكندر ابراهٌمشارع احمد عبد اللطٌؾ متفرع  6عمار رلم 

اسالم رمضان عبد الحكم دمحم السعدنى وشركاه لتجاره المستلزمات واالجهزه الطبٌه ومستحضرات التجمٌل   -شركه السعدنى -  22

 311110111شركة  ،   تجاره المستلزمات واالجهزه الطبٌه ومستحضرات التجمٌل )ما عدا االدوٌه ومكوناتها(  ،رأس مالها   

، عن تجاره المستلزمات واالجهزه الطبٌه ومستحضرات التجمٌل )ما عدا االدوٌه ومكوناتها(  52714برلم  21191131ٌدت فى ،ل

 لسم-الملن الفلكى 16من شارع  8، بجهة : الكائن بالدور االرضى برج الصفا شارع 

،لٌدت فى  1111110111ى  ،رأس مالها   احمد شحاته دمحم شحاته وشرٌكه   شركة  ،  المٌام بخدمات النمل الدول -  23

شارع النصر الجمرن الدور السابع شمه رلم  12، عن المٌام بخدمات النمل الدولى ، بجهة : العمار رلم  52574برلم  21191123

 لسم - 714

فه أشكاله وتجاره وتوزٌع شركه دمحم رفعت عبد الحى دمحم عطوه وشرٌكه   شركة  ،  التصدٌر واالنتاج الحٌوانى والداجنى بكا -  24

، عن التصدٌر واالنتاج الحٌوانى  52251برلم  21191118،لٌدت فى  211110111بٌض المائده والمواد الؽذائٌه  ،رأس مالها   

 لسم-615طرٌك الحرٌه لوران شمه رلم  696والداجنى بكافه أشكاله وتجاره وتوزٌع بٌض المائده والمواد الؽذائٌه ، بجهة : 

شركة  ،  تورٌد تجهٌزات ومعدات    S& N For Tradingشركه اس اند ان للتجاره -امى روجٌه سامى بولس وشرٌكهس -  25

المطاعم والكافٌهات والفنادق والمستشفٌات و عموم التصدٌر والمماوالت العامه وعموم التورٌدات فى مجال النشاط وتجاره المعدات  



 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

، عن تورٌد تجهٌزات ومعدات المطاعم والكافٌهات والفنادق  52161برلم  21191112،لٌدت فى  2511110111،رأس مالها   

 D 11والمستشفٌات و عموم التصدٌر والمماوالت العامه وعموم التورٌدات فى مجال النشاط وتجاره المعدات ، بجهة : شمه رلم ) 

 لسم-سموحه-امام كوبرى التجنٌد-بلى لنال المحمودٌه(نموذج كلٌوباترا بعمارات انطونٌادس ل C2(بالدور الحاى عشر بالعماره رلم )

سعٌد دمحم عٌسوى سلٌمان وشركاة   شركة  ،  مماوالت عمومٌه مع جهات ملزمه بالخصم والتحصٌل  ،رأس مالها    -  26

 65، عن مماوالت عمومٌه مع جهات ملزمه بالخصم والتحصٌل ، بجهة :  52611برلم  21191124،لٌدت فى  1111110111

 لسم-سٌدى بشر لبلى-1513من شارع الماهره الدور الخامس عشر شمه رلم  618تنظٌم شارع 

عبدالنبى صالح الدٌباوى وشرٌكه   شركة  ،  عموم المماوالت وعموم التورٌدات فى مجال النشاط  ،رأس مالها    -  27

رٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : العمار ، عن عموم المماوالت وعموم التو 52648برلم  21191128،لٌدت فى  2111110111

 لسم -طرٌك الجٌش   331رلم 

حسن رضا دمحم ودمحم حسن دمحم ابو الفتوح لتجهٌز واداره المطاعم والكافٌترٌات   شركة  ،  اداره وتجهٌز المطاعم  -  28

هٌز المطاعم والكافٌترٌات ، ، عن اداره وتج 52161برلم  21191112،لٌدت فى  2111110111والكافٌترٌات  ،رأس مالها   

 لسم-بجهة : الدور الخامس علوى بالعمار الكائن فى شارع البٌطاش الرئٌسى فوق عصٌر الطلخاوى

ٌسرى فؤاد دمحم الجوهرى وشرٌكته   شركة  ،  الصٌانات ولؾ المواتٌر والتورٌدات فى مجال النشاط  ،رأس مالها    -  29

 8، عن الصٌانات ولؾ المواتٌر والتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة :  52627 برلم 21191127،لٌدت فى  1111110111

 لسم-الرأس السوداء-من شارع احمد عبد الوهاب 8شارع 

،لٌدت فى  511110111هانى ابراهٌم نجٌب واٌمن ابراهٌم محمود   شركة  ،  نمل لسحاب الؽٌر  ،رأس مالها    -  31

 لسم-شارع كورنٌش الدخٌله عماره البتروكٌماوت 31اب الؽٌر ، بجهة : ، عن نمل لسح 52658برلم  21191128

عالء الدٌن سعٌد محمود ابو زٌد وشرٌكته   شركة  ،  تعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌه والحلوٌات  ،رأس مالها    -  31

ٌه والحلوٌات ، بجهة : المحل الكائن ، عن تعبئه وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائ 52241برلم  21191118،لٌدت فى  151110111

 لسم-517شارع  31بالعمار رلم 

باسم رمضان شعبان اسماعٌل وشرٌكه احمد دمحم عبد الرازق احمد المؽربى   شركة  ،  المٌام بجمٌع أعمال الدٌكورات   -  32

شارع ابن  22ٌكورات ، بجهة : ، عن المٌام بجمٌع أعمال الد 52313برلم  21191113،لٌدت فى  1511110111،رأس مالها   

 لسم-فٌكتورٌا-عمٌل

خفاجه للنمل   شركة  ،  عموم النمل بسٌارات الشركه وسٌارات الؽٌر  ،رأس مالها   -مؤمن دمحم خفاجه وشركاه -  33

شارع  39، عن عموم النمل بسٌارات الشركه وسٌارات الؽٌر ، بجهة :  52116برلم  21191111،لٌدت فى  6111110111

 لسم-5شمه رلم -الدور االول علوى-بحرٌهال

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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 محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    41572: طارق احمد دمحم العفٌفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 1

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191111، وفى تارٌخ    47196حسام مجدى بٌومى حسن مرسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191111، وفى تارٌخ    25225،  سبك لٌده برلم :   امل فتحى احمد اسماعٌل  ،  تاجر فرد   - 3

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191112، وفى تارٌخ    13789مروان طارق حسن على الطنطاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191112، وفى تارٌخ    42191م دمحم دروٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : اسالم ابراهٌ   - 5

 شطب بامر محو لترن التجاره

المرعى لٌفت لتاجٌر المعدات الثمٌله و خدمات مشروعات  -تم تعدٌل االسم التجارى الى / مرعى مصطفى حامد وافى    - 6

تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو    21191117، وفى تارٌخ    39152،  سبك لٌده برلم : لحساب الؽٌر  ،  تاجر فرد  

 لترن التجاره

   21191117، وفى تارٌخ    39152مرعى مصطفى حامد وافى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : -تعدل االسم التجارى الى   - 7

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو لترن التجاره

مرعى لتاجٌر المعدات الثمٌله و خدمات مشروعات لحساب الؽٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده  -مرعى مصطفى حامد وافى    - 8

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو لترن التجاره   21191117، وفى تارٌخ    39152برلم : 

تم محو/شطب السجل     21191117، وفى تارٌخ    28915اسماء صابر على امام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 شطب بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  شطب    21191117، وفى تارٌخ    21484دمحم حسن دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    6967بك لٌده برلم : شكرٌه رمضان عبد هللا بخٌت  ،  تاجر فرد  ،  س   - 11

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191118، وفى تارٌخ    51165على احمد على حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    45768تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  احمد دمحم حسن على المصرى  ،    - 13
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 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    24574تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   اسامه عطا احمد السٌد  ،   - 85

 شطب بأمر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    24574اسامه عطا احمد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 86

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    32156جب شعبان رجب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : شعبان ر   - 87

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    43713عادل ابراهٌم الصاوى على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 88

 ارهشطب بأمر محو لترن التج

تم محو/شطب    21191131، وفى تارٌخ    17737حسام شكرى السٌد عبدالعال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 89

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191131، وفى تارٌخ    45466جمعه جابر دمحم حمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 91

 بأمر محو لترن التجاره شطب

   21191131، وفى تارٌخ    49851اٌات حسن موسى عبدهللا )مصنع موسى للمالبس(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 91

 تم محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     21191131ٌخ ، وفى تار   4298جمعه سالم جمٌل موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 92

 شطب بأمر محو لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ   11222وجٌه عبدالمنعم عبدالحمٌد السٌد امام )امام للمماوالت العمومٌه والتورٌدات(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   31111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191111، 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   47194،، سبك لٌده برلم  شولى دمٌان بخٌت خلٌل  تاجر فرد -  2

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   22312عمرو على عبدالمادر على عبدالكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   1111110111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأش

تم   21191111وفً تارٌخ ،   28786تم تعدٌل االسم التجارى الى / امٌر مٌشٌل باسٌلى شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

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

تم تعدٌل رأس   21191111وفً تارٌخ ،   28786امٌر مٌشٌل باسٌلى شحاته )مكتب االمٌر(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111ٌخ ، وفً تار  46541احمد دمحم ابراهٌم على موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   7631اشرؾ السٌد السٌد على رزق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   4111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191112وفً تارٌخ ،   16399عمرو فوزى محى عبد الهادى راضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   1511110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال ,   21191112وفً تارٌخ ،   51726حسن حسنى ابراهٌم ابراهٌم شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191112وفً تارٌخ ،   51999محمود دمحم على دمحم السٌد ابو على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191112وفً تارٌخ ،   45318نجات عبدالفتاح عمٌله كٌالنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191112وفً تارٌخ ،   38268بك لٌده برلم شادٌه ناصؾ على منصور  تاجر فرد ،، س -  12

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21191112وفً تارٌخ ،   7329تم تعدٌل االسم التجارى الى / لولا لوزى شاكر عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

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

وفً تارٌخ ،   7329لولا لوزى شاكر عٌسى ) لوزى لعموم االستٌراد و التصدٌر (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   21111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191112

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   23684ابراهٌم حسن عمر على دسولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   1511110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113رٌخ ، وفً تا  11719زهٌره دمحم سٌد احمد هانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   38831احمد دمحم احمد دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   46841سهام جالل دمحم محمود المحضى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

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

تم تعدٌل رأس   21191117وفً تارٌخ ،   11295برلم حذٌفه ابراهٌم محمود ابراهٌم الفخرانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  19

 جنٌه   121110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   31432دمحم حماد مصطفى طه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511110111ح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   3115محمود بهنسى عبداللطٌؾ دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

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

وفً تارٌخ ،   51521صحٌه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ٌاسر محمود دمحم حسن ؼالى)ؼالى لتجاره االدوات ال -  22

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191117

تم تعدٌل رأس المال ,   21191117وفً تارٌخ ،   29517عبدالباسط على عارؾ على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

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

تم تعدٌل رأس   21191118وفً تارٌخ ،   47387احمد محروس عبدالحمٌد عبدالعال حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   47761السٌد ابوزٌد السٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جٌهان  -  25

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل   21191118وفً تارٌخ ،   1397االلفى لعموم المماوالت و التركٌبات الهندسٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   51111110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  21191118وفً تارٌخ ،   1397االلفى لعموم المماوالت والتورٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -تعدل االسم التجارى الى -  27

 جنٌه   51111110111رأس المال لٌصبح رأس ماله ، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   16843مصطفى جابر احمد دمحم عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191118وفً تارٌخ ،   2391رمضان حامد ابراهٌم صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصؾ تم تع  21191118وفً تارٌخ ،   5184فاٌز مرضى عطٌه عون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   49511رمضان عبد اللطٌؾ دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191118وفً تارٌخ ،   46345دمحم عبدالشافى دمحم احمد حفنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191119وفً تارٌخ ،   51315حسن صالح اسماعٌل البصال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191119وفً تارٌخ ،   412عمر محمود خلٌفة همام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 ه جنٌ  5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   28827اسالم دمحم السٌد دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   8797دمحم سعٌد عبده عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   17774اشرؾ شحات على ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191111وفً تارٌخ ،   24211دمحم عطٌه عبدالرؤؾ ابوشوشه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191111وفً تارٌخ ،   24816دمحم احمد مصطفى محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191113وفً تارٌخ ،   27571اٌهاب ابراهٌم اسماعٌل دمحم عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191113وفً تارٌخ ،   11941عاصم دمحم عبدالعزٌز تسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   51144اسماء رجب عبد الحمٌد ؼازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم   21191114وفً تارٌخ ،   15165بدر لالستٌراد و التصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -ماهر احمد سعد عامر بدر  -  43

 جنٌه   21111110111دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   46371احمد حسٌن احمد خالد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   2111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دمحم ابراهٌم سعد دمحم الخولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -لى لالستٌراد والتصدٌر تم تعدٌل االسم التجارى الى / الخو -  45

  5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191114وفً تارٌخ ،   35317

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191114وفً تارٌخ ،   35317 دمحم ابراهٌم سعد دمحم الخولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  46

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21191114وفً تارٌخ ،   44526دمحم هشام احمد لطفى محمود ابوسنه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   51144اسماء رجب عبد الحمٌد ؼازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

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

وفً   23558تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   B.Kبسام كٌتشن  -مد ابو العال عبد النبى تم تعدٌل االسم التجارى الى / بسام اح -  49

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191114تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114ارٌخ ، وفً ت  23558بسام احمد ابو العال عبد النبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191114وفً تارٌخ ،   31717دمحم جمال محمود دمحم الشلمانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191115وفً تارٌخ ،   24581جمال دمحم راضى حامد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116تارٌخ ،  وفً  51541بٌتر مجدى عوض ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191116وفً تارٌخ ،   17213دمحم عبد الكرٌم احمد بسٌونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

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

  21191116وفً تارٌخ ،   35621المنصورى للتطرٌز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -احمد مصطفى احمد دمحم المنصورى -  55

 جنٌه   2511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   21964 مصطفى احمد شاهٌن )شاهٌن للتورٌدات(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تمت اضافه االسم التجارى / حسن دمحم -  56

 جنٌه   251110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191116تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191116وفً تارٌخ ،   21964حسن دمحم مصطفى احمد شاهٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   11761دمحم مختار دمحم السمادٌسً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191116وفً تارٌخ ،   34733على محمود حماٌه ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 ٌه جن  2511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ ،   33434هدى على ابراهٌم مرسى حبٌب ) مؤسسة الهدى لالستٌراد والتصدٌر (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   251110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191116

وفً تارٌخ ،   11786تال العمال االلومٌتال (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم بدر دمحم دمحم البدرى عبد المجٌد ) بدر  -  61

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191116

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  21191116وفً تارٌخ ،   51962احمد عامر احمد عامر لدح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   4513دمحم على على ابو العطا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191117وفً تارٌخ ،   13226محمود على ابو زٌد عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصؾ تم تعد  21191121وفً تارٌخ ،   39745منى نٌازى حسن سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   43163جرجس عدلى راشد عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   11231دمحم سٌد ابراهٌم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم علً  -  67

 جنٌه   251110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال ,  تم  21191121وفً تارٌخ ،   46719صباح احمد عبد المولى دمحم حرب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   34798سعٌد صابر جاد هللا عٌسى بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 ٌه جن  5111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   51515عبدالرحمن شعبان محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   51481صالح عبده دمحم فرج الؽرٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   18394احمد دمحم ملٌجى عبد الحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   51213دمحم صبحى احمد احمد ابو سمره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   151110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   21191121وفً تارٌخ ،   52211ه برلم دمحم طارق دمحم رزق )رزق لتورٌد االسمنت(  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  74

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191121وفً تارٌخ ،   27626ٌاسٌن السٌد دمحم ابوسلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   2111110111المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,   21191121وفً تارٌخ ،   15752مصطفى دمحم مختار شعبان شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل   21191121وفً تارٌخ ،   48161لصاوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم هندسه ا -احمد شعبان الصاوى منصور  -  77

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

 تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191121وفً تارٌخ ،   51992ماجد منٌر ؼالى اسكندر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   43716بسٌونى دمحم بسٌونى على احمدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   551110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191122وفً تارٌخ ،   29981ٌد احمد لبٌص  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم امٌر على الس -  81

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

رأس المال , تم تعدٌل   21191122وفً تارٌخ ،   23154احمد دمحم صبرى عبد المادر جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   27149دمحم جابر دمحم على عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   18449 جمال دمحم ادرٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم -  83

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   11786 بدر دمحم دمحم البدرى عبد المجٌد ) بدر تال العمال االلومٌتال (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  84

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191123

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191123وفً تارٌخ ،   41727هانى سعد احمد احمد سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   5111110111صبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

وفً تارٌخ ،   35173كرٌم دمحم سعد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -تعدٌل االسم التجارى الى/السعد لالستٌراد والتصدٌر -  86

 جنٌه   5111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191123

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21191123وفً تارٌخ ،   35173كرٌم دمحم سعد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   5111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , تم   21191123وفً تارٌخ ،   49823صالح دمحم طلبه احمد رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191123وفً تارٌخ ،   19864احمد دمحم عبد الرازق ابراهٌم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   1151110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191124وفً تارٌخ ،   41191ٌاسر عمر دمحم عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   311110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  21191124وفً تارٌخ ،   859امٌل شندى عبده شندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191124وفً تارٌخ ،   17853رومانى دانٌال رستن عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191127وفً تارٌخ ،   21836احمد دمحم حسن السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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

دٌل رأس المال , وصؾ تم تع  21191127وفً تارٌخ ،   45412حسن معتوق خٌر هللا نوح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   11111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  45412تم تعدٌل االسم التجاري الى / حسن معتوق خٌرهللا )مؤسسه خٌرهللا لنجاره االخشاب (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   11111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191127وفً تارٌخ ،   5554رمضان دمحم محجوب ٌادم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

 جنٌه   5111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191127وفً تارٌخ ،   37328ر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم خلؾ ٌحٌى عبدالاله  تاج -  97

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21191127وفً تارٌخ ،   51231حسام سمٌر عثمان حسن موسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  98

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

تم تعدٌل رأس المال   21191128وفً تارٌخ ،   51146ٌاسمٌن جبرٌل عبدالرؤؾ عبدالحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191128وفً تارٌخ ،   12691سن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم حنفى محمود ح -  111

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191129وفً تارٌخ ،   52593وداد السٌد معوض السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   511110111لتأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،ا

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   52171رمضان دمحم عبد ربه دمحم عالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191129وفً تارٌخ ،   5634طاوي ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عمرو مصطفى طن -  113

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

لمال , تم تعدٌل رأس ا  21191129وفً تارٌخ ،   11714على عبد الحمٌد دمحم فرؼلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   41312عمر اسامه السٌد فؤاد وهبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   42181الرحمن مجدى سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبد -  116

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

وفً تارٌخ ،   51888برلم الدٌاش لتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -دمحم سعد دمحم موسى الدٌاش  -  117

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21191131

وفً تارٌخ   24245اٌمن الصافى على دمحم لناوى)مؤسسه لناوى للنمل وتورٌدات مواد البناء(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  118

 جنٌه   511110111ٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعد  21191131، 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   31358عاطؾ صابر دمحم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  119

 جنٌه   511110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21191131وفً تارٌخ ،   2941ماهر مصطفى دمحم رمضان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   1111110111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،
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تعدٌل رأس المال , تم   21191131وفً تارٌخ ،   5924دمحم صالح عبد المنعم منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

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

تم تعدٌل رأس   21191131وفً تارٌخ ،   5924تعدل االسم التجارى / المنصور للرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21191131وفً تارٌخ ،   35415وفاء السٌد محمود حسن مسوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

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

تم تعدٌل رأس   21191131وفً تارٌخ ،   33792دمحم عوض عبدالحلٌم ابراهٌم بسٌونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

 جنٌه   11111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52113عصام سمٌر عوض نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم  -شمه  -االول  -العصافره لبلى  45الصابرٌن من ش  18ش  38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111 وفً تارٌخ 52127عبدالرحمن عادل زكى موسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم -محل  -ش من ش الكومى ) ثانى ش شمال من الكومى ( الهانوفٌل  21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52121محروسة حسن دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم  -دٌد بجوار فرن على الـتأشٌر:   ، عبدالمادر بحرى السكة الح

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  52139سامى زٌدان عبدالمجٌد عالم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 لسم  -محل ٌسار مدخل العمار  -عزبه سكٌنه المدٌمه  -تماطع ش جمٌله بوحرٌد  13وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52141دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد احمد عبدالطٌؾ  -  5

 -محل  -ارضى  -لبلى طرٌك اسكندرٌه مطروح عماره ادهم عبدالممصود وفٌلٌب ثابت  2105الـتأشٌر:   ، ش صٌدلٌه اودٌكا ن 

 لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191111وفً تارٌخ  52119دمحم حمٌده دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم-شمه-االرضى-الهانوفٌل-شارع مسجد رضوان 85

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  27133مصطفى على مصطفى على الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 لسم-شارع عباس الحلوانى 22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  52121ضٌاء مسعد عبدالمجٌد دمحم ابوجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 لسم -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش شعوط عزبه ابوسلٌمان 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191111وفً تارٌخ  14892مبرون ٌوسؾ لطب عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 لسم  -شارع الوحده الصحٌه متفرع من شارع الجمعٌه  2الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52134مجدى خٌرالسٌد عبدالنور سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم -محل  -لسٌوؾ شماعه ا -ارض جابر حرب  7ش  4الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان  21191111وفً تارٌخ  52147عبدالحافظ احمد مصطفى دسولى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 لسم -شمه  -المٌزان ٌمٌن الصاعد  -ش وكاله اللٌمون  27, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  52111،  سبك لٌده برلم     حازم احمد عبدالمنعم دمحم الوكٌل ، تاجر فرد -  12

 لسم -( 9شمه ) -محرم بن  -ش ابن عتٌك  23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  52128رومانى مسعد ابراهٌم تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم -شمه  -الثالث  -الوردٌان  -معادن ش ال 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191111وفً تارٌخ  52118دمحم دمحم السٌد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم -، العامرٌه الصحراوى ش الؽازات خلؾ ارض البنن العربى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52125بك لٌده برلم    نبٌل مٌشٌل رزق ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  س -  15

 لسم  -شمه  -الخامس  -مٌامى  -ش جمال عبدالناصر  327الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  34373اسامه اٌمن عبدالحمٌد دمحم دمحم شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم-مصطفى كامل-شارع خلٌل المصرى 36الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/العنوان , وصؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52112حماده سعٌد عبده ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، مشروع ابراح المنتزه جرٌن فٌو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52145 الصافى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم دمحم -  18

 لسم-محل-احمد عرابى امام الحاج رجب فرعون 46الـتأشٌر:   ، شارع 

ان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنو 21191111وفً تارٌخ  52132دمحم جابر احمد دهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 لسم  -محل  -البٌطاش  -ش مسجد الرحاب من عٌن شمس  99، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52141دمحم مصطفى حسن الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم -( 8شمه) -الثالث  -باكوس  -ش النمٌب سعٌد احمد ابراهٌم   7الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52144عبٌد لتجاره البوٌات والحداٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ناجى عبٌد عبدالسمٌع عبدالمجٌد  -  21

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عمر بن الخطاب متفرع من ش الجمعٌه  21191111

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  52123ابورٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شٌماء دمحم الوجٌه راؼب ابراهٌم -  22

 لسم  -محل  - 15بجوار الصرؾ الصحى خلؾ بلون  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن االى جى كاب شارع سوق الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  52119 انجى دمحم اشرؾ دمحم ابو الفتوح نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 لسم-رشدى-أ شارع المعسكر الرومانى 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52124حسن دمحم عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم -شمه -االول  -المبارى  -ش دمحم حجازى  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  52129عبدالداٌم عبدالسمٌع رضوان سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -شمه  -االرضى  -المندره بحرى  -ش نعمة هللا من جمال عبدالناصر  19وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52152اٌمان عادل دمحم شهوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 حجره ٌمٌن الداخل -ب شارع البشوات بٌانكى عماره دمحم سلٌم  14الـتأشٌر:   ، شمه بالدور الول بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52115ك لٌده برلم    دمحم على ٌالوت دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سب -  27

 لسم -محل  -االرضى  -الدراٌسه بحرى ش عبدالرحٌم خٌرهللا متفرع من ش خٌرهللا الهانوفٌل بحرى  6الـتأشٌر:   ، 
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تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21191111وفً تارٌخ  52122وحٌد السٌد السٌد الحالج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

لسم مدٌنه برج العرب ولٌد  -الحى السكنى االول  -سوق الخٌر المجاورة السابعه  56الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / محل رلم 

 ؼرفه اسكندرٌه 52122برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  25117تامر دمحم دمحم ابو ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 لسم  - 14شمة  -الثالث عشر  -الؾ حارة علممة  1111الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52131ٌوسؾ عزمى ٌوسؾ حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم -شمه -ارضى  -ش حمزه بن عبدالمطلب  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  22312و على عبدالمادر على عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر -  31

 لسم  -ؼرفه بالشمه الدور العاشر علوى  -ش الدرملى  11وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  28786سبك لٌده برلم    امٌر مٌشٌل باسٌلى شحاته )مكتب االمٌر( ، تاجر فرد ،   -  32

 لسم  -من الهٌلتون امام جرٌن بالزا  7ش  -عماره الفجر جرٌن  - 29العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  1914السٌد سعد الدٌن السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لسم  -الوردٌان  -الدور الخامس علوى  -شارع الترعة النوبارٌة  3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

 21191111وفً تارٌخ  28786تم تعدٌل االسم التجارى الى / امٌر مٌشٌل باسٌلى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

من الهٌلتون امام جرٌن  7ش  -عماره الفجر جرٌن  - 29وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عماره تم تعدٌل العنوان , 

 لسم  -بالزا 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  52118احمد عبد هللا محمود عبد هللا شداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم-مكتب-السٌوؾ شماعه-النخٌل خلؾ سنترال مصطفى كامل كومباوند الكرمه شاؤرع 3وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  52136امل دمحم السعٌد السٌد احمد الزهٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم -ج  34شمه  -الثالث  -برج الخٌر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش االلبال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52142عبدالمعز دمحم صدٌك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 لسم -محل  -االرضى  -ش الكرامه من ش الزهراء الصبحٌه  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  52137سالم عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 لسم  -مكتب  -الثالث علوى  -منتزه ثان  -عصافره لبلى  -ش المعهد الدٌنى ناصٌه ش الشهداء  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52126دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 لسم -محل  -الراس السوداء  -، معرض اسكندرٌه الدولى ش مصطفى كامل  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52122محمود شرٌؾ دمحم شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم -محل  -عطارٌن ثان  -كوم الدكه  -ش سلٌمان ٌسرى عمارات ضباط الشرطه  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52138دمحم بٌومى احمد حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم -محل  -ش دمحم عبدالعال الطابٌه  3الـتأشٌر:   ، 

تم  21191111وفً تارٌخ  52111عمار ٌاسر رخامٌه ) عمار للماكوالت السورٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم  -بولكلى  -ش المحاسبه  29تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، امام 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  52143تامر دمحم االمٌن عبد الحمٌد عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم-ارضى-شالبٌطا-متفرع من شارع بٌانكى 4شارع  39وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52135سامى عبدالسالم خضر ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لسم -( 5شمه) -الثالث  -مطار النزهه  -عبدالمنعم رٌاض  7ش  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  39177   فهٌم ارمانٌوس فهٌم ارمانٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  45

 -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع ترعه ام الفئران لسم ثانى شبرا الخٌمه بهتٌم عزبه انور شعبان منزل موسى فرحات

تعدٌل العنوان ,  تم 21191111وفً تارٌخ  27133مصطفى على مصطفى على الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم-شارع عباس الحلوانى 22وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52114احمد رسول ابوسرٌع شدٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 لسم  -شمه  -االول علوى  -برج مٌامى هاوس  -ش السٌد رضوان  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191111وفً تارٌخ  52146مٌنا سعٌد اٌوب سعد مرجان)مرجان بالست( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبد المادر مدخل مجمع الشركات بجوار مساكن مبارن بجوار مصنع جرجس عزٌز 

 لسم-مصنع-للبالستٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52131سٌد احمد جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم حمدى -  49

 لسم  -ش امٌن الرافعى  66الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  52166ٌحٌى دمحم محمود زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم  -الدلتا سبورتنج  ش 13، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  41569محمود احمد عبدالحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

الدور الثالث علوى  -(  416شمة )  -سٌدى جابر  -ز( شارع مدرسة الرٌادة سموحة  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /  العمار )و 

 ابراج التجارٌٌن -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  32169دمحم سعد مسعود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 -ملن/عبد الكرٌم ابو ٌوسؾ مسعود-مدخل الحمام الرئٌسى-، افتتاح فرع بالعنوان/الحمام

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52183،  سبك لٌده برلم    جوزٌؾ صبحى ناروز سلٌمان ، تاجر فرد  -  53

 لسم -محل  -ش بورسعٌد  299الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52165مٌنا مٌالد راؼب مالن بمطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لسم  -رمل ثان  -الناصرٌه ابٌس  ش المعلم رمزى الرابعه 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52181وحٌد محمود دشناوى حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم -شمه  -البٌطاش  15الـتأشٌر:   ، بٌانكى خلؾ مشروع االندلس شارع 

تم  21191112وفً تارٌخ  7329تم تعدٌل االسم التجارى الى / لولا لوزى شاكر عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 لسم-فٌكتورٌا-الساعه-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع اولٌاء الرحمن

وفً تارٌخ  7329التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     لولا لوزى شاكر عٌسى ) لوزى لعموم االستٌراد و -  57

 لسم-فٌكتورٌا-الساعه-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع اولٌاء الرحمن 21191112

وان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العن 21191112وفً تارٌخ  7329لولا لوزى شاكر عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 لسم-فٌكتورٌا-الساعه-، شارع اولٌاء الرحمن

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  52184مروان دمحم حنفى مصطفى حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم -شمه  -الرابع  -ش جبرٌل شحاته من جمٌله بوحرٌد  14وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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  21191112وفً تارٌخ  52159 توفٌك ابراهٌم )هشام للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام دمحم -  61

 لسم  -مكتب  -الهانوفٌل  -شارع الرفاعى من طرٌك مطروح امام النموذجٌه  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191112وفً تارٌخ  52182ده برلم    عبدالحمٌد صبحى عبدالحمٌد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  61

 لسم -شمه -االول  -ابوٌوسؾ بجوار ورشه الدوكو  18, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش لباء ن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  52151عبدالرحمن احمد حسٌن دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم   -محل ٌمٌن الداخل للعمار  -العصافره بحرى  -ش اطلس  11،   وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  52157امٌره دمحم جالل عبدالعظٌم على )امٌره فالورز( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 م لس - 4محل  -و نص ابو ٌوسؾ لبلى امام ابو حجاج  18العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52171ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 لسم-شمه-االرضى-شارع اسماعٌل مهنا 86الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  52175دمحم السٌد جمعه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم  -شمه  -االرضى  -ش خلؾ المدرسه النموذجٌه بجوار مخبز ابوعاطؾ  2، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52176هدى دمحم احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 لسم  -( 6محل ) -لمندره بحرى ا -الـتأشٌر:   ، ش ورده الٌازجى من شارع جمال عبدالناصر  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52158دمحم رمضان دمحم ابورٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 لسم -ش طرٌك اسكندرٌه مطروح امام محل ابو حجاج للمشوٌات محل  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52171بك لٌده برلم    ٌاسر دمحم سلٌمان عوده ، تاجر فرد ،  س -  68

 لسم-محل-ارضى-العصافره-ملن حفنى 445الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52149دٌنا دمحم السٌد لاسم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 لسم  - 6محل  -االرضى  -الدر ش شجرة  11  6الـتأشٌر:   ، نموذج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52168محمود دمحم سالم حسن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 شمه-الدور االول-السٌوؾ-الـتأشٌر:   ، شارع الشهٌد عبد المنعم رٌاض

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52167رلم    عمرو السٌد سعٌد مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  71

 لسم -لوران  -ش شعراوى  43الـتأشٌر:   ، 

تم  21191112وفً تارٌخ  52151عثمان السٌد ابراهٌم الدمٌاطى )الدمٌاطى ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 لسم -محل  -رٌل مٌامى ش دمحم عوض جب 9تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52173سمٌر ابراهٌم حسن الشوا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 لسم  -العجمى  -البٌطاش  -ش الزهور  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112رٌخ وفً تا 52181تامر محمود عبدالهادى واعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، الزواٌده ش السوق بجوار لهوه السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52177احمد عبدالحمٌد دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 لسم  - 116شمه  -االول علوى  -العصافره بحرى  -( 1اره )عم -الـتأشٌر:   ، ش محمود جمعه مع جمال عبدالناصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52178اسامه جمال موسى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 لسم-محل   -باب شرق  -ش بورسعٌد  122الـتأشٌر:   ، 



 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  21191112وفً تارٌخ  52156سبك لٌده برلم     دمحم فرؼلى خالؾ دمحم احمد ، تاجر فرد ،  -  77

 لسم  -محل  -ؼبلاير  -الـتأشٌر:   ، ش السلطان اٌوب متفرع من مصطفى كامل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52122وحٌد السٌد السٌد الحالج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 لسم -الحى السكنى االول  -سوق الخٌر المجاورة السابعه  56،  محل رلم   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  52164عبداالعلى دمحم احمد ٌوسؾ داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 لسم  -محطه السوق ارض المزازٌن  112وصؾ الـتأشٌر:   ، خلؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  52174عبدالتواب عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامى عبدهللا  -  81

 لسم -شمه  -اول علوى  -عزبه منسى مطار النزهه  1وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21191112وفً تارٌخ  52153وائل دمحم رأفت دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 لسم  -محل  -الوردٌان  -ش االسناوى  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  52148هشام عبدالمنعم ابراهٌم دمحم ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 لسم -ش الزنبك  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  35145رد ،  سبك لٌده برلم    احمد تركى احمد على ، تاجر ف -  83

 لسم-محل  -طرٌك الجٌش  11، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191112وفً تارٌخ  35145احمد تركى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

نشاطه/بٌع وشراء واستبدال السٌارات لحساب الؽٌر  -لسم محرم بن -لنال المحمودٌه الصبحٌه  2، العنوان /برج عروس البحر رلم

 1111111وراس ماله / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191112وفً تارٌخ  3127احمد عبداللطٌؾ حسب هللا عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 لسم  -العصافرة لبلى  17ش العبور من ش  33وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112تارٌخ  وفً 11697نهً سلطان زٌدان عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 لسم -رمل اول  -باكوس  -ش الزمخشرى  13الـتأشٌر:   ، تم تؽٌٌر العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52163احمد طارق دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 لسم -( 3محل ) -ش دمحم فرٌد وٌنجت سابما متفرع من  156ش  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52169كرٌم زٌدان احمد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 لسم-شمه-الـتأشٌر:   ، شارع ابن مرادس الوردٌان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52154 كامل ابوزٌد ابراهٌم خشٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، ش د سامى رؤوؾ من شارع اسكندر ابراهٌم 

وفً  35145تم تعدٌل االسم التجاري الى /  احمد تركى احمد على )التركى موتورز ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

نشاط /  -طرٌك الجٌش لسم باب شرق  11ن , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بعنوان / تم تعدٌل العنوا 21191112تارٌخ 

 51111راس ماله / -LETS GOسمته التجارٌه /لٌتس جو -بٌع وتحضٌر مشروبات ساخنه وبارده 

تم تعدٌل  21191112وفً تارٌخ  35145التركى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد تركى احمد على  -  91

نشاط / بٌع وتحضٌر مشروبات  -طرٌك الجٌش لسم باب شرق  11العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بعنوان / 

 51111راس ماله / -LETS GOسمته التجارٌه /لٌتس جو -ساخنه وبارده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112رٌخ وفً تا 52155حنان فوزى زكى شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لسم  -العصافرة لبلى  31ش الشٌخ دمحم فخر الدٌن من ش  34الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52162مٌنا راؼب لبٌب حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 ةلسم  -الدار وعرامة العصافرة لبلى بحوض  45من ش  31الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52172كمٌل مرتضى مٌرى جبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 لسم  -شمه  -االول العلوى  -العصافره لبلى  31ش االمانه من ش  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191112وفً تارٌخ  52179لٌده برلم     اسماء عبدالؽنى ابوالحسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  95

 لسم  -محل  -اكتوبر بجوار سوبر ماركت هرٌدى  6ش  21الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52187رجب فرؼلى دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 لسم-مسجد الحاج عٌسى كفر عشرى ش 32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  52188دمحم عبدالمادر دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 لسم -شمه  -االول  -، عزبة فرعون ش انس ابن مالن لبل االخر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  52211فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه الزهراء عمادالدٌن فتحى زكى ، تاجر  -  98

 لسم -محل  -المندره لبلى  -ش النبوى المهندس برج السراٌا  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52194دمحم ماهر عبدالسالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 لسم -محل  -لـتأشٌر:   ، ش الشهٌد طٌار صبرى عبدالوهاب من الشرلاوى الحضره الجدٌده ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  31918دمحم دمحم مرسى الخراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم -شارع اسماعٌل صبرى  44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52189لعلٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان ابراهٌم عبدا -  111

 لسم -شمه -الدور االرضى  -حجر النواتٌه  -ش بن هارون  7الـتأشٌر:   ، 

تم  21191113 وفً تارٌخ 52193احمد حسن على دمحم جادالمولى )الحسن للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم -شمه  -دور ارضى  -محسن الكبرى  -اكتوبر  6تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، نجع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52185رمضان كامل راتب بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لسم  -جرٌن بالزا  عمارة النصر شارع النصر امام 3الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  52211دمحم طارق دمحم رزق )رزق لتورٌد االسمنت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الدخٌله الجبل ش ابوبكر الصدٌك عماره بملن توحٌد عفٌفى عبدهللا بجوار مخبز عبدالنعٌم ارض 

 لسم -ب مكت -مٌدان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  52195طاهردمحم سالمه فتح هللا عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم -شمه  -االرضى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك الطابٌه خط رشٌد بجوار مكتبه الصٌاد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  28919م    انصاؾ رزق سعد دمحم عدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  116

 الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان الى / مركز السنطه شنره البحرٌة بملن بهاء الدٌن طلعت المتولى مصطفى 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21191113وفً تارٌخ  52191دمحم زكى مصطفى دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 لسم -( 3شمه ) -االول العلوى  -الوردٌان  - 6الـتأشٌر:   ، مساكن كوبرى عبدالرحٌم بلون 

تم  21191113وفً تارٌخ  52196احمد عدلى حسن عبداللطٌؾ على)عدلى للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 لسم-محل  -طرٌك ام زؼٌو تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش خلؾ مدرسه النورس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  15643رمضان حسن مصطفى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 لسم  -برج العرب الجدٌدة منطمة الصناعٌة الثالثة مجمع الورش  13وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / وحدة 



 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  21191113وفً تارٌخ  52192حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عثمان حسٌن حامد  -  111

 لسم  - 11 - 11وحدة رلم  -مول معتز حسن على الخوجة المجاورة االولى الحى السكنى االول  4الـتأشٌر:   ، لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52191مارى رفعت ابراهٌم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم -محل  -الفلكى 14من ش  13الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  31918دمحم دمحم مرسى الخراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم -شارع اسماعٌل صبرى  44الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بعنوان 

تم تعدٌل  21191113وفً تارٌخ  52199اسماعٌل رمضان اسماعٌل بركات هبٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الرمل ثان  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبة العمال ابٌس خلؾ السكة الحدٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  52186فتحى عبدالظاهر عرفان سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم -محل  -ش الحنفٌه امام فرن العمده البٌطاش 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  23835مازن احمد دمحم فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم -ش الدٌب كلٌوبترا 4الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  52198عصام الدٌن حسن دمحم حسن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم -(1محل ) -خلؾ حسن الرشٌدى شوتس  8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  52197سامٌة عبد الموى عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 لسم  - 6مدخل  -بجوارمركز نور الحك  9مساكن المبارى  2وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  52231اشرؾ دمحم عبدالعال عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 لسم  -محل  -االرضى  -ش حمزه من ش االمام على  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52211سعٌد دمحم حسن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 منتجع اورٌا الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌه برج العرب امام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52232هاجر دمحم هانى دمحم ؼزال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم - 1مساكن المحروسه محل رلم  1الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191117وفً تارٌخ  52217احمد شفٌك محمود تمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  - 6محل  -الـتأشٌر:   ، عمارات راؼبكو تماطع االمٌر لؤلؤ مع ش ابن مرداس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52212محمود عادل عبدالمادر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -شمه  -الدور االول علوى  -فٌكتورٌا  -لجالء ش الشٌخ عبدالحمٌد متفرع من ا 37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  52214عزالدٌن جابر على جابر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم  -ش مسجد الدعوى سٌدى بشر بحرى منتزة ثان  19وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52221تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم دمحم عبداللطٌؾ دمحم ، -  124

 لسم  -الـتأشٌر:   ، طرٌك البتروكٌماوٌات امام شركه جاسكو العامرٌه 

وفً تارٌخ  26691حلمى فاروق حافظ محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الفاروق للمالبس الجاهزة  -  125

شارع المفاش من ابن سالمه درباله  13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / عمار رلم   21191117

 لسم  -فٌكتورٌا  -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52226احمد دمحم مكٌن زوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم  -( 3محل ) -مٌامى  -ك الجٌش كورنٌش البحر طرٌ 581الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  52216اسراء عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 لسم -شمه  -االول  -لوران  -ش دمحم البال  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191117وفً تارٌخ  11295الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حذٌفه ابراهٌم محمود ابراهٌم  -  128

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -ش جمال عبدالناصر 151, وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191117وفً تارٌخ  29517عبدالباسط على عارؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

ش االمان  81الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط الرئٌسً االخر لٌصبح تجاه مالبس بالجمله ماعدا المالبس العسكرٌه وتعدٌل عنوانه الى 

 21111لسم مٌنا البصل وتعدٌل راس ماله الى  -الورٌدان شمه الدر االول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52224ده برلم    كرٌمه شاكر دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  131

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، ش بدر عبدالسالم متفرع من ش خٌرهللا الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52228دمحم احمد السٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم  -( ٌمٌن مدخل العمار 1محل ) -دلما بالزا خلؾ نادى النصر سموحه  الـتأشٌر:   ، برج

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52211دمحم عبدالفتاح عبدالؽنى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم -شمه  -السادس علوى  -برج الفردوس  -العصافره بحرى  -الـتأشٌر:   ، ش مسجد النور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52212السٌد احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 لسم  -محل  -رمل ثان  -الـتأشٌر:   ، تماطع ش عشرٌن مع الترعه المردومه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  15487  خمٌس شحاته عبد الحمٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  134

 لسم  -( 1محل رلم ) -عزبة الموظفٌن  -ش الصفا والمروة من شارع المدٌنة المنورة  21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  29517عبدالباسط على عارؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم -ش االمان الوردٌان شمه الدور االول  81تأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  52218سهام على عبد الفتاح بهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 لسم-محل-الدور االرضى-ابو لٌر-شارع الظاهر بٌبرس 32وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  52219دمحم حسن دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 لسم  - 2محل رلم  -الدور االرضى  -ش شلتوت  2، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191117وفً تارٌخ  52213صالح سالم احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 لسم -محل  -الدور االرضى  -ابولٌر  -ش المعز 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52233دمحم عبدالفتاح دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 لسم -المدٌنه الفرنسٌه منطمه السٌوؾ محل  -ش مصطفى كامل  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  52227لبٌب صبحى لبٌب بشاى لطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لسم  -محل  -الهانوفٌل  -بجوار لصر الموٌرى  -مجمع فارس السكنى  -برج الفردوس  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  52219ك لٌده برلم    رمضان عبدالحمٌد دمحم دمحم ابوفاس ، تاجر فرد ،  سب -  141

 لسم -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الماكٌنه المعموره البلد الطابٌه خط رشٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  52231دمحم عمر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم -، ش الفاتح امام لصر الموٌرى محل 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191117وفً تارٌخ  52215حسنى دمحم حسنى صبره دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 لسم-ب (1أ &1الوحدتٌن رلم)  -االول  -ش سعد زؼلول  57,  55الـتأشٌر:   ، 



 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  21191117وفً تارٌخ  52217عمرو احمد عبد العاطى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 لسم-شمه-الثالث-شارع جمال عبد الناصر 143الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52222حسن دمحم حسن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم  -محل  -طوسون  -الـتأشٌر:   ، شارع متفرع من االداره التعلٌمٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52234احمد دمحم على عالم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 لسم  -محل  -البٌطاش  -الـتأشٌر:   ، آخر شارع الرٌاض امتداد الشارع الجدٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  38257اسالم عبد العلٌم عنتر رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 لسم-ابو ٌوسؾ-مساكن الحددي والصلب شارع الحدٌد والصلب 16وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52229على دمحم على عالم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 لسم  -محل  -البٌطاش  -متفرع من ش لبضاٌا  -الـتأشٌر:   ، ش صٌدلٌه صابرٌن امام مسجد الرحمن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  51142دمحم سالمه على ابو عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 لسم  -العامرٌه اول  -الشارع الرئٌسى  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / لرٌه فلسطٌن بجوار سوبر ماركت البسطاوٌسى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  38257، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم عبد العلٌم عنتر رمضان  -  151

 لسم-ابو ٌوسؾ-مساكن الحددي والصلب شارع الحدٌد والصلب 16وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191117وفً تارٌخ  52216كٌرلس ماهر ٌونان مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 لسم  -محل  -السٌوؾ  -ش د/ عثمان شكرى خلؾ البوسته  9الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52225اٌمان عبدهللا ابراهٌم بٌومى )مؤسسه االٌمان للمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 -شمه  -الثانى علوى  -خؾ محطة ترام صفر  -صفر  -ش محمود رشاد 14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191117

 لسم

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  52214دمحم مصطفى السٌد عبد العال ابو الدهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم-محل-الفلكى 16شارع جمال عبد الناصر من شارع  9العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  52223ز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عطٌه عبدالعزٌ -  154

 لسم  -محل  -عصافره لبلى  - 45برج العمراوى نهاٌه ش الواحد االحد من ش  1وصؾ الـتأشٌر:   ، برج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  52213دمحم ناصر صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -لطعه ارض  -، العامرٌه اول شارع الوكاله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  15385فردوس احمد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 م لس -ش الجمرن المدٌم  17الـتأشٌر:   ، تم تؽٌٌر العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  17411محمود عدنان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 لسم -الـتأشٌر:   ، توضٌح العنوان الى/امتداد ش مسجد ناجى بجوار سور المٌناء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117ارٌخ وفً ت 52215محمود طلبه دمحم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 لسم  -شمه  -الدور االرضى  -خورشٌد  -الـتأشٌر:   ، ش السوق خلؾ شركه البالستٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  52221عبدالهادى عمر عبدالهادى ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 لسم - 2شمه رلم -مبارن سموحه  خلؾ مدٌنة 34وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  52218وائل الضبع احمد مهلهل )الضبع ترافل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم  -مكتب  -االرضى  -التعاون ارض المفتى من ابو سلٌمان  23العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  52259، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم التونى ثابت التونى  -  161

 لسم -محل  -برج الزهور  -لوران  -الـتأشٌر:   ، ش ابوهٌؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  52235اسماء سٌد احمد عبدالعال الجؽاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم -تأشٌر:   ، ام زؼٌو الرئٌسى امام ونٌس الجزار وصؾ الـ

تم  21191118وفً تارٌخ  52236ٌاسر جابر حمزه دمحم الصؽٌر ) الصؽٌر للمنظفات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 لسم -محل  -ش طاهر باشا الحضره لبلى  8تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  52251حسن العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسن دمحم  -  164

 لسم -لبلى الترعه  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  52258انتصار على دمحم عٌسى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 لسم -محل  -االرضى  -ٌد ابو زٌد خلؾ مساكن الحى امتداد البرنسٌسه وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  52249دمحم خمٌس دمحم ٌوسؾ وهٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 لسم -محل  -الفلكى  السوق امام مزارع والبان البشٌر  11الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  52261على زكى على البهواشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  167

 لسم  -محل  -االرضى  -الوردٌان  -ش السبكى  31الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  52243احمد جمعه على دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، ش اسماء بنت ابى بكر بجوار ممهى الفارس االبٌض 

وفً تارٌخ  52257مجدى مصطفى دمحم ابراهٌم رزق )مجدى للتعبئه و التؽلٌؾ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

 -الهانوفٌل  -العجمى  -حاد مالن الرضا و النور ات -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش لصر الموٌرى  21191118

 لسم  -( 31شمه ) -السادس علوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  52241دمحم عٌد عبدالجلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 لسم  -محل  -الرضى الدور ا -ماوى المبارى  -امام مسجد التوبه  -الـتأشٌر:   ، نهاٌه ش طارق 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  12572اٌمن احمد بركات احمد بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى / ش الخلفاء الراشدٌن الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  52238عبدالعال دمحم عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 لسم  -الوردٌان  -ش ام السلطان  45الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21191118وفً تارٌخ  52253على حسن محمود دمحم سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 لسم  -محل  -ش صالح الدٌن على ناصٌه عبدهللا فكرى  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  52264دمحم دمحم محمود لندٌل ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 لسم-مكتب-نىرمل ثا-الـتأشٌر:   ، عزبه الموظفٌن ابٌس خلؾ السكه الجدٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  52237حسن رضا دمحم دمحم حسن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، مدٌنه ضباط مصطفى كامل 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191118وفً تارٌخ  52252فتحى احمد طه مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 لسم-البر المبلى-الـتأشٌر:   ، متفرع من لنال المحمودٌه

تم تعدٌل  21191118وفً تارٌخ  52242سٌد حمدى عبدالحكٌم صمر )صمر الومٌتال ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -فٌترٌا بونو ش الجمعٌه امام ش عمر بن الخطاب بجوار كا 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  52239احمد عمرو ابراهٌم فهمى على عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 لسم - 5سموحه )مول الحرٌه ( محل رلم -ش فوزى معاذ 23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191118وفً تارٌخ  52245حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابانوب ٌوسؾ مٌخائٌل عبدالمسٌح  -  179

 لسم -شمه  -الهانوفٌل  -الدراٌسه بحرى  -ش العوامى بجوار مسجد الصحابه  5, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  16456محمود رمزى حامد عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 لسم  -جناكلٌس  -برج الفاروق  -ش عبدالمنعم الدلٌل  5, 3وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  52255دمحم احمد محروس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 لسم  -محل  -البٌطاش  8طلخاوى امام عطارة حمزه بوابه نهاٌه ش عبدالفتاح ال 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  52261دمحم معروؾ ابو الحسن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 لسم-شمه-الدور االرضى-كلٌوباترا حمامات-شارع سٌؾ الٌزل 134وصؾ الـتأشٌر:   ، خلؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  52263ارتٌن طانٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجد عاطؾ  -  183

 لسم-شمه-الدخٌله البحرٌه-بجوار معرض السمالوسى 472تنظٌم رلم  21شارع البوسته المدٌمه رلم  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  52246ك لٌده برلم    خالد دمحم رشاد ابوالٌزٌد حامد الدٌهى ، تاجر فرد ،  سب -  184

 لسم  -(7محل ) -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المسم بجوار مؤسسة الكهرباء عمارة الدكتور دمحم االمٌن 

عدٌل تم ت 21191118وفً تارٌخ  52246خالد دمحم رشاد ابوالٌزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -خالد الحلوانى  -  185

 لسم  -(7محل ) -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المسم بجوار مؤسسة الكهرباء عمارة الدكتور دمحم االمٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  52256احمد حسن عبدالعزٌز دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 لاصد كرٌم ارض ابو الهٌش وصؾ الـتأشٌر:   ، بهٌج الرئٌسى بجوار مسجد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  52247مونٌكا مدحت حلمى اسرائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 لسم - 12شمه  - 74الدور الثانى بالكٌان  23الـتأشٌر:   ، عماره مبارن رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  52248بك لٌده برلم    حمدى مصطفى مرسى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  س -  188

 لسم  -بجوار السلم المتحرن  -ش سورٌا الطابك الثانى فوق المٌزانٌن  1وصؾ الـتأشٌر:   ، الدٌب مول 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191118وفً تارٌخ  52254خالد ابراهٌم سعٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 لسم -حجره من شمه  -االرضى  -ش زكرٌا ؼنٌم  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191118وفً تارٌخ  52262محمود جاد الكرٌم دمحم عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 لسم-لمح-وصؾ الـتأشٌر:   ، برج حنٌن شارع نور الدٌن متفرع من سلٌمان العصافره بحرى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191118وفً تارٌخ  52244سٌلفا سمٌر نعٌم عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 لسم -شمه -الثانى علوى  -السٌوؾ شماعه  -ش وادى الملون  53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  52279 منال عبدالجلٌل احمد عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 لسم  -عزبة الموظفٌن  -اول ش شمال من ش البنا  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  52265دمحم فوزى عبداللطٌؾ عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 لسم  -محل  -الحضره الجدٌده  -ى المهندسٌن الـتأشٌر:   ، ش لنال المحمودٌه ح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  52274سعٌد دمحم عبدالحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -المعموره البلد  -مزلمان طوسون  25مع ش  6الـتأشٌر:   ، ناصٌه ش 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  52269وبٌل سامى شرموخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فادى ر -  195

 لسم -السٌوؾ منتزة ثان -الفلكى  -ش االٌمان  14الـتأشٌر:   ، 

وصؾ الـتأشٌر:    تم تعدٌل العنوان , 21191119وفً تارٌخ  52286دمحم عزت السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 لسم-شمه-االول العلوى-العصافره لبلى-خلؾ مسجد عثمان ٌن عفان 31، شارع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  52271طلبه ٌوسؾ طلبه على )طلبه تكس( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

 لسم  -مه ش -ش المرسى متفرع من ش العمده الصبحٌه  21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  52273ولٌد دمحم السٌد شعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 لسم-شمه-الدور االول -مٌامى-شارع الولٌد ناصٌه صالح الدٌن 246الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  5813اشرؾ دمحم عبد الرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 لسم  -الـتأشٌر:   ، توضٌح عنوان النشاط الى / العامرٌة النهضة العمارٌة على ترعة النوبارٌة امام لرٌة العال الؽربٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  52266هانى شعبان احمد دروٌش دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم  -( 4محل ) -سٌدى بشر  -تمسٌم تورٌل الراس السوداء  7ناصٌه ش  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52281( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رنا شعبان زكرٌا ابراهٌم عطا هللا )صٌدلٌه د/ رنا عطا هللا -  211

 لسم  - 8محل رلم  -البٌطاش  -( بٌانكى 2( من ش )1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تماطع ش ) 21191119

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21191119وفً تارٌخ  52282تامر شولى فتوح الفرماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 لسم  -محل  -ابٌس  -الـتأشٌر:   ، ابٌس الثانٌه كوبرى الحسنٌه 

الفرماوى لتجاره السٌارات والرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -اضافه االسم التجارى/تامر شولى فتوح الفرماوى -  213

 لسم  -محل  -ابٌس  -ه كوبرى الحسنٌه تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس الثانٌ 21191119وفً تارٌخ  52282

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  52276عصام دمحم السٌد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 لسم  -شمه  -االرضى  -ش مساكن النصر متفرع من ش الرضوان  -الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21191119وفً تارٌخ  52268، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عادل محروس عبدالحمٌد احمد -  215

 لسم  - 4شمه رلم  -الثانى  -الهانوفٌل  -ش نور الدٌن  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 21191119وفً تارٌخ  51796عطٌه شحاته مهران ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لسم-الساعه-عمارات االطباء 2عماره رلم  29الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  52267نجٌه سعد ابراهٌم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 لسم  -ابو ٌوسؾ بحرى  -شارع الجمعٌه  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  51796شحاته مهران ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عطٌه -  218

 لسم-الساعه-عمارات االطباء 2عماره رلم  29الـتأشٌر:   ، محل رلم 

وفً تارٌخ  6273    احمد ابراهٌم رجب رمضان دمحم ) الكرٌونى لتعبئه مواد ؼذائٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  219

 لسم -ش جالل السٌد حجاج ) ملن السٌد / احمد عبدالرحمن (  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191119

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  52277دمحم رجب محمود دمحم شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم  -محل  -ابو ٌوسؾ  -الـتأشٌر:   ، ش زمزم 

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  13742احمد دمحم عبد الحكٌم دمحم عبد المنعم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم-مرؼم الصناعٌه ابو سته-شارع السبع ورش 426العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  21191119وفً تارٌخ  52272حمود زٌدان )سالم زٌدان للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سالم عبده م -  212

 لسم  -محل  -عزبه الموظفٌن  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عمر بن عبدالعزٌز امام سوبر ماركت الرضا 

وفً تارٌخ  52283( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شعبان زكرٌا ابراهٌم عطاهللا)صٌدلٌه د / دمحم عطاهللا -  213

 لسم -محل  -مٌدان الهانوفٌل  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل الرئٌسى بجوار بنزٌنه موبٌل  21191119

م تعدٌل العنوان , ت 21191119وفً تارٌخ  52281صفاء محمود عبدالحمٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -العجمى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش لبضاٌا متفرع من ش البٌطاش الرئٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  952فتحى عبد البدٌع لطب رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 لسم  -بوكلى  -شارع عبدالرحمن شكرى  8/ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط الى 

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  52278مارٌنا سعد خلٌل عبدالمسٌح )مارٌنا للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لسم  -محل  -عزبه الموظفٌن  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمر بن عبدالعزٌز بجوار سوبر ماركت الرضا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  52284دمحم عادل دمحم حافظ السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 لسم  -محل  -الحضره لبلى  -ش عمر بن ابى ربٌعه  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  52285دمحم سعٌد سالم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 لسم - 2محل رلم  -الدور االرضى  -عمارات ضباط مصطفى كامل  97الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191119وفً تارٌخ  44591سامح حسن السٌدعمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 لسم  -مساكن عبدالمادر  -محل  -ٌترٌا نوارة بجوار كاف 1مدخل  89الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  13742احمد دمحم عبد الحكٌم دمحم عبد المنعم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، )الؽاء الفرع(

تم تعدٌل  21191119وفً تارٌخ  13742فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم عبد الحكٌم دمحم عبد المنعم زهران ، تاجر -  221

 لسم-مرؼم الصناعٌه ابو سته-شارع السبع ورش 426العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى/

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21191119وفً تارٌخ  52271ناصر احمد عبدالبالى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش الخلفاء الراشدٌن من ش الهانوفٌل بجوار المخبز العربى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52299رجب دمحم السٌد زناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 لسم  -محل  -لمنتزه ثان ا -سٌدى كمال مع شارع الزهور  -حالٌا  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52291هانى دمحم عبدالكرٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 لسم  -ش الزهور من ش اسكوت بجوار هارون للبوٌات  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  52293   سٌفٌن ٌوسؾ اسحك موسى بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  225

 لسم -شمه -االول  -الوردٌان -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مراد من ش عبدالملن ابن مروان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  51911رمضان سٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 لسم-خورشٌد-العنوان/عزبه المهاجرٌن من شارع العواٌد العمومىالـتأشٌر:   ، افتتاح فرع ب

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  52294اسالم خمٌس خمٌس ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المسم عماره البلش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52311بك لٌده برلم    دمحم على محمود نجدى ، تاجر فرد ،  س -  228

 لسم -برج التموى  -مٌدان الساعه  -ش مصطفى كامل  21الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  51911رمضان سٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 لسم-خورشٌد-الـتأشٌر:   ، عزبه المهاجرٌن من شارع العواٌد العمومى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  8797دمحم سعٌد عبده عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 لسم -ش سوق الصٌارفه  35الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  52297ٌاسر عبدالراضى محمود منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 لسم - 3محل رلم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الكابالت الشارع الرئٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52292احمد دمحم دمحم ابوالؽٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 لسم  -محل  -الوردٌان  -الـتأشٌر:   ، نجع العرب الؽربى خلؾ شركه اسو 

وفً تارٌخ  52288بك لٌده برلم    عمرو احمد اسماعٌل على الخولى )الخولى لالستٌراد و التصدٌر( ، تاجر فرد ،  س -  233

 لسم  -( 1شمه ) -االول  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، خورشٌد المبلٌه خلؾ فطائر الحاجه  21191111

وفً تارٌخ  52295رمضان صالح على بدر )البدر للنمل و تأجٌر المعدات الثمٌله( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 لسم  -محل  -منتزه ثان  -م تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الشٌخ صدٌك ش العماروة الكبرى ت 21191111

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52287سعد راضى دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 لسم  - 2,1ارلام  محالت -الدور االرضى  -باكوس  -ش خماروٌه  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  13335سامى شولى فتوح سعفان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 لسم -ابوٌوسؾ  -مساكن الحدٌد والصلب 19الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان االى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  52289لٌده برلم    دمحم مصطفى ابراهٌم مصطفى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك  -  237

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره الصفوه ش احمد عبدالوهاب امام كوبرى اسكندر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52291عبدالعال زكى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 لسم -محل  -الدور االرضى  -ش الرصافه  41ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191111وفً تارٌخ  35659صبرى عبدالراضى بخٌت حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 لسم -مول الصفوه التجارى  - 412وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52312اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صموئٌل زكى عسال  -  241

 لسم-محل-الدور االرضى-سٌدى بشر بحرى-شارع دمحم حسٌن متفرع من شارع خالد بن الولٌد 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191111ً تارٌخ وف 52298احمد ابراهٌم عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 لسم  -شمه  -الثانى علوى  -ش مسجد رمضان ٌوسؾ االبراهٌمٌه  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191111وفً تارٌخ  52296اشرؾ عبدالهادى دمحم ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 لسم -محل  -رمل ثان  - لنال المحمودٌه 214الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  11717خالد السٌد دمحم الحمامً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 لسم -مٌامى  -الدور االول علوى  -شمه  -الـتأشٌر:   ، شارع ابونواس من شارع جمال عبدالناصر خلؾ بنزٌنه اسكندر ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  11717الد السٌد دمحم الحمامً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خ -  244

 11111راس ماله /  -المنتزه  -مٌامى اتحاد مالن ام المؤمنٌن  768الـتأشٌر:   ، نشاطه / منتجات ورلٌه ومنظفات وعنوانه / ش

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  31682ضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود حاتم عبدالحلٌم السٌد الما -  245

)خمسون الؾ جنٌه( وبعنوان  51111وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌس اخر بنشاط تعبئة وتؽلٌؾ حاصالت زراعٌه وراس مال 

 ابورواش  2حوض تجاره الرمال الؽربى رلم  5من  9/لطعه 
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 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 العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52311بو النصر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد محمود ا -  246

 لسم  -( 22شمه ) -الخامس علوى  -الهانوفٌل  -العجمى  -الـتأشٌر:   ، ش الفردى 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191113وفً تارٌخ  52326دمحم نبٌل دمحم السمالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 لسم  -مصنع  -طرٌك االصالح ارض حماده الحداد  4الـتأشٌر:   ، المراؼى المدٌمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  52331احمد محسن دمحم محسن ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 لسم  - 2شمه رلم  -الدور االول  -العصافره لبلى  -ش الجٌش  24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52315دمحم السٌد على السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 لسم  -شمه  -ارضى  -خط رشٌد  -الطابٌه -ش الجامع  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  19517ٌده برلم    هٌثم حسٌن على ابو رزق ، تاجر فرد ،  سبك ل -  251

  67الـتأشٌر:   ، سوق الخٌر المجاورة التاسعه برج العرب الجدٌدة محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52325هوٌدا حسن حسن دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 لسم -ه تٌمور ابٌس محل الـتأشٌر:   ، ش مدرس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52314دمحم عبدالمنعم عبدالحكٌم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، ش المسم برج الزهور بجوار كافٌترٌا فرٌندز 

تم  21191113وفً تارٌخ  52334تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ٌوستٌنه سعٌد زكى مرلص)صٌدلٌه/ٌوستٌنه سعٌد( ، -  253

العصافره لبلى عزبه  45من شارع  31تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الموحدٌن امام مسجد الموحدٌن من شارع 

 لسم-محل-عرامه

تم  21191113وفً تارٌخ  52318    سعداوى جمعه انصارى خلٌل)السعداوى للتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  254

 لسم  -شمه  -االرضى  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الرحامنه محطه االصالح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191113وفً تارٌخ  52329رندا دمحم عٌسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 لسم -شمه  -الثالث  -اؾ امام مسجد الرضوان الهانوفٌل ، ش التوحٌد عماره االنص

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  51926مصطفى حسن حسن عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 لسم  -ش الفتح الرابعة الناصرٌة المدخل االول  17وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52323بٌد طه السٌد الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ع -  257

 لسم  -شمه  -العاشر  -كلٌوباترا  -ش ابن مسعود  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52317دمحم سعٌد عبدالستار عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 لسم -شمه -المرٌه االولى  -ارض ابو هٌكل  -اشلٌم  -الـتأشٌر:   ، ابٌس االولى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52319فاطمة احمد دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 لسم  -العواٌد  -محسن الكبرى  -الـتأشٌر:   ، ش عبدالحلٌم متولى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52327دمحم فؤاد احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 لسم -رى الكابتن الـتأشٌر:   ، ابٌس الثامنه باب العبٌد كوب

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  27571اٌهاب ابراهٌم اسماعٌل دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 لسم -المدٌنه الصناعٌه المرحله الثالثه  225وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52331،  سبك لٌده برلم    حسام على عبدالعلٌم موسى ، تاجر فرد  -  262

 لسم -محل  -اول ش مدرسه الرحاب سكه حدٌد المعموره البلد  8الـتأشٌر:   ، شارع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52316خالد عبدالونٌس عبدهللا سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 لسم -محل  -ش النصر عمارات توب هاوس  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  11717خالد السٌد دمحم الحمامً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

شمه بالدور االول -براهٌم الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بعنوان/شارع ابونواس من شارع جمال عبدالناصر خلؾ بنزٌنه اسكندر ا

 المنتزه/ راس ماله /ونشاطه / تنمٌه مهارات بشرٌه /وسمته التجارٌه /اسكاى لتنمٌه المهارات -مٌامى -علوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52315احمد بركات عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 لسم -محل  -العجمى  -ضه ش ف 8الـتأشٌر:   ، بوابه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52318شولٌه سعٌد فتح هللا الكاشؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 لسم  -شمه  -الثالث علوى  -ش ابن سهالن امام المسجد  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  52324رلم    محروس وجدى محروس رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  267

 لسم -شمه  -االرضى  -مساكن المحافظة الهانوفٌل  1بلون  14وصؾ الـتأشٌر:   ، مدخل 

وفً تارٌخ  52319ابوالعزم لتوزٌع المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -محمود دمحم حامد حسٌن ابوالعزم  -  268

 لسم -السٌوؾ شماعه  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش وادى الملون بجوار مسجد السٌوؾ  21191113

خمٌس عبد السالم عوض الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -تعدٌل االسم التجارى الى/الفخرانى الستٌراد وتجاره السٌارات -  269

أ ش  51ن , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى الى / عماره رلم تم تعدٌل العنوا 21191113وفً تارٌخ  16813برلم    

 لسم -حالٌا فؤاد ابراهٌم جرجس  -الفٌزون سابما 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  16813خمٌس عبد السالم عوض الفخرانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 لسم -حالٌا فؤاد ابراهٌم جرجس  -أ ش الفٌزون سابما  51ن الى الى / عماره رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52314حسام صالح منصور كرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 لسم  -الدور الثالث علوى  -البستان من الشرلاوى الحضرة الجدٌدة  1الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  52317دمحم اسماعٌل صالح ابراهٌم مٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد ناجى بجوار كافٌترٌا نجمه الدخٌله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113تارٌخ وفً  52322عالء فؤاد رجب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 لسم  -محل ٌمٌن مدخل العمار -سٌدى بشر لبلى  -ش الشافعى متفرع من ش الماهره  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52328احمد دمحم دمحم دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 لسم -العجمً -ابو ٌوسؾ  -ش رٌدمٌكس  25الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  26997دمحم على عثمان احمد سلٌمان)على لتجاره الحدٌد و االسمنت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

سى خط رشٌد الرئٌ -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى / ش على عثمان بطرٌك الطابٌه  21191113

 لسم -

تم تعدٌل العنوان ,  21191113وفً تارٌخ  52311ابراهٌم عبدالمنعم بسٌونى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 - 6شمه رلم  -الثانى علوى  -الهانوفٌل  -خلؾ جامع الموٌرى  -امتداد ش دمحم العجمى عزبه عالم بحرى  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52313محمود رزٌمه سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد -  277

 لسم  -شمه  -االرضى  -الصٌادٌن  -ش ابوالنصر  11الـتأشٌر:   ، 



 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

ل العنوان , تم تعدٌ 21191113وفً تارٌخ  52321احمد دمحم عبدالرؤؾ عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 لسم  -محل  -مندره لبلى  -ملن جربٌده ش الجبل  119وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52332نعمه سعد عطٌه دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 لسم-محل-وسؾابو ٌ-الـتأشٌر:   ، امتداد شارع الحدٌد والصلب أول عبد الحمٌد رضوان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52333دمحم احمد اسماعٌل نعمه هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 لسم-محل-البٌطاش-شارع مسجد عالم متفرع من شارع سعد زؼلول 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  17411  محمود عدنان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  281

 لسم-اخر مسجد ناجى امام سور المٌناء 5الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز العام الى/محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  17411محمود عدنان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 ، )محو المحل الرئٌسى االخر(  الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  52316ابراهٌم ناصؾ رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 لسم -شمه  -الثالث علوى  -الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، طرٌك ام زؼٌو خلؾ مساكن الصٌنٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191113وفً تارٌخ  17411جر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عدنان دمحم احمد ، تا -  284

 لسم-اخر مسجد ناجى امام سور المٌناء 5الـتأشٌر:   ، محو المحل الكائن بالعنوان/محل رلم 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191113وفً تارٌخ  52321فاطمه حسٌن عبدهللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 لسم -مكتب  -ش الجداوى  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  52361حمدى سعٌد صالح احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

 لسم -محل  -خلؾ ابراج الشٌراتون المندره بحرى  276وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  52353مٌار حسٌن دمحم حسٌن مكرم هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 لسم  -محل  -سموحه الجدٌده  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عمر بن الخطاب خلؾ مدرسه تٌمور 

 21191114وفً تارٌخ  19716د ،  سبك لٌده برلم    عشرى عبد الرحمن عبد العلٌم دمحم ) مؤسسه العشرى ( ، تاجر فر -  288

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، )حذؾ الفرع(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52348ابو بكر صالح انور عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 لسم  -محل  -ش الشهٌد حمدى رجب ابو سلٌمان  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  31778دمحم على رجب على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 لسم-لوران-شارع ذو الفمار 1الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52354مصطفى احمد مصطفى عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، المراؼى حى المهندسٌن ارض السٌرامٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52345نعمه عوٌك على اٌوب شحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 لسم  -شمه  -امس عشر الخ -عصافره لبلى  -خلؾ كنٌسه مكٌموس  31الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  51144اسماء رجب عبد الحمٌد ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 1ش جمال عبدالناصر العصافره بحرى محل  388وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل رأس مال المحل الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان/ 

 -ون الؾ جنٌها()خمس 51111لٌصبح /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52341مصطفى طه طه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 لسم  - 4محل رلم  -تمسٌم شركه الماهره لالسكان و التعمٌر  16بلون  17الـتأشٌر:   ، عمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52346ده برلم    حسن احمد ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  295

 لسم -مٌزان  -باكوس  -مكرر مسلم بن الولٌد  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  31778دمحم على رجب على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 لسم-لوران-ارشارع ذو الفم 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52361محمود دمحم ابراهٌم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 لسم - 9محل  -ش لنال المحمودٌه  91الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  52337هاجر الصاوى فضل الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 لسم -( 1شمه ) -الخامس  -برج التوحٌد  -السٌوؾ  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المدس من ش مصطفى كامل بجوار سٌتى الٌت 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  52357عبدالحمٌد هاللى على عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 لسم -ش محسن  13،   وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52341عماد ٌوسؾ ملن نوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم -شمه -الخامس علوى  -راؼب  -ش الفرؼانى  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114خ وفً تارٌ 52351صباح خمٌس مطرى عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، ش الفرع التجارى خلؾ بنن مصر عزبه التمٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52352امٌر سعٌد دمحم طه النونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 لسم  -ة البحٌرة شارع المواسٌر بجوار شركة مساهم 9الـتأشٌر:   ، 

وفً  52351تم تعدٌل االسم التجارى الى / صباح خمٌس مطرى عالم ) الصباح ترافل ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 لسم -محل  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الفرع التجارى خلؾ بنن مصر عزبه التمٌر 21191114تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  52362حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم دمحم  -  314

 لسم-محل-مكرر شارع طه حمادى 29، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52336وائل صالح الدٌن جابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 لسم  -محل على ٌمٌن مدخل العمار  -االرضى  -مٌامى  -ش المهندس احمد سرى  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52342سعاد السٌد عمر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 لسم  - بجوار محل أنور -ش ممدوح االسمر  -الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسؾ امام مدرسه االورمان 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  52356دمحم ابراهٌم جوٌده ابوسٌؾ السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 لسم -محل  -ش االمام مالن امام بوابه الصٌادٌن ابو لٌر  27وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52343م    عوض خمٌس فتح هللا صافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  318

 لسم  -محل  -بحرى بعد مدخل ابوتالت لبل مدخل سٌلفر بٌتش  26الـتأشٌر:   ، ن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191114وفً تارٌخ  52358رزق ناصؾ سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 لسم-محل-ؼبلاير-رشارع حسن طوبا 17، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  52344تٌسٌر دمحم جمال السٌد عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم - 3/1محل  -االرضى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم على فهمى سموحه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52164   زكى محمود احمد مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  311

 لسم  -الحضرة المبلٌة -ارض عبدالبالى  -شارع دمنهور  35الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى / 



 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

وفً  52164تم تعدٌل االسم التجارى الى / الزكى للرحالت )زكى محمود احمد مهران ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

الحضرة -ارض عبدالبالى  -شارع دمنهور  35تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى /  21191114رٌخ تا

 لسم  -المبلٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52349دمحم دمحم لبارى حسٌن حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 لسم  -( 12شمه ) -السادس  -ٌدى ٌالوت ش س 27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52338دمحم ابراهٌم عبدالنبى الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 لسم  -ش الدكتور سامى رؤوؾ متفرع من ش اسكندر ابراهٌم مٌامى  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52351، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سامى نصحى سلٌمان بخٌت -  315

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، نهاٌه ش زمزم من طرٌك اسكندرٌه مطروح امام جزاره صالح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52335عماد طلعت عٌاد سوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 لسم -طرٌك اسكندرٌه مصر خلؾ شركه راشد للرخام  26الـتأشٌر:   ، 

 21191114وفً تارٌخ  52359حنان سعٌد دمحم العاصى )العاصى للمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 لسم-محل-االرضى-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع ملن حفنى لبلى العصافره على شرٌط السكه الحدٌد

تم تعدٌل العنوان ,  21191114وفً تارٌخ  19716عشرى عبد الرحمن عبد العلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 لسم-، حذؾ افرع الكائن بالعنوان/شارع السالم من الفردوس نهاٌه شارع الحدٌد والصلب ابو ٌوسؾ بحرىوصؾ الـتأشٌر:   

وفً تارٌخ  52355عبدالناصر رزق ناصؾ سالم )جزاره ناصؾ لبٌع اللحوم المجمده( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 لسم  -محل  -ثانى الرمل  -حسن طوبار ؼبلاير  شارع 8تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191114

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  52339ماجد مٌجراسكندر لرٌالوص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 لسم -شارع السٌاله  15016الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  52387اسالم دمحم عطٌه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 لسم - 22محل  -االرضى  -جناكلٌس  -الـتأشٌر:   ، مول فتح هللا جمله ماركت 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  52371عبدالحلٌم ابراهٌم عبدالحلٌم النفٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 -رمل اول  -ناحٌه شدس جناكلٌس  -خ ش 23ط/59 -برج توماس  -ش مرتضى باشا مع محمود رشدى  69وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 لسم  - 3محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  26255نصر اشرؾ فؤاد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 لسم-شالبٌطا-الـتأشٌر:   ، ناصٌه شارع السالم مع الحدٌد والصلب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  4751احمد شعبان عبد العظٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 لسم  -العصافرة لبلى  45من ش  13الـتأشٌر:   ،  ش 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21191115وفً تارٌخ  52392دمحم احمد رجب طلب لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 لسم -محل  -المندره لبلى  -ش دمحم عطٌه  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  52374على خمٌس نصر عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 سم ل -حجره  -االرضى  -الـتأشٌر:   ، نجع ابوبسٌسه ش مسجد الكبٌر بجوار المسجد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  5813اشرؾ دمحم عبد الرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 لسم - 2الـتأشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى / العامرٌه العمارٌه على ترعه النوبارٌه النهضه ابوسمبل 



 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 العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  52393فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد على دمحم عبد العال الشمٌرى ، تاجر -  328

 لسم-محل-شارع مصطفى كامل عمارات العبور بولكلى 39وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52378فرٌده دمحم عبده ابراهٌم خطاب ) الفرٌده للتعبئه والتؽلٌؾ ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 لسم -( 1شمه ) -الدور االول  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ادٌب معمد سٌوؾ شماعه  21191115

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  52375هبه احمد طنطاوى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 لسم  -( 7شمه ) -االول علوى  - (3مدخل ) -( 1الـتأشٌر:   ، مساكن الناصرٌه الجدٌده بلون )

تم تعدٌل  21191115وفً تارٌخ  52384حسن احمد عبدالمحسن ابراهٌم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 لسم  -محل  -عزبه الموظفٌن  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد عمر بن الخطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  52382جر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد على السٌد على الحواش ، تا -  332

 لسم-( 5محل رلم ) -الـتأشٌر:   ، برج الٌاسمٌن أ ش مسجد االصدلاء سموحه 

تم تعدٌل  21191115وفً تارٌخ  52369تامر ابراهٌم احمد مصطفى )ازٌاء تامر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 لسم -محل  -( 55ش همام متفرع من البان ؼٌط العنب تنظٌم حاره ) 6لعنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  52389مٌنا مورٌس عبدالمالن اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 محل  -بجوار مٌزان بسكول  -ع الرئٌسى على الشار -الـتأشٌر:   ، النهضه المرٌه البٌضاء مهندسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  12798عوض شلٌته شرٌؾ شامخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 لسم  -الحى السكنى الثانى  -السوق التجارى  - 19الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  41246فرج السودانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد السٌد  -  336

شمه دور  -السٌوؾ بحرى  -من ش ابراهٌم سٌؾ  14عمار  -ش جمال عبدالناصر  44الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / خلؾ 

 لسم-ارضى شمال 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  52383تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السعٌد عصام زكرٌا عبدالمادر ،  -  337

 لسم -ش عبدالسالم عارؾ فٌكتورٌا  356وصؾ الـتأشٌر:   ، خلؾ 

تم تعدٌل  21191115وفً تارٌخ  52377باسم على حسن على اسماعٌل ) مالبس باسم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 لسم -( 2محل رلم ) -ش مكه البٌطاش  32الـتأشٌر:   ، العنوان , وصؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  52363احمد سالم احمد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 لسم  -شارع جرٌن  39الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  45137سمر حجازى عبده السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 لسم -ش حجاج من الزهراء عزبه الصبحٌه  36الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  52372نوره عالم دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 لسم -محل  -العواٌد  -جدٌده الـتأشٌر:   ، عزبه سكٌنه ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  52391احمد شولى ٌوسؾ حمٌدو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، اخر ش اسماء بنت ابى بكر امام سور نادى الساحه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191115وفً تارٌخ  52391برلم    احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  343

 لسم-شمه-الثالث-شارع كنانه ؼربال 7، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  52368محمود عطٌه دمحم عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 لسم  -محل  -ترام شدس )أ( ش الفتح امام محطه  211الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  52385صبحى احمد عبدالرحمن سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 لسم -محل  -العواٌد  -من ش مساكن الملعه  5وصؾ الـتأشٌر:   ، ش االمام البخارى امام بلون 

 21191115وفً تارٌخ  52367احمد الدسولى حجازى حجازى)صٌدلٌه احمد الدسولى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 لسم -محل  -االرضى  -ش الكورنٌش الدخٌله عماره  البتروكٌماةٌات  471تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  52381ٌده برلم    جمال طه جاد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  347

 لسم  -النهضة  -الكرنن امام مصنع االٌثٌلٌن  127الـتأشٌر:   ، لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  52364عمرو نصر الدٌن على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 -االرضى  -خورشٌد   -الزاوٌده  -االرض العالٌه  3ش على بن ابى طالب متفرع من ش السوق امتداد نمره  وصؾ الـتأشٌر:   ،

 لسم -( 1شمه )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  4471فاطمه عبد العزٌز دمحم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 لسم -الدور الثالث  -ش على باشا مبارن  3/  الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  52365امال دمحم عبدهللا لانوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، اول ش ٌمٌن بعد مزلمان السكه الحدٌد خورشٌد المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  52373دمحم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مرٌم احمد عبدالمجٌد -  351

 لسم -شمه  -الرابع  -ش السٌد ابراهٌم جوده  1وصؾ الـتأشٌر:   ،  

 21191115وفً تارٌخ  26255نصر اشرؾ فؤاد حسن )صٌدلٌه دكتور نصر اشرؾ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 لسم-البٌطاش-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ناصٌه شارع السالم مع الحدٌد والصلب

وفً  52371محمود دسولى عبدالممصود دمحم ) المحمود لمماوالت النمل لحساب الؽٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 لسم  -ش الزرافة المبارى  64وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان ,  21191115تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  52388حازم دمحم السٌد احمد خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 لسم  -شمه  -الدور االول علوى  -ش عرفان  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191115وفً تارٌخ  52381اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم معوض ابراهٌم ابراهٌم عابدٌن ، ت -  355

 لسم -شمه -وصؾ الـتأشٌر:   ، ارض البكاتوشى متفرع من ش عمر بن الخطاب امام صٌدلٌه التراس بجوار اهل التوحٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115ارٌخ وفً ت 52379انور دمحم عبدالعزٌز دمحم برٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 لسم-شمه-برج الفرات-سموحه-شارع النصر 212الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  52379انور دمحم عبدالعزٌز دمحم برٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/مبٌدات االفات الزراعٌة-بدالعزٌزالـتأشٌر:   ، لرٌة نجٌب محفوظ  بملن / عصام دمحم ع

2116/8/13- 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191115وفً تارٌخ  52366نعمه دمحم بكر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

 لسم -شمه  -ارضى  -جه ش الفمى منزل عبدالؽنى امام معرض الشناوى بجوار محمصه الخوا 1905، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191115وفً تارٌخ  52394عال فاروق دمحم عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 لسم-محل-العصافره بحرى شارع دمحم عوض هللا 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116فً تارٌخ و 52415شعبان على رجب مؤمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 لسم -بجوار السكه الحدٌد  2الـتأشٌر:   ، النهضه ابو سمبل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52411فوزى حسن كٌالنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 لسم  -حل م -العصافره لبلى  -ش عبدالمنعم رٌاض  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52418شعبان دمحم على حسن زؼلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 لسم  -شمه  -العامرٌه ثان  -الـتأشٌر:   ، لرٌه احمد عرابى بجوار مكتب البرٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  52421ولٌد دمحم كامل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 لسم  -محل  -، ش الجالء فٌكتورٌا لبلى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  52416محمود صالح محمود راشد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 لسم -محل  -هور ش البٌطاش الرئٌسى ناصٌه ش الز 71وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52417ناجى رزق جرجس عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 لسم-محل  -السٌوؾ  -ش محمود الكشموشى  32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52411احمد عبدالفتاح حسٌن الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 لسم -محل ٌسار مدخل العمار  -االرضى  -ش راس التٌن  54الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52413اسالم دمحم فهمى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

 لسم  -شمه  -بشر بحرى سٌدى  -الـتأشٌر:   ، ش دمحم نجٌب اعلى لهوه الحسٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  52423مها على دمحم شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 لسم  -( 2شمه نموذج ) -ش حالبو  2، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52412جوزٌؾ نشات شولى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  -ش مسجد التائبٌن  45عمار رلم  45الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  16331صٌدلٌه د/ حمدى مصطفى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -حمدى مصطفى دمحم حسٌن  -  371

 لسم-باكوس-ٌه العربٌه)حجر النواتٌه سابما(شارع الموم 175تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191116

وفً تارٌخ  16331صٌدلٌه د/ حمدى مصطفى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -حمدى مصطفى دمحم حسٌن  -  371

-اكوسب-شارع المومٌه العربٌه)حجر النواتٌه سابما( 175تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 21191116

 لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52412دمحم صبحى فهٌم جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 لسم -الكنج المدٌم  -خلؾ مصنع النجار  -الـتأشٌر:   ، ش مسجد البخارى 

تم  21191116وفً تارٌخ  52422بك لٌده برلم    دمحم فوزى خضر بشاره)البشاره للمستلزمات الطبٌه( ، تاجر فرد ،  س -  373

 لسم - 719شمه  -السابع  -ش جالل الدسولى برج اركادٌا الحضره المبلٌه  86تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52414خالد احمد عبدالحلٌم ابوعمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

 لسم  -شمه  -الثالث  -مٌامى  45ش الماسمى متفرع من ش  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116خ وفً تارٌ 52411سعاد دمحم عبدهللا شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

 لسم  -محل  -المنشٌه  -ش سنان  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52397نصره دمحم محمود عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 لسم  -شمه  -لث الدور الثا -الـتأشٌر:   ، البٌطاش ش المرور خلؾ شركه مصر للتجاره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52398عالء بدوى السٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  377

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، ش متفرع من ش المسم بجوار مؤسسه الكهرباء الجدٌد امام كبده الصعٌدى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  52421رد ،  سبك لٌده برلم    رومانى عاطؾ عطاهللا شرابٌم ، تاجر ف -  378

 لسم -محل  -ش ابن سكره مٌامى  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  9462عمرو دمحم مبرون الؽراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  379

 لسم-3بلون -فٌن المرحله االولىمدٌنه الحر 81الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  9462عمرو دمحم مبرون الؽراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 لسم-2113/6/17وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ فرن بوٌات وبٌع بوٌات-مدٌنه الحرفٌٌن المرحله االولى محل 89الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  43375عابد شعبان عبد الؽفار عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 لسم  -عبدالمادر  -مدٌنة مبارن ) عمارات مبارن ( طرٌك البتروكٌماوٌات  315وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52419سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     نفٌسه سٌد عبدالحافظ -  382

 لسم -الناصرٌه المدٌمه  21الـتأشٌر:   ، خلؾ البحوث ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52416تامر انور السٌد عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 لسم - 414شمه  -الرابع  -ش النصر  24ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  52413هارون عبدالرحمن ٌوسؾ الناظر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  384

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الهانوفٌل الرئٌسى برج الصفوه امام لصر الموٌرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  52418 خربوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدى سعد عطٌه دمحم -  385

 لسم -ش العرٌش محل  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52414عبدهللا احمد سعٌد احمد حرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

 لسم -ح عٌد السٌوؾ الـتأشٌر:   ، ارض صال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52395احمد فاروق احمد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  387

 لسم  -شمه  -الدور االول علوى  -الدخٌله الجبل  -الـتأشٌر:   ، ش احمد الصباغ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52396ك لٌده برلم    مٌشٌل منٌر كامل ؼالى خلٌل ، تاجر فرد ،  سب -  388

 لسم  -( 3محل ) -االرضى  -العصافره لبلى  - 45المتفرع شمال من ش  11ش  11الـتأشٌر:   ، 

ن , تم تعدٌل العنوا 21191116وفً تارٌخ  35332احمد عبدالرزاق عبدالممصود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 لسم-المولؾ الجدٌد 4مبنى  18محل  6محل  6وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/مجموعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  52399دمحم سعٌد ابراهٌم رمضان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 لسم  -محل  -صاغ دمحم عبدالسالم ش مسجد التضامن االسالمى متفرع من ش ال 7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  35332احمد عبدالرزاق عبدالممصود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 لسم-المولؾ الجدٌد 4مبنى  18محل  6محل  6وصؾ الـتأشٌر:   ، مجموعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191116وفً تارٌخ  52411سبك لٌده برلم    احمد عصام ابراهٌم حسن شرؾ ، تاجر فرد ،   -  392

 لسم -( 9شمه ) -الخامس  -اسكوت الراس السوداء  16( بشارع جامع الحاج سنبل من ش 1وصؾ الـتأشٌر:   ، برج اللوتس )

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21191116وفً تارٌخ  9462عمرو دمحم مبرون الؽراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  393

ونشاطه/مركز اصالح وصٌانه -3بلون -مدٌنه الحرفٌن المرحله االولى 81الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/رلم 

 -)عشره االؾ جنٌها( 11111برأسمال لدره -السٌارات

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116تارٌخ  وفً 52424عماد سلٌمان السٌد احمد خٌال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  394

 لسم -محل  -المعموره البلد  -طوسون  -ش الرحاب  1الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191116وفً تارٌخ  52415محمود دمحم ؼازى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 لسم -ش البكوات بٌانكى البٌطاش شمه  14الـتأشٌر:   ، 

 52417رامى جمال عبدالحمٌد دمحم محمود )رامى جمال للتورٌدات الصناعٌه والطبٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 لسم  -البٌطاش  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الصفا متفرع من ش الحنفٌة 21191116وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191116وفً تارٌخ  11433سبك لٌده برلم    سٌد دمحم على سٌد ، تاجر فرد ،   -  397

 لسم -العواٌد  -عزبه الملعه  -ش نور االسالم  6، تم تعدٌل العنوان الى / 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52434دمحم حسنى محمود الراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  398

 لسم -محل  -طوسون  -المعموره البلد  4مزلمان رلم  25الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52431امل سعٌد عبدالعزٌز بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

 لسم -محل  -خط رشٌد الرئٌسى  -الـتأشٌر:   ، عزبه نشات من طرٌك الطابٌه 

 29119تعدٌل االسم التجارى الى /اسامه دمحم عبدالمعبود صمر ) صمر داٌلى ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     تم -  411

شارع العرٌش امتداد فوزى  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ 21191117وفً تارٌخ 

 -)الؾ جنٌها( 1111بأسمال لدره -ونشاطه/بماله عامه والبان-سموحه-معاذ

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  29119اسامه دمحم عبد المعبود عبد اللطٌؾ صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

ونشاطه/بماله عامه -سموحه-شارع العرٌش امتداد فوزى معاذ 6العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 -)الؾ جنٌها( 1111بأسمال لدره -لبانوا

تم تعدٌل االسم التجارى الى / اسامه دمحم عبد المعبود عبد اللطٌؾ صمر )صمر ماركت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

ش امتداد شارع العرٌ 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ 21191117وفً تارٌخ  29119

 -)الؾ جنٌها( 1111بأسمال لدره -ونشاطه/بماله عامه والبان-سموحه-فوزى معاذ

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  52438مصطفى دمحم ابراهٌم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 شمه -االول علوى  -منتزه ثان  -عصافره لبلى امام مطبعه ابو العزم  -ش الصاوى  26وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  52442سبك لٌده برلم      عباس سعٌد فرج عبدالنبى رسالن ، تاجر فرد ، -  414

 لسم -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد الشرلاوى من ش السوق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52436نشأت دمحم مصطفى رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 لسم  -شمه  -تنظٌم ش لممان الباب الجدٌد  18ش الخواص  7,5الـتأشٌر:   ، 

وفً  52437اكرامى ابراهٌم عبدالرازق احمد ٌونس ) عبدالرازق للتورٌدات العمومٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 - 33حل العصافرة بحرى ماجٌن مول م -ش اللواء حسن كامل  33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191117تارٌخ 

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52429عبٌر دمحم توفٌك حسٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 لسم-شمه-اول علوى-خلؾ مدرسه التحرٌر سٌدى بشر 62الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  52435احمد لطٌؾ دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 لسم -محل  -ش البٌطاش امام عماره عٌن شمس ش الطٌار  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52443احمد شعبان عبدالحمٌد سٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 لسم -محل  -ماهره بجوار المسجد الكبٌر طرٌك اسكندرٌه ال 51الـتأشٌر:   ، لرٌة الجالء ن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52444محمود فرحات ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 لسم  -محل  -بولكلى  -تنظٌم اسماعٌل زكى  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52431ده برلم    اٌلٌا ؼطاس طانٌوس شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  411

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -سٌدى بشر لبلى  -لصر االمراء  -ش ارض الفضالى  24الـتأشٌر:   ، 

وان , تم تعدٌل العن 21191117وفً تارٌخ  52428دمحم عبدالحمٌد عبدالمجٌد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 لسم - 511شمه  -السٌوؾ شماعه  -ش مصطفى كامل المدٌنه الفرنسٌه  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191117وفً تارٌخ  52445رمضان فاروق عبدالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 لسم - 4شمه  -ول اال -ش حسٌن والى الهانوفٌل عماره الفاروق  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191117وفً تارٌخ  52432دمحم احمد سعد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 لسم  - 9ب  17شمة  -، برج العرب الجدٌدة المحور المركزى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52425سمٌر سلٌمان عبدهللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 لسم  -محل  -فلمنج  -ش عبدالفتاح الطوٌل  39الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52427عبده عبدهللا ؼانم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 لسم  -البٌطاش  -( 8بوابه ) -الـتأشٌر:   ، خلؾ الطوب الرملى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52441دمحم عبدالعزٌز دمحم حمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 لسم  -ش الحنفٌة خلؾ جامع الشرش الهانوفٌل  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117تارٌخ وفً  52439دمحم رزق برهوم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، خلؾ مسجد الموٌرى بالدراٌسه الهانوفٌل 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  29119اسامه دمحم عبد المعبود عبد اللطٌؾ صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 لسم-سموحه-تداد فوزى معاذشارع العرٌش ام 6العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  29119اسامه دمحم عبد المعبود عبد اللطٌؾ صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 لسم - 2116/11/19وتارٌخ افتتاح المحل فى -ش دمحم عثمان لوران 4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52447، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد فتحى عبدالفتاح جعفر  -  421

 لسم -شمه  -الهانوفٌل  -ش التموى متفرع من ش عمر بن الخطاب  3الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191117وفً تارٌخ  52433جمال عبدالرؤؾ احمد عجوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 لسم  -نادى الصٌد  - 5الـتأشٌر:   ، بلون 

وفً تارٌخ  52441احمد رمضان السٌد احمد العمروسى )العمروسى للتجاره والتوزٌع( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 ملس-ٌمٌن مدخل العمار 1محل -شارع مٌدان باب سدره 117تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191117

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  52446ولٌد على عبدالمولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 لسم -شمه  -االول -ش حافظ حسنٌن  87الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  35133مدنى للتشطٌبات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم حمد مدنى دمحم رحاب  -  425

 لسم -سموحه  -ش توت عنخ امون  39العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  35254سعٌد سوٌد اسماعٌل سوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 لسم  -زٌزٌنٌا  -نعناعى ش ال 4الـتأشٌر:   ،  تعدٌل العنوان الى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  29982لورا مٌخائٌل مسعود مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

 لسم-2119/8/25فى  348/  5195بموجب موافمه امنٌه رلم -سموحه-شارع مدرسه الرٌاده 8الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل  21191117وفً تارٌخ  52426احمد حسن عبدالوهاب على مرسال )مرسال( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

 لسم -محل  -سٌدى بشر بحرى  -( سابما من جمال عبدالناصر 18العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الشٌخ حسن سلٌمان )ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191117وفً تارٌخ  29982بك لٌده برلم    لورا مٌخائٌل مسعود مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  س -  429

 لسم-سموحه-شارع مدرسه الرٌاده 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52472حسن السٌد بدوى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 لسم -محل  -سابما  594ب ش  17ش عمل باشا حالٌا و  32الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52457للمماوالت والدٌكور ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Abdel wahabحسن دمحم عبدالوهاب شحاته ) -  431

 لسم -( 3شمه ) -الثالث  -سٌدى بشر لبلى  -الجزٌره الخضراء  3ش  28تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191121

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52473دمحم ٌاسٌن محمود عطٌه شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 لسم -( 1مكتب) -الثانى  -المنشٌه  -ش الصحافه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  12789عاطؾ ابراهٌم جمعه على طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 لسم-الدور الخامس-52عماره كابٌتال تاور مكتب رلم -شارع النصر 21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  39341دمحم فؤاد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 لسم -العمروه الصؽرى  -ع من ش اسكوت المنشٌه البحرٌه ، تم تعدٌل العنوان الى / ش متفر

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  34798سعٌد صابر جاد هللا عٌسى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 ملس -وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عمارات مستشارٌن مجلس الدوله ش ابراهٌم عبدالشفٌع 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52466دمحم عبدالعزٌز عبدالمادر عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 لسم -شمه  -المبارى  218ش  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191121وفً تارٌخ  52479دمحم رشاد مصطفى ابو ؼطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  437

 لسم -الـتأشٌر:   ، ش سعٌد الحلفاوى خلؾ مدرسه العجمى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52463احمد السٌد دمحم عبد هللا سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  438

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع بطل السالم الرابعه الناصرٌه امام مدارس الدلتا

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52471دٌنا السٌد احمد شحاته ابو شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  439

 لسم-1شمه -االول علوى-فلمنج-شارع مصطفى كامل فٌكتورٌا 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121ً تارٌخ وف 52467خٌرى دمحم عمران خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 لسم -شمه  -عبدالمادر  -ش فرن عطٌه  -الـتأشٌر:   ، لبلى السكه الحدٌد بجوار سور البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  12789عاطؾ ابراهٌم جمعه على طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 لسم-الدور الخامس-52عماره كابٌتال تاور مكتب رلم -شارع النصر 21فتتاح فرع بالعنوان/وصؾ الـتأشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52452اٌمن حسنى شمس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 لسم - 3محل رلم  -ر بحرى سٌدى بش -ش خالد بن الولٌد   315تنظٌم خلؾ  4رلم  622الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52459شٌماء سامى عبدالفتاح الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 -محل  -بنجر السكر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، لرٌه العال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52464رمضان عبدالعال دمحم على الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 لسم-محل  -عزبه الموظفٌن  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ارض المخازن امام كوبرى ابٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52448تامر جمال تامر عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 لسم -( 1حجره رلم ) -الدور االول علوى  -خورشٌد  -سجد عمر بن الخطاب الـتأشٌر:   ، ش الرحمه بجوار م

وفً تارٌخ  52481عمر اشرؾ سمٌر سعد ابو ركبه )ابو ركبه لتورٌد االدوات الصحٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 لسم-شمه-الدور االول-ابو سلٌمان-ارض المفتى الجدٌده 16شارع  24تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191121

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  46152دمحم عبدالمعطى السعٌد دمحم النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  447

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، فى العمار نجوى شارع الهانوفٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52455لٌده برلم    دمحم صبحى عبدالمنعم محمود مرسى ، تاجر فرد ،  سبك  -  448

 لسم -محل  - 2مدخل  -ش المساكن البحرٌه الراس السوداء  2م 16وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52476محمود امٌن محمود عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  449

 لسم -شٌر:   ، ش عبدالحلٌم متولى من الشارع العمومً عزبه محسن الكبرى محل الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52469شرٌهان مسعد عبدهللا دمحم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 لسم -محل  -العصافره لبلى  - ش اسنا بجوار صٌدلٌه اسنا الجدٌده من ش المعهد الدٌنى 32وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52462جمعه حسنى عبدالحمٌد سوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 لسم -محل  -العصافره لبلى امتداد ش المعهد الدٌنى  31ش  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  35487،  سبك لٌده برلم     عطٌه السٌد عطٌه دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد -  452

 لسم-سٌدى بشر-6الدور االول شمه -شارع دمحم الصٌرفى 34وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21191121وفً تارٌخ  52449ٌاسر فراج عبدالفتاح فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 1شمه رلم  -االول  -الـتأشٌر:   ، ش المواتلٌه ابٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52451الوحش عٌاد عبدالنور عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

  -محل  -برج العرب المدٌمه  -الـتأشٌر:   ، الؽربانٌات كوبرى حموده بجوار سوبرماركت وجدى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52475محمود رمضان محمود دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 لسم-بجوار مسجد الفتح-عزبه العراوه-شارع حسنى مبارن 7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52471دمحم سٌد عبدالفتاح سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، ش السالم عبدالمادر بحرى السكه الحدٌد بجوار اورٌجٌنال للمالبس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52477ممدوح سالم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  457

 لسم -شمه  -الرابع  -اكوس الـتأشٌر:   ، ش ابى بكر الصدٌك ب

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  48839محمود رمضان محمود على عوض هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  458

 لسم -شمه الدور الثانى علوى  -ش ام سلطان  74العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52474رد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا عوض زكى عوض ، تاجر ف -  459

 لسم-محل-شارع نور االسالم من احمد ابو سلٌمان 18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52461مرلص جمٌل عبدهللا بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 لسم -محل  -االصالح الفلكى  16متفرع من ش  21الهالوى ش  الـتأشٌر:   ، ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  21191121وفً تارٌخ  52454رٌمون سلٌم جابر للدس )صٌدلٌه د/ رٌمون سلٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 لسم -محل  -االرضى  -العصافره لبلى  - 45( من ش 6ش زٌن العابدٌن متفرع من ش ) 19تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52478زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم ابو العنٌن مصطفى احمد -  462

 لسم-شمه-االرضى-شارع عبد هللا عفٌفى ابو سلٌمان 8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

,  تم تعدٌل العنوان 21191121وفً تارٌخ  52458شرٌؾ اٌهاب ابراهٌم احمد الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  463

 لسم -محل  -الحضره الجدٌده  -ش عبدهللا بن عمر 9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52461دمحم عبدالحك عبدهللا عبدالحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 لسم -محل  -االرضى  -ش العٌون ؼٌط العنب  84الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52453نور البٌلى عكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم -  465

 لسم -مكتب  -مندره لبلى  -ش حسن الشاذلى متفرع من النبوى المهندس 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191121ً تارٌخ وف 52465مصطفى جمال محمود عبدالرحمن الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 لسم -محل  -المعموره البلد -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك الطابٌه خط رشٌد بجوار عزبه الماكٌنه امام كافٌه الفارس 

 تم تعدٌل العنوان , 21191121وفً تارٌخ  46152دمحم عبدالمعطى السعٌد دمحم النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  467

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/فى العمار نجوى شارع الهانوفٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52451عمرو دمحم عبدالوهاب مصطفى زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  468

 لسم -شمه  -السٌوؾ شماعه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم عارؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52482جمٌل دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح  -  469

 لسم  -شمه  -الثالث علوى  -المبارى  - 218ش  2الـتأشٌر:   ، 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21191121وفً تارٌخ  52498سمٌه دمحم حسن عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

 لسم  -( 4محل ) -وابور المٌاه  -ش جالل الدسولى  127الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52486السٌده فاروق احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

 لسم -محل  -باكوس  -ش عمر المختار ارض الفولى  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52494عوض سعٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سوسن -  472

 لسم -شمه  -الخامس  -ش عثمان بن عفان من ش منشا  7الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21191121وفً تارٌخ  52511خالد شعبان عوض جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  473

 لسم  -شمه  -العجمى  -البٌطاش  -منطمه بلٌس  -عمارات ٌثرب  -ش البطل احمد عبد العزٌز  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52517جمال الدٌن حسن محمود صبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  474

 لسم  -شمه  -ى بشر بحرى سٌد -ش ابى بكر الصدٌك  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52495وهٌبة فتحى ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  475

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش السالم من الترعة المردومة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121رٌخ وفً تا 52497ابراهٌم رمضان رجب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  476

 لسم -شمه  -الـتأشٌر:   ، عزبه التفتٌش 

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  52483عزه فتحى عباس عٌسوى )العٌسوى للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  477

 لسم -شمه  -الدور الرابع  -الهانوفٌل لبلى  -مساكن طلعت مصطفى  7بلون  4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  52489دمحم جابر دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  478

 لسم  -محل  -سٌدى بشر بحرى  -ش ملن حفنى  258، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52491  عمرو عبدالحكٌم حسن ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  479

 لسم  -ش فرج عبدالمولى من الكوثر الهانوفٌل  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52513احمد دمحم عبدالمعطى دمحم ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

 لسم -محل  -الفلكى  -الملن 16متفرع من حالد بن الولٌد  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52516سامٌة على منصور على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

 لسم  -ش امٌن خٌرت الؽندور متفرع من ش جمال عبدالناصر ٌمٌن مدخل العمار مٌامى  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  25331عم جابر بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌثم عبدالمن -  482

 لسم  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط الى / نادى وفندق محطة الرمل لضباط الموات المسلحة 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121تارٌخ  وفً 52496حسٌن عبدالمادر ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  483

 لسم  -شمه  -الدور الثانى علوى  -ش الؽزالى  117وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52484دمحم وجدى عبدهللا عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  484

 لسم  -محل  -ابٌس المرٌه الثانٌه  وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك الحسنٌه خلؾ مسجد النور

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  52492مصطفى خمٌس فؤاد عبدالعزٌز شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  485

 لسم -محل  -المعموره البلد  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، مدرسه المنار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52485برلم     مرعى مصطفى حامد وافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  486

 لسم - 26شمه  -العاشر علوى  -شارع مسجد على بن المصرى  7و9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191121وفً تارٌخ  52491دمحم عالء دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  487

 لسم  - 31محل رلم  -ماٌو الوطنٌه كومبلكس  14وبرى ، نهاٌه ك

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52515احمد دمحم احمد سٌؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  488

 لسم -محل  -ش دمنهور الحضره المبلٌه  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  51544بك لٌده برلم    مٌالد منٌر فاٌز مرجان ، تاجر فرد ،  س -  489

 لسم  -العصافرة لبلى  -ش عمر بن الخطاب من ش اسنا  88الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52487صابر جاد صابر جاد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  491

 لسم  -ش لرة العٌن الوردٌان  51وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191121وفً تارٌخ  52488محسن فتحى عبدالداٌم كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  491

 لسم -شمه بالدور االول علوى  -الـتأشٌر:   ، الطرٌك الصحراوى لبلى السكه الحدٌد بجوار مسجد الفتح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52514ابراهٌم على حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  492

 لسم  - محل -كرموز  -ش راؼب باشا  75الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52481هبه حمدان عبدالحمٌد محمود سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  493

 لسم -محل  -الدور االرضى  -خورشٌد -ش ابوبكر الصدٌك من ش الرحمه  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52511لٌده برلم    محمود صالح تونى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك  -  494

 لسم -شمه  -السابع علوى  -ش سٌدى سلٌمان 14الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  52512هشام صالح سالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  495

 لسم -محل  -الدور االرضى  -جلٌم  -طرٌك الحرٌه  567الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191121وفً تارٌخ  52519محمود نور الدٌن عبد المحسن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  496

 لسم-2محل -شارع العمومى عبد المادر الجدٌده 58, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  37878ك لٌده برلم    سعٌد دمحم السٌد عماره ، تاجر فرد ،  سب -  497

-ونشاطه/تصنٌع وتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه-المالحه-توفٌمى 12شارع حوض  17الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 لسم-)خمسون الؾ جنٌها( 51111برأسمال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  37878،  سبك لٌده برلم    سعٌد دمحم السٌد عماره ، تاجر فرد  -  498

 لسم-المالحه-توفٌمى 12شارع حوض  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191121وفً تارٌخ  37878سعٌد دمحم السٌد عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  499

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/مكتب توزٌع و تورٌد مواد ؼذائٌه-شمه -توفٌمى  12 ش حوض 12الـتأشٌر:   ،  عمار رلم 

 لسم-2118/1/15

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ  52493عبدالباسط عبدالعزٌز عبدالباسط مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

االرضى  -الهانوفٌل  -العجمى  -دمحم موسى امام محل منظفات  ش الصفا من ش زمزم خلؾ مسجد 4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 لسم - 4محل  -

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  52499وصفى رٌاض مملون تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 لسم  -محل  -السٌوؾ شماعه  -من جمٌله بوحرٌد  4ش  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  21191121وفً تارٌخ  52518ر اشرؾ احمد عمر رمضان )هاجر للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هاج -  512

 لسم  -محل  -رمل ثان  -ش سعد بن معاذ الملعه  11تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52522محمود على دمحم على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 لسم  -محل  -المندره لبلى  -الجدٌد  31ش مسجد الشهٌد عمر من ش  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52521حسن شعبان بهرام المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

الدور  -مطروح الزراعٌٌن شمال الترعه على ناصٌه كافٌه اوالد الزعٌم  Aحرى طرٌك ابوتالت الذراع الب 21الـتأشٌر:   ، ن 

 لسم -شمه  -االرضى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  52536روان محمود حنفى دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 لسم-شارع امٌر البحر 28وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52543ر مهران عثمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مختا -  516

 لسم-محل-عصافره لبلى-ابو خروؾ 31الـتأشٌر:   ، شارع 

نوان , تم تعدٌل الع 21191122وفً تارٌخ  52535اسالم دمحم عبدالبارى دمحم جزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  517

 لسم -شمه  -االرضى  -سٌدى بشر لبلى  -ش السد متفرع من ش مسجد التوبه  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  52542احمد ممدوح على دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  518

 لسم-شمه-جناكلٌس-شارع دمحم باشا محسن 16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  9766محمود السٌد ؼنٌم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  519

 لسم  -عزبة سكٌنة العواٌد   13الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / محل ش 
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 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52529ابراهٌم حلمى ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 لسم -شمه  -الدور السادس عشر  -االبراهٌمٌه  -ش الحجاز  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52514اسالم دمحم دمحم دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 لسم -محل  -ح ش لابو المال 42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191122وفً تارٌخ  52539بان واثك كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 لسم  -محل  -برج االدهم  -ونجت  -بولكلى  -ش ابراهٌم راجى  6

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122تارٌخ وفً  52533اٌه حربى محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 لسم  -محل  -العمومى عزبه محسن الكبرى  8الـتأشٌر:   ، ش نمره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  29742دمحم محمود البرلى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 لسم -ش الملن عمارات االمن العام  1الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52527احمد على حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 لسم  - 34محل  -الـتأشٌر:   ، المعمورة الشاطىء بحرى المالهى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  52517    رمضان عزت عبدالعزٌز دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  516

 لسم  - 71لطعه رلم  5/4اكتوبر شاطئ النخٌل شارع  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52531نهى صالح دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  517

 لسم  -محل  -االرضى  -رشدى  -بدالحمٌد العبادى ناصٌه شارع رشدى و ع 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  52513مصطفى شعبان دمحم مصطفى شرابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  518

 لسم  -شمه  -ارضى  -العصافره لبلى  -من ش المعهد الدٌنى  31وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  52541ابراهٌم صفوت احمد فرٌد البرلولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  519

 لسم - 5.  4ت رلم -محل  -االرضى  -طرٌك الجٌش جلٌم عمارات روٌال بالزا  336وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52537سبك لٌده برلم     دمحم محمود دمحم امٌن البؽدادلى ، تاجر فرد ،  -  521

 لسم  - 212شمه  -الثانى  -جناكلٌس  -ش ابولٌر  651الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  42613دمحم احمد جاد الكرٌم خلؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 لسم-سموحه-ابراج جرٌن تاورز 4، تعدٌل العنوان الى/برج  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  52525شرٌؾ احمد عبدالعزٌز محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 لسم -محل -سٌدى جابر  -ش المشٌر احمد اسماعٌل  46وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52511، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رامى فرج ابراهٌم فرج  -  523

 لسم  -االدارى  413شمه -ش المشٌر احمد اسماعٌل  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52518احمد جمال دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 لسم  -عصافره لبلى  -ش حافظ بن حجر من ش التحرٌر 5ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52531عمر عصام دمحم دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  65الـتأشٌر:   ، ش ابوبكر الصدٌك متفرع من ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  52512خالد تن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم  خالد عوض انور -  526

 محل  -االرضى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، برج العرب المدٌم بجوار السنترال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  52532اسالم عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  527

 لسم  -( 2شمه ) -السادس  -السٌوؾ شماعه  -ش ادٌب معمد  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52511شرٌؾ ربٌع عبدالمولى راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  528

 لسم  -شمه  -رضى اال -الـتأشٌر:   ، عزبه العراوه ش مسجد عمر بن الخطاب 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  52521معتز عبدالفتاح عبدالمعطى مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  529

 لسم  -االصالح الزراعى  16عثمان بن عفان من شارع  23وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52538برلم    دمحم اسماعٌل حامد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  531

 لسم  -شمه  -ش الحى العجمى البٌطاش  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  52523امانى شهاوى حلمى بسٌونى هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 لسم  -شرطه العسكرٌه وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الموظفٌن خلؾ ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191122وفً تارٌخ  52526محمود عبدالباسط احمد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 لسم -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الخمسمائه متفرع من الشارع العمومى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52541م    احمد خمٌس ضٌؾ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  533

 لسم -( 6محل) -العجمى  -البٌطاش  -ش لبضاٌا  26الـتأشٌر:   ، 

وفً  52516دمحم متولى عبدالفتاح ربٌع ) مكتب الربٌع للمماوالت والتركٌبات المعدنٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

 لسم - 8شمه رلم  -الثانى  -مٌامى  -سٌدى بشر  -ش مصطفى نجٌب  1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل 21191122تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52519مصطفى احمد جابر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 لسم  -د المعمورة البل -الـتأشٌر:   ، ش الرحاب خلؾ التامٌن الصحى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52524مٌنا عزت توفٌك جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  536

 لسم  -مكتب  -الدور االرضى  -جناكلٌس  -ش دمحم محى الدٌن عبده  29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52528مٌالد عزٌز صهٌون ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  537

 لسم  -شمه  -ابوسلٌمان  -ش الفالوجة  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191122وفً تارٌخ  52515احمد خمٌس السٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  538

 لسم  -محل  -وار التدرٌب المهنى السٌوؾ بج -ش جمٌله ابوحرٌد  11الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52534اٌمان عبدربه جابر عبدربه)االٌمان لخدمات اللٌموزٌن والرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  539

 لسم -البٌطاش  -شهر العسل  -ش عاطؾ فتوحه  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191122

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52545ابراهٌم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد على دمحم  -  541

 لسم -محل  -ش الكواشى  38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52561عواطؾ ؼنٌم لطب شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 لسم  -محل  -ش الجٌش بجوار مسجد الفتح  -امام الكافورى الطرٌك الصحراوى لبلى الطرٌك  31الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52548امٌن محمود احمد االبٌارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

 لسم -ش الشٌخ عبدالحلٌم المندره لبلى محل  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52551ارسانى سلٌمان عبٌد جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  543

 لسم -مكتب  -سان استفانو  -ش تنظٌم عزٌز باشا كحٌل  6الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  52556فاطمه عبدالحمٌد على الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 لسم -محل  -الدور االرضى  -الوردٌان  -ش سٌؾ الٌزل  92وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52571امٌر عبدالفتاح دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  545

 لسم  -حل م -سٌدى بشر لبلى  -ش ملن حفنى  219الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52568اسماء حنفى محمود طه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  546

 لسم  -الفلكى  26ش السوق تماطع  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52567خمٌس دٌاب ابراهٌم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  547

 لسم -ش كرموز  32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52565تامر حسٌن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  548

 لسم -محل  -الدور االرضى  -باكوس  -ش الزمخشرى  63الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  43873نٌفٌن عادل عبدالمطلب عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  549

 لسم-سٌدى بشر لبلى-شارع الماهره 27وصؾ الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , ت 21191123وفً تارٌخ  52546تامر السٌد سامى حسٌن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 لسم  -ش الماضى الفاضل  -برج لصر الٌوسؾ  -الدور االول  - 11وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  35398عبدالرحمن على السٌد فراج مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

برأسمال لدره -ونشاطه/تجاره المالبس الجاهزه-جلٌم-طرٌك الحرٌه  584بالعنوان/وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر 

 لسم-وسمتها النجارٌه/جالمور-)الؾ جنٌها( 1111

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  18449دمحم جمال دمحم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 لسم-طرٌك اسكندرٌه مطروح امام كازٌنو وٌتس 17الكٌلو الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52566اسالم احمد ابوالحسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 لسم  -شمه  -الخامس  -سٌكالم العمومى  16ش  1الـتأشٌر:   ، 

تم  21191123وفً تارٌخ  52558للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     كرم ناجح صبحى حبٌب )كرم ناجح -  554

 لسم  -شمه  -الزواٌده  -ش خالد بن الولٌد  31تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 21191123وفً تارٌخ  52573دمحم حامد سامى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 لسم  -محل  -الحضره البحرٌه  -ش ابن رباح  23، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  52552كرٌم دمحم السعٌد حسن الحدٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

 لسم - 1محل رلم  -ش ابن شعبه  32وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  52547مى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم دمحم عبدالحفٌظ ابراهٌم الف -  557

 لسم - 2محل  -المنتزه ثالث  -السٌوؾ  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش احمد محسن امام ابراج اوركٌدا 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21191123وفً تارٌخ  52561احمد مصطفى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  558

 لسم -محل  -االرضى  -متفرع من ش جمٌله ابو حرٌد  6العواٌد ش  47الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52551مروه مصطفى دمحم صفوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  559

 لسم  -( 1محل ) -طوسون  -نوره مزلمان بجوار رخام المدٌنه الم 25من ش  11ش  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52557دمحم فاروق عبده اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، ش الخلفاء الراشٌدٌن متفرع من الهانوفٌل الرئٌسى بجوار مسجد التوحٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  35398سٌد فراج مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن على ال -  561

 لسم-جلٌم-طرٌك الحرٌه 584وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  35398عبدالرحمن على السٌد فراج مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

-ونشاطه/ مصنع مالبس جاهزه)ماعدا مالبس العسكرٌه(-شمه  -الرابع علوى -ٌر:   ، اخر ش الحرمٌن عزبه حجازى وصؾ الـتأش

 لسم -2117/11/8وتارٌخ افتتاح المحل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  12174ناهد دمحم امبارن اٌمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  563

 لسم  -، تعدٌل العنوان الى / ابٌس الرابعة الناصرٌة خلؾ الصرؾ الصحى الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52559احمد دمحم حماد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  564

 لسم  -تمسٌم المضاه برج الدلتا  312الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  28213ر فرد ،  سبك لٌده برلم    عٌد فؤاد دمحم طنطاوى ، تاج -  565

 -دمحم عبد الؽنى دمحم ابراهٌم-الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/كفر الدوار السعرانٌه شارع العمده

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52572ماندو نصٌؾ بسوس ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  619الـتأشٌر:   ، ناصٌه ش سٌؾ مع ش 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  52553محمود دمحم محمود جمعه روتان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  567

 لسم  - شمه -الدولى اعلى محل البارون للسٌرامٌن  45وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52555احمد ابراهٌم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  568

 لسم -محل  -ثان الرمل  -الـتأشٌر:   ، ش المعادى ارض المفتى المدٌمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  52564ولٌد رمضان عبداللطٌؾ عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  569

 لسم  -محل  -االول  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس الثانٌه الوحده البٌطرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  52562عالء رمضان عطٌه عبدالونٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  571

 لسم -( شمال مدخل العمار 1محل ) -البٌطاش  -فٌترٌا وادى النٌل ش شهر العسل امام كا 17وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191123وفً تارٌخ  52544ابتسام زكى دهب مختار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  571

 لسم -ش مسجد لطب سٌدى بشر لبلى  38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  43873ٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نٌفٌن عادل عبدالمطلب عبدالرح -  572

 لسم-سٌدى بشر لبلى-شارع الماهره 27وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  52549ماٌكل كمٌل نجٌب عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  573

 لسم - 4محل  -رشدى  -ش المس مٌخائٌل ابادٌر  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  52571هاجر دمحم احمد محمود احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  574

 لسم  -محل  -سٌدى بشر  -ش احمد حافظ  37وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  52569حسن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبدالفتاح  -  575

 لسم  -محل  -بنجر السكر بجوار صٌدلٌه عالء الدٌن  7وصؾ الـتأشٌر:   ، لرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191123وفً تارٌخ  52554المرسى ابراهٌم سلٌمان العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  576

 شمه  -ارضى  -خلؾ المسجد الكبٌر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، النهضة العال الؽربٌه بالشارع الرئٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52585دمحم عبدالعزٌز عٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  577

 لسم -محل  -ش من ش عزبه البحر العمومى ارض تٌجر 3الـتأشٌر:   ، 
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تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21191124وفً تارٌخ  52595رضا رزق محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  578

 لسم -ش الترعه المردومه الرمل محل  64الـتأشٌر:   ، 

تم  21191124وفً تارٌخ  52592محمود عادل عبدالجواد احمد )مكتبه عبد الجواد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  579

 لسم -محل  -ماعه تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، برج االخالص ش عبدالفتاح الصعٌدى السٌوؾ ش

وفً  52576محمود سالمه احمد سالمه احمد )محمود سالمه للتورٌدات الكهربائٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  581

 لسم -شمه  -ش النصر  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191124تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52599ده برلم    دمحم مصطفى السٌد الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  581

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش الرحاب المعموره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52578سعاد حسٌن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  582

 لسم  -طوسون  -مستشارٌن  25ش  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191124وفً تارٌخ  52597امٌر ابراهٌم دمحم عبده ) امٌر للمالبس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  583

 لسم -شمه  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عبدالمادر بحرى الترعه لبل مسجد المصطفى بجوار لهوة البرج 

وفً تارٌخ  52614مماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمحسن دمحم الشٌمى )الشٌمى للتورٌدات وال -  584

 لسم -ش راؼب باشا كرموز  31تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191124

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52583جاكلٌن فهٌم اسرائٌل جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  585

 لسم  -العصافره بحرى  -ش دمحم عوض هللا خلؾ ش جاد الشارع الجانبى  41ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52591شرٌؾ ناصر احمد دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  586

 لسم-المبارى-شارع بن السٌار 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  52596ٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد مصطفى احمد دمحم خض -  587

 لسم  -الوردٌان  3مدخل  7وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن جنوب المتراس بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52579دمحم سعٌد راشد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  588

 لسم -شمه  -الدور العاشر  -جناكلٌس  -ش الفتح  227أشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  52588محمود حامد زكى على ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  589

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -ش على بن زٌن العابدٌن  44وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  52612محمود ربٌع عبدالفتاح على عصفور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  591

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع سفن اب امام شركه فاركو بجوار مكتب الحرٌه للتخلٌص الجمركى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191124وفً تارٌخ  47133دمحم دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  591

 لسم -بجوار نجع المطعان  -تم تعدٌل العنوان الى / لرٌه بسطاوٌسى مرٌوط الزراعٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52587ممدوح وصفى ولٌم شرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  592

 لسم -محل  -العامرٌه  2, 1ر:   ، النهضه الفنجرى الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52581امٌره محمود دمحم ابومندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  593

 لسم  -( 21محل رلم ) -سموحه  -ماٌو ابراج السراٌا امام جرٌن بالزا  14الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52593السٌد معوض السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وداد  -  594

 لسم   -محل  -الدور االرضى  -( ارض صالح عٌد من ش احمد ابوسلٌمان 1الـتأشٌر:   ، ش رلم )
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124رٌخ وفً تا 52594دمحم عبده دمحم عمر بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  595

 لسم  -محل  -االرضى  -ش العزٌزى كرموز  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52611احمد دمحم احمد اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  596

 لسم -( من الٌمٌن 3محل) - االرضى -السٌوؾ شماعه  -ش مطفى نظٌؾ 81الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52586صابر احمد صالح دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  597

 لسم  -محل  -الفلكى  11ش  -الـتأشٌر:   ، بجوار مسجد الفتح 

وفً تارٌخ  52613الؽذائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماهر راضى الٌاس عبدالمالن)الراضى لتعبئه وتؽلٌؾ المواد  -  598

 لسم-طرٌك مشروع ناصر-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس الرابعه 21191124

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52582دمحم حسنى دمحم حسنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  599

 لسم  -مخزن  -عزبه محسن الكبرى  -ارض فرحات خلؾ لهوه المالح  2ش الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52589سامى محمود دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 لسم -محل  -مٌامى  -ش صالح الدٌن شعبان  43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52591، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد رمضان هالل صدٌك  -  611

 لسم  -الـتأشٌر:   ، شارع رسالن الرئٌسى اول شارع بعد مسجد عباد الرحمن 

لـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ا 21191124وفً تارٌخ  52581احمد همام عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 لسم - 9مدخل رلم  -ش منٌره توفٌك  11,  9بالدور الرابع بالعمار  412، شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124وفً تارٌخ  52577حسام فؤاد عبدالهادى عطٌه هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 لسم - 415شمه  -الدور الرابع  -ش منٌره توفٌك  11,  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191124وفً تارٌخ  52598ممدوح سمٌر جبر جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

 لسم -شمه  -ش مسجد عباد الرحمن العصافره لبلى  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191124 وفً تارٌخ 25483نسمه دمحم جمعه حسن السماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 لسم -محل  -عصافره لبلى بجوار مدرسه الٌاسمٌن  -ش دمحم فخر الدٌن  3وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191127وفً تارٌخ  52611احمد السٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -سوق الطباخٌن  21,  19,  17,  15، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127خ وفً تارٌ 52632سامٌه شحاته على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  617

 لسم -شمه  -الثانى   -ش الطحان متفرع من ش المستعمره زاوٌة عبدالمادر 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  52612عطٌه عطٌه دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  618

 لسم  -محل  -فرن ابو بسٌسه و مسجد السالم امام الترعه  الـتأشٌر:   ، نجع ابو بسٌسه بجوار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  52623رافت خلؾ دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  619

 لسم -( ٌمٌن المدخل 6محل ) -االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -ش صالح الدٌن شعبان  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  52631ٌماء اشرؾ احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ش -  611

 لسم  -شمه  -الخامس  -سٌدى بشر لبلى  -شارع هدى االسالم  126الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52617بك لٌده برلم    احمد حسن ابراهٌم ابراهٌم المصٌفى ) المصٌفى مٌدٌكال للتصدٌر ( ، تاجر فرد ،  س -  611

االول علوى فوق المٌزان  -ش عبدالرحمن زهدى خلؾ لرٌه عبدالوهاب  42تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191127

 لسم -(3شمه ) -
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م تعدٌل العنوان , ت 21191127وفً تارٌخ  31742عمرو ابراهٌم عبدالسالم عبدهللا فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 لسم -الملن الفلكى  16( السادات متفرع من ش 8وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / شارع رلم )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  52631السٌد عٌد السٌد دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 لسم  -محل  -ش ابو ٌوسؾ المدٌم ش االكرام من  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  13111احمد ابراهٌم مبرون فرج مبرون الشلمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

-ابراهٌم مبرون فرج مبرون-المهدٌه شارع الشموع-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ابو المطامٌر

 -)خمسون الؾ جنٌها( 51111برأسمال لدره -شاطه/مصنع اعالؾون

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  52633عبدالرحمن سالم عبدالرحمن ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 لسم -ؼرفه -الدور االرضى  -سٌدى بشر بحرى -ش عبدالهادى الجزار  41وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  52618مرو ماهر فرج رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ع -  616

 لسم  -محل  -مدخل ابٌس الثانٌه  -الـتأشٌر:   ، ش مسجد خالد بن الولٌد و ش المعرض متفرع من الشارع العمومى 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  52628ٌده برلم    احمد صبحى مرسى دمحم السماحى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  617

  18محل رلم  -الساحل الشمالى  51الكٌلو  -وصؾ الـتأشٌر:   ، لرٌه مرالٌا الشمالٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  52619دمحم ؼازى مبارن ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  618

 لسم -االصالح عزبه الفلكى  16متفرع من ش  18نهاٌه ش  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  52636محمود دمحم دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  619

 لسم - 6شمه رلم  -الثانى  -ش احمد شولى رشدى  181الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  52622اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر انٌس بطرس مرلص بطرس ، ت -  621

 لسم -( 1محل ) -فٌكتورٌا  -ش جمال عبدالناصر  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  52615بطرس جبره جاد دانٌال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 لسم -محل  -ش الربٌع من ش بن الخطاب عصافره لبلى  11 الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  21935حسن ابراهٌم دمحم الؽنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 لسم-الـتأشٌر:   ، نادى سموحه الرٌاضى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  21935م    حسن ابراهٌم دمحم الؽنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  623

ونشاطه/ وتحضٌر وطهى وبٌع المأكوالت واداره كافٌترٌات ومطاعم بالنوادى الرٌاضٌه -فٌكتورٌا  -ش سٌباوٌه  27الـتأشٌر:   ، 

 - 2115/9/7وتارٌخ افتتاح المحل فى -والموالت التجارٌه

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  52629ر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دالٌا مصطفى ابراهٌم عبدالماد -  624

 لسم -مكتب  -سٌدى جابر امام المركز الطبى  -تعاونٌات سموحه  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21191127وفً تارٌخ  52613سعٌد جابر عبدالفتاح حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  625

 لسم -محل  -بحرى  45ش الماسمى متفرع من ش  18الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52616احمد دمحم عبدالسالم احمد العطار )العطار للمالبس الجاهزه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 لسم  -( 2شمه ) - الثالث -ش اتحاد عزبه فرعون  5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191127

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  52626احمد عبدهللا عبدالعاطى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  627

 لسم -محل  -تنظٌم ش عادل مصطفى شولى السٌوؾ شماعه  31الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  52621رلم    اٌهاب احمد دمحم سالم النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  628

 لسم  -شمه  -الثالث  - 21051شارع مسجد الفتح اكٌلو  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  52617احمد السٌد دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  629

 لسم - 512شمه  -الخامس  -العوام من ش سامى رؤوؾ  ش الزبٌر بن 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  52621وائل دمحم دمحم عبدالوهاب عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 لسم -شمه  -ش البكباشى العٌسوى سٌدى بشر بحرى  38وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  48511ى الى/دهب لعموم التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تعدٌل االسم التجار -  631

 لسم  -سٌدى بشر بحرى  -شمة  -ش خالد بن الولٌد  127العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

وفً تارٌخ  48511سبك لٌده برلم    حسن سٌد حسن احمد دهب )دهب للمالبس و المفروشات ( ، تاجر فرد ،   -  632

 لسم  -سٌدى بشر بحرى  -شمة  -ش خالد بن الولٌد  127تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى /  21191127

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 21191127وفً تارٌخ  759محمود احمد محمود الزٌادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 لسم  -سٌدى بشر  -شارع على باشا ابراهٌم مع الصاغ دمحم عبدالسالم  56الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  52614ابراهٌم السٌد السٌد صالح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

 لسم  -( 3محل ) -الحرمٌن ابو سلٌمان  وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عشرٌن بجوار كشرى

تم تعدٌل العنوان  21191127وفً تارٌخ  52638عبدهللا الحسٌنى سهٌل عٌسوى البناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

 لسم - 8االرضى محل  -ش صفر باشا الجمرن  71, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  52611مصطفى دمحم نجٌب دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 لسم -ش الحى البٌطاش  18وصؾ الـتأشٌر:   ، 

العنوان , تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  52625نادر سٌد احمد دمحم احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  637

 لسم -شمه  -السابع  -ش عبدالهادى الجزار متفرع من ش على هٌبه سٌدى بشر  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  52639هناء عبد الجواد فهمى عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  638

 لسم-مكتب-خورشٌد البحرٌه-ارع النخل العمومىشارع اسامه بن زٌد من ش 28وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  21935حسن ابراهٌم دمحم الؽنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  639

االؾ )عشره  11111برأسمال لدره -ونشاطه/كافٌترٌا-الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/نادى سموحه الرٌاضى

 لسم-جنٌها(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  52634عاطؾ السٌد دمحم البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

 لسم -محل  -اسكوت بجوار صٌدلٌه د / سامح  11الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل  21191127وفً تارٌخ  52616رلم    فتحى كمال احمد دمحم خورشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب-جزاره خورشٌد -  641

 لسم  -ش البرت االول عزبه سعد  17العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  52624احمد عبدهللا عبدالسالم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 لسم -مكتب  -الرابع  -ر اكتوب -النخٌل  59/  14ش  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  44466دمحم صالح داود عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  643

 لسم  -ابٌس  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / مشروع ناصر 

 21191127وفً تارٌخ  52635ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد جمال الدٌن ٌونس خاطر )الخاطر للتورٌدات( ، تاج -  644

 لسم -شمه -االول علوى  -ش ابو بكر الصدٌك الدور االول سٌدى بشر لبلى  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21191127 وفً تارٌخ 52619ابراهٌم رزق ابراهٌم رزق حجر )جزاره باب الرزق( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 لسم -محل  -االرضى  -كلٌوبترا  -ش ارمنت  7تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  52618معتز محمود طلعت على سعد تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

 لسم  -محل  -االبراهٌمٌه  -ش الحجاز  8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191127وفً تارٌخ  52615توفٌك السٌد دمحم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  647

 لسم -ؼرفتٌن من الشمه  -الدور االول  -ش محمود سالمه  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  9241دمحم متولى عوض عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  648

ونشاطه/ -25لطعه  4الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/برج العرب الجدٌده جنوب المنطمه الصناعٌه الثالثه بلون 

 لسم-)خمسمائه الؾ جنٌها( 511111بأسمال لدره -تصنٌع االعالؾ واضافات االعالؾ

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  47633جر فرد ،  سبك لٌده برلم    رشا احمد ماهر مصطفى عرفات ، تا -  649

 لسم -محطه الرمل  -نادى الموات المسلحه  -ش االسكندر االكبر  1وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  52665مٌنا مجدى لوٌز ٌوسؾ جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 لسم  -محل  -امام االكادٌمٌه البحرٌه  -برج نجمه مٌامى  -مٌامى  -من اسكندر ابراهٌم  965وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  52652هدى السٌد خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 لسم -محل  -سوتٌر  32الـتأشٌر:   ، خلؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  52666نعمه عبدالرازق عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 لسم -شمه  -االول علوى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش جمعه مفتاح جوار مسجد جمعه مفتاح ابو ٌوسؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  43822فرد ،  سبك لٌده برلم    نورهان سالمان هالل سالمان ، تاجر  -  653

 لسم -شمه بالدور االرضى  -بجوار لهوه رحٌم  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بعنوان  / مدٌنه مبارن زاوٌه عبدالمادر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128تارٌخ وفً  52646دمحم احمد عبدالرحمن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  654

 لسم  -السٌوؾ شماعه  -الـتأشٌر:   ، برج االتحاد ش عبدالفتاح الشعشاعى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  52667بوسى مٌنا ابراهٌم عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 لسم - 2محل رلم  -االرضى  -ش الفنان دمحم عثمان السٌوؾ الـتأشٌر:   ، ناصٌه ش رشاد شفٌك مع 

وفً تارٌخ  52672عالء حسانٌن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عالء لتورٌدات الخضار والفاكهه -  656

 لسم-الحضره الجدٌده-شارع الهبه حى المهندسٌن 4تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191128

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  52656ٌاسر محمود السٌد محمود مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  657

 لسم  -محل  -االرضى  -الوردٌان  -ش االمان  99وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  52659دمحم بٌومى دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  658

 لسم - 1114مكتب رلم  -العاشر  -المنشٌه  -ش النصر  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  52661حسٌن جاد اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  659

 لسم -ابولٌر  12لدور االرضى محل رلم الـتأشٌر:   ، بلون ج مساكن تحت النخل امام معسكرات الشباب ا

تم  21191128وفً تارٌخ  52662دمحم ؼرٌب عبدالحكٌم محمود ضٌاء )ؼرٌب للتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 لسم -شمه  -السابه  -عصافره لبلى  -ش اسنا متفرع من ش عثمان بن عفان  13تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52641روجٌنا نادر لطٌؾ رٌاض جرجس )روجٌنا لالستٌراد والتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 لسم -ش لنال السوٌس  227تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191128



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  36753عمرو فرج ابو الحمد فرج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 -محل -الدور االرضى  -رشدى  -مشروع ستانلى برٌدج  -ستانلى  -طرٌك الجٌش  267ش زكى بدوى و  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  36753عمرو فرج ابو الحمد فرج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

لسم المنتزه نشاطه / اداره واستؽالل المطاعم والكافٌترٌات وسمته  -شارع احمد تٌسٌر العصافره بحرى  17أشٌر:   ، وصؾ الـت

 51111التجارٌه / اوشن وراس ماله / 

مصطفى محمود عبدالمادر رضوان عبدالعال )الرضوان لتجاره و بٌع اللحوم المجمده( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  664

الدور  -الظاهرٌه  -اول ش السالمونى من ش عشرٌن  8تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191128وفً تارٌخ  52653

 لسم -محل  -االرضى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  43822سالمان هالل سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نورهان  -  665

 لسم -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بعنوان  / مدٌنه مبارن زاوٌه عبدالمادر بجوار لهوه رحٌم شمه بالدور االرضى 

تم  21191128وفً تارٌخ  52644( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى دمحم ابو الٌزٌد على ) ابو الٌزٌد للمماوالت  -  666

 لسم -محل  -الثانى علوى  -طرٌك الحرٌه برج سراٌا رشدى 456تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ن , تم تعدٌل العنوا 21191128وفً تارٌخ  52655مصطفى دمحم ابراهٌم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  667

 لسم -( 12محل رلم ) -الثانى علوى -وصؾ الـتأشٌر:   ، مول االحمدى التجارى الحى السكنى الثالث مجتمع محلى خامس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  52671ابراهٌم دمحم ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  668

 لسم  -شمه  -العجمى  -ام مدرسه ابوٌوسؾ الخاصه الـتأشٌر:   ، ش المصرٌه لالتصاالت ام

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  52669شرٌؾ رضا عبدالمادر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  669

 لسم  -محل  -ش فؤاد ابراهٌم جرجس الفٌزون سابما  46وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  52664)الملهاط( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم عبدالرحمن الملهاط  -  671

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -العجمى  1705ش جمعه مفتاح ن  21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21191128وفً تارٌخ  11138اسامه سامً منصور ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  671

 لسم  -اول العامرٌه  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان النشاط الى / امام مساكن مبارن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  9241دمحم متولى عوض عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  672

 2لطعه  4الثه بلون الـتأشٌر:   ، برج العرب الجدٌده جنوب المنطمه الصناعٌه الث

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  9241دمحم متولى عوض عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  673

 لسم-2113/6/3وتارٌخ افتتاح المحل فى -سٌدى بشر بحرى -بالدور الثالث  37ش دمحم بن الصٌرفى شمه رلم  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191128وفً تارٌخ  52645ظ جرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌه حفٌ -  674

 -شمه  -االول العلوى  -كفر عبده امام مدرسه عطٌه الملٌجى الخاصه  -ش حسن باشا طاهر و د/ بورجى  21بالعمار رلم  111، 

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  52643سبك لٌده برلم     احمد على حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  -  675

 لسم -محل  -ش جهٌنه ثانى ش ٌمٌن ثانى عماره ٌمٌن  22الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌه مطروح ن 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21191128وفً تارٌخ  12691دمحم حنفى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  676

ج )الؾ جنٌه(  1111ش المعارؾ ؼٌط العنب كروز براس مال  4الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بنشاط تشؽٌل اخشاب وعنوان 

 12691ولٌد برلم تابع 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191128وفً تارٌخ  52661بٌتر امٌل سعد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  677

 لسم  -ؼرفه من شمه  -بشارع على ناصٌه صٌدلٌه الفحام  45مرٌه السفن اب شارع ، العا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  52663دمحم دمحم عبدالظاهر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  678

 لسم  -مار شمه ٌمٌن مدخل الع -االرضى  -باكوس  -ش المومٌه العربٌه  184الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  12691دمحم حنفى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  679

 لسم -ش المعارؾ ؼٌط العنب  4الـتأشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21191128وفً تارٌخ  12691دمحم حنفى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  681

 111111الطرٌك الصحراوى العامرٌه براس مال  25الـتأشٌر:   ، الرئٌسً بنشاط مماوالت عامه بعنوان العامرٌه المستعمره  ن 

 ج )مائه الؾ جنٌه(

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  36753عمرو فرج ابو الحمد فرج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  681

مشروع ستانلى برٌدج  3محل رلم -طرٌك الجٌش ستانلى  267ش زكى بدوى و 2ـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بعنوان/وصؾ ال

 11111لسم الرمل ونشاطه /مطعم وسمته التجارٌه / مطعم بلوم وراس مال / 

تم  21191128وفً تارٌخ  52651ابراهٌم احمد عدوى ؼالى )العدوى لتجاره البوٌات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 لسم  -محل  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش البتروكٌماوٌات ٌسار بجوار مصنع لطفى السٌد بجوار كافٌترٌا صابر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  52651هٌثم عبدالفتاح محروس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  683

 لسم -شمه ٌسار المصعد  -االول علوى  -ٌر:   ، ش متفرع من ش النبوى المهندس امام مستشفى الصدر المندره لبلى وصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  8258مٌنا ؼبلاير دمٌان تادرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  684

 لسم -ى كامل بجوار شركه الكتان شمه الدور االرضى سٌدى بشر لبلى ش مسجد بدر متفرع من ش مصطف 63الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52671احمد صالح سلٌمان دمحم جمال الدٌن )صٌدلٌه د/ احمد صالح سلٌمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  685

 لسم  -محل  -د السٌوؾ خلؾ البرٌ -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عزٌز انطوان  21191128

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  4863رشا احمد ماهر مصطفى عرفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  686

 لسم -محطه الرمل  -نادى الموات المسلحه  -ش االسكندر االكبر  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  52649برلم     نرمٌن عبدالمسٌح انور خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  687

 لسم -ش االخالص المساكن البحرٌه الراس السوداء محل  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  52647مٌنا فوزى بخٌت ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  688

 لسم  -محل  -ٌمٌن عصافره لبلى  45ن ش م 16ش  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  52654كرٌم الزهرى شعبان رحال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  689

 لسم  -محل  -سٌدى بشر  -ش البكباشى العٌسوى  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191128وفً تارٌخ  52642،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم صالح ابراهٌم حموده فرؼلى ، تاجر فرد -  691

 لسم  -( 2محل ) -العجمى  -البٌطاش  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شهر العسل بجوار زهران ماركت 

تعدٌل تم  21191128وفً تارٌخ  4619عبد الحلٌم عبد الؽفار عبد الحلٌم عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  691

 لسم -شمه  -تعاونٌات سموحه  - 126العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عماره رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191128وفً تارٌخ  52657محمود دمحم عبدهللا احمد ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  692

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -المعهد الدٌنى  ابٌس الثانٌه ش -اكتوبر  6الـتأشٌر:   ، ش 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  52687دمحم السٌد دمحم ابوضٌؾ ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  693

 لسم  -مكتب  -االول علوى  -الرابعه الناصرٌه  -الـتأشٌر:   ، شارع خفاجه من ش عماد بدر 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  39357دمحم ابراهٌم دمحم سرحان ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  694

 وصؾ الـتأشٌر:   ، )محو المحل الرئٌسى االخر(

لٌده برلم    ، تاجر فرد ،  سبك  Gymnastics with Ahmed Saidجٌمناستٌن وٌز احمد سعٌد  -احمد دمحم احمد سعٌد  -  695

محل  -سٌدى بشر  -برج الحرمٌن  -ش محمود صدلى  5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  21191129وفً تارٌخ  52683

 لسم  -

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  52674ماجد خٌرى عطا حكٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  696

 لسم-رع نور االسالم متفرع من ملن حفنى سٌدى بشر لبلىشا 22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21191129وفً تارٌخ  44614الهادى نعمان عبدهللا متولى الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  697

 لسم -بشر بحرى سٌدى  -عمارة لصر السالم  -ش البكباشى العٌسوى 41, وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  52686حمدى مصطفى مسعود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  698

 لسم  -محل  -العصافره لبلى  -امام مدرسه عرامه  31من ش  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  45175دمحم عبده على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  699

 لسم-الدور الثالث-1عماره رلم -الـتأشٌر:   ، الهانوفٌل بجوار كارفور مدخل مول بانوراما الهانوفٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  52171رمضان دمحم عبد ربه دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 لسم -محل  -ش ورشه البالط بجوار مسجد مالن الملن الهانوفٌل بحرى  3787/  1111لـتأشٌر:   ، وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  41642منى دمحم عبدالمجٌد محمود الروٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 لسم-دٌد والصلب بجوار عطاره الخٌر كلهوصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ابو ٌوسؾ شارع الح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  45175دمحم عبده على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  712

 لسم-الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى/شارع مصطفى كامل بالدور الثانى العلوى امام سنترال مصطفى كامل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  45175دمحم عبده على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  713

-شارع مصطفى كامل امام مول سٌتى الٌت بجوار بنزٌنه توتال بالدور االول علوى 1الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/رلم 

 لسم-السٌوؾ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  45175ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبده على الصعٌد -  714

 لسم-الدور الثالث-1عماره رلم -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/الهانوفٌل بجوار كارفور مدخل مول بانوراما الهانوفٌل

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  52678   محبه ناجى مشرلى عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  715

 لسم  -محل  -حاره المناشى  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  52679ٌحٌى دمحم صبحى عبد الستار عطوٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  716

 لسم-سموحه-ضاهتمسٌم الم 314شارع  33-2وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  52685مصطفى صالح السٌد زكى صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  717

 -نجع المطعان  -ؼرب الطرٌك خلؾ كافٌترٌا مصر  32ن -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مصنع الرخام من طرٌك اسكندرٌه الصحراوى 

 لسم  -ورشه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  51945 حسن ؼلوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جابر دمحم -  718

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل النشاط للمحل الرئٌسى االخر الى/بٌع وتحضٌر المشروبات الساخنه والبارده
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  45175دمحم عبده على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  719

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع مصطفى كامل بالدور الثانى العلوى امام سنترال مصطفى كامل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191129وفً تارٌخ  52118دمحم دمحم السٌد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 لسم-النوبارٌه-خلؾ ارض البنن العربى-الطرٌك الصحراوى مرؼم بحرى 2305و ، تصحٌح العنوان الى/الكٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  52681ولٌد سعٌد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 لسم  -الزهور الحضره الجدٌده  2عمار رلم  2الـتأشٌر:   ، محل تجارى رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191129وفً تارٌخ  52676حمود على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم م -  712

 لسم  -لطعه ارض  -، عزبه ابراهٌم صالح نجع رسالن خلؾ فرن عطاهللا 

تم تعدٌل العنوان  21191129ارٌخ وفً ت 52677دراهم عبدالفتاح ابراهٌم شعبان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  713

 لسم  -ارضى  -العصافره لبلى  -اكتوبر  6ش  -خلؾ صٌدلٌه العصافره  3, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  52684منٌر حسنى حنٌن ؼطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  714

 لسم -( 2محل ) -م بن محر -ش دمحم نصحى  37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  52688فرٌد حسن دمحم حسن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  715

 لسم-محل-الدور االرضى-المندره لبلى 31شارع عماره تولٌب مساكن مٌنا من شارع  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191129وفً تارٌخ  52675، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبدالحمٌد السٌد حسن  -  716

 لسم  -( 2محل رلم ) -بجوار المدرسه االٌطالٌه من ابى الدرداء  66الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21191129وفً تارٌخ  52681دمحم السٌد احمد عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  717

 لسم-امامى 2محل -ؼٌط العنب-2مدٌنه بشاٌر الخٌر  6الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  41253عادل سامى حنا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  718

 لسم  -الزواٌدة  -وان الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ناصٌة شارع بن مالن مع شارع صٌدلٌة الكر

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  11911حسن عبد الفتاح على عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  719

 ش بن الخطاب محطه مصر لسم 29وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن بالعنوان

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  11911ك لٌده برلم    حسن عبد الفتاح على عبد العال ، تاجر فرد ،  سب -  721

 لسم  1محل رلم  -ش الباب االخضر  2وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  11911حسن عبد الفتاح على عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  721

 ش جالل الدسولى الحضره المبلٌه لسم 14أشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى/وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  11911حسن عبد الفتاح على عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  722

 -شارع الجالء 9تنظٌم  47وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى/بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  52689شادٌه صابر عبدالفتاح عبده مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  723

 لسم  -محل  -ش الشٌخ على اللٌثى  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52711ممدوح ابوالفضل دمحم رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  724

 لسم  -محل  -ه الـتأشٌر:   ، ش مسجد الروضه من السالمونى الظاهرٌ

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  25458محمود عبدهللا حامد محمود الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  725

ونشاطه/تصنٌع وتجمٌع النجؾ -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/عزبه الرحامنه االصالح روٌال بالزا

 لسم-)خمسون الؾ جنٌها( 51111برأسمال لدره-والساعاتواالبالٌن والتحؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  52697احمد زٌن العابدٌن عطا جادالرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  726

 لسم  - 2شمه رلم  -الوردٌان  -مساكن شمال المتراس  - 1وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52712ان سعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسن زٌد -  727

 لسم  -البٌطاش   -من ابو بكر الصدٌك خلؾ مسجد النور شارع الحنفٌة  2ش امرٌكانا  527الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131ارٌخ وفً ت 52715اٌمن مهنى بشٌر اسخارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  728

 لسم  -شمه  -االرضى  -الوردٌان  -نجع العرب  9خلؾ ش  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52712امل احمد عثمان دمحم بطران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  729

 لسم  -محل  -ج زمزم بر -ش لنال المحمودٌه  196الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52691دمحم احمد دمحم مرسى زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  731

 لسم -شمه ٌمٌن السلم -الخامس  -خلؾ عبدالمنعم وخلؾ ش الصالحه الهانوفٌل  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52698،  سبك لٌده برلم    احمد جابر دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد  -  731

 لسم -شمه  -ش االحدب الظاهرٌه  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52695عبد المنعم دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  732

 لسم-زارٌطهاال-سوتٌر 31الـتأشٌر:   ، خلؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52715احمد حربى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  733

 لسم-بدروم/جراج-ؼبلاير امام مدرسه سان جورج الخاصه 11ب شارع  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52716م    فتح هللا تهامى دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  734

 لسم  -( 4محل ) -االبراهٌمٌه  -ش ادفو مع ش شٌدٌا  51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52713شرٌؾ دمحم حسن سٌؾ عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  735

 لسم  -( 3محل ) -االرضى  -ابو لٌر  -برس ش الظاهر بٌ 32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52693عمرو موسى فتح هللا كساب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  736

 لسم -محل  -االرضى  -ش عمل باشا بجوار مسجد الصابرٌن سٌدى بشر لبلى  594الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  11911على عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن عبد الفتاح  -  737

 -شارع الجالء 9تنظٌم  47وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى/بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  11911حسن عبد الفتاح على عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  738

 ش بن الخطاب محطه مصر لسم 29وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن بالعنوان

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  52711مؤمن السٌد عبدالحمٌد دمحم الصمار )مؤمن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  739

 لسم  -محل  -سموحه  -ر ش المستشار محمود العطا 43العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  52717ساره فوزى مرزوق محمود عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  741

 لسم -شمه  -الثانى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، مشروع ناصر ابٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  25458   محمود عبدهللا حامد محمود الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  741

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الرحامنه االصالح روٌال بالزا

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  25458محمود عبدهللا حامد محمود الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  742

ونشاطه/ جالٌرى و تحؾ و نجؾ وتصنٌع وتجمٌع النجؾ -محل  -سٌدى بشر بحرى  جمال عبدالناصر 223وصؾ الـتأشٌر:   ،  

 لسم-2116/3/23وتارٌخ افتتاح المحل فى -والتحؾ والساعات وبٌع الساعات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52711وائل فاروق محمود دمحم ذهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  743

 لسم -محل  -مٌامى  -مٌامى من ش جمال عبدالناصر  57مكرر ش  1:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52692محمود عبدهللا دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  744

 لسم  - 1شمه  -االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -ش عمرو النجومى  37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52699دمحم حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن  -  745

 لسم  -شمه  -االول علوى  -الفلكى  -نجع السالم  -الـتأشٌر:   ، ش عمبه بن نافع الفلكى متفرع من ش االصالح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52719رلم    عزٌزه حسنى عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  746

 لسم -شمه  -الثالث علوى  -الوردٌان  -ش المتراس اعلى نادى الٌسرى  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  47596حسام دمحم محمود مصطفى دراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  747

 لسم -محل  -ش مصطفى ابوهٌؾ سابا باشا  38:   ، وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  47596حسام دمحم محمود مصطفى دراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  748

ه)اداره المنتزه / نشاط-الثالث عشر مكتب ٌسار الصاعد -ش عمرو النجومى المندره سٌدى بشر بحرى 11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 ( وسمته/بالن هورس111111كافٌترٌات ومطاعم(وراس ماله )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52691هبه راشد ابو المعاطى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  749

 لسم -شمه -االرضى  -تنظٌم ترعه المحمودٌه  138الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  52711عجمى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود جمال الدٌن  -  751

 لسم -العصافره بحرى  -ش بلهارس  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52696رامى دمحم ابراهٌم احمد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  751

 لسم -شمه -الدور الثانى  -حجر النواتٌه  -جانوتى  -الـتأشٌر:   ، نزله الحلوانى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52713امٌر صالح اسعد محى الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  752

 لسم  -شمه  -االرضى  -اول ش المعسكر من ش الزراعٌٌن  -طرٌك اسكندرٌه مطروح  2105الـتأشٌر:   ، ن

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  52718احمد خمٌس كامل محمود متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  753

 لسم - 3مكتب -المٌزان  -ش العٌسوى سٌدى بشر  41ـتأشٌر:   ، وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  11911حسن عبد الفتاح على عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  754

 لسم 1محل رلم  -ش الباب االخضر  2وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  47596م دمحم محمود مصطفى دراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسا -  755

 5111الرمل / نشاطه )بوفٌه( راس ماله /  -ش مصطفى ابوهٌؾ سابا باشا  38وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخربعنوان / 

 وسمته التجارٌه / بالن هورس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52714مود البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رٌاض مح -  756

 لسم - 49شمه  -العاشر  -مٌامى  -ش الزرلانى  11الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , 21191131وفً تارٌخ  22516مصطفى ابراهٌم مصطفى عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  757

 لسم-شارع جمال عبد الناصر ناصٌه شارع ادرٌس العصافره بحرى 382وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

وفً تارٌخ  52723رٌهام فخر الدٌن جابر دمحم على )فخر الدٌن لمستلزمات المعمار( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  758

 -شمه  -العاشر علوى  -مع شارع السٌد خطاب  8، البٌطاش بٌانكى آخر ش  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   21191131

 لسم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  52728حسام حسن عبدالجابر مبرون دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  759

 سم ل -ورشه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الرحمه مدخل الخشب خلؾ ابو عمر الحلوانى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  6672سومٌه دمحم محمود الٌمنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  761

 لسم  -سابا باشا  -ش عبدهللا الؽرٌانى  21الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ خلؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52731 حماده ابوالمكارم الفولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  761

 لسم -محل  -شارع العبور تماطع مع شارع سوهاج   41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  52721فاطمه سالمه عبدالجواد برانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  762

 لسم -شمه  -االرضى  -المدٌنه عزبه الموظفٌن  متفرع من ش 2ش  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  6614عبد الؽفار دمحم عبد الؽفار الدهشان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  763

 -بندر االلصر بجوار المرور-وصؾ الـتأشٌر:   ، اضافه فرع بالعنوان/نجع الخطبه

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  41673ٌم عبدالؽفار محفوظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم كامل ابراه -  764

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ابٌس االولى بملن ) عماد السٌد جودة ( 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52719هند محمود دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  765

 لسم - 5محل رلم  -الفلكى  -برج االمراء  -ش السالم  46الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52191دمحم زكى مصطفى دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  766

 لسم  -مساكن كوبرى عبدالرحٌم  1بلون  -رضى الدور اال -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / شمة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21191131وفً تارٌخ  52727نورا دمحم دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  767

 لسم -محل  -الدور االرضى  -امام المدرسه االمرٌكٌه بجوار كازٌون  -ش محطه شدس 56، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52713حسن سٌؾ عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شرٌؾ دمحم -  768

ش الظاهر بٌبرس ابولٌر المنتزه / نشاطه )بماله جافه ومٌاه ؼازٌه( وراس  14الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بعنوان /

 (11111ماله)

تم تعدٌل  21191131وفً تارٌخ  52718رٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فرج زكى الحلفاوى )الحلفاوى ما -  769

 لسم  -شمه  -ش خالد بن الولٌد  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره ابراج الشٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52724ٌوسؾ على ٌوسؾ صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  771

 لسم-الرأس السوداء-فرعون الجدٌده 13شارع  13تأشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  52721شولى دمحم عبدالحافظ عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  771

 لسم  -محل  -خط رشٌد  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه نشات الطابٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52731جر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال ضاحى حسن مصطفى ، تا -  772

 لسم  - 3محل  -االبراهٌمٌه  -ش بن زهٌر  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  52725احمد عبد الؽفار رضوان المحرولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  773

 لسم-3محل رلم -الوردٌان-شارع الجالء مساكن كوبرى عبد الرحٌم 7:   ، بلون وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  52722مصطفى عبدالحفٌظ دمحم مجلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  774

 لسم -محل  -الدور االرضى  -وؾ السٌ -ش جمٌله ابو حرٌد  -مٌدان المطافى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عماره نجمه السٌوؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52716ابراهٌم منصور محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  775

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -فلمنج  -ش مصطفى كامل  114الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  22516بك لٌده برلم    مصطفى ابراهٌم مصطفى عمٌره ، تاجر فرد ،  س -  776

 لسم-شارع جمال عبد الناصر ناصٌه شارع ادرٌس العصافره بحرى 382وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52713شرٌؾ دمحم حسن سٌؾ عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  777

 لسم -ابولٌر  -ش الظاهر بٌبرس  14،    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191131وفً تارٌخ  52713شرٌؾ دمحم حسن سٌؾ عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  778

اس ( المنتزه / نشاطه)بٌع ساعات ومٌاه ؼازٌه ومكتبه(/ ر3االرضى محل رلم) -ابولٌر  -ش الظاهر بٌبرس  22الـتأشٌر:   ، 

 (11111ماله)

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

العال للتورٌدات العمومٌه فى لطع الؽٌار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -تم تعدٌل االسم التجارى الى / بسمه اسامه ابوالعال محمود  -  1

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / التورٌدات العمومٌه فى مجال لطع 21191111وفً تارٌخ  6393برلم   

 الؽٌار

العال للتورٌدات العمومٌه ولطع ؼٌار السٌارات والمعدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -اسامه ابو العال محمود بسمه  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / التورٌدات العمومٌه فى مجال لطع الؽٌار21191111وفً تارٌخ  6393

تم 21191111وفً تارٌخ  28786امٌر مٌشٌل باسٌلى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم تعدٌل االسم التجارى الى /  -  3

تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توزٌع اكسسوارات المحمول مركز تعلٌم الموسٌمى فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على 

 ( 2119/18/25بتارٌخ  5718/ 5114التراخٌص الالزمه )الموافمه االمنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , 21191111وفً تارٌخ  22312عمرو على عبدالمادر على عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تورٌد مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه(

تم تعدٌل النشاط , 21191111وفً تارٌخ  28786ك لٌده برلم   امٌر مٌشٌل باسٌلى شحاته )مكتب االمٌر( ، تاجر فرد ،  سب -  5

وصؾ التأشٌر:  توزٌع اكسسوارات المحمول مركز تعلٌم الموسٌمى فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص 

 ( 2119/18/25بتارٌخ  5718/ 5114الالزمه )الموافمه االمنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  52191،  سبك لٌده برلم   مى صالح احمد خضر ، تاجر فرد  -  6

 تعدٌل النشاط الى /تصنٌع ستائر ومفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  33741احمد عصام عبدالخالك عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 كهربائٌة وتحكم الىالتأشٌر:  اضافة نشاط / تورٌدات 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  3979دمحم سعٌد السٌد شلبى جراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

التأشٌر:  تم اضافه نشاط / االشؽال البحرٌه وخدمات النمل ونمل وتداول المخلفات بكافه انواعها واعاده تدوٌرها واالشؽال 

 خدمات الحفر والتنمٌب(البترولٌه)ماعدا 

تم تعدٌل النشاط , 21191112وفً تارٌخ  14715مصطفى محروس شحات احمد دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مماوالت عامه مع الجهات الملزمه بالخصم فمط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  51922لٌده برلم    فاطمه صالح ابوزٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك -  11

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بمالة جافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  51962احمد عامر احمد عامر لدح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 ورٌد عماله منزلٌه مدربه داخل جمهورٌه مصر العربٌهالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مكتب خدمات نظافه وت

تم تعدٌل النشاط , 21191113وفً تارٌخ  51966احمد عبدالمنعم عثمان عبدالحمٌد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 ؼسٌل وتشحٌموصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / خدمه لٌموزٌن وبٌع وشراء واستبدال وتاجٌر سٌارات لصالح الؽٌر و

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  51996هارون عٌسى جاد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 بطاطس ( -ثوم  -التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة محاصٌل زراعٌة بالتجزئة ) بصل 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  11719زهٌره دمحم سٌد احمد هانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

التأشٌر:  تورٌدات ادوات كتابٌه وطباعه)فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت و االنترنت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ وبعد الحصول 

 (2119/  3/ 28بتارٌخ  1545/  1515على التراخٌص الالزمه)موافمه امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  49532 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌنا عصام حافظ عبد هللا -  15

 اضافة نشاط / تصنٌع وفرم وتجهٌز لحوم مجمدة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  47214دمحم فتحى سٌد احمد حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 النشاط الى / صٌانه واصالح المواد الجافه والمابله لالحتراق وفٌبر اكصدام السٌارات التأشٌر:  تم تعدٌل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  17774اشرؾ شحات على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  تصنٌع الكٌماوٌات المتخصصه و المواد العازله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  3115عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود بهنسى  -  18

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/مماوالت عامه وتورٌد اعالؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  29517عبدالباسط على عارؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 تم تعدٌل النشاط الى / تجاره مالبس جمله  )ماعدا المالبس العسكرٌه(  التأشٌر:

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  51142دمحم سالمه على ابو عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع و تجاره االعالؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  51816تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم احمد عبدالحمٌد ، -  21

 تم تعدٌل النشاط الى / ورشه تصنٌع موبٌلٌا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191117وفً تارٌخ  17411محمود عدنان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وبٌع اطارات السٌارات والبطارٌات اضافه نشاط/تجاره

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  46345دمحم عبدالشافى دمحم احمد حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجهٌز وبٌع االجوله المنسوجه

تم 21191118وفً تارٌخ  52151( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عثمان السٌد ابراهٌم الدمٌاطى )الدمٌاطى ماركت  -  24

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع البمالة ومٌاه ؼازٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  49511رمضان عبد اللطٌؾ دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 افه نشاط / مماوالت عمومٌهالتأشٌر:  تمت اض

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  16843مصطفى جابر احمد دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 (وتوكٌالت تجارٌه19والمجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  اضافه نشاط/عموم استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا المفره 

تم تعدٌل 21191118وفً تارٌخ  43228تم تعدٌل االسم التجارى / العلوان لمصادر الطاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مماوالت عمومٌه وصٌانه محطات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191118ً تارٌخ وف 43228علوان سوٌد علوان علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مماوالت عمومٌه وصٌانه محطات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191119وفً تارٌخ  52221دمحم دمحم عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 تعدٌل النشاط الى / كافٌترٌا

وفً تارٌخ  43528بى سالم دمحم حجازى )العربى للتورٌدات العمومٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام عر -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / مماوالت عامة واستثمار عمارى وتاجٌر كافٌترٌات21191119

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  51796عطٌه شحاته مهران ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/بٌع مالبس جمله)ما عدا المالبس العسكرٌه(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  48828دمحم رمزى زكرٌا دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 ٌة ) تورٌد مواد ؼذائٌة للسفن (التأشٌر:  اضافة نشاط / التورٌدات البحر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  46841سهام جالل دمحم محمود المحضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر:  اضافة نشاط / التصدٌر

م تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ت21191119وفً تارٌخ  32623محمود دمحم عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 تمت اضافه نشاط / شحن و تفرٌػ

وفً تارٌخ  6273احمد ابراهٌم رجب رمضان دمحم ) الكرٌونى لتعبئه مواد ؼذائٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 ٌهتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تصدٌر و تعبئه مواد ؼذائ21191119

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  51315حسن صالح اسماعٌل البصال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  تعدٌل التشاط  الى/ بٌع طٌور

تم   تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:21191111وفً تارٌخ  37641نوال عٌد عبده ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 تعدٌل النشاط الى / تجاره وتوزٌع المواد الؽذائٌه ومنتجات االلبان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  8797دمحم سعٌد عبده عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 تم تعدٌل النشاط الى / مصوؼات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  51389سبك لٌده برلم   هانى امٌن دروٌش خلٌل ، تاجر فرد ،   -  39

 ( 19والمجموعة  6من المجموعة  36تعدٌل النشاط الى / استٌراد وتصدٌر وتجارة وتاجٌر سٌارات ) ماعدا الفمرة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191111وفً تارٌخ  43958احمد دمحم السٌد سعد بدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 تعدٌل النشاط الى / طهى وبٌع وتجهٌز الماكوالت

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  52111عمار ٌاسر رخامٌه ) عمار للماكوالت السورٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 نواعهاالنشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تصنٌع الفطائر بجمٌع ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  38316دمحم عجمى بكرى دمحم المؽربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب تورٌد مستحضرات تجمٌل

تعدٌل النشاط , وصؾ  تم21191111وفً تارٌخ  24816دمحم احمد مصطفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر:  تمت اضافه نشاط / استثمار عمارى و اداره المشروعات العمارٌه و الصناعٌه و التجارٌه و الزراعٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  17411محمود عدنان دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 ه وبٌع اطارات السٌارات والبطارٌاتتعدٌل النشاط الى/تجار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  52116نشوى مسعد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تم اضافه نشاط الى / تورٌد وتركٌب لطع ؼٌار السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  3279دمحم روٌعى حسٌب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 تعدٌل النشاط الى / مخبز افرنجى وحلوانى

دمحم ابراهٌم سعد دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تم تعدٌل االسم التجارى الى / الخولى لالستٌراد والتصدٌر  -  47

 19صؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط / استٌراد وتصدٌر )ماعدا المجموعه تم تعدٌل النشاط , و21191114وفً تارٌخ  35317

 ( 6من المجموعه  36والفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  35317دمحم ابراهٌم سعد دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 ( 6من المجموعه  36والفمره  19ه التأشٌر:  تم اضافه نشاط / استٌراد وتصدٌر )ماعدا المجموع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  49812مصطفى ابراهٌم محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وحذؾ نشاط/االستٌراد والتصدٌر-التأشٌر:  تمت اضافه نشاط / مماوالت عامه و تورٌدات عمومٌه فى مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , 21191114وفً تارٌخ  44526ام احمد لطفى محمود ابوسنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم هش -  51

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تجاره مستلزمات طبٌه )ما عدا االدوٌه ومكوناتها( وعموم التصدٌر والتوكٌالت التجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  41246،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد السٌد فرج السودانى ، تاجر فرد -  51

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / نمل بضائع الؽٌر على سٌارات الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  4471فاطمه عبد العزٌز دمحم بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 ل النشاط الى / تورٌدات هندسٌهالتأشٌر:  تم تعدٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191115وفً تارٌخ  51191احمد سعٌد احمد خٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 تم تعدٌل النشاط الى / مطعم

دٌل النشاط , وصؾ تم تع21191115وفً تارٌخ  38979اشرؾ العزب العزب شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تعبئه و تؽلٌؾ حلوٌات و شٌكوالته

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191115وفً تارٌخ  45137سمر حجازى عبده السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 تم اضافه نشاط / تصنٌع مالبس جاهزه ) ماعدا المالبس العسكرٌه (

 38979تمت اضافه اسم تجارى / اشرؾ العزب العزب شرٌؾ )العزب للتعبئه و التؽلٌؾ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تعبئه و تؽلٌؾ حلوٌات و شٌكوالته21191115وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 21191116وفً تارٌخ  41296بك لٌده برلم   عالء دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  س -  57

 تعدٌل النشاط الى / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  24627عالء حسن على حسن الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / اصالح نجؾ

وفً تارٌخ  33434لى ابراهٌم مرسى حبٌب ) مؤسسة الهدى لالستٌراد والتصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هدى ع -  59

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد21191116

دٌل النشاط , وصؾ تم تع21191116وفً تارٌخ  41341اسماء دمحم نجٌب فوزى المزاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

التأشٌر:  تم اضافه نشاط / تجاره االسمده والمخصبات الزراعٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه والصحه العامه والمنزلٌه وتورٌد  و 

 تجارة كافه خامات ومستلزمات البالستٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  21964حسن دمحم مصطفى احمد شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تخلٌص جمركى و تصدٌر و تورٌدات فى مجال الخامات المعدنٌه و االدوات المكتبٌه

 21964تمت اضافه االسم التجارى / حسن دمحم مصطفى احمد شاهٌن )شاهٌن للتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تخلٌص جمركى و تصدٌر و تورٌدات فى مجال 21191116وفً تارٌخ 

 الخامات المعدنٌه و االدوات المكتبٌه

تم تعدٌل النشاط , 21191117وفً تارٌخ  29119اسامه دمحم عبد المعبود عبد اللطٌؾ صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

بٌع كافه ما ٌصنع -بٌع ادوات منزلٌه-بٌع اجهزه كهربائٌه-بٌع منتجات ورلٌه-ٌر:  اضافه نشاط/بٌع مستحضرات تجمٌلوصؾ التأش

بٌع -بٌع الجزاره-بٌع منظفات داخل عبوات مؽلمه-بٌع خضروات وفواكه داخل عبوات مؽلمه-بٌع مخالالت-بٌع عطاره-من العجٌن

 وتحضٌر مشروبات بارده وساخنه

ٌل االسم التجارى الى / اسامه دمحم عبد المعبود عبد اللطٌؾ صمر )صمر ماركت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم تعد -  64

بٌع -بٌع منتجات ورلٌه-تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/بٌع مستحضرات تجمٌل21191117وفً تارٌخ  29119

بٌع خضروات وفواكه داخل عبوات -بٌع مخالالت-بٌع عطاره-نع من العجٌنبٌع كافه ما ٌص-بٌع ادوات منزلٌه-اجهزه كهربائٌه

 بٌع وتحضٌر مشروبات بارده وساخنه-بٌع الجزاره-بٌع منظفات داخل عبوات مؽلمه-مؽلمه

 29119تم تعدٌل االسم التجارى الى /اسامه دمحم عبدالمعبود صمر ) صمر داٌلى ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

بٌع اجهزه -بٌع منتجات ورلٌه-تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط/بٌع مستحضرات تجمٌل21191117وفً تارٌخ 

بٌع -بٌع خضروات وفواكه داخل عبوات مؽلمه-بٌع مخالالت-بٌع عطاره-بٌع كافه ما ٌصنع من العجٌن-بٌع ادوات منزلٌه-كهربائٌه

 بٌع وتحضٌر مشروبات بارده وساخنه-رهبٌع الجزا-منظفات داخل عبوات مؽلمه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  47411ٌاسر السٌد ابراهٌم الدرٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر:  اضافة نشاط / تعبئة المواد الؽذائٌة

دٌر و المماوالت و تجاره السٌارات و الجرارات الزراعٌه ، تم تعدٌل االسم التجارى الى / عبدالرحٌم لعموم االستٌراد و التص -  67

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تمت اضافه نشاط / تجاره 21191117وفً تارٌخ  45785تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 طورات المستورده بمعرفتهالسٌارات بكافه انواعها و جرارات زراعٌه و مواتٌر و كبائن و المعدات الثمٌله بجمٌع انواعها و المم

عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم خلؾ هللا ، تاجر فرد -تعدٌل االسم التجارى الى/عبدالرحٌم لعموم االستٌراد والتصدٌر والمماوالت -  68

ه تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تمت اضافه نشاط / تجاره السٌارات بكاف21191117وفً تارٌخ  45785،  سبك لٌده برلم   

 انواعها و جرارات زراعٌه و مواتٌر و كبائن و المعدات الثمٌله بجمٌع انواعها و الممطورات المستورده بمعرفته

وفً  45785عبدالرحٌم لعموم االستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم خلؾ هللا -  69

التأشٌر:  تمت اضافه نشاط / تجاره السٌارات بكافه انواعها و جرارات زراعٌه و تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191117تارٌخ 

 مواتٌر و كبائن و المعدات الثمٌله بجمٌع انواعها و الممطورات المستورده بمعرفته

شٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ21191121وفً تارٌخ  45183احمد على احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 اضافه نشاط/تورٌد اجهزه ومستلزمات طبٌه )ما عدا االدوٌه ومكوناتها(واجهزه الكترونٌه واثاث معامل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  33268فضٌله محمود بسٌونى مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 داجنىالتأشٌر:  تم اضافة نشاط / مستلزمات انتاج حٌوانى و 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  41266ابراهٌم دمحم رمضان الشنوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/خدمات زراعٌه وانتاج وعصر زٌتون

تعدٌل النشاط , وصؾ تم 21191121وفً تارٌخ  27694رزق جورجى رزق عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع بماله و خضروات مجمده و لحوم مجمده و مٌاه ؼازٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  25495مجدى رضوان دمحم عبدالجلٌل)مؤسسه الرضوان التجارٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 شاط الى / بٌع ادوات منزلٌه و اجهزه كهربائٌهتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل الن21191121

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  11231علً دمحم سٌد ابراهٌم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر:  حذؾ نشاط/االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121ارٌخ وفً ت 15752مصطفى دمحم مختار شعبان شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر:  تم حذؾ نشاط / تورٌد المطبوعات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  7731منى محى الدٌن السٌد دمحم ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

الؽٌر والنمل الدولى والتصدٌر والتورٌدات الصناعٌه التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مماوالت النمل بسٌارات المنشأه وسٌارات 

 وكمٌائٌه والؽذائٌه واالجهزه االلكترونٌه ومستلزماتها وجمٌع انواع لطع ؼٌار

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  37111ماجد نصحى شكٌر بسلٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 ٌترٌاالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/كاف

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  51323ٌحٌى دمحم البسٌونى حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تصنٌع الدهانات و كٌماوٌات البناء

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191121وفً تارٌخ  42951دمحم فراج حمزه فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 تعدٌل النشاط الى / مماوالت عمومٌة وتورٌدات عمومٌة فى مجال نشاط المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  18394احمد دمحم ملٌجى عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 معدات ثمٌله و تورٌدات كهرومٌكانٌكٌه التأشٌر:  تمت اضافه نشاط / تورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 21191122وفً تارٌخ  47131مٌنا ادور مٌنا متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 تعدٌل النشاط الى / بماله عامه و المٌاه الؽازٌه و بٌع البٌره داخل عبوات مؽلمه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  29742د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود البرلى محمو -  83

 خدمات متصله بالنمل -التأشٌر:  تمت اضافه نشاط / تجاره الزٌوت و صٌانه السٌارات 

ؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وص21191122وفً تارٌخ  35458روله فاٌز على نوٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 تم حذؾ نشاط / تعبئه و تؽلٌؾ مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  16618فتحى رجب فتحى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع ادوات منزلٌة واجهزة كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  9479سهام ؼرٌب عبد المادر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / ادارة كافتٌرٌات

:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر21191122وفً تارٌخ  45934نصر حسن السٌد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 تم اضافه نشاط / بٌع خضروات بالتجزئه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  42613دمحم احمد جاد الكرٌم خلؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مطعم عمومى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191122فً تارٌخ و 43789سماح فرج طه عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 تم تعدٌل النشاط الى / ممهى عمومى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  16471دمحم عبد العاطى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

اجزاء مٌكانٌكٌه وعموم االستٌراد والتصدٌر ماعدا  التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع لطع ؼٌار سٌارات وصٌانتها واصالح

 6من المجموعه  36والفمره  19المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  41727هانى سعد احمد احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / الشحن البرى والبحرى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  27571اسماعٌل دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب ابراهٌم -  92

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تحضٌر وبٌع مشروبات  ساخنه وبارده

وصؾ التأشٌر:  تعدٌل تم تعدٌل النشاط , 21191123وفً تارٌخ  35173كرٌم دمحم سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 (19والمجموعه  6من المجموعه  36النشاط الى/عموم االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا الفمره 

وفً تارٌخ  35173كرٌم دمحم سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تعدٌل االسم التجارى الى/السعد لالستٌراد والتصدٌر -  94

 6من المجموعه  36شٌر:  تعدٌل النشاط الى/عموم االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا الفمره تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأ21191123

 (19والمجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  44189عبدالناصر دمحم زروق عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجاره ادوات كهربائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  7919احمد دمحم بٌومى محمود لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر:  حذؾ نشاط/تسوٌك الفنادق

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  51481هبه احمد دمحم محمود السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 تم اضافه نشاط / اداره مطاعم وكافٌترٌات  التأشٌر:

تم تعدٌل االسم التجارى الى / هبه احمد دمحم محمود السما ) السما للتورٌدات العمومٌه واداره المطاعم والكافٌترٌات ( ، تاجر  -  98

اط / اداره مطاعم تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نش21191123وفً تارٌخ  51481فرد ،  سبك لٌده برلم   

 وكافٌترٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  51222ٌسرا سعد  رجب دمحم زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / تورٌد مستلزمات طبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  759محمود احمد محمود الزٌادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد

تم تعدٌل 21191127وفً تارٌخ  48511تعدٌل االسم التجارى الى/دهب لعموم التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط / تصدٌر

وفً تارٌخ  48511و المفروشات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن سٌد حسن احمد دهب )دهب للمالبس  -  112

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط / تصدٌر21191127

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  21836احمد دمحم حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 مماوالت عامه و نمل لحساب الؽٌرتم تعدٌل النشاط الى / 

تم تعدٌل النشاط , 21191127وفً تارٌخ  39361عماد ابراهٌم ٌوسؾ عبدالرحمن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر:  اضافة نشاط / تصوٌر فوتوؼرافى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  15367فتحى عادل شحاته دمحم العٌوطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجارة مفروشات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  37328دمحم خلؾ ٌحٌى عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 تم حذؾ نشاط االستٌراد

 46918مرلص بدارى الساٌح بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الى / الساٌح لتجارة االثاث تعدٌل االسم التجارى  -  117

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة اثاث21191127وفً تارٌخ 

عدٌل النشاط , وصؾ تم ت21191127وفً تارٌخ  46918مرلص بدارى الساٌح بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة اثاث

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  28269احمد مهران على حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 تم تعدٌل النشاط الى / بٌع وتحضٌر عصٌر المصب والمرطبات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191127وفً تارٌخ  31163تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم بٌومى احمد ،  -  111

 اضافة نشاط المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  1635عصام عبدالنبى محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 رالتأشٌر:  تم حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌ

وفً تارٌخ  47581حسٌن ٌوسؾ حسٌن منصور )مكتب المنصور للتورٌدات الهندسٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تورٌدات هندسٌه و صناعٌه ولطع ؼٌار هٌدرولٌن21191128

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  51163جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالرحٌم سعٌد حامد عبدالرحٌم ، تا -  113

 وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بوفٌه لتحضٌر وبٌع المشروبات البارده والساخنه وبٌع السندوتشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  38669رسله جابر شاكر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر:  بوفٌه لتمدٌم مشروبات ساخنه و بارده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  51791عادل عزٌز زكى اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

لتأشٌر:  اضافه نشاط/استٌراد وتصدٌر االدوٌه البشرٌه والمكمالت الؽذائٌه واالؼذٌه الطبٌه الخاصه واالعشاب الطبٌه ا

 ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والمواد الكٌماوٌه الالزمه لتصنٌع االدوٌه )بعد الحصول على التراخٌص الالزمه(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191128وفً تارٌخ  43833رد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم عوٌس حسٌن ، تاجر ف -  116

 تم تعدٌل النشاط الى / تمدٌم مشروبات ساخنه و بارده

تم تعدٌل النشاط , 21191129وفً تارٌخ  41868بهانه سٌد احمد سٌد احمد الصٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 اضافه نشاط / تورٌد لطع ؼٌار سٌارات و معدات ثمٌلهوصؾ التأشٌر:  تمت 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  52452اٌمن حسنى شمس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع مالبس جاهزه جمله و لطاعى )ما عدا المالبس العسكرٌه(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  5276 رمضان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رمضان دمحم -  119

 التأشٌر:  تمت اضافه نشاط / صٌانه شبكات ؼازات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191129وفً تارٌخ  51945جابر دمحم حسن ؼلوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 ط الى/ بٌع وتحضٌر المشروبات الساخنه والباردهتعدٌل النشا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  5634عمرو مصطفى طنطاوي ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر:  تم حذؾ نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  52171رمضان دمحم عبد ربه دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر:  تركٌب اسمؾ معلمه ودٌكور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  11714على عبد الحمٌد دمحم فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر:  نعدٌل النشاط الى/تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  41727فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى سعد احمد احمد سالم ، تاجر -  124

 وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه(-التأشٌر:  اضافه نشاط/الشحن الجوى )ما عدا تورٌد العماله

النشاط , وصؾ تم تعدٌل 21191129وفً تارٌخ  7197مروه السٌد عبد التواب مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر:  اضافه نشاط/بٌع موتوسٌكالت وتروسٌكالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191129وفً تارٌخ  52363احمد سالم احمد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 تعدٌل النشاط الى/صٌانه وتورٌد االجهزه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191131وفً تارٌخ  27129سبك لٌده برلم   دمحم محمود ابوزٌد خلٌل ، تاجر فرد ،   -  127

 تعدٌل النشاط الى/تجاره وتورٌد المحاصٌل الزراعٌه بالجمله

وفً تارٌخ  35888مركز بشٌر لخدمه السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -اٌهاب دمحم بشٌر حسن ابراهٌم  -  128

 شاط , وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط / مٌكانٌكا سٌاراتتم تعدٌل الن21191131

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  42181عبدالرحمن مجدى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر:  اضافه نشاط/تنسٌك حدائك واداره كافٌترٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  41912لٌده برلم   مارٌنا ناصر زكرى اسحك ، تاجر فرد ،  سبك  -  131

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بماله عامه

تم تعدٌل 21191131وفً تارٌخ  15138اشرؾ عبد العزٌز عبد العزٌز احمد شهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 رٌد المواد الؽذائٌهالنشاط , وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط / توزٌع وتو

وفً تارٌخ  51774مروان دمحم سامى احمد دمحم العدلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -المروان لعموم التصدٌر -  132

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم اضافه نشاط / تورٌد المواد الؽذائٌه21191131

وفً تارٌخ  43511نٌع االخشاب( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا دمحم ابراهٌم عبدالرحمن )عبدهللا لتص -  133

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تمت اضافه نشاط / مماوالت عمومٌه21191131

وفً تارٌخ  43511تم تعدٌل االسم التجارى الى / عبدهللا دمحم ابراهٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 عدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تمت اضافه نشاط / مماوالت عمومٌهتم ت21191131

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  51764محمود السٌد زٌد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر:  تم اضافه نشاط / تمدٌم الوجبات والماكوالت سابمه التجهٌز

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع 21191111وفً تارٌخ  52123شٌماء دمحم الوجٌه راؼب ابراهٌم ابورٌشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  52351، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم تعدٌل االسم التجارى الى / صباح خمٌس مطرى عالم ) الصباح ترافل (  -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191114تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52316خالد عبدالونٌس عبدهللا سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52443احمد شعبان عبدالحمٌد سٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52444محمود فرحات ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  52255احمد محروس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  52267نجٌه سعد ابراهٌم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  52268احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل محروس عبدالحمٌد  -  8

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  52363احمد سالم احمد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  52587،  سبك لٌده برلم    ممدوح وصفى ولٌم شرلاوى ، تاجر فرد -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  52119انجى دمحم اشرؾ دمحم ابو الفتوح نوار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52124رد ،  سبك لٌده برلم   حسن دمحم عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر ف -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  52397نصره دمحم محمود عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  52411لٌده برلم   سعاد دمحم عبدهللا شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك  -  14

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52218سهام على عبد الفتاح بهنساوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191117وفً تارٌخ  52219 دمحم حسن دمحم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  16

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  52678محبه ناجى مشرلى عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191129وفً تارٌخ  52679 ٌحٌى دمحم صبحى عبد الستار عطوٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  18

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  52693عمرو موسى فتح هللا كساب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  52537دمحم محمود دمحم امٌن البؽدادلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  52351صباح خمٌس مطرى عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114 وفً تارٌخ 52352امٌر سعٌد دمحم طه النونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191112وفً تارٌخ  52175دمحم السٌد جمعه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل21191112وفً تارٌخ  52176هدى دمحم احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191114وفً تارٌخ  52362احمد دمحم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ21191127وفً تارٌخ  52636محمود دمحم دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121وفً تارٌخ  52455دمحم صبحى عبدالمنعم محمود مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  52588محمود حامد زكى على ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 ؾ التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  46152دمحم عبدالمعطى السعٌد دمحم النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52489دمحم جابر دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52491عمرو عبدالحكٌم حسن ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52513احمد دمحم عبدالمعطى دمحم ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 لتأشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52315احمد بركات عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191124وفً تارٌخ  52612محمود ربٌع عبدالفتاح على عصفور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  52541ابراهٌم صفوت احمد فرٌد البرلولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52291عبدالعال زكى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52438مصطفى دمحم ابراهٌم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52478دمحم ابو العنٌن مصطفى احمد زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52325هوٌدا حسن حسن دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52216اسراء عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52617احمد حسن ابراهٌم ابراهٌم المصٌفى ) المصٌفى مٌدٌكال للتصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 دٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تع21191127

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  52631شٌماء اشرؾ احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  52731حماده ابوالمكارم الفولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  52266هانى شعبان احمد دروٌش دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصؾ التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21191115وفً تارٌخ  52374على خمٌس نصر عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  52582دمحم حسنى دمحم حسنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  52589سامى محمود دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  52118احمد عبد هللا محمود عبد هللا شداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  52136امل دمحم السعٌد السٌد احمد الزهٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52142عبدالمعز دمحم صدٌك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  52399دمحم سعٌد ابراهٌم رمضان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 ر: خاصوصؾ التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  35332احمد عبدالرزاق عبدالممصود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52226احمد دمحم مكٌن زوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  52338دمحم ابراهٌم عبدالنبى الحنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  52526محمود عبدالباسط احمد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  52691هبه راشد ابو المعاطى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  52351سامى نصحى سلٌمان بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  52541مد خمٌس ضٌؾ السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  52719عزٌزه حسنى عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  52184ى مصطفى حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مروان دمحم حنف -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191121وفً تارٌخ  52454رٌمون سلٌم جابر للدس )صٌدلٌه د/ رٌمون سلٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52458شرٌؾ اٌهاب ابراهٌم احمد الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52511خالد شعبان عوض جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52314 عبدالمنعم عبدالحكٌم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  64

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  52273ولٌد دمحم السٌد شعٌشع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  52248فى مرسى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدى مصط -  66

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  52393احمد على دمحم عبد العال الشمٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  52516لى عبدالفتاح ربٌع ) مكتب الربٌع للمماوالت والتركٌبات المعدنٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم متو -  68

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191122تارٌخ 

دٌل نوع تم تع21191113وفً تارٌخ  52199اسماعٌل رمضان اسماعٌل بركات هبٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  52159هشام دمحم توفٌك ابراهٌم )هشام للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  52298احمد ابراهٌم عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52312صموئٌل زكى عسال اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191117ٌوفً تارٌخ  52431امل سعٌد عبدالعزٌز بصل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  52612عطٌه عطٌه دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  52623رافت خلؾ دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52326دمحم نبٌل دمحم السمالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52331احمد محسن دمحم محسن ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 ٌر: خاصوصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  52335عماد طلعت عٌاد سوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  52424عماد سلٌمان السٌد احمد خٌال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52461دمحم عبدالحك عبدهللا عبدالحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52217احمد شفٌك محمود تمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  52265فوزى عبداللطٌؾ عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  26255نصر اشرؾ فؤاد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191124وفً تارٌخ  52581 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد همام عبده دمحم -  84

 خاص

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  52111عمار ٌاسر رخامٌه ) عمار للماكوالت السورٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  52135الم خضر ماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامى عبدالس -  86

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191111وفً تارٌخ  52143تامر دمحم االمٌن عبد الحمٌد عبد الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  52674ٌرى عطا حكٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماجد خ -  88

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52232هاجر دمحم هانى دمحم ؼزال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص

، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Gymnastics with Ahmed Saidجٌمناستٌن وٌز احمد سعٌد  -عٌد احمد دمحم احمد س -  91

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191129وفً تارٌخ  52683

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  52528مٌالد عزٌز صهٌون ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  52718احمد خمٌس كامل محمود متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  52165مٌنا مٌالد راؼب مالن بمطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191114وفً تارٌخ  52359حنان سعٌد دمحم العاصى )العاصى للمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 لتأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52181وحٌد محمود دشناوى حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52453احمد دمحم نور البٌلى عكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  52591احمد رمضان هالل صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  52647مٌنا فوزى بخٌت ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  52654لزهرى شعبان رحال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌم ا -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52486السٌده فاروق احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52494ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سوسن عوض سعٌد عٌس -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52315دمحم السٌد على السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  52274تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد دمحم عبدالحلٌم دمحم ،  -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191113وفً تارٌخ  52198عصام الدٌن حسن دمحم حسن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52548جر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌن محمود احمد االبٌارى ، تا -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  52114احمد رسول ابوسرٌع شدٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52296فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ عبدالهادى دمحم ؼنٌم ، تاجر  -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191121وفً تارٌخ  52465مصطفى جمال محمود عبدالرحمن الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52434ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسنى محمود الراوى ، تاج -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  52611احمد السٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  11717ك لٌده برلم   خالد السٌد دمحم الحمامً ، تاجر فرد ،  سب -  111

 التأشٌر: خاص

وفً  52417رامى جمال عبدالحمٌد دمحم محمود )رامى جمال للتورٌدات الصناعٌه والطبٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191116تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  52632مٌه شحاته على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سا -  113

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  52387اسالم دمحم عطٌه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52211ن دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد دمحم حس -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  52262محمود جاد الكرٌم دمحم عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191115وفً تارٌخ  52371ٌم عبدالحلٌم النفٌاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالحلٌم ابراه -  117

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  52577حسام فؤاد عبدالهادى عطٌه هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  52598ح سمٌر جبر جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ممدو -  119

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52131دمحم حمدى سٌد احمد جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191111وفً تارٌخ  52146مٌنا سعٌد اٌوب سعد مرجان)مرجان بالست( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  52415محمود دمحم ؼازى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  52714دمحم رٌاض محمود البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52231اشرؾ دمحم عبدالعال عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  52339ماجد مٌجراسكندر لرٌالوص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52355عبدالناصر رزق ناصؾ سالم )جزاره ناصؾ لبٌع اللحوم المجمده( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 شركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع ال21191114

وفً تارٌخ  52534اٌمان عبدربه جابر عبدربه)االٌمان لخدمات اللٌموزٌن والرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191122

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123تارٌخ  وفً 52545خالد على دمحم ابراهٌم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52166ٌحٌى دمحم محمود زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  52183جوزٌؾ صبحى ناروز سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  52451عمرو دمحم عبدالوهاب مصطفى زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191128رٌخ وفً تا 52642ابراهٌم صالح ابراهٌم حموده فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  52657محمود دمحم عبدهللا احمد ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121 وفً تارٌخ 52482سامح جمٌل دمحم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52498سمٌه دمحم حسن عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52311ولٌد محمود ابو النصر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  52279منال عبدالجلٌل احمد عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  52244سٌلفا سمٌر نعٌم عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  52561عواطؾ ؼنٌم لطب شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21191113وفً تارٌخ  52197سامٌة عبد الموى عبدالوهاب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  52112حماده سعٌد عبده ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21191111وفً تارٌخ  52297ٌاسر عبدالراضى محمود منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52616احمد دمحم عبدالسالم احمد العطار )العطار للمالبس الجاهزه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191127

وفً تارٌخ  52319ؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابوالعزم لتوزٌع المواد ال -محمود دمحم حامد حسٌن ابوالعزم  -  144

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191113

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52215حسنى دمحم حسنى صبره دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  52527فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد على حسن على ، تاجر  -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52428دمحم عبدالحمٌد عبدالمجٌد الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  16331/ حمدى مصطفى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صٌدلٌه د -حمدى مصطفى دمحم حسٌن  -  148

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191116

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  52626احمد عبدهللا عبدالعاطى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  52264دمحم دمحم محمود لندٌل ابو عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  52368محمود عطٌه دمحم عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  52583جاكلٌن فهٌم اسرائٌل جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  52145دمحم ابراهٌم دمحم الصافى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  52412دمحم صبحى فهٌم جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  45175دمحم عبده على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52231 عمر دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  52715احمد حربى احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  52337الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هاجر الصاوى فضل -  158

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52173سمٌر ابراهٌم حسن الشوا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  52361 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم ابراهٌم على دمحم -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  52181تامر محمود عبدالهادى واعر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52452ر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن حسنى شمس ابراهٌم ، تاج -  162

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  52591شرٌؾ ناصر احمد دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

الرضوان لتجاره و بٌع اللحوم المجمده( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى محمود عبدالمادر رضوان عبدالعال ) -  164

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191128وفً تارٌخ  52653

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52459شٌماء سامى عبدالفتاح الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52484دمحم وجدى عبدهللا عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  52492مصطفى خمٌس فؤاد عبدالعزٌز شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 خاص الشركة , وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52314حسام صالح منصور كرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191119وفً تارٌخ  52272سالم عبده محمود زٌدان )سالم زٌدان للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 لتأشٌر: خاصنوع الشركة , وصؾ ا

تم تعدٌل 21191113وفً تارٌخ  52211دمحم طارق دمحم رزق )رزق لتورٌد االسمنت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر21191118وفً تارٌخ  52237حسن رضا دمحم دمحم حسن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  52551مروه مصطفى دمحم صفوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  52557دمحم فاروق عبده اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 تأشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191115وفً تارٌخ  52391احمد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  52517رمضان عزت عبدالعزٌز دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191113وفً تارٌخ  52318سعداوى جمعه انصارى خلٌل)السعداوى للتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52329رندا دمحم عٌسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 ر: خاصالتأشٌ

تم 21191113وفً تارٌخ  52334ٌوستٌنه سعٌد زكى مرلص)صٌدلٌه/ٌوستٌنه سعٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52442عباس سعٌد فرج عبدالنبى رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52214عزالدٌن جابر على جابر على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52474مٌنا عوض زكى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52723رٌهام فخر الدٌن جابر دمحم على )فخر الدٌن لمستلزمات المعمار( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 , وصؾ التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع الشركة21191131

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  52728حسام حسن عبدالجابر مبرون دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصؾ التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21191117وفً تارٌخ  52212محمود عادل عبدالمادر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191119وفً تارٌخ  52271طلبه ٌوسؾ طلبه على )طلبه تكس( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تارٌخ وفً  52378فرٌده دمحم عبده ابراهٌم خطاب ) الفرٌده للتعبئه والتؽلٌؾ ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  186

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191115

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52568اسماء حنفى محمود طه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123خ وفً تارٌ 52571امٌر عبدالفتاح دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  52586صابر احمد صالح دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 وصؾ التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52122محمود شرٌؾ دمحم شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  52126دمحم عبدالعزٌز ابراهٌم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191111وفً تارٌخ  52138دمحم بٌومى احمد حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  52137سالم عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21191116وفً تارٌخ  52414عبدهللا احمد سعٌد احمد حرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52221دمحم دمحم عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد21191122ٌوفً تارٌخ  52523امانى شهاوى حلمى بسٌونى هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  52696رامى دمحم ابراهٌم احمد عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21191131وفً تارٌخ  52711محمود جمال الدٌن عجمى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  52349دمحم دمحم لبارى حسٌن حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو21191127وفً تارٌخ  52631السٌد عٌد السٌد دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52461مرلص جمٌل عبدهللا بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر: خاص

تم 21191128وفً تارٌخ  52651ابراهٌم احمد عدوى ؼالى )العدوى لتجاره البوٌات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  52651هٌثم عبدالفتاح محروس مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصؾ التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21191119وفً تارٌخ  52269فادى روبٌل سامى شرموخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  52286دمحم عزت السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52613ماهر راضى الٌاس عبدالمالن)الراضى لتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  52254خالد ابراهٌم سعٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  52538دمحم اسماعٌل حامد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52186فتحى عبدالظاهر عرفان سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  52395حمد فاروق احمد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  52289دمحم مصطفى ابراهٌم مصطفى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  52618مرو ماهر فرج رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52471دمحم سٌد عبدالفتاح سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52477د سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ممدوح سالم احم -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52436نشأت دمحم مصطفى رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52475ر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود رمضان محمود دروٌش ، تاج -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191127وفً تارٌخ  52633عبدالرحمن سالم عبدالرحمن ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  52256اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حسن عبدالعزٌز دمحم عمر ، ت -  218

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  52375هبه احمد طنطاوى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  52567سبك لٌده برلم     خمٌس دٌاب ابراهٌم دٌاب ، تاجر فرد ، -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  52565تامر حسٌن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191111وفً تارٌخ  52129بك لٌده برلم   عبدالداٌم عبدالسمٌع رضوان سلٌمان ، تاجر فرد ،  س -  222

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  52418حمدى سعد عطٌه دمحم خربوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52224ه برلم   كرٌمه شاكر دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  224

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191122وفً تارٌخ  52532اسالم عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  52699ده برلم   حسن دمحم حسن على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  226

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191114وفً تارٌخ  52344تٌسٌر دمحم جمال السٌد عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52171سبك لٌده برلم   ابراهٌم دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،   -  228

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  52661بٌتر امٌل سعد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52323لم   دمحم عبٌد طه السٌد الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  231

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52281رنا شعبان زكرٌا ابراهٌم عطا هللا )صٌدلٌه د/ رنا عطا هللا( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191119

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  52282، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر شولى فتوح الفرماوى -  232

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  52611احمد دمحم احمد اسماعٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52287فرد ،  سبك لٌده برلم    سعد راضى دمحم سلٌمان ، تاجر -  234

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  52247مونٌكا مدحت حلمى اسرائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  52382السٌد على السٌد على الحواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191115وفً تارٌخ  52384حسن احمد عبدالمحسن ابراهٌم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 ٌر: خاصالشركة , وصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52192عثمان حسٌن حامد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52191مارى رفعت ابراهٌم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52152اٌمان عادل دمحم شهوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 21191112وفً تارٌخ  52157امٌره دمحم جالل عبدالعظٌم على )امٌره فالورز( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 : خاصنوع الشركة , وصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  52721فاطمه سالمه عبدالجواد برانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  52511شرٌؾ ربٌع عبدالمولى راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 اصوصؾ التأشٌر: خ

الفرماوى لتجاره السٌارات والرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -اضافه االسم التجارى/تامر شولى فتوح الفرماوى -  244

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191119وفً تارٌخ  52282

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  12691دمحم حنفى محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52295رمضان صالح على بدر )البدر للنمل و تأجٌر المعدات الثمٌله( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191111

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52462برلم    جمعه حسنى عبدالحمٌد سوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  247

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52469شرٌهان مسعد عبدهللا دمحم خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  52622برلم   تامر انٌس بطرس مرلص بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  249

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52435احمد لطٌؾ دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52331حسام على عبدالعلٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  52421رومانى عاطؾ عطاهللا شرابٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117خ وفً تارٌ 52429عبٌر دمحم توفٌك حسٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  52615بطرس جبره جاد دانٌال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21191127وفً تارٌخ  21935حسن ابراهٌم دمحم الؽنام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52476محمود امٌن محمود عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21191115وفً تارٌخ  52383السعٌد عصام زكرٌا عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 21191115وفً تارٌخ  52377باسم على حسن على اسماعٌل ) مالبس باسم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21191123وفً تارٌخ  52573دمحم حامد سامى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52141دمحم مصطفى حسن الروبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52144  عبٌد لتجاره البوٌات والحداٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -ناجى عبٌد عبدالسمٌع عبدالمجٌد  -  261

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191111

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  9462عمرو دمحم مبرون الؽراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52233دمحم عبدالفتاح دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  52525شرٌؾ احمد عبدالعزٌز محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  52711مؤمن السٌد عبدالحمٌد دمحم الصمار )مؤمن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  52717ساره فوزى مرزوق محمود عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 تأشٌر: خاص, وصؾ ال

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  25458محمود عبدهللا حامد محمود الشربٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  52336وائل صالح الدٌن جابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 صؾ التأشٌر: خاصو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  52342سعاد السٌد عمر اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52171ٌاسر دمحم سلٌمان عوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 خاص التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52566اسالم احمد ابوالحسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  51796عطٌه شحاته مهران ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52288عمرو احمد اسماعٌل على الخولى )الخولى لالستٌراد و التصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191111

ٌل نوع تم تعد21191118وفً تارٌخ  52239احمد عمرو ابراهٌم فهمى على عرفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21191118وفً تارٌخ  52245ابانوب ٌوسؾ مٌخائٌل عبدالمسٌح حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191123رٌخ وفً تا 52558كرم ناجح صبحى حبٌب )كرم ناجح للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  52389مٌنا مورٌس عبدالمالن اسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52191دمحم زكى مصطفى دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191113وفً تارٌخ  52196احمد عدلى حسن عبداللطٌؾ على)عدلى للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52149دٌنا دمحم السٌد لاسم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52292احمد دمحم دمحم ابوالؽٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52481فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر اشرؾ سمٌر سعد ابو ركبه )ابو ركبه لتورٌد االدوات الصحٌه( ، تاجر  -  282

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191121

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52431اٌلٌا ؼطاس طانٌوس شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52448سبك لٌده برلم   تامر جمال تامر عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،   -  284

 التأشٌر: خاص

تم 21191116وفً تارٌخ  52422دمحم فوزى خضر بشاره)البشاره للمستلزمات الطبٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121وفً تارٌخ  52464الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رمضان عبدالعال دمحم على -  286

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  52613سعٌد جابر عبدالفتاح حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  287

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  52629بدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دالٌا مصطفى ابراهٌم ع -  288

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  52252فتحى احمد طه مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  289

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52219وفاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رمضان عبدالحمٌد دمحم دمحم اب -  291

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  52391احمد شولى ٌوسؾ حمٌدو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  52372فرد ،  سبك لٌده برلم   نوره عالم دمحم عبدهللا ، تاجر  -  292

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  52357عبدالحمٌد هاللى على عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  52579دمحم سعٌد راشد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52132دمحم جابر احمد دهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  52414د عبدالحلٌم ابوعمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد احم -  296

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  52713شرٌؾ دمحم حسن سٌؾ عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  297

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52227ب بشاى لطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لبٌب صبحى لبٌ -  298

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  52341عماد ٌوسؾ ملن نوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  299

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  52531فرد ،  سبك لٌده برلم   نهى صالح دمحم ٌوسؾ ، تاجر  -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52547اسالم دمحم عبدالحفٌظ ابراهٌم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52168اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم سالم حسن امام ، ت -  312

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52167عمرو السٌد سعٌد مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191128وفً تارٌخ  52644للمماوالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانى دمحم ابو الٌزٌد على ) ابو الٌزٌد -  314

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52496حسٌن عبدالمادر ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52318هللا الكاشؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شولٌه سعٌد فتح  -  316

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52324محروس وجدى محروس رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191124وفً تارٌخ  52596ٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد مصطفى احمد دمحم خض -  318

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  52277دمحم رجب محمود دمحم شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191118وفً تارٌخ  52242الومٌتال ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد حمدى عبدالحكٌم صمر )صمر  -  311

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  52561احمد مصطفى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52195ثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طاهردمحم سالمه فتح هللا ع -  312

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191112وفً تارٌخ  52151عثمان السٌد ابراهٌم الدمٌاطى )الدمٌاطى ماركت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191131وفً تارٌخ  52718فرج زكى الحلفاوى )الحلفاوى مارٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  314

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  52685مصطفى صالح السٌد زكى صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52115دمحم على ٌالوت دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  52171رمضان دمحم عبد ربه دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  52437اكرامى ابراهٌم عبدالرازق احمد ٌونس ) عبدالرازق للتورٌدات العمومٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191117تارٌخ 

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191116ٌوفً تارٌخ  52419نفٌسه سٌد عبدالحافظ سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  52619دمحم ؼازى مبارن ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا21191127وفً تارٌخ  52628احمد صبحى مرسى دمحم السماحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191121وفً تارٌخ  52483عزه فتحى عباس عٌسوى )العٌسوى للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52211دمحم عبدالفتاح عبدالؽنى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  52261دمحم معروؾ ابو الحسن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  52263ماجد عاطؾ ارتٌن طانٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52212السٌد احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191115وفً تارٌخ  52369مر ابراهٌم احمد مصطفى )ازٌاء تامر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تا -  327

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191114وفً تارٌخ  52356دمحم ابراهٌم جوٌده ابوسٌؾ السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  328

 ٌر: خاصالشركة , وصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  52581امٌره محمود دمحم ابومندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  329

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  25117تامر دمحم دمحم ابو ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع 21191118وفً تارٌخ  52246خالد دمحم رشاد ابوالٌزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -خالد الحلوانى  -  331

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52131ٌوسؾ عزمى ٌوسؾ حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  52416تامر انور السٌد عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  52413هارون عبدالرحمن ٌوسؾ الناظر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  52711وائل فاروق محمود دمحم ذهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  45175دمحم عبده على الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52228دمحم احمد السٌد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  337

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191118وفً تارٌخ  52246خالد دمحم رشاد ابوالٌزٌد حامد الدٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  338

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  52358رزق ناصؾ سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  339

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  52531عمر عصام دمحم دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191128وفً تارٌخ  52645جرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادٌه حفٌظ -  341

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52546تامر السٌد سامى حسٌن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  52343تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عوض خمٌس فتح هللا صافى ، -  343

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  52182عبدالحمٌد صبحى عبدالحمٌد عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52449اج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر فراج عبدالفتاح فر -  345

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52451الوحش عٌاد عبدالنور عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  52593فرد ،  سبك لٌده برلم    وداد السٌد معوض السٌد ، تاجر -  347

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  52594دمحم عبده دمحم عمر بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  348

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52495سبك لٌده برلم    وهٌبة فتحى ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  -  349

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52497ابراهٌم رمضان رجب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52118رلم   دمحم دمحم السٌد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  351

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52311دمحم على محمود نجدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  51911رمضان سٌد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  52621اٌهاب احمد دمحم سالم النوبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  52617مد السٌد دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  355

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191127وفً تارٌخ  52621وائل دمحم دمحم عبدالوهاب عبدالستار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52441 عبدالعزٌز دمحم حمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  357

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52425سمٌر سلٌمان عبدهللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  358

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52427بدهللا ؼانم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبده ع -  359

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52471دٌنا السٌد احمد شحاته ابو شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  52695عم دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد المن -  361

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  52364عمرو نصر الدٌن على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  52365بدهللا لانوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امال دمحم ع -  363

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52572ماندو نصٌؾ بسوس ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52125، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نبٌل مٌشٌل رزق ٌوسؾ  -  365

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  52413اسالم دمحم فهمى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52222سبك لٌده برلم     حسن دمحم حسن دمحم احمد ، تاجر فرد ، -  367

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52234احمد دمحم على عالم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  368

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  52238بك لٌده برلم   عبدالعال دمحم عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  س -  369

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  52676دمحم محمود على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  371

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191129وفً تارٌخ  52677سبك لٌده برلم    دراهم عبدالفتاح ابراهٌم شعبان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  -  371

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52217عمرو احمد عبد العاطى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  372

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  52681رلم   ولٌد سعٌد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  373

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191122وفً تارٌخ  52539بان واثك كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  374

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113 وفً تارٌخ 52185رمضان كامل راتب بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  375

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52177احمد عبدالحمٌد دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  376

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  52178اسامه جمال موسى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  377

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52487صابر جاد صابر جاد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  378

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21191121وفً تارٌخ  52488محسن فتحى عبدالداٌم كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  379

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52317دمحم اسماعٌل صالح ابراهٌم مٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  381

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52614دمحم عبدالمحسن دمحم الشٌمى )الشٌمى للتورٌدات والمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  381

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191124

وفً تارٌخ  52283لم   دمحم شعبان زكرٌا ابراهٌم عطاهللا)صٌدلٌه د / دمحم عطاهللا( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  382

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191119

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  52253على حسن محمود دمحم سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  383

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52553   محمود دمحم محمود جمعه روتان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  384

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  52555احمد ابراهٌم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  385

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52447سعٌد فتحى عبدالفتاح جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  386

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191127وفً تارٌخ  52616فتحى كمال احمد دمحم خورشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -جزاره خورشٌد -  387

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52439 دمحم رزق برهوم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  388

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  29119اسامه دمحم عبد المعبود عبد اللطٌؾ صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  389

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  52416ده برلم   محمود صالح محمود راشد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  391

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  52634عاطؾ السٌد دمحم البحٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  391

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  52258رلم   انتصار على دمحم عٌسى النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  392

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  52731جمال ضاحى حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  393

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  52725 احمد عبد الؽفار رضوان المحرولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  394

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  52354مصطفى احمد مصطفى عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  395

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52576، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود سالمه احمد سالمه احمد )محمود سالمه للتورٌدات الكهربائٌه (  -  396

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191124

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52119دمحم حمٌده دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  397

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  52121اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ضٌاء مسعد عبدالمجٌد دمحم ابوجلٌل ، ت -  398

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  27133مصطفى على مصطفى على الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  399

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  52417سبك لٌده برلم   ناجى رزق جرجس عبده ، تاجر فرد ،   -  411

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  52411احمد عبدالفتاح حسٌن الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  52214فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مصطفى السٌد عبد العال ابو الدهب ، تاجر -  412

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  52667بوسى مٌنا ابراهٌم عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52213سبك لٌده برلم   دمحم ناصر صالح دمحم ، تاجر فرد ،   -  414

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52223دمحم عطٌه عبدالعزٌز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  52691بك لٌده برلم   دمحم احمد دمحم مرسى زاهر ، تاجر فرد ،  س -  416

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  52698احمد جابر دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  417

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  52535ده برلم   اسالم دمحم عبدالبارى دمحم جزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  418

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52544ابتسام زكى دهب مختار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  419

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  52542احمد ممدوح على دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  52345نعمه عوٌك على اٌوب شحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52169كرٌم زٌدان احمد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  52639هناء عبد الجواد فهمى عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  52599دمحم مصطفى السٌد الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52511محمود صالح تونى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52512هشام صالح سالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  52519محمود نور الدٌن عبد المحسن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  417

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191113وفً تارٌخ  52311براهٌم عبدالمنعم بسٌونى عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  418

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52313احمد محمود رزٌمه سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  419

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52321مد دمحم عبدالرؤؾ عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  421

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52299رجب دمحم السٌد زناتى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191127وفً تارٌخ  52618ود طلعت على سعد تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   معتز محم -  422

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52473دمحم ٌاسٌن محمود عطٌه شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191127وفً تارٌخ  52619رزق ابراهٌم رزق حجر )جزاره باب الرزق( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم  -  424

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52332نعمه سعد عطٌه دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52333دمحم احمد اسماعٌل نعمه هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191117وفً تارٌخ  52426احمد حسن عبدالوهاب على مرسال )مرسال( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  427

 شٌر: خاصنوع الشركة , وصؾ التأ
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  29982لورا مٌخائٌل مسعود مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  428

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191127وفً تارٌخ  52615توفٌك السٌد دمحم توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  429

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52472حسن السٌد بدوى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52571هاجر دمحم احمد محمود احمد داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52141احمد احمد عبدالطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191111وفً تارٌخ  52139سامى زٌدان عبدالمجٌد عالم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  52521حسن شعبان بهرام المناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  434

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  52697احمد زٌن العابدٌن عطا جادالرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  435

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  52712دمحم حسن زٌدان سعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  52348ابو بكر صالح انور عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  437

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52457للمماوالت والدٌكور ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    Abdel wahab عبدالوهاب شحاته )حسن دمحم -  438

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191121

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52554المرسى ابراهٌم سلٌمان العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  439

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191123وفً تارٌخ  52569مصطفى عبدالفتاح حسن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 خاص , وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع 21191113وفً تارٌخ  52211فاطمه الزهراء عمادالدٌن فتحى زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  52284دمحم عادل دمحم حافظ السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  52285دمحم سعٌد سالم احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  443

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191118وفً تارٌخ  52235اسماء سٌد احمد عبدالعال الجؽاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 تأشٌر: خاص, وصؾ ال
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تم 21191118وفً تارٌخ  52236ٌاسر جابر حمزه دمحم الصؽٌر ) الصؽٌر للمنظفات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  445

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ  تم تعدٌل نوع21191118وفً تارٌخ  52251دمحم حسن دمحم حسن العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191115وفً تارٌخ  52381دمحم معوض ابراهٌم ابراهٌم عابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  447

 , وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21191115وفً تارٌخ  52379انور دمحم عبدالعزٌز دمحم برٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  448

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52187رجب فرؼلى دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  449

 وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو21191113وفً تارٌخ  52188دمحم عبدالمادر دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52155حنان فوزى زكى شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21191131وفً تارٌخ  52711ممدوح ابوالفضل دمحم رسالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191121وفً تارٌخ  52518هاجر اشرؾ احمد عمر رمضان )هاجر للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  453

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21191128وفً تارٌخ  52652هدى السٌد خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  52666نعمه عبدالرازق عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 وصؾ التأشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال21191111وفً تارٌخ  52291هانى دمحم عبدالكرٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  52293سٌفٌن ٌوسؾ اسحك موسى بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  457

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة تم تعدٌل ن21191121وفً تارٌخ  52466دمحم عبدالعزٌز عبدالمادر عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  458

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52479دمحم رشاد مصطفى ابو ؼطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  459

 وصؾ التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21191117وفً تارٌخ  52433جمال عبدالرؤؾ احمد عجوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52328احمد دمحم دمحم دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 التأشٌر: خاص
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ة , تم تعدٌل نوع الشرك21191127وفً تارٌخ  52611مصطفى دمحم نجٌب دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52463احمد السٌد دمحم عبد هللا سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 21191127وفً تارٌخ  52625نادر سٌد احمد دمحم احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121وفً تارٌخ  52481هبه حمدان عبدالحمٌد محمود سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 , وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو21191118وفً تارٌخ  52261دمحم على زكى على البهواشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  52371محمود دسولى عبدالممصود دمحم ) المحمود لمماوالت النمل لحساب الؽٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  467

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191115تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة 21191115وفً تارٌخ  52373مرٌم احمد عبدالمجٌد دمحم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  468

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52562عالء رمضان عطٌه عبدالونٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  469

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  52578سعاد حسٌن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  471

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191124وفً تارٌخ  52597امٌر ابراهٌم دمحم عبده ) امٌر للمالبس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  471

 شٌر: خاصالشركة , وصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  52134مجدى خٌرالسٌد عبدالنور سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  472

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191111وفً تارٌخ  52147عبدالحافظ احمد مصطفى دسولى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  473

 لتأشٌر: خاصالشركة , وصؾ ا

تم تعدٌل نوع 21191112وفً تارٌخ  52148هشام عبدالمنعم ابراهٌم دمحم ابوالنصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  474

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  52421ولٌد دمحم كامل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  475

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52672عالء حسانٌن احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -عالء لتورٌدات الخضار والفاكهه -  476

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191128

دٌل نوع الشركة , تم تع21191131وفً تارٌخ  52712امل احمد عثمان دمحم بطران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  477

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  52341مصطفى طه طه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  478

 التأشٌر: خاص
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وفً تارٌخ  52225اٌمان عبدهللا ابراهٌم بٌومى )مؤسسه االٌمان للمماوالت العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  479

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191117

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  52529ابراهٌم حلمى ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  481

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115فً تارٌخ و 52388حازم دمحم السٌد احمد خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  481

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  35145احمد تركى احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  482

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128 وفً تارٌخ 52656ٌاسر محمود السٌد محمود مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  483

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  52243احمد جمعه على دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  484

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52564ولٌد رمضان عبداللطٌؾ عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  485

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52194دمحم ماهر عبدالسالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  486

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  31918دمحم دمحم مرسى الخراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  487

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52163احمد طارق دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  488

 التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191131ٌوفً تارٌخ  52715اٌمن مهنى بشٌر اسخارون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  489

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  52716ابراهٌم منصور محمود عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  491

 وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21191111وفً تارٌخ  52111حازم احمد عبدالمنعم دمحم الوكٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  491

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  52294اسالم خمٌس خمٌس ابراهٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  492

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ  تم تعدٌل نوع21191121وفً تارٌخ  52467خٌرى دمحم عمران خالؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  493

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52322عالء فؤاد رجب على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  494

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52432دمحم احمد سعد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  495

 ٌر: خاصالتأش
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52445رمضان فاروق عبدالعال احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  496

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  52423مها على دمحم شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  497

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  52614ابراهٌم السٌد السٌد صالح ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  498

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  52721شولى دمحم عبدالحافظ عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  499

 ر: خاصوصؾ التأشٌ

وفً تارٌخ  52257مجدى مصطفى دمحم ابراهٌم رزق )مجدى للتعبئه و التؽلٌؾ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191118

ل نوع الشركة , تم تعد21191117ٌوفً تارٌخ  38257اسالم عبد العلٌم عنتر رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52367احمد الدسولى حجازى حجازى)صٌدلٌه احمد الدسولى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191115

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111رٌخ وفً تا 52128رومانى مسعد ابراهٌم تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  52412جوزٌؾ نشات شولى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21191117وفً تارٌخ  52216كٌرلس ماهر ٌونان مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52229على دمحم على عالم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ  تم تعدٌل نوع21191122وفً تارٌخ  52533اٌه حربى محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  517

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  52164عبداالعلى دمحم احمد ٌوسؾ داود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 وصؾ التأشٌر: خاص

ركة , وصؾ تم تعدٌل نوع الش21191114وفً تارٌخ  52346حسن احمد ابراهٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  519

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52122وحٌد السٌد السٌد الحالج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال21191112وفً تارٌخ  52174سامى عبدهللا عبدالتواب عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191114وفً تارٌخ  31778دمحم على رجب على عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 التأشٌر: خاص
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ع تم تعدٌل نو21191127وفً تارٌخ  52638عبدهللا الحسٌنى سهٌل عٌسوى البناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52485مرعى مصطفى حامد وافى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 وصؾ التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ21191121وفً تارٌخ  52491دمحم عالء دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  52281صفاء محمود عبدالحمٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  52241دمحم عٌد عبدالجلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  517

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع 21191123وفً تارٌخ  35398عبدالرحمن على السٌد فراج مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  52385صبحى احمد عبدالرحمن سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  519

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52189اٌمان ابراهٌم عبدالعلٌم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 21191113وفً تارٌخ  52193احمد حسن على دمحم جادالمولى )الحسن للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 ع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتعدٌل نو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52153وائل دمحم رأفت دمحم خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 التأشٌر: خاص

تارٌخ وفً  52641روجٌنا نادر لطٌؾ رٌاض جرجس )روجٌنا لالستٌراد والتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  523

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191128

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  52684منٌر حسنى حنٌن ؼطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  524

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52515احمد دمحم احمد سٌؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  525

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52446ولٌد على عبدالمولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52113عصام سمٌر عوض نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  527

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52321فاطمه حسٌن عبدهللا على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  528

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52441ان السٌد احمد العمروسى )العمروسى للتجاره والتوزٌع( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد رمض -  529

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191117
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م ت21191127وفً تارٌخ  52635دمحم احمد جمال الدٌن ٌونس خاطر )الخاطر للتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191118وفً تارٌخ  52259دمحم التونى ثابت التونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191117وفً تارٌخ  52218وائل الضبع احمد مهلهل )الضبع ترافل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  532

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191115وفً تارٌخ  52366نعمه دمحم بكر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  533

 خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن21191124وفً تارٌخ  52585دمحم عبدالعزٌز عٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  534

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191124وفً تارٌخ  52595رضا رزق محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  535

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  52121محروسة حسن دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  536

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191111وفً تارٌخ  52127عبدالرحمن عادل زكى موسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  537

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  52411فوزى حسن كٌالنى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  538

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  52418شعبان دمحم على حسن زؼلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  539

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  52415شعبان على رجب مؤمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  541

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52215محمود طلبه دمحم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  541

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191117وفً تارٌخ  52221عبدالهادى عمر عبدالهادى ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  542

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  52675عبدالحمٌد السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود -  543

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  52681دمحم السٌد احمد عبد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  544

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  52536ود حنفى دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   روان محم -  545

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  52543مختار مهران عثمان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  546

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  52549ٌب عطاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ماٌكل كمٌل نج -  547

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52162مٌنا راؼب لبٌب حبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  548

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52172جر فرد ،  سبك لٌده برلم   كمٌل مرتضى مٌرى جبره ، تا -  549

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  52353مٌار حسٌن دمحم حسٌن مكرم هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  52179تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماء عبدالؽنى ابوالحسن دمحم ، -  551

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191114وفً تارٌخ  52361حمدى سعٌد صالح احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  552

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191127وفً تارٌخ  52624جر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدهللا عبدالسالم موسى ، تا -  553

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  52646دمحم احمد عبدالرحمن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  554

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191121وفً تارٌخ  12789عاطؾ ابراهٌم جمعه على طاحون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  555

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  37878سعٌد دمحم السٌد عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  556

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191121وفً تارٌخ  52493عبدالباسط عبدالعزٌز عبدالباسط مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  557

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52499وصفى رٌاض مملون تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  558

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52316ابراهٌم ناصؾ رمضان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  559

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191119وفً تارٌخ  52271ناصر احمد عبدالبالى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  561

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  52522مود على دمحم على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مح -  561

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  52665مٌنا مجدى لوٌز ٌوسؾ جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  52396ٌر كامل ؼالى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌشٌل من -  563

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  7329لولا لوزى شاكر عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  564

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  52713الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌر صالح اسعد محى  -  565

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191121وفً تارٌخ  52517جمال الدٌن حسن محمود صبرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  566

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  52521مفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    معتز عبدالفتاح عبدالمعطى -  567

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  47596حسام دمحم محمود مصطفى دراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  568

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  52649لٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نرمٌن عبدالمسٌح انور خ -  569

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  4863رشا احمد ماهر مصطفى عرفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  571

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52671الدٌن )صٌدلٌه د/ احمد صالح سلٌمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد صالح سلٌمان دمحم جمال  -  571

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21191128

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52552كرٌم دمحم السعٌد حسن الحدٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  572

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  52398عالء بدوى السٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  573

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191117وفً تارٌخ  52213صالح سالم احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  574

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52158ضان دمحم ابورٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رم -  575

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21191131وفً تارٌخ  52727نورا دمحم دمحم هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  576

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52516، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامٌة على منصور على -  577

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  9241دمحم متولى عوض عطا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  578

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  52716تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فتح هللا تهامى دمحم عبدالرحٌم ،  -  579

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  43822نورهان سالمان هالل سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  581

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  52687تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد دمحم ابوضٌؾ ابوزٌد ،  -  581

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  52515احمد خمٌس السٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  582

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52551رد ،  سبك لٌده برلم   ارسانى سلٌمان عبٌد جرجس ، تاجر ف -  583

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  52556فاطمه عبدالحمٌد على الجابرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  584

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  52392دمحم احمد رجب طلب لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  585

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191116وفً تارٌخ  52411احمد عصام ابراهٌم حسن شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  586

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  52519مصطفى احمد جابر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  587

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  52524مٌنا عزت توفٌك جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  588

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191113وفً تارٌخ  52317دالستار عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سعٌد عب -  589

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52319فاطمة احمد دمحم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  591

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191113وفً تارٌخ  52327دهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فؤاد احمد عب -  591

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191119وفً تارٌخ  52276عصام دمحم السٌد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  592

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191123وفً تارٌخ  43873م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نٌفٌن عادل عبدالمطلب عبدالرحٌ -  593

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191112وفً تارٌخ  52151عبدالرحمن احمد حسٌن دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  594

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  52719، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هند محمود دمحم اسماعٌل  -  595

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  52643احمد على حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  596

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191129وفً تارٌخ  52686سبك لٌده برلم    حمدى مصطفى مسعود احمد ، تاجر فرد ،  -  597

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191122وفً تارٌخ  52512خالد تن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -خالد عوض انور دمحم  -  598

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191122وفً تارٌخ  52513،  سبك لٌده برلم   مصطفى شعبان دمحم مصطفى شرابى ، تاجر فرد  -  599

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  52655مصطفى دمحم ابراهٌم على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  52671لٌده برلم    ابراهٌم دمحم ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  611

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191115وفً تارٌخ  52381جمال طه جاد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191112وفً تارٌخ  52156دمحم فرؼلى خالؾ دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  52724ٌوسؾ على ٌوسؾ صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191121وفً تارٌخ  52514ابراهٌم على حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  615

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  36753عمرو فرج ابو الحمد فرج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  52663دمحم دمحم عبدالظاهر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  617

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191131وفً تارٌخ  52692محمود عبدهللا دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  618

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21191129وفً تارٌخ  52688فرٌد حسن دمحم حسن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  619

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  52514اسالم دمحم دمحم دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21191128وفً تارٌخ  52659دمحم بٌومى دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 التأشٌر: خاص

تم 21191128وفً تارٌخ  52662دمحم ؼرٌب عبدالحكٌم محمود ضٌاء )ؼرٌب للتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191123وفً تارٌخ  52559احمد دمحم حماد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191128وفً تارٌخ  52661حسٌن جاد اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 21191119وفً تارٌخ  52278سعد خلٌل عبدالمسٌح )مارٌنا للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مارٌنا -  615

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191118وفً تارٌخ  52249دمحم خمٌس دمحم ٌوسؾ وهٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191112وفً تارٌخ  52154كامل ابوزٌد ابراهٌم خشٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  617

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  52722مصطفى عبدالحفٌظ دمحم مجلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  618

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  52511رامى فرج ابراهٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  619

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21191128وفً تارٌخ  52664دمحم دمحم عبدالرحمن الملهاط )الملهاط( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  621

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21191122وفً تارٌخ  52518احمد جمال دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  621

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191128وفً تارٌخ  52669شرٌؾ رضا عبدالمادر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21191124وفً تارٌخ  52592عادل عبدالجواد احمد )مكتبه عبد الجواد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود -  623

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191115وفً تارٌخ  52394عال فاروق دمحم عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  624

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  22516مصطفى ابراهٌم مصطفى عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  625

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21191131وفً تارٌخ  52713شرٌؾ دمحم حسن سٌؾ عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  626

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21191131وفً تارٌخ  52689شادٌه صابر عبدالفتاح عبده مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  627

 , وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191129وفً تارٌخ  52171لم   رمضان دمحم عبد ربه دمحم عالم ، تاجر ،  سبك لٌده بر -  1

 التأشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ركز الى: تمت اضافه السمه التجارٌه / م 28786تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  1

   IMPERIAL MUSICAL AND ARTS CENTERامبلاير للموسٌمى و الفنون 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / امٌر  28786تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  2

 مٌشٌل باسٌلى شحاته  

الى: تعدٌل االسم التجارى الى / راؼب  48712ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21191111،  فى تارٌخ :   -  3

 محمود دمحم احمد راؼب   -للتورٌدات 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / بسمه اسامه  6393تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  4

 لطع الؽٌار   العال للتورٌدات العمومٌه فى -ابوالعال محمود 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / مكتب ابو  26651تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  5

 دٌاب للمماوالت العمومٌه والتورٌدات ؼانم دٌاب فرؼل ٌونس  

الى: تمت اضافه السمه التجارٌه / كاندى الند  41524تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  6

(candy land  ) 

 الى: اضافة سمة تجارٌة / اٌجٌبتال العالمٌة   3127تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  7

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / سماء المصٌم   51133تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191112،  فى تارٌخ :   -  8

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / جولدن  17774تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  9

 متخصصه و المواد العازله  لتصنٌع الكٌماوٌات ال

الى: تم تصحٌح االسم التجارى الى / مٌاده  51849تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  11

 احمد خالد محمود لٌـــصر  

 السمة التجارٌة الى / داون داون   الى: تعدٌل 51633تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  11

 الى: اضافه السمه التجارٌه/كافٌترٌا السلطنه   14141تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  12

ٌه الى/الجونا مارٌن الى: تعدٌل السمه التجار 52132تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  13

LAGOONA MARINE   

الى: تم اضافه  سمه تجارٌه / الفتح لمماوالت  45864تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  14

 الدهانات  

ٌل السمه التجارٌه الى / المؤسسه الى: تم تعد 46345تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191118،  فى تارٌخ :   -  15

 المصرٌه الدولٌه  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة / روٌال ترانس  23896تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  16

 للنمل  

 تعدٌل السمة التجارٌة الى / الرٌادة   الى: 51315تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  17

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / الجد  49421تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191119،  فى تارٌخ :   -  18

 لتجهٌز المشروبات الساخنه و البارده  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / الصالح  37641ة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد21191111،  فى تارٌخ :   -  19

 لتجاره وتوزٌع المواد الؽذائٌه ومنتجات االلبان  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة / الخلٌج لتورٌد  38316تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111،  فى تارٌخ :   -  21

 مستحضرات التجمٌل  

الى: تم اضافه السمه التجارٌه /مانوز  51588تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191111رٌخ : ،  فى تا  -  21

 (   Mannos Cateringكاترٌنج )

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / الروضه   27571تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113،  فى تارٌخ :   -  22

الى: تم اضافه السمه التجارٌه / الفنٌه  52116تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191113فى تارٌخ :   ،  -  23

 لكهرباء السٌارات  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / بسام  23558تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  24

   B.Kبسام كٌتشن  -عبد النبى  احمد ابو العال

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / الخولى  35317تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  25

 دمحم ابراهٌم سعد دمحم الخولى   -لالستٌراد والتصدٌر 

الى: اضافه السمه التجارٌه/المازن للمماوالت  48822ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21191114،  فى تارٌخ :   -  26

 والتورٌدات  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى /المصرٌة  46935تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191114،  فى تارٌخ :   -  27

 للتورٌدات الصناعٌة  

الى: تمت اضافه اسم تجارى / اشرؾ  38979عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت21191115،  فى تارٌخ :   -  28

 العزب العزب شرٌؾ )العزب للتعبئه و التؽلٌؾ(  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / فولكانو   51191تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  29

volcano   

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / الٌكس  46935تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191115،  فى تارٌخ :   -  31

   ALEX -للتورٌدات الصناعٌة 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / عباد  24627تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  31

  الرحمن الصالح النجؾ 

 الى: اضافه السمه التجارٌه/صٌدلٌه روٌال   16331تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  32

الى: تمت اضافه االسم التجارى / حسن دمحم  21964تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  33

 اهٌن للتورٌدات(  مصطفى احمد شاهٌن )ش

 الى: تم الؽاء السمه التجارٌه   21964تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191116،  فى تارٌخ :   -  34

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى /  45785تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191117،  فى تارٌخ :   -  35

 عبدالرحٌم لعموم االستٌراد و التصدٌر و المماوالت و تجاره السٌارات و الجرارات الزراعٌه  

 الى: تم اضافه سمه تجارٌه / توب هاوس   35133الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة 21191117،  فى تارٌخ :   -  36

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / صباح  52351تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  37

 خمٌس مطرى عالم ) الصباح ترافل (  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / عادل  46191م الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اس21191121،  فى تارٌخ :   -  38

 عسر على ابوطالب )اسمان ابوطالب (  

 الى: تم الؽاء السمه التجارٌه   46191تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  39

 الى: اضافه السمه التجارٌه/الكارما للنمل   16481اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل21191121،  فى تارٌخ :   -  41

الى: اضافة االسم التجارى / نعمة عبدالعزٌز  47751تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  41

 السٌد ابراهٌم لتعبئة المواد الؽذائٌة  

 الى: تم اضافه سمه تجارٌه / رٌبورن   51122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  42

 الى: اضافه السمه التجارٌه/كافٌترٌا الكابتن   37111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191121،  فى تارٌخ :   -  43

الى: تمت اضافه سمه تجارٌه / واندرفول  51445اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل21191121،  فى تارٌخ :   -  44

   Wonderful Powerباور 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / ممهى  43789تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  45

 لٌالى المعموره  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة / ماى هوم جاٌت  51675التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم21191122،  فى تارٌخ :   -  46

 (my home gate   ) 

الى: تمت اضافه السمه التجارٌه / مركز  29742تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191122،  فى تارٌخ :   -  47

 السٌارات   المروه لتؽٌٌر و تجاره الزٌوت و صٌانه

ٌو  -الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / بى  45182تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  48

 اؾ للتورٌدات و المماوالت العمومٌه   -

عدٌل السمه التجارٌه الى / الٌسر الى: تم ت 51222تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  49

 لتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه وتورٌد المستلزمات الطبٌه  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / هبه احمد  51481تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  51

 اره المطاعم والكافٌترٌات (  دمحم محمود السما ) السما للتورٌدات العمومٌه واد

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / متجر  44189تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  51

 العامرٌه لالدوات الكهربائٌه  

: تعدٌل االسم التجارى الى/السعد الى 35173تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  52

 كرٌم دمحم سعد دمحم  -لالستٌراد والتصدٌر

الى: اضافة السمة التجارٌة / العربٌة لتجارة  52488تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  53

 الحدٌد واالسمنت  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/ماجٌن الٌكس  7919اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل21191123،  فى تارٌخ :   -  54

 ترافٌل الداره الفنادق والرحالت  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / الزكى  52164تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191123،  فى تارٌخ :   -  55

 للرحالت )زكى محمود احمد مهران (  

الى: اضافة سمة التجارٌة باسم /الفرعونٌة  52491تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191124،  فى تارٌخ :   -  56

 للنمل  
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الى: تعدٌل االسم التجارى الى / الساٌح  46918تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  57

 مرلص بدارى الساٌح بطرس   -لتجارة االثاث 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / مؤسسه  21836تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191127،  فى تارٌخ :   -  58

 االمانه للمماوالت العامه و النمل لحساب الؽٌر  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / بوفٌه  38669برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 21191128،  فى تارٌخ :   -  59

 سوهاج  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى /  41382تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  61

 االسكندرٌه لمستحضرات التجمٌل و المكمالت الؽذائٌه )فارمزٌن(  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / السدره  49436تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  61

 للتورٌدات العمومٌه  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/نوفو مٌدٌكس  51791تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  62

Novo Medix افه مستحضرات طبٌه وادوٌه  الستٌراد وتصدٌر ك 

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / الرٌماس  43822تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191128،  فى تارٌخ :   -  63

 للخٌاطه  

الى: اضافه السمه التجارٌه/الهندسٌه لخدمات  52363تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  64

 الصٌانه والتورٌد  

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/المصرٌه لبٌع 7197تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  65

 التون تون والموتوسٌكالت وتروسٌكالت  

الى: اضافه االسم التجارى/تامر شولى فتوح  52282تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  66

 الفرماوى لتجاره السٌارات والرحالت  -الفرماوى

الى: تمت اضافه السمه التجارٌه / المدٌنه  52452ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21191129،  فى تارٌخ :   -  67

 المنوره للمالبس الجاهزه  

 الى: رمضان دمحم عبد ربه دمحم عالم   52171تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191129،  فى تارٌخ :   -  68

 الى: ال ٌوجد   52171ة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشرك21191129،  فى تارٌخ :   -  69

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / هاى فاٌؾ  52549تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  71

high five   

 ة تجارٌة / ثٌرمو دٌنامٌن  الى: اضافة سم 52526تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  71

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / ترٌنتى  49617تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  72

   trinityللمماوالت العامه 

االسم التجارى الى / عبدهللا الى: تم تعدٌل  43511تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  73

 دمحم ابراهٌم عبدالرحمن  

الى: تمت اضافه السمه التجارٌه / بٌلدنج  43511تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21191131،  فى تارٌخ :   -  74

   BUILDINGللمماوالت العمومٌه 
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الى: اضافه السمه التجارٌه/االسكندرٌه  6614الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة21191131،  فى تارٌخ :   -  75

 للرحالت  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 51849برلم       21191117مٌاده احمد خالد محمود لصٌر   ، تارٌخ :  -  1

 51849برلم       21191117مٌاده احمد خالد محمود لصٌر   ، تارٌخ :  -  2

 37713برلم       21191114توفٌك عاطؾ توفٌك عبد الفتاح   ، تارٌخ :  -  3

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 سجل التجارى شركات  تعدٌالت ال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى تارٌخ    29731شركة ال ابوزٌد للمعادن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -دمحم دمحم السٌد ابوزٌد وشركاه    - 1

مصدق على تولٌعاته بمحضر تصدٌك رلم  2118/11/18تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى    21191111

 ئٌاتم فسخ الشركه وتصفٌتها نها 2118/11/21ب فى  1837

، وفى تارٌخ    29731شركة ال ابوزٌد للمعادن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  -دمحم دمحم السٌد ابوزٌد وشركاه    - 2

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا   21191111
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تم    21191117، وفى تارٌخ    38417م : محمود محى عبد الرحٌم عثمان وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برل   - 3

شركات االسكندرٌه  2119/11/2فى  1183ملخصه مسجل برلم  2118/8/27محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى 

 ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21191118تارٌخ  ، وفى   19662شركة فتحى عبد المنعم و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119ح لسنه  3614السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ مصدق على تولٌعاته بمحضر تصدٌك رلم 

تم محو/شطب    21191118، وفى تارٌخ    19662شركة فتحى عبد المنعم و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 بأمر محو لترن التجارهالسجل  شطب 

تم    21191118، وفى تارٌخ    42531اٌمن طه عٌسى الشرباتى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 6

شركات االسكندرٌه ومشهر  2119لسنه  1193ملخصه مسجل برلم  2119/9/7محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى 

 اعنه تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌ

تم    21191118، وفى تارٌخ    42531اٌمن طه عٌسى الشرباتى وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

 محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191111، وفى تارٌخ    3171سامح عامر فرٌد و شرٌكه حسن عامر فرٌد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

شركات االسكندرٌه تم  2119/11/7فى  1115ملخصه مسجل برلم  2119/8/1محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى 

 فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191111، وفى تارٌخ    3171سامح عامر فرٌد و شرٌكه حسن عامر فرٌد  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

 لسجل  شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌامحو/شطب ا

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    43788اشرؾ ثابت سعد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

شركات االسكندرٌه ومشهر عنه تم  2119/8/28فى  911ملخصه مسجل برلم  2119/8/8السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى 

 لشركه وتصفٌتها نهائٌالفسخ ا

تم محو/شطب    21191114، وفى تارٌخ    43788اشرؾ ثابت سعد وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21191123رٌخ ، وفى تا   7774شركة هانى عبد السمٌع و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

شركات االسكندرٌه ومشهرعنه تم فسخ  2119/7/3فى  692ملخصه مسجل برلم 2119/6/1السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى 

 الشركه وتصفٌتها نهائٌا

، وفى تارٌخ    7774تم تعدٌل االسم التجارى الى / شركة هانى عبد السمٌع و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

شركات  2119/7/3فى  692ملخصه مسجل برلم 2119/6/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى    21191123

 االسكندرٌه ومشهرعنه تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    21191123، وفى تارٌخ    7774شركة هانى عبد السمٌع و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

، وفى تارٌخ    7774تم تعدٌل االسم التجارى الى / شركة هانى عبد السمٌع و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 تم محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا   21191123

تم    21191123، وفى تارٌخ    11871ماد حمدى عبد اللطٌؾ و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : ع   - 16

مصدق على تولٌعاته ؼٌر مسجل وؼٌر مشهر عنه تم فسخ الشركه  2119/9/21محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى 

 وتصفٌتها نهائٌا

تم    21191123، وفى تارٌخ    11871تضامن  سبك لٌدها برلم : عماد حمدى عبد اللطٌؾ و شرٌكه  ، شركة    - 17

 محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا
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تم محو/شطب    21191128، وفى تارٌخ    41828شركة دمحم فتحى علٌوه واوالده  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 18

 2119/  11/  28فى  4111هائٌا بموجب امر محو برلم السجل  تم فسخ الشركه وتصفٌتها ن

تم محو/شطب    21191128، وفى تارٌخ    41828شركة دمحم فتحى علٌوه واوالده  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 19

 بسبب فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2119/  11/  28فى  4111السجل  شطب بامر محو برلم 

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  21191111وفً تارٌخ   ، 18471دمحم ثروت ابراهٌم على حسن و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   1111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    18471تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/احمد جمٌل السٌد رمضان وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111،

تم تعدٌل رأس  21191111وفً تارٌخ   ، 18471سٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم ثروت ابراهٌم على حسن و شرٌكه توصٌة ب -  3

 جنٌه   1111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    18471تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/احمد جمٌل السٌد رمضان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191111،

 21191111وفً تارٌخ   ، 51831دمحم سعٌد وشرٌكته لبٌع االجهزه الكهربائٌه والمنزلٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   511110111لمال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

وفً تارٌخ    34651محمود على عبدالشافى عوض وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارىللشركه الى -  6

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،

وفً  34651تعدٌل االسم التجارى للشركه الى / محمود على عبدالشافى عوض وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، تم -  7

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  21191112وفً تارٌخ   ، 34651، سبك لٌدها برلم ، محمود صادق جمال الدٌن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  -  8

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

وفً تارٌخ    34651محمود على عبدالشافى عوض وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارىللشركه الى -  9

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191112،

 34651تم تعدٌل االسم التجارى للشركه الى / محمود على عبدالشافى عوض وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   511110111ٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعد 21191112وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  21191112وفً تارٌخ   ، 34651محمود صادق جمال الدٌن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

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

وفً تارٌخ    34172/ عمر سانى اسماعٌل سانى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تم تعدٌل اسم الشركه الى  -  12

 جنٌه   1111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191117،



 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

تم تعدٌل رأس  21191117ارٌخ   ،وفً ت 34172ماجده حسن السٌد الجندى وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   1111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    6943تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/موفك دمحم العصار وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   211110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،   تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر: 21191117،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191117وفً تارٌخ   ، 6943تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

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

وفً تارٌخ    6943ى للشركه الى/موفك دمحم العصار وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تعدٌل االسم التجار -  16

 جنٌه   211110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191117،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191117تارٌخ   ،وفً  6943تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

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

وفً تارٌخ    6943تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/موفك دمحم العصار وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   211110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،  تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:  21191117،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191117وفً تارٌخ   ، 6943تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21191118وفً تارٌخ   ، 51757ه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،دمحم ٌحٌى صالح وشركا -  21

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191118وفً تارٌخ   ، 51757دمحم ٌحٌى صالح وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   21111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21191111وفً تارٌخ   ، 18996شركة دالٌا جابر سالم ابراهٌم و شرٌكتها للمماوالت شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   1111111.000تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 21191111وفً تارٌخ   ، 18996شركة دالٌا جابر سالم ابراهٌم و شرٌكتها للمماوالت شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   11111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191111وفً تارٌخ   ، 51489بك لٌدها برلم ،عمرو دمحم سعد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، س -  24

 جنٌه   811110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21191111وفً تارٌخ   ، 39577ٌسرى فؤاد وشركاءه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   751110111المال لٌصبح رأس مالها ، التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,  21191113وفً تارٌخ   ، 48137دمحم اسامه دٌوان وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21191113وفً تارٌخ   ، 46587، سبك لٌدها برلم ، احمد عبد اللطٌؾ وشركاه توصٌة بسٌطة  -  27

 جنٌه   111110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21191113وفً تارٌخ   ، 46587احمد عبد اللطٌؾ وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   111110111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   

تم تعدٌل رأس المال  21191114وفً تارٌخ   ، 51333رومانى حربى مٌرهم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  21191116وفً تارٌخ   ، 38711احمد سامى عبد اللطٌؾ وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   11111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21191116فً تارٌخ   ،و 44522احمد ابراهٌم مختار طعٌمه وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   3111110111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    44522عدل االسم التجارى للشركه الى/احمد ابراهٌم مختار طعٌمه وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   3111110111صؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , و 21191116،

تم تعدٌل  21191121وفً تارٌخ   ، 51564رزق ابراهٌم خلٌل ابراهٌم الكحكى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   1211110111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    21531تعدٌل االسم التجارى للشركه لٌصبح/كرٌم فرٌد ؼبرٌل وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   21111110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191122،

تم تعدٌل رأس المال  21191122وفً تارٌخ   ، 21531سبك لٌدها برلم ، ساندرا سمٌر مرلس و شرٌكتها توصٌة بسٌطة  ، -  35

 جنٌه   21111110111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  21191124وفً تارٌخ   ، 113عبدالحلٌم سعٌد عبدالحلٌم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  36

 جنٌه   21111110111شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التأ

شركه بطٌئه لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه -عبدالحلٌم سعٌد عبدالحلٌم وشركاه -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  37

صؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال تم تعدٌل رأس المال , و 21191124وفً تارٌخ   ، 113شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   21111110111لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    113تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / عبدالعظٌم سعٌد عبدالحلٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   21111110111س مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ 21191124،

 21191124وفً تارٌخ   ، 25671شركة العطار لصناعه وتجارة المنسوجات والمالبس شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   1511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

شركة العطار لصناعة وتجارة المنسوجات  -ركة الى / على محمود على العطار وشركاه تم تعدٌل االسم التجارى للش -  41

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل  21191124وفً تارٌخ   ، 25671والمالبس شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   1511110111رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

للشركه الى/دمحم وعبد الجلٌل وسعد توفٌك الٌمانى عبد الجواد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم تعدٌل االسم التجارى  -  41

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191124وفً تارٌخ   ، 25671،

 جنٌه   1511110111،

 21191124وفً تارٌخ   ، 25671كة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،شركة العطار لصناعه وتجارة المنسوجات والمالبس شر -  42

 جنٌه   1511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

شركة العطار لصناعة وتجارة المنسوجات  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / على محمود على العطار وشركاه  -  43

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل  21191124وفً تارٌخ   ، 25671بس شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،والمال

 جنٌه   1511110111رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

برلم  تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/دمحم وعبد الجلٌل وسعد توفٌك الٌمانى عبد الجواد شركة تضامن  ، سبك لٌدها -  44

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191124وفً تارٌخ   ، 25671،

 جنٌه   1511110111،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    37222سراج الدٌن عٌد دمحم على وشرٌكه مؤمن عٌد دمحم على شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  45

 جنٌه   311110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال ,  21191124،

وفً تارٌخ    37222عدل االسم التجارى للشركه الى/سراج الدٌن عٌد دمحم على وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  46

 جنٌه   311110111، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 21191124،

تم  21191127وفً تارٌخ   ، 17539تعدٌل االسم التجارى الى/هانى مصباح و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  47

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

تم تعدٌل رأس المال ,  21191127وفً تارٌخ   ، 17539لٌدها برلم ، هانى مصباح و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك -  48

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

تم تعدٌل  21191128وفً تارٌخ   ، 4131على دمحم على احمد عبد الحمٌد و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  49

 جنٌه   1251110111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ الت

تم تعدٌل رأس المال ,  21191128وفً تارٌخ   ، 4131احمد على احمد عطٌه و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  51

 جنٌه   1251110111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    4131الشركة الى / على انٌس على ابو شعٌشع و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تم تعدٌل اسم  -  51

 جنٌه   1251110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191128،

وفً تارٌخ    4131ة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،تم تعدٌل اسم الشركة الى / على انٌس على ابو شعٌشع و شركاه توصٌ -  52

 جنٌه   1251110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191128،

وفً تارٌخ    23662تامر صبحى عبد السٌد تادرس وشركاه ) االمٌر للتجارة ( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  53

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191129،

وفً  35899دمحم محمود حسن وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-شركه فور سٌزون اكسبورت انترناشونال  -  54

 جنٌه   511110111المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس  21191131تارٌخ   ،

ؼازى محمود حسن وشرٌكه شركة تضامن  ، -ٌعدل االسم التجارى للشركه الى/شركه فور سٌزون اكسبورت انترناشونال  -  55

لها تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما 21191131وفً تارٌخ   ، 35899سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   511110111،

وفً  35899دمحم محمود حسن وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-شركه فور سٌزون اكسبورت انترناشونال  -  56

 جنٌه   511110111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21191131تارٌخ   ،

ؼازى محمود حسن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، -للشركه الى/شركه فور سٌزون اكسبورت انترناشونال  ٌعدل االسم التجارى -  57

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21191131وفً تارٌخ   ، 35899سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   511110111،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 21191111وفً تارٌخ  18996شركة دالٌا جابر سالم ابراهٌم و شرٌكتها للمماوالت ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 لسم-متفرع من ملن حفنى 61نهاٌه شارع  54تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21191111وفً تارٌخ  18996لٌا جابر سالم ابراهٌم و شرٌكتها للمماوالت ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركة دا -  2

 لسم-متفرع من ملن حفنى 61نهاٌه شارع  54تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/عمار رلم 

تم تعدٌل  21191114وفً تارٌخ  51564ضامن ،  سبك لٌدها برلم    رزق ابراهٌم خلٌل ابراهٌم الكحكى وشركاه ، شركة ت -  3

( شارع الدكتور محى الدٌن 15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/محل وشمه بالدور االرضى بالعمار رلم )

 -عبد الحمٌد متفرع من شارع عباس العماد

تم تعدٌل  21191114وفً تارٌخ  51564كاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    رزق ابراهٌم خلٌل ابراهٌم الكحكى وشر -  4

-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/أول طنطا الطرٌك الزراعى امام ابو ستٌت للكاوتش برج لؤلؤه

 -(3المهندسٌن محل رلم )

تم تعدٌل  21191114وفً تارٌخ  51564تضامن ،  سبك لٌدها برلم     رزق ابراهٌم خلٌل ابراهٌم الكحكى وشركاه ، شركة -  5

منطمه -( عدلى ٌكن وأبو النور متفرع من مٌدان الخضر12العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/بالعمار رلم )

 سجل السوٌس 71278ولٌد برلم  2119/  11/ 16فى 5359حى السوٌس واودع برلم -الؽرٌب

تركٌه دمحم جوده وشرٌكتها ، شركة -(للعادٌات والسلع السٌاحٌه SOVENIRSتصحٌح االسم التجارى للشركه الى/سوفٌنٌرز ) -  6

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه كائن  21191114وفً تارٌخ  51257تضامن ،  سبك لٌدها برلم    

 لسم-الشمافهشارع الناصرٌه كوم  23بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21191114وفً تارٌخ  51257تركٌه دمحم جوده وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 لسم-شارع الناصرٌه كوم الشمافه 23الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان  21191116وفً تارٌخ  44522سبك لٌدها برلم     احمد ابراهٌم مختار طعٌمه وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  -  8

لطع  5, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل مركز الشركه لٌصبح/المصنع الكائن برج العرب الجدٌده جنوب المنطمه الصناعٌه الثالثه بلون 

 برج العرب 15-16-31-32

وفً  44522مه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    عدل االسم التجارى للشركه الى/احمد ابراهٌم مختار طعٌ -  9

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل مركز الشركه لٌصبح/المصنع الكائن برج العرب الجدٌده جنوب  21191116تارٌخ 

 برج العرب 32-31-16-15لطع  5المنطمه الصناعٌه الثالثه بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  6799ه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    حسن كامل حسن شلبى وشرٌكت -  11

-سٌدى بشر-63شارع شاهٌن متفرع من شارع  6وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان المركز الرئٌسى للشركه الى /محل بالعمار رلم 

 لسم

وفً تارٌخ  6799ة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    منى لطفى شكرى جرجاوى وشرٌكتها ، شرك-تعدل اسم الشركه الى  -  11

شارع شاهٌن  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان المركز الرئٌسى للشركه الى /محل بالعمار رلم  21191121

 لسم-سٌدى بشر-63متفرع من شارع 

وفً تارٌخ  6799ة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    جورج فؤاد عبد المسٌح وشركاه ، شرك-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  12

شارع شاهٌن  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدل عنوان المركز الرئٌسى للشركه الى /محل بالعمار رلم  21191121

 لسم-سٌدى بشر-63متفرع من شارع 

 

تم تعدٌل العنوان ,  21191121وفً تارٌخ  6799حسن كامل حسن شلبى وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

ونشاطه/توزٌع -كفر الدوار-نوبار-وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/محل بالعمار الكائن بعزبه نوبار بجوار المدرسه

 -االدوات الصحٌه والتوكٌالت التجارٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  6799شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    منى لطفى شكرى جرجاوى وشرٌكتها ، -تعدل اسم الشركه الى  -  14

-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/محل بالعمار الكائن بعزبه نوبار بجوار المدرسه 21191121

 -ونشاطه/توزٌع االدوات الصحٌه والتوكٌالت التجارٌه-كفر الدوار-نوبار

وفً تارٌخ  6799جورج فؤاد عبد المسٌح وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -للشركه الىتعدل االسم التجارى  -  15

-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/محل بالعمار الكائن بعزبه نوبار بجوار المدرسه 21191121

 -كٌالت التجارٌهونشاطه/توزٌع االدوات الصحٌه والتو-كفر الدوار-نوبار

وفً تارٌخ  25671شركة العطار لصناعه وتجارة المنسوجات والمالبس ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 لسم-شارع سٌدى خضر 157تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركه الى/ 21191124

شركة العطار لصناعة وتجارة المنسوجات  -مود على العطار وشركاه تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / على مح -  17

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل  21191124وفً تارٌخ  25671والمالبس ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    

 لسم-شارع سٌدى خضر 157عنوان الشركه الى/

الجلٌل وسعد توفٌك الٌمانى عبد الجواد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/دمحم وعبد -  18

 لسم-شارع سٌدى خضر 157تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركه الى/ 21191124وفً تارٌخ  25671

وفً تارٌخ  25671برلم    شركة العطار لصناعه وتجارة المنسوجات والمالبس ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  19

 لسم-شارع سٌدى خضر 157تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركه الى/ 21191124

شركة العطار لصناعة وتجارة المنسوجات  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / على محمود على العطار وشركاه  -  21

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل  21191124وفً تارٌخ  25671ا برلم    والمالبس ، شركة تضامن ،  سبك لٌده

 لسم-شارع سٌدى خضر 157عنوان الشركه الى/

تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/دمحم وعبد الجلٌل وسعد توفٌك الٌمانى عبد الجواد ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 لسم-شارع سٌدى خضر 157تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركه الى/ 21191124وفً تارٌخ  25671

تم تعدٌل العنوان ,  21191127وفً تارٌخ  7688دمحم امٌن دمحم دمحم عمران وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

 لسم-فلمنج-الدور الحادى عشر 3شمه نموذج -فى كاملشارع مصط 68/  66 -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى

تم تعدٌل العنوان ,  21191129وفً تارٌخ  32521اسماء دمحم نجٌب وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 برج العرب 5وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن/ المنطمه الصناعٌه الثالثه بلون 

وفً  32521لتجارى للشركة الى / اسماء دمحم نجٌب و شركاؤها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    تم تعدٌل االسم ا -  24

 برج العرب 5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن/ المنطمه الصناعٌه الثالثه بلون  21191129تارٌخ 

وفً تارٌخ  32521شرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اسماء دمحم نجٌب و-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  25

 برج العرب 5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن/ المنطمه الصناعٌه الثالثه بلون  21191129

تعدٌل العنوان ,  تم 21191129وفً تارٌخ  32521اسماء دمحم نجٌب وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 برج العرب 5وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن/ المنطمه الصناعٌه الثالثه بلون 

وفً  32521تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / اسماء دمحم نجٌب و شركاؤها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

 برج العرب 5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن/ المنطمه الصناعٌه الثالثه بلون  21191129تارٌخ 

وفً تارٌخ  32521اسماء دمحم نجٌب وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    -الى تعدل االسم التجارى للشركه -  28

 برج العرب 5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن/ المنطمه الصناعٌه الثالثه بلون  21191129



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21191131وفً تارٌخ  51395ابتسام عٌد ابراهٌم وشرٌكتها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  29

 لسم-طرٌك اسكندرٌه الماهره الصحراوى-خلؾ كهرباء الرٌؾ-مرؼم 2205وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل ممر الشركه الى/الكٌلو 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/بٌع وتمدٌم المأكوالت والمشروبات )ممهى دمحم ثروت ابراهٌم على حسن و شرٌكه  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191111وفً تارٌخ  18471عمومى ومطعم( ،  سبك لٌدها برلم   

النشاط لٌصبح/بٌع وتمدٌم تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/احمد جمٌل السٌد رمضان وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل  -  2

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  18471المأكوالت والمشروبات )ممهى عمومى ومطعم( ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة تضامن

)ممهى دمحم ثروت ابراهٌم على حسن و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/بٌع وتمدٌم المأكوالت والمشروبات  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191111وفً تارٌخ  18471عمومى ومطعم( ،  سبك لٌدها برلم   

تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/احمد جمٌل السٌد رمضان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/بٌع وتمدٌم  -  4

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21191111وفً تارٌخ  18471،  سبك لٌدها برلم    المأكوالت والمشروبات )ممهى عمومى ومطعم(

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/موفك دمحم العصار وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ النشاط/الخدمات التسوٌمٌه لٌصبح  -  5

ٌه ومستلزمات واجهزه طبٌه والتورٌدات العامه فى مجال النشاط ،  النشاط/التوكٌالت التجارٌه وصٌانه واصالح االجهزه االلكترون

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191117وفً تارٌخ  6943سبك لٌدها برلم   

صٌانه تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  حذؾ النشاط/الخدمات التسوٌمٌه لٌصبح النشاط/التوكٌالت التجارٌه و -  6

وفً تارٌخ  6943واصالح االجهزه االلكترونٌه ومستلزمات واجهزه طبٌه والتورٌدات العامه فى مجال النشاط ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191117

شاط/الخدمات التسوٌمٌه لٌصبح تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/موفك دمحم العصار وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ الن -  7

النشاط/التوكٌالت التجارٌه وصٌانه واصالح االجهزه االلكترونٌه ومستلزمات واجهزه طبٌه والتورٌدات العامه فى مجال النشاط ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191117وفً تارٌخ  6943سبك لٌدها برلم   

شرٌكها ، شركة تضامن  حذؾ النشاط/الخدمات التسوٌمٌه لٌصبح النشاط/التوكٌالت التجارٌه وصٌانه تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى و -  8

وفً تارٌخ  6943واصالح االجهزه االلكترونٌه ومستلزمات واجهزه طبٌه والتورٌدات العامه فى مجال النشاط ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191117

تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/موفك دمحم العصار وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ النشاط/الخدمات التسوٌمٌه لٌصبح  -  9

النشاط/التوكٌالت التجارٌه وصٌانه واصالح االجهزه االلكترونٌه ومستلزمات واجهزه طبٌه والتورٌدات العامه فى مجال النشاط ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191117ارٌخ وفً ت 6943سبك لٌدها برلم   

تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  حذؾ النشاط/الخدمات التسوٌمٌه لٌصبح النشاط/التوكٌالت التجارٌه وصٌانه  -  11

وفً تارٌخ  6943،  سبك لٌدها برلم    واصالح االجهزه االلكترونٌه ومستلزمات واجهزه طبٌه والتورٌدات العامه فى مجال النشاط

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191117



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل اسم الشركه الى / عمر سانى اسماعٌل سانى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط الى / مطعم وكافتٌرٌا  -  11

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21191117تارٌخ  وفً 34172وتمدٌم الوجبات والمشروبات ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

ماجده حسن السٌد الجندى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط الى / مطعم وكافتٌرٌا وتمدٌم الوجبات والمشروبات ،   -  12

 بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21191117وفً تارٌخ  34172سبك لٌدها برلم   

-واضافه نشاط/تورٌد الزٌوت والشحومات-دمحم ٌحٌى صالح وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط/تورٌد منتجات زراعٌه -  13

(وتورٌد الزٌوت والشحومات ،  19والمجموعه  6من المجموعه  36لٌصبح ؼرض الشركه/االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191118وفً تارٌخ  51757سبك لٌدها برلم   

-واضافه نشاط/تورٌد الزٌوت والشحومات-دمحم ٌحٌى صالح وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط/تورٌد منتجات زراعٌه -  14

الشحومات ،  (وتورٌد الزٌوت و19والمجموعه  6من المجموعه  36لٌصبح ؼرض الشركه/االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191118وفً تارٌخ  51757سبك لٌدها برلم   

تم 21191113وفً تارٌخ  48137دمحم اسامه دٌوان وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط/التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

عبد النبى دمحم صادق و شرٌكها لالستٌراد و التصدٌر ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى/اداره واستؽالل االماكن سمر  -  16

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21191113وفً تارٌخ  15472المجهزه شواطى وكافٌترٌات وجراجات ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

سمر عبد النبى دمحم صادق وشرٌكها الستئجار واداره الشواطئ والكافٌترٌات ، شركة -لىتعدل االسم التجارى للشركه ا -  17

وفً  15472تضامن  تعدٌل النشاط الى/اداره واستؽالل االماكن المجهزه شواطى وكافٌترٌات وجراجات ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191113تارٌخ 

عدٌل االسم التجارى للشركة الى /سمر عبد النبى دمحم صادق و شرٌكها لالستٌراد و التصدٌر واستئجار وادارة الشواطئ تم ت -  18

والكافتٌرٌات ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى/اداره واستؽالل االماكن المجهزه شواطى وكافٌترٌات وجراجات ،  سبك لٌدها برلم   

 عدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم ت21191113وفً تارٌخ  15472

تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/سمر عبد النبى دمحم صادق وشرٌكها الداره واستؽالل االماكن المجهزه )شواطى  -  19

سبك  وكافٌترٌات وجراجات( ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط الى/اداره واستؽالل االماكن المجهزه شواطى وكافٌترٌات وجراجات ، 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191113وفً تارٌخ  15472لٌدها برلم   

مجدى نبٌل مصطفى مصطفى عوض وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط/تورٌد مستلزمات واجهزه اطفاء الحرٌك  -  21

 صؾ التأشٌر:  شركة تضامنتم تعدٌل النشاط , و21191116وفً تارٌخ  46479والتكٌٌؾ ،  سبك لٌدها برلم   

دمحم عبدهللا دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافه نشاط/التنمٌب عن المعادن واستخراج واستؽالل المناجم والتعدٌن ،  سبك  -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191117وفً تارٌخ  41836لٌدها برلم   

كة تضامن  اضافه نشاط/التنمٌب عن المعادن واستخراج واستؽالل المناجم والتعدٌن ،  سبك دمحم عبدهللا دمحم وشرٌكه ، شر -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21191117وفً تارٌخ  41836لٌدها برلم   

حبشً السٌد ابراهٌم عبد الؽنً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى/المٌام بأعمال التصمٌم والتركٌب والصٌانه  -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191117وفً تارٌخ  11292لمحطات الطاله الشمسٌه ،  سبك لٌدها برلم   

بسٌطة  اضافه تشاط/المماوالت العامه وتجاره االدوات الكهربائٌه ،  سبك لٌدها برلم    رحاب صالح وشركائها ، توصٌة -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191121وفً تارٌخ  39159
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لتورٌدات دمحم فوزى احمد عوض الباز و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/اداره الكافتٌرٌات والبوفٌهات والمطاعم وا -  25

تم 21191122وفً تارٌخ  14933فى مجال النشاط والمستشفٌات ومستلزماتها)فٌما عدا االدوٌه ومكوناتها( ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

زٌع المواد الؽذائٌه و تعدٌل االسم التجارى الى/هانى مصباح و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى/ تجارة و تو -  26

المنظفات و مواد العناٌه الصحٌه و التوكٌالت والشحن و التفرٌػ وتجاره وتوزٌع وتعبئه الزٌوت والشحوم الصناعٌه لدى الؽٌر ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191127وفً تارٌخ  17539سبك لٌدها برلم   

ة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى/ تجارة و توزٌع المواد الؽذائٌه و المنظفات و مواد العناٌه هانى مصباح و شرٌكه ، توصٌ -  27

 17539الصحٌه و التوكٌالت والشحن و التفرٌػ وتجاره وتوزٌع وتعبئه الزٌوت والشحوم الصناعٌه لدى الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21191127وفً تارٌخ 

على دمحم على احمد عبد الحمٌد و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى/التصدٌر وانتاج وتصدٌر والشتالت الزراعٌه  -  28

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة 21191128وفً تارٌخ  4131وتجاره تماوى الحاصالت الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

مد عطٌه و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى/التصدٌر وانتاج وتصدٌر والشتالت الزراعٌه وتجاره احمد على اح -  29

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191128وفً تارٌخ  4131تماوى الحاصالت الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

عٌشع و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى/التصدٌر وانتاج وتصدٌر تم تعدٌل اسم الشركة الى / على انٌس على ابو ش -  31

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  4131والشتالت الزراعٌه وتجاره تماوى الحاصالت الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ع و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى/التصدٌر وانتاج وتصدٌر تم تعدٌل اسم الشركة الى / على انٌس على ابو شعٌش -  31

تم تعدٌل النشاط , 21191128وفً تارٌخ  4131والشتالت الزراعٌه وتجاره تماوى الحاصالت الزراعٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

خلط وتعبئه االسمده الورلٌه والمخلبٌه السائله والبودره اسماء دمحم نجٌب وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/ -  32

والمخصبات الزراعٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه ومبٌدات ومطهرات الصحه العامه والمنزلٌه واالتجار بهم ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129وفً تارٌخ  32521

م التجارى للشركة الى / اسماء دمحم نجٌب و شركاؤها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/خلط وتعبئه االسمده تم تعدٌل االس -  33

الورلٌه والمخلبٌه السائله والبودره والمخصبات الزراعٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه ومبٌدات ومطهرات الصحه العامه والمنزلٌه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129رٌخ وفً تا 32521واالتجار بهم ،  سبك لٌدها برلم   

اسماء دمحم نجٌب وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/خلط وتعبئه االسمده الورلٌه -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  34

لصحه العامه والمنزلٌه واالتجار والمخلبٌه السائله والبودره والمخصبات الزراعٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه ومبٌدات ومطهرات ا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129وفً تارٌخ  32521بهم ،  سبك لٌدها برلم   

اسماء دمحم نجٌب وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/خلط وتعبئه االسمده الورلٌه والمخلبٌه السائله والبودره  -  35

دات االفات الزراعٌه ومبٌدات ومطهرات الصحه العامه والمنزلٌه واالتجار بهم ،  سبك لٌدها برلم   والمخصبات الزراعٌه ومبٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129وفً تارٌخ  32521

ط وتعبئه االسمده تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / اسماء دمحم نجٌب و شركاؤها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/خل -  36

الورلٌه والمخلبٌه السائله والبودره والمخصبات الزراعٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه ومبٌدات ومطهرات الصحه العامه والمنزلٌه 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129وفً تارٌخ  32521واالتجار بهم ،  سبك لٌدها برلم   

اسماء دمحم نجٌب وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط/خلط وتعبئه االسمده الورلٌه -ارى للشركه الىتعدل االسم التج -  37

والمخلبٌه السائله والبودره والمخصبات الزراعٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه ومبٌدات ومطهرات الصحه العامه والمنزلٌه واالتجار 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191129وفً تارٌخ  32521بهم ،  سبك لٌدها برلم   
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احمد عبدهللا ابراهٌم عبدهللا زهره وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى/تجاره وتوزٌع المستحضرات الطبٌه والبان  -  38

تحضرات التجمٌل والخامات االطفال واالعشاب والنباتات الطبٌه والعطرٌه واالدوٌه والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الؽذائٌه ومس

الدوائٌه والمطهرات والمستحضرات الزراعٌه واالدوٌه البٌطرٌه وتصنٌع وتعبئه المستحضرات الطبٌه ومستحضرات التجمٌل 

والبان االطفال واالعشاب الطبٌه والعطرٌه واالدوٌه والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الؽذائٌه والحلوى الجافة والعصائر والبسكوٌت 

وفً تارٌخ  36474مطهرات والمستحضرات الزراعٌه والبٌطرٌه وتصنٌعها لدى الؽٌر وكذلن وتصدٌرها ،  سبك لٌدها برلم   وال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21191131

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

  ــــــــــــــــــــــ   

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21191111وفً تارٌخ  18471دمحم ثروت ابراهٌم على حسن و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم 21191111وفً تارٌخ  18471لٌدها برلم    تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/احمد جمٌل السٌد رمضان وشركاه ، سبك -  2

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل 21191117وفً تارٌخ  6943تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/موفك دمحم العصار وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191117وفً تارٌخ  6943 زكرٌا ٌحٌى وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم   تحٌه دمحم -  4

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21191118وفً تارٌخ  51757دمحم ٌحٌى صالح وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 21191111وفً تارٌخ  18996شركة دالٌا جابر سالم ابراهٌم و شرٌكتها للمماوالت ، سبك لٌدها برلم    -  6

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

شٌر: تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأ21191113وفً تارٌخ  46587احمد عبد اللطٌؾ وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21191116وفً تارٌخ  29321دمحم فتحى عبد السالم وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  8

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 21191124وفً تارٌخ  25671شركة العطار لصناعه وتجارة المنسوجات والمالبس ، سبك لٌدها برلم    -  9

 لمانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامنا

شركة العطار لصناعة وتجارة المنسوجات  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / على محمود على العطار وشركاه  -  11

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن21191124وفً تارٌخ  25671والمالبس ، سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  25671ٌل االسم التجارى للشركه الى/دمحم وعبد الجلٌل وسعد توفٌك الٌمانى عبد الجواد ، سبك لٌدها برلم   تعد -  11

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن21191124

وفً تارٌخ  35899دمحم محمود حسن وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم   -شركه فور سٌزون اكسبورت انترناشونال  -  12

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة21191131

ؼازى محمود حسن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم   -ٌعدل االسم التجارى للشركه الى/شركه فور سٌزون اكسبورت انترناشونال  -  13

 ٌة بسٌطةتم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توص21191131وفً تارٌخ  35899

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجارى  18471شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111،  فى تارٌخ :   -  1

 للشركه الى/احمد جمٌل السٌد رمضان وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  18471توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191111 ،  فى تارٌخ :  -  2

 للشركه الى/احمد جمٌل السٌد رمضان وشركاه

الى: تم تعدٌل االسم التجارى  34651شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  3

 لشركه الى / محمود على عبدالشافى عوض وشركاهل

الى: تم تعدٌل االسم التجارى  34651توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191112،  فى تارٌخ :   -  4

 للشركه الى / محمود على عبدالشافى عوض وشركاه

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  34172شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التأ  21191117،  فى تارٌخ :   -  5

 الى / عمر سانى اسماعٌل سانى وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  6943توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191117،  فى تارٌخ :   -  6

 للشركه الى/موفك دمحم العصار وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  6943شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191117،  فى تارٌخ :   -  7

 للشركه الى/موفك دمحم العصار وشرٌكه

رى الى: تعدٌل االسم التجا 6943توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191117،  فى تارٌخ :   -  8

 للشركه الى/موفك دمحم العصار وشرٌكه

الى: تعدٌل االسم التجارى  15472شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191113،  فى تارٌخ :   -  9

 للشركه الى/سمر عبد النبى دمحم صادق وشرٌكها الداره واستؽالل االماكن المجهزه )شواطى وكافٌترٌات وجراجات(

الى: عدل االسم التجارى  44522توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191116،  فى تارٌخ :   -  11

 للشركه الى/احمد ابراهٌم مختار طعٌمه وشركاه

دٌل االسم التجارى الى: تع 21531توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191122،  فى تارٌخ :   -  11

 للشركه لٌصبح/كرٌم فرٌد ؼبرٌل وشرٌكته

الى: تعدٌل االسم التجارى  25671شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191124،  فى تارٌخ :   -  12

 للشركه الى/دمحم وعبد الجلٌل وسعد توفٌك الٌمانى عبد الجواد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل االسم التجارى  25671شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191124،  فى تارٌخ :   -  13

 للشركه الى/دمحم وعبد الجلٌل وسعد توفٌك الٌمانى عبد الجواد

جارى الى: عدل االسم الت 37222شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191124،  فى تارٌخ :   -  14

 للشركه الى/سراج الدٌن عٌد دمحم على وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  17539توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191127،  فى تارٌخ :   -  15

 الى/هانى مصباح و شركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  51176كة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر  21191127،  فى تارٌخ :   -  16

 للشركه الى/عاطؾ عبد المسٌح فرج مسٌحه وشركاه)سٌرٌل لالعمال الجمركٌه(

الى: تم تعدٌل اسم الشركة  4131توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191128،  فى تارٌخ :   -  17

 ٌشع و شركاهالى / على انٌس على ابو شع

الى: ٌعدل االسم التجارى  35899شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  18

 ؼازى محمود حسن وشرٌكه-للشركه الى/شركه فور سٌزون اكسبورت انترناشونال 

الى: ٌعدل االسم التجارى  35899توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21191131،  فى تارٌخ :   -  19

 ؼازى محمود حسن وشرٌكه-للشركه الى/شركه فور سٌزون اكسبورت انترناشونال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

احمد جمٌل السٌد رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للسٌد/احمد  -  1

جمٌل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وله حك اجراء كافه العمود 

ركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمصارؾ والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الش

والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بشرط ان ٌتم ذلن كله 

 18471برلم       21191111باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

احمد جمٌل السٌد رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للسٌد/احمد  -  2

جمٌل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وله حك اجراء كافه العمود 

ض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمصارؾ والمعامالت الداخله ضمن ؼر

والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بشرط ان ٌتم ذلن كله 

 18471 برلم      21191111باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

احمد جمٌل السٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للسٌد/احمد  -  3

جمٌل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وله حك اجراء كافه العمود 

ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمصارؾ والمعامالت الداخله 

والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بشرط ان ٌتم ذلن كله 

 18471برلم       21191111باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

احمد جمٌل السٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للسٌد/احمد  -  4

جمٌل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وله حك اجراء كافه العمود 

داخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمصارؾ والمعامالت ال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بشرط ان ٌتم ذلن كله 

 18471برلم       21191111باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

دمحم ثروت ابراهٌم على حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح  -  5

للسٌد/احمد جمٌل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وله حك اجراء كافه 

عامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمصارؾ العمود والم

والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بشرط ان ٌتم ذلن كله 

 18471برلم       21191111:  باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ

دمحم ثروت ابراهٌم على حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح  -  6

للسٌد/احمد جمٌل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وله حك اجراء كافه 

عمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمصارؾ ال

والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بشرط ان ٌتم ذلن كله 

 18471برلم       21191111ا ، تارٌخ : باسم الشركه وتحمٌما لؽرضه

احمد على ابراهٌم على حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح  -  7

كافه  للسٌد/احمد جمٌل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وله حك اجراء

العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمصارؾ 

والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بشرط ان ٌتم ذلن كله 

 18471برلم       21191111ما لؽرضها ، تارٌخ : باسم الشركه وتحمٌ

احمد على ابراهٌم على حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح  -  8

حك اجراء كافه للسٌد/احمد جمٌل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وله 

العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمصارؾ 

والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بشرط ان ٌتم ذلن كله 

 18471برلم       21191111كه وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : باسم الشر

احمد على ابراهٌم على حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح  -  9

سمها وله حك اجراء كافه للسٌد/احمد جمٌل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل با

العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمصارؾ 

والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بشرط ان ٌتم ذلن كله 

 18471برلم       21191111باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

احمد على ابراهٌم على حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح  -  11

التعامل باسمها وله حك اجراء كافه للسٌد/احمد جمٌل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه و

العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمصارؾ 

م ذلن كله والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بشرط ان ٌت

 18471برلم       21191111باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

دمحم ثروت ابراهٌم على حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح  -  11

ره الشركه والتعامل باسمها وله حك اجراء كافه للسٌد/احمد جمٌل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدا

العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمصارؾ 

بشرط ان ٌتم ذلن كله  والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات

 18471برلم       21191111باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

دمحم ثروت ابراهٌم على حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح  -  12

لسلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وله حك اجراء كافه للسٌد/احمد جمٌل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى هذا الصدد اوسع ا

العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون والمصارؾ 
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لك الحسابات بشرط ان ٌتم ذلن كله والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼ

 18471برلم       21191111باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

دمحم محمود محى الدٌن محمود ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع  -  13

هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وله حك لٌصبح للسٌد/احمد جمٌل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى 

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون 

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بشرط ان  والمصارؾ والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على

 18471برلم       21191111ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

دمحم محمود محى الدٌن محمود ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع  -  14

ه منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وله حك لٌصبح للسٌد/احمد جمٌل السٌد رمضان وحد

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون 

داع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بشرط ان والمصارؾ والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌ

 18471برلم       21191111ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

دمحم محمود محى الدٌن محمود ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع  -  15

ل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وله حك لٌصبح للسٌد/احمد جمٌ

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون 

مالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بشرط ان والمصارؾ والهٌئات المالٌه بأى نوع من المعامالت ال

 18471برلم       21191111ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

دمحم محمود محى الدٌن محمود ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(///تعدل حك االداره والتولٌع  -  16

بح للسٌد/احمد جمٌل السٌد رمضان وحده منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها وله حك لٌص

اجراء كافه العمود والمعامالت الداخله ضمن ؼرض الشركه وله حك التعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون 

ع من المعامالت المالٌه كلسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات بشرط ان والمصارؾ والهٌئات المالٌه بأى نو

 18471برلم       21191111ٌتم ذلن كله باسم الشركه وتحمٌما لؽرضها ، تارٌخ : 

(شركاء موصٌٌن )اربعه 4احمد جمٌل السٌد رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(//// وانضمام عدد  -  17

 18471برلم       21191111مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

)اربعه(شركاء موصٌٌن  4احمد جمٌل السٌد رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(//// وانضمام عدد  -  18

 18471برلم       21191111مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

)اربعه(شركاء موصٌٌن  4رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(//// وانضمام عدد احمد جمٌل السٌد  -  19

 18471برلم       21191111مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

)اربعه(شركاء موصٌٌن  4احمد جمٌل السٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(//// وانضمام عدد  -  21

 18471برلم       21191111ذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : م

)اربعه(شركاء  4دمحم ثروت ابراهٌم على حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(//// وانضمام عدد  -  21

 18471برلم       21191111موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

)اربعه(شركاء  4شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(//// وانضمام عدد دمحم ثروت ابراهٌم على حسن   -  22

 18471برلم       21191111موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

)اربعه(شركاء  4احمد على ابراهٌم على حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(//// وانضمام عدد  -  23

 18471برلم       21191111بعمد الشركه ، تارٌخ :  موصٌٌن مذكورٌن

)اربعه(شركاء  4احمد على ابراهٌم على حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(//// وانضمام عدد  -  24

 18471برلم       21191111موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 
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)اربعه(شركاء  4احمد على ابراهٌم على حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(//// وانضمام عدد  -  25

 18471برلم       21191111موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

)اربعه(شركاء  4عدد  احمد على ابراهٌم على حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(//// وانضمام -  26

 18471برلم       21191111موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

)اربعه(شركاء  4دمحم ثروت ابراهٌم على حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(//// وانضمام عدد  -  27

 18471برلم       21191111موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

)اربعه(شركاء  4دمحم ثروت ابراهٌم على حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(//// وانضمام عدد  -  28

 18471برلم       21191111موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

 4مام عدد دمحم محمود محى الدٌن محمود ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(//// وانض -  29

 18471برلم       21191111)اربعه(شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

 4دمحم محمود محى الدٌن محمود ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(//// وانضمام عدد  -  31

 18471برلم       21191111)اربعه(شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

 4دمحم محمود محى الدٌن محمود ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(//// وانضمام عدد  -  31

 18471برلم       21191111)اربعه(شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

 4لشركه(//// وانضمام عدد دمحم محمود محى الدٌن محمود ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى ا -  32

 18471برلم       21191111)اربعه(شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد الشركه ، تارٌخ : 

احمد جمٌل السٌد رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن/دمحم ثروت ابراهٌم على حسن من شرٌن  -  33

 18471   برلم    21191111متضامن لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 

احمد جمٌل السٌد رمضان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن/دمحم ثروت ابراهٌم على حسن من شرٌن  -  34

 18471برلم       21191111متضامن لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 

ابراهٌم على حسن من شرٌن  احمد جمٌل السٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن/دمحم ثروت -  35

 18471برلم       21191111متضامن لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 

احمد جمٌل السٌد رمضان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن/دمحم ثروت ابراهٌم على حسن من شرٌن  -  36

 18471برلم       21191111متضامن لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 

دمحم ثروت ابراهٌم على حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن/دمحم ثروت ابراهٌم على حسن من شرٌن  -  37

 18471برلم       21191111متضامن لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 

على حسن من شرٌن  دمحم ثروت ابراهٌم على حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن/دمحم ثروت ابراهٌم -  38

 18471برلم       21191111متضامن لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 
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 18471برلم       21191111من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 

د محى الدٌن محمود ٌوسؾ  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن/دمحم ثروت ابراهٌم على حسن دمحم محمو -  46

 18471برلم       21191111من شرٌن متضامن لٌصبح شرٌن موصى( ، تارٌخ : 
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احمد مصطفى احمد مصطفى الكتبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تحوٌل صفه الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن وحك  -  78

لسلطات والصالحٌات لتحمٌك االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمٌعن او منفردٌن وٌكون لهما حك ادارة الشركه ولها كافه ا

اهداؾ الشركه واؼراضها وامام الؽٌر بما فٌها الجهات الحكومٌة واالدارٌه كالضرائب والسٌاحه والتامٌنات االجتماعٌه والسجل 

لحسابات التجارى وتحرٌر الفواتٌر والشٌكات وكل ما ٌتعلك باالمور المالٌه واالدارٌة للشركه وله الحك فى التعامل مع البنون وفتح ا

 34172برلم       21191117البنكٌه واؼاللها واالعتمادات المستندٌه وجمٌع ما ٌتعلك ، تارٌخ : 

احمد مصطفى احمد مصطفى الكتبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تحوٌل صفه الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن وحك  -  79

وٌكون لهما حك ادارة الشركه ولها كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمٌعن او منفردٌن

اهداؾ الشركه واؼراضها وامام الؽٌر بما فٌها الجهات الحكومٌة واالدارٌه كالضرائب والسٌاحه والتامٌنات االجتماعٌه والسجل 

كه وله الحك فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات التجارى وتحرٌر الفواتٌر والشٌكات وكل ما ٌتعلك باالمور المالٌه واالدارٌة للشر

 34172برلم       21191117البنكٌه واؼاللها واالعتمادات المستندٌه وجمٌع ما ٌتعلك ، تارٌخ : 

ماجده حسن السٌد الجندى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تحوٌل صفه الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن وحك االدارة  -  81

كٌن المتضامنٌن مجتمٌعن او منفردٌن وٌكون لهما حك ادارة الشركه ولها كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك اهداؾ والتولٌع للشرٌ

الشركه واؼراضها وامام الؽٌر بما فٌها الجهات الحكومٌة واالدارٌه كالضرائب والسٌاحه والتامٌنات االجتماعٌه والسجل التجارى 

لك باالمور المالٌه واالدارٌة للشركه وله الحك فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌه وتحرٌر الفواتٌر والشٌكات وكل ما ٌتع

 34172برلم       21191117واؼاللها واالعتمادات المستندٌه وجمٌع ما ٌتعلك ، تارٌخ : 

متضامن وحك االدارة ماجده حسن السٌد الجندى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تحوٌل صفه الشرٌن لٌصبح شرٌن  -  81

والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمٌعن او منفردٌن وٌكون لهما حك ادارة الشركه ولها كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك اهداؾ 

الشركه واؼراضها وامام الؽٌر بما فٌها الجهات الحكومٌة واالدارٌه كالضرائب والسٌاحه والتامٌنات االجتماعٌه والسجل التجارى 

حرٌر الفواتٌر والشٌكات وكل ما ٌتعلك باالمور المالٌه واالدارٌة للشركه وله الحك فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌه وت

 34172برلم       21191117واؼاللها واالعتمادات المستندٌه وجمٌع ما ٌتعلك ، تارٌخ : 

عمر سانى اسماعٌل سانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تحوٌل صفه الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن وحك االدارة  -  82

والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمٌعن او منفردٌن وٌكون لهما حك ادارة الشركه ولها كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك اهداؾ 

ها الجهات الحكومٌة واالدارٌه كالضرائب والسٌاحه والتامٌنات االجتماعٌه والسجل التجارى الشركه واؼراضها وامام الؽٌر بما فٌ

وتحرٌر الفواتٌر والشٌكات وكل ما ٌتعلك باالمور المالٌه واالدارٌة للشركه وله الحك فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌه 

 34172برلم       21191117ارٌخ : واؼاللها واالعتمادات المستندٌه وجمٌع ما ٌتعلك ، ت

عمر سانى اسماعٌل سانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تحوٌل صفه الشرٌن لٌصبح شرٌن متضامن وحك االدارة  -  83

والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمٌعن او منفردٌن وٌكون لهما حك ادارة الشركه ولها كافه السلطات والصالحٌات لتحمٌك اهداؾ 

شركه واؼراضها وامام الؽٌر بما فٌها الجهات الحكومٌة واالدارٌه كالضرائب والسٌاحه والتامٌنات االجتماعٌه والسجل التجارى ال

وتحرٌر الفواتٌر والشٌكات وكل ما ٌتعلك باالمور المالٌه واالدارٌة للشركه وله الحك فى التعامل مع البنون وفتح الحسابات البنكٌه 

 34172برلم       21191117دات المستندٌه وجمٌع ما ٌتعلك ، تارٌخ : واؼاللها واالعتما

احمد مصطفى احمد مصطفى الكتبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالبنون من اٌداع وسحب منفردا كما علٌهما االمسان  -  84

ون جمٌع المصروفات واالٌرادات بدفاتر تجارٌه منتظمه لحسابات الشركه ٌرصد فٌها راس مال الشركه النمدى والعٌنى كما تد

 34172برلم       21191117وؼٌرها من االصول التجارٌة والمحاسبٌة العداد مٌزانٌه الشركه . ، تارٌخ : 

احمد مصطفى احمد مصطفى الكتبى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالبنون من اٌداع وسحب منفردا كما علٌهما االمسان  -  85

لحسابات الشركه ٌرصد فٌها راس مال الشركه النمدى والعٌنى كما تدون جمٌع المصروفات واالٌرادات بدفاتر تجارٌه منتظمه 

 34172برلم       21191117وؼٌرها من االصول التجارٌة والمحاسبٌة العداد مٌزانٌه الشركه . ، تارٌخ : 
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اع وسحب منفردا كما علٌهما االمسان بدفاتر ماجده حسن السٌد الجندى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالبنون من اٌد -  86

تجارٌه منتظمه لحسابات الشركه ٌرصد فٌها راس مال الشركه النمدى والعٌنى كما تدون جمٌع المصروفات واالٌرادات وؼٌرها من 

 34172برلم       21191117االصول التجارٌة والمحاسبٌة العداد مٌزانٌه الشركه . ، تارٌخ : 

السٌد الجندى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالبنون من اٌداع وسحب منفردا كما علٌهما االمسان بدفاتر  ماجده حسن -  87

تجارٌه منتظمه لحسابات الشركه ٌرصد فٌها راس مال الشركه النمدى والعٌنى كما تدون جمٌع المصروفات واالٌرادات وؼٌرها من 

 34172برلم       21191117كه . ، تارٌخ : االصول التجارٌة والمحاسبٌة العداد مٌزانٌه الشر

عمر سانى اسماعٌل سانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالبنون من اٌداع وسحب منفردا كما علٌهما االمسان بدفاتر  -  88

ٌرها من تجارٌه منتظمه لحسابات الشركه ٌرصد فٌها راس مال الشركه النمدى والعٌنى كما تدون جمٌع المصروفات واالٌرادات وؼ

 34172برلم       21191117االصول التجارٌة والمحاسبٌة العداد مٌزانٌه الشركه . ، تارٌخ : 

عمر سانى اسماعٌل سانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  بالبنون من اٌداع وسحب منفردا كما علٌهما االمسان بدفاتر  -  89

ه النمدى والعٌنى كما تدون جمٌع المصروفات واالٌرادات وؼٌرها من تجارٌه منتظمه لحسابات الشركه ٌرصد فٌها راس مال الشرك

 34172برلم       21191117االصول التجارٌة والمحاسبٌة العداد مٌزانٌه الشركه . ، تارٌخ : 

 6943برلم       21191117موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  91

 6943برلم       21191117موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  91

 6943برلم       21191117موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  92

 6943برلم       21191117دٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  م -  93

 6943برلم       21191117موفك دمحم دمحم العصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  94

 6943برلم       21191117موفك دمحم دمحم العصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  95

 6943برلم       21191117تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  96

 6943برلم       21191117تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  97

 6943برلم       21191117ٌى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : تحٌه دمحم زكرٌا ٌح -  98

 6943برلم       21191117تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  99

 6943برلم       21191117كه( ، تارٌخ : تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشر -  111

 6943برلم       21191117تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  111

 6943برلم       21191117دمحم موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  112

 6943برلم       21191117دمحم موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  113

 6943برلم       21191117دمحم موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  114

 6943برلم       21191117عصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : دمحم موفك دمحم دمحم ال -  115

 6943برلم       21191117دمحم موفك دمحم دمحم العصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  116

 6943برلم       21191117)انضم الى الشركه( ، تارٌخ : دمحم موفك دمحم دمحم العصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  117



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  118

ا بٌع وشراء متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهم

وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن 

الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه 

برلم       21191117عامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : وكذلن امام المصالح ال

6943 

موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  119

منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو 

وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن 

كات والمؤسسات الخاصه الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشر

برلم       21191117وكذلن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

6943 

موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  111

االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء متضامن(///// تعدٌل حك 

وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن 

وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات 

برلم       21191117وكذلن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

6943 

موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  111

متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء 

اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه 

الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه 

برلم       21191117ض ماذكر ، تارٌخ : وكذلن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بع

6943 

موفك دمحم دمحم العصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  112

 متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء

وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن 

الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه 

برلم       21191117ه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : وكذلن امام المصالح العامه والخاص

6943 

موفك دمحم دمحم العصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  113

ا ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم

وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن 

ت الخاصه الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسا

برلم       21191117وكذلن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

6943 

تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  114

لٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتو

وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن 

اع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لط

برلم       21191117وكذلن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

6943 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شرٌن  تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح -  115

متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء 

وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن 

الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه  الشركه والتعامل مع جمٌع

برلم       21191117وكذلن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

6943 

امن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  116

متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء 

لرهن وااللتراض عن وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك ا

الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه 

برلم       21191117وكذلن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

6943 

ٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن تح -  117

متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء 

ه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشرك

الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه 

برلم       21191117تارٌخ : وكذلن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، 

6943 

تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  118

متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء 

حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن وتمرٌر اى 

الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه 

برلم       21191117ك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : وكذلن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الح

6943 

تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  119

لسلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه ا

وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن 

الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه 

برلم       21191117لن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : وكذ

6943 

دمحم موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  121

كله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع مو

وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن 

عمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع اال

برلم       21191117وكذلن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

6943 

شرٌن  دمحم موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح -  121

متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء 

وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن 

الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه  الشركه والتعامل مع جمٌع

برلم       21191117وكذلن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

6943 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن دمحم موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مد -  122

متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء 

ا حك الرهن وااللتراض عن وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهم

الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه 

برلم       21191117وكذلن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

6943 

دمحم موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  123

متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء 

ه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كاف

الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه 

برلم       21191117بعض ماذكر ، تارٌخ : وكذلن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او 

6943 

دمحم موفك دمحم دمحم العصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  124

ع وشراء متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌ

وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن 

الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشركات والمؤسسات الخاصه 

برلم       21191117والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ :  وكذلن امام المصالح العامه

6943 

دمحم موفك دمحم دمحم العصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  125

منفردٌن ولهما ذلن كافه السلطات كما ٌحك لهما بٌع وشراء متضامن(///// تعدٌل حك االداره والتولٌع موكله للطرفٌن مجتمعٌن أو 

وتمرٌر اى حك عٌنى اصلى او تبعى على كافه اصول الشركه ولهما حك التعامل امام البنون ولهما حك الرهن وااللتراض عن 

كات والمؤسسات الخاصه الشركه والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌه والوزارات وكذا شركات لطاع االعمال العام والخاص والشر

برلم       21191117وكذلن امام المصالح العامه والخاصه ولهما الحك فى توكٌل من ٌراه فى كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

6943 

موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه وحصول  -  126

 6943برلم       21191117رثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : الو

موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه وحصول  -  127

 6943برلم       21191117الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : 

وفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه وحصول م -  128

 6943برلم       21191117الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : 

 زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه وحصول موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم -  129

 6943برلم       21191117الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : 

موفك دمحم دمحم العصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه وحصول  -  131

 6943برلم       21191117ارٌخ : الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، ت

موفك دمحم دمحم العصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه وحصول  -  131

 6943برلم       21191117الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  توصٌة بسٌطة   -  132

 6943برلم       21191117وحصول الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه  -  133

 6943برلم       21191117الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ :  وحصول

تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه  -  134

 6943برلم       21191117وحصول الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : 

تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه  -  135

 6943برلم       21191117وحصول الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : 

 زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم -  136

 6943برلم       21191117وحصول الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : 

تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه  -  137

 6943برلم       21191117رٌخ : وحصول الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تا

دمحم موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه  -  138

 6943برلم       21191117وحصول الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه دمحم موفك دمحم دمحم العصار  تو -  139

 6943برلم       21191117وحصول الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : 

دمحم موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه  -  141

 6943برلم       21191117وحصول الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : 

سم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه دمحم موفك دمحم دمحم العصار  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )رفع ا -  141

 6943برلم       21191117وحصول الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : 

دمحم موفك دمحم دمحم العصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه  -  142

 6943برلم       21191117ٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : وحصول الورثه الشرعٌ

دمحم موفك دمحم دمحم العصار  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌكه/تحٌه دمحم زكرٌا ٌحٌى من الشركه للوفاه  -  143

 6943برلم       21191117وحصول الورثه الشرعٌٌن على كافه حمولهم( ، تارٌخ : 

دمحم شعبان طه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن( ،  ابراهٌم -  144

 51757برلم       21191118تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم شعبان طه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن( ،  -  145

 51757لم   بر    21191118تارٌخ : 

دمحم ٌحٌى صالح السٌد العجمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  146

 51757برلم       21191118متضامن( ، تارٌخ : 

شرٌن دمحم ٌحٌى صالح السٌد العجمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح  -  147

 51757برلم       21191118متضامن( ، تارٌخ : 

دمحم عبد الاله عبد النبى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  148

 51757برلم       21191118متضامن( ، تارٌخ : 

ٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن دمحم عبد الاله عبد النبى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شر -  149

 51757برلم       21191118متضامن( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ناصر كامل دسولى داود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن(  -  151

 51757برلم       21191118، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن متضامن(   ناصر كامل دسولى داود -  151

 51757برلم       21191118، تارٌخ : 

ابراهٌم دمحم شعبان طه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  152

ابراهٌم دمحم شعبان طه , دمحم -ٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن وهممتضامن(////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح لجم

ٌحٌى صالح السٌد العجمى , ناصر كامل دسولى داود ,دمحم عبد الاله عبد النبى احمد ولهم كافه الصالحٌات للتعامل باسم الشركه 

سمها والتعامل مع كافه االدارات والجهات ، تارٌخ : ولتحمٌك الؽرض منها ولهما الحك بالتولٌع باسم الشركه او االلتراض بأ

 51757برلم       21191118

ابراهٌم دمحم شعبان طه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  153

ابراهٌم دمحم شعبان طه , دمحم -ن وهممتضامن(////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌ

ٌحٌى صالح السٌد العجمى , ناصر كامل دسولى داود ,دمحم عبد الاله عبد النبى احمد ولهم كافه الصالحٌات للتعامل باسم الشركه 

، تارٌخ : ولتحمٌك الؽرض منها ولهما الحك بالتولٌع باسم الشركه او االلتراض بأسمها والتعامل مع كافه االدارات والجهات 

 51757برلم       21191118

دمحم ٌحٌى صالح السٌد العجمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  154

 ابراهٌم دمحم شعبان طه , دمحم-متضامن(////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن وهم

ٌحٌى صالح السٌد العجمى , ناصر كامل دسولى داود ,دمحم عبد الاله عبد النبى احمد ولهم كافه الصالحٌات للتعامل باسم الشركه 

ولتحمٌك الؽرض منها ولهما الحك بالتولٌع باسم الشركه او االلتراض بأسمها والتعامل مع كافه االدارات والجهات ، تارٌخ : 

 51757برلم       21191118

دمحم ٌحٌى صالح السٌد العجمى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  155

ابراهٌم دمحم شعبان طه , دمحم -متضامن(////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن وهم

كامل دسولى داود ,دمحم عبد الاله عبد النبى احمد ولهم كافه الصالحٌات للتعامل باسم الشركه ٌحٌى صالح السٌد العجمى , ناصر 

ولتحمٌك الؽرض منها ولهما الحك بالتولٌع باسم الشركه او االلتراض بأسمها والتعامل مع كافه االدارات والجهات ، تارٌخ : 

 51757برلم       21191118

ى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن دمحم عبد الاله عبد النب -  156

ابراهٌم دمحم شعبان طه , دمحم -متضامن(////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن وهم

ه عبد النبى احمد ولهم كافه الصالحٌات للتعامل باسم الشركه ٌحٌى صالح السٌد العجمى , ناصر كامل دسولى داود ,دمحم عبد الال

ولتحمٌك الؽرض منها ولهما الحك بالتولٌع باسم الشركه او االلتراض بأسمها والتعامل مع كافه االدارات والجهات ، تارٌخ : 

 51757برلم       21191118

ن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن دمحم عبد الاله عبد النبى احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  157

ابراهٌم دمحم شعبان طه , دمحم -متضامن(////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن وهم

حٌات للتعامل باسم الشركه ٌحٌى صالح السٌد العجمى , ناصر كامل دسولى داود ,دمحم عبد الاله عبد النبى احمد ولهم كافه الصال

ولتحمٌك الؽرض منها ولهما الحك بالتولٌع باسم الشركه او االلتراض بأسمها والتعامل مع كافه االدارات والجهات ، تارٌخ : 

 51757برلم       21191118

شرٌن  ناصر كامل دسولى داود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح -  158

ابراهٌم دمحم شعبان طه , دمحم -متضامن(////تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن وهم

ٌحٌى صالح السٌد العجمى , ناصر كامل دسولى داود ,دمحم عبد الاله عبد النبى احمد ولهم كافه الصالحٌات للتعامل باسم الشركه 

منها ولهما الحك بالتولٌع باسم الشركه او االلتراض بأسمها والتعامل مع كافه االدارات والجهات ، تارٌخ :  ولتحمٌك الؽرض

 51757برلم       21191118



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ناصر كامل دسولى داود  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  159

ابراهٌم دمحم شعبان طه , دمحم -ٌع لٌصبح لجمٌع الشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن وهممتضامن(////تعدٌل حك االداره والتول

ٌحٌى صالح السٌد العجمى , ناصر كامل دسولى داود ,دمحم عبد الاله عبد النبى احمد ولهم كافه الصالحٌات للتعامل باسم الشركه 

االلتراض بأسمها والتعامل مع كافه االدارات والجهات ، تارٌخ :  ولتحمٌك الؽرض منها ولهما الحك بالتولٌع باسم الشركه او

 51757برلم       21191118

اسالم حسن حسن على الزهٌرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى سبٌل ذلن اوسع  -  161

راد والشركات والؽٌر وله حك التولٌع على كافه انواع العمود السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها امام كافه الجهات واالف

االبتدائٌه والنهائٌه بمافى ذلن عمود البٌع والشراء والمشارطات والصفمات والمزادات والرهون والمروض وااللتراض عن طرٌك 

فتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على االعتمادات وؼٌرها والتعامل مع كافه البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه والسحب واالٌداع و

 33495برلم       21191118الشٌكات وصرفها وبٌع الثابت والمنمول والعمارات والسٌارات ، تارٌخ : 

اسالم حسن حسن على الزهٌرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى سبٌل ذلن اوسع  -  161

والتعامل باسمها امام كافه الجهات واالفراد والشركات والؽٌر وله حك التولٌع على كافه انواع العمود السلطات الدارة الشركه 

االبتدائٌه والنهائٌه بمافى ذلن عمود البٌع والشراء والمشارطات والصفمات والمزادات والرهون والمروض وااللتراض عن طرٌك 

ارؾ والهٌئات المالٌه والسحب واالٌداع وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على االعتمادات وؼٌرها والتعامل مع كافه البنون والمص

 33495برلم       21191118الشٌكات وصرفها وبٌع الثابت والمنمول والعمارات والسٌارات ، تارٌخ : 

ه فى سبٌل ذلن اوسع احمد حسٌن عبدالحكٌم ابوخلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا ول -  162

السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها امام كافه الجهات واالفراد والشركات والؽٌر وله حك التولٌع على كافه انواع العمود 

االبتدائٌه والنهائٌه بمافى ذلن عمود البٌع والشراء والمشارطات والصفمات والمزادات والرهون والمروض وااللتراض عن طرٌك 

ادات وؼٌرها والتعامل مع كافه البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه والسحب واالٌداع وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على االعتم

 33495برلم       21191118الشٌكات وصرفها وبٌع الثابت والمنمول والعمارات والسٌارات ، تارٌخ : 

متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا وله فى سبٌل ذلن اوسع  احمد حسٌن عبدالحكٌم ابوخلٌفه  شركة تضامن  شرٌن -  163

السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها امام كافه الجهات واالفراد والشركات والؽٌر وله حك التولٌع على كافه انواع العمود 

والرهون والمروض وااللتراض عن طرٌك  االبتدائٌه والنهائٌه بمافى ذلن عمود البٌع والشراء والمشارطات والصفمات والمزادات

االعتمادات وؼٌرها والتعامل مع كافه البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه والسحب واالٌداع وفتح الحسابات وؼلمها والتولٌع على 

 33495برلم       21191118الشٌكات وصرفها وبٌع الثابت والمنمول والعمارات والسٌارات ، تارٌخ : 

حسن حسن على الزهٌرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه  اسالم -  164

والوزارات والهٌئات والمؤسسات والمحافظات واالحٌاء والشرطه والنٌابات والمحاكم وتوكٌل المحامٌن والمحاسبٌن واالفراد والبٌع 

 33495برلم       21191118ر وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : والتعالد فى كل ما ذكر سواء مع النفس او الؽٌ

اسالم حسن حسن على الزهٌرى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه  -  165

كٌل المحامٌن والمحاسبٌن واالفراد والبٌع والوزارات والهٌئات والمؤسسات والمحافظات واالحٌاء والشرطه والنٌابات والمحاكم وتو

 33495برلم       21191118والتعالد فى كل ما ذكر سواء مع النفس او الؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

حكومٌه احمد حسٌن عبدالحكٌم ابوخلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر  -  166

والوزارات والهٌئات والمؤسسات والمحافظات واالحٌاء والشرطه والنٌابات والمحاكم وتوكٌل المحامٌن والمحاسبٌن واالفراد والبٌع 

 33495برلم       21191118والتعالد فى كل ما ذكر سواء مع النفس او الؽٌر وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عبدالحكٌم ابوخلٌفه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه  احمد حسٌن -  167

والوزارات والهٌئات والمؤسسات والمحافظات واالحٌاء والشرطه والنٌابات والمحاكم وتوكٌل المحامٌن والمحاسبٌن واالفراد والبٌع 

 33495برلم       21191118وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  والتعالد فى كل ما ذكر سواء مع النفس او الؽٌر

اٌمن لدرى رمضان دمحم شكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه المتضامنه/الهام نعٌم مصطفى ٌوسؾ  -  168

 19949برلم       21191118جمٌع من الشركه( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌمن لدرى رمضان دمحم شكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه المتضامنه/الهام نعٌم مصطفى ٌوسؾ  -  169

 19949برلم       21191118جمٌع من الشركه( ، تارٌخ : 

عٌم مصطفى ٌوسؾ حاتم مصطفى دمحم عبد الواحد هٌبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه المتضامنه/الهام ن -  171

 19949برلم       21191118جمٌع من الشركه( ، تارٌخ : 

حاتم مصطفى دمحم عبد الواحد هٌبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه المتضامنه/الهام نعٌم مصطفى ٌوسؾ  -  171

 19949برلم       21191118جمٌع من الشركه( ، تارٌخ : 

سؾ جمٌع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج الشرٌكه المتضامنه/الهام نعٌم مصطفى الهام نعٌم مصطفى ٌو -  172

 19949برلم       21191118ٌوسؾ جمٌع من الشركه( ، تارٌخ : 

الهام نعٌم مصطفى ٌوسؾ جمٌع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج الشرٌكه المتضامنه/الهام نعٌم مصطفى  -  173

 19949برلم       21191118مٌع من الشركه( ، تارٌخ : ٌوسؾ ج

 19949برلم       21191118اٌمن لدرى رمضان دمحم شكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  174

 19949برلم       21191118اٌمن لدرى رمضان دمحم شكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  175

 19949برلم       21191118طفى دمحم عبد الواحد هٌبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : حاتم مص -  176

 19949برلم       21191118حاتم مصطفى دمحم عبد الواحد هٌبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  177

 19949برلم       21191118، تارٌخ :    الهام نعٌم مصطفى ٌوسؾ جمٌع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج -  178

 19949برلم       21191118الهام نعٌم مصطفى ٌوسؾ جمٌع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ :  -  179

اٌمن لدرى رمضان دمحم شكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(///// اتفك الشركاء على تعدٌل حك  -  181

ره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط مجتمعٌن أو منفردٌن او من ٌنوب عنهما او احدهما لانونا على ان ٌكون التولٌع بعنوان االدا

الشركه فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره انشطاتها الحكومٌه والؽٌر حكومٌه على الشٌكات ، تارٌخ : 

 19949برلم       21191118

اٌمن لدرى رمضان دمحم شكرى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(///// اتفك الشركاء على تعدٌل حك  -  181

االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط مجتمعٌن أو منفردٌن او من ٌنوب عنهما او احدهما لانونا على ان ٌكون التولٌع بعنوان 

ك اؼراض الشركه ومباشره انشطاتها الحكومٌه والؽٌر حكومٌه على الشٌكات ، تارٌخ : الشركه فى المسائل المتعلمه بتحمٌ

 19949برلم       21191118

حاتم مصطفى دمحم عبد الواحد هٌبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(///// اتفك الشركاء على تعدٌل حك  -  182

ط مجتمعٌن أو منفردٌن او من ٌنوب عنهما او احدهما لانونا على ان ٌكون التولٌع بعنوان االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن فم

الشركه فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره انشطاتها الحكومٌه والؽٌر حكومٌه على الشٌكات ، تارٌخ : 

 19949برلم       21191118

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(///// اتفك الشركاء على تعدٌل حك حاتم مصطفى دمحم عبد الواحد هٌبه   -  183

االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط مجتمعٌن أو منفردٌن او من ٌنوب عنهما او احدهما لانونا على ان ٌكون التولٌع بعنوان 

تها الحكومٌه والؽٌر حكومٌه على الشٌكات ، تارٌخ : الشركه فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره انشطا

 19949برلم       21191118

الهام نعٌم مصطفى ٌوسؾ جمٌع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )انضم الى الشركه(///// اتفك الشركاء على  -  184

ٌنوب عنهما او احدهما لانونا على ان ٌكون  تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط مجتمعٌن أو منفردٌن او من

التولٌع بعنوان الشركه فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره انشطاتها الحكومٌه والؽٌر حكومٌه على الشٌكات ، 

 19949برلم       21191118تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

)انضم الى الشركه(///// اتفك الشركاء على   الهام نعٌم مصطفى ٌوسؾ جمٌع  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج -  185

تعدٌل حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن فمط مجتمعٌن أو منفردٌن او من ٌنوب عنهما او احدهما لانونا على ان ٌكون 

ٌه على الشٌكات ، التولٌع بعنوان الشركه فى المسائل المتعلمه بتحمٌك اؼراض الشركه ومباشره انشطاتها الحكومٌه والؽٌر حكوم

 19949برلم       21191118تارٌخ : 

اوشام ابراهٌم جابر البٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافه لبند االداره على ان ٌكون للشرٌن المتضامن/اوشام  -  186

لشركه بما فٌها من ثابت أو ابراهٌم جابر البٌاض له حك فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه أنواعها لكافه اصول ا

منمول وذلن للنفس أو للؽٌر وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه بذلن وله الحك فى توكٌل الؽٌر وذلن لصالح 

 44866برلم       21191119البنون أو الؽٌر ، تارٌخ : 

لبند االداره على ان ٌكون للشرٌن المتضامن/اوشام  اوشام ابراهٌم جابر البٌاض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اضافه -  187

ابراهٌم جابر البٌاض له حك فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه أنواعها لكافه اصول الشركه بما فٌها من ثابت أو 

ى توكٌل الؽٌر وذلن لصالح منمول وذلن للنفس أو للؽٌر وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه الخاصه بذلن وله الحك ف

 44866برلم       21191119البنون أو الؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو دمحم سعد عبدالمالن ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع  -  188

 سعد عبدالمالن ابراهٌم لهم حك االداره والتولٌع عمرو دمحم سعد عبدالمالن ابراهٌم / وعصام دمحم-لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن

مجتمعٌن أو منفردٌن وذلن فى التعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والبنون وجمٌع اعمال االداره ولهما الحك فى تفوٌض 

 51489برلم       21191111او توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع عصام دمحم سعد عبدالمالن ابراهٌم   -  189

عمرو دمحم سعد عبدالمالن ابراهٌم / وعصام دمحم سعد عبدالمالن ابراهٌم لهم حك االداره والتولٌع -لٌصبح للشرٌكٌن المتضامنٌن

ه والبنون وجمٌع اعمال االداره ولهما الحك فى تفوٌض مجتمعٌن أو منفردٌن وذلن فى التعامل مع الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌ

 51489برلم       21191111او توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

 39577برلم       21191111حسٌن دمحم احمد متولى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  191

ة  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع وحده دون الرجوع لبالى احمد عبد اللطٌؾ احمد عبد الصمد  توصٌة بسٌط -  191

 46587برلم       21191113االطراؾ ، تارٌخ : 

احمد عبد اللطٌؾ احمد عبد الصمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االداره والتولٌع وحده دون الرجوع لبالى  -  192

 46587برلم       21191113االطراؾ ، تارٌخ : 

نهى عبداللطٌؾ احمد عبدالصمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع وحده دون الرجوع لبالى  -  193

 46587برلم       21191113االطراؾ ، تارٌخ : 

نهى عبداللطٌؾ احمد عبدالصمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع وحده دون الرجوع لبالى  -  194

 46587برلم       21191113االطراؾ ، تارٌخ : 

محمود عبداللطٌؾ احمد عبدالصمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  له حك االداره والتولٌع وحده دون الرجوع لبالى  -  195

 46587برلم       21191113االطراؾ ، تارٌخ : 

له حك االداره والتولٌع وحده دون الرجوع لبالى   محمود عبداللطٌؾ احمد عبدالصمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  196

 46587برلم       21191113االطراؾ ، تارٌخ : 

حسٌن على حسن سعد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك التولٌع للشرٌكان المتضامنٌن منفردان او مجتمعان ،  -  197

 51967برلم       21191113تارٌخ : 

احمد على دمحم حسن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل حك التولٌع للشرٌكان المتضامنٌن منفردان او مجتمعان ،  -  198

 51967برلم       21191113تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  دمحم محمود  محمود عٌاد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تم تصحٌح اسم الشرٌن طبما لبطاله الرلم المومى( ، تارٌخ -  199

 11459برلم       21191114

احمد ابراهٌم مختار طعٌمه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  للشرٌن متضامن فمط بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه  -  211

لتحمٌك ؼرض الشركه وبعنوانها وله الحك فى التولٌع على عمود المروض والتعامل مع الصندوق االجتماعى للتنمٌه وكل اجراء 

به الصندوق سالؾ الذكر وكذلن اٌه تصرفات لانونٌه اخرى اما رهن او بٌع اصول الشركه فٌجب ان تصدر بموافمه الشركاء ٌتطل

 44522برلم       21191116شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ :  2مجتمعٌن ///// وانضمام عدد 

مدٌر و شرٌن  للشرٌن متضامن فمط بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه احمد ابراهٌم مختار طعٌمه  توصٌة بسٌطة   -  211

لتحمٌك ؼرض الشركه وبعنوانها وله الحك فى التولٌع على عمود المروض والتعامل مع الصندوق االجتماعى للتنمٌه وكل اجراء 

شركه فٌجب ان تصدر بموافمه الشركاء ٌتطلبه الصندوق سالؾ الذكر وكذلن اٌه تصرفات لانونٌه اخرى اما رهن او بٌع اصول ال

 44522برلم       21191116شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ :  2مجتمعٌن ///// وانضمام عدد 

 6799برلم       21191121منى لطفى شكرى جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  212

 6799برلم       21191121كة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : منى لطفى شكرى جرجاوى  شر -  213

 6799برلم       21191121منى لطفى شكرى جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  214

 6799برلم       21191121جورج فؤاد عبدالمسٌح ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  215

 6799برلم       21191121عبدالمسٌح ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  جورج فؤاد -  216

 6799برلم       21191121جورج فؤاد عبدالمسٌح ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  217

 6799برلم       21191121نفٌن فلٌب شكرى جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  218

 6799برلم       21191121نفٌن فلٌب شكرى جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  219

 6799برلم       21191121نفٌن فلٌب شكرى جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  211

 6799برلم       21191121منى لطفى شكرى جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  211

 6799برلم       21191121منى لطفى شكرى جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  212

 6799برلم       21191121منى لطفى شكرى جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  213

 6799برلم       21191121تارٌخ : جورج فؤاد عبدالمسٌح ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ،  -  214

 6799برلم       21191121جورج فؤاد عبدالمسٌح ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  215

 6799برلم       21191121جورج فؤاد عبدالمسٌح ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  216

 6799برلم       21191121من  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ : نفٌن فلٌب شكرى جرجاوى  شركة تضا -  217

 6799برلم       21191121نفٌن فلٌب شكرى جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  218

 6799برلم       21191121نفٌن فلٌب شكرى جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  219

اوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌكون للشركاء الثالثه منى لطفى شكرى جرج -  221

مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه والتولٌع باسمها لدى جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون بكافه انواعها ولهم حك 

حك االلتراض والرهن من البنون بكافه أنواعها ولهم حك بٌع ورهن تفوٌض الؽٌر فى كل اوبعض مما سبك بدون ممابل ولهم 

 6799برلم       21191121اصول الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

منى لطفى شكرى جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌكون للشركاء الثالثه  -  221

والتولٌع باسمها لدى جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون بكافه انواعها ولهم حك  مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه

تفوٌض الؽٌر فى كل اوبعض مما سبك بدون ممابل ولهم حك االلتراض والرهن من البنون بكافه أنواعها ولهم حك بٌع ورهن 

 6799برلم       21191121اصول الشركه ، تارٌخ : 

جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌكون للشركاء الثالثه  منى لطفى شكرى -  222

مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه والتولٌع باسمها لدى جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون بكافه انواعها ولهم حك 

لهم حك االلتراض والرهن من البنون بكافه أنواعها ولهم حك بٌع ورهن تفوٌض الؽٌر فى كل اوبعض مما سبك بدون ممابل و

 6799برلم       21191121اصول الشركه ، تارٌخ : 

جورج فؤاد عبدالمسٌح ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌكون للشركاء  -  223

ل الشركه والتولٌع باسمها لدى جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون بكافه انواعها الثالثه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌ

ولهم حك تفوٌض الؽٌر فى كل اوبعض مما سبك بدون ممابل ولهم حك االلتراض والرهن من البنون بكافه أنواعها ولهم حك بٌع 

 6799برلم       21191121ورهن اصول الشركه ، تارٌخ : 

فؤاد عبدالمسٌح ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌكون للشركاء جورج  -  224

الثالثه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه والتولٌع باسمها لدى جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون بكافه انواعها 

بدون ممابل ولهم حك االلتراض والرهن من البنون بكافه أنواعها ولهم حك بٌع ولهم حك تفوٌض الؽٌر فى كل اوبعض مما سبك 

 6799برلم       21191121ورهن اصول الشركه ، تارٌخ : 

جورج فؤاد عبدالمسٌح ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌكون للشركاء  -  225

ولهم حك تمثٌل الشركه والتولٌع باسمها لدى جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون بكافه انواعها الثالثه مجتمعٌن أو منفردٌن 

ولهم حك تفوٌض الؽٌر فى كل اوبعض مما سبك بدون ممابل ولهم حك االلتراض والرهن من البنون بكافه أنواعها ولهم حك بٌع 

 6799برلم       21191121ورهن اصول الشركه ، تارٌخ : 

نفٌن فلٌب شكرى جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌكون للشركاء الثالثه  -  226

مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه والتولٌع باسمها لدى جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون بكافه انواعها ولهم حك 

مما سبك بدون ممابل ولهم حك االلتراض والرهن من البنون بكافه أنواعها ولهم حك بٌع ورهن  تفوٌض الؽٌر فى كل اوبعض

 6799برلم       21191121اصول الشركه ، تارٌخ : 

نفٌن فلٌب شكرى جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌكون للشركاء الثالثه  -  227

مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه والتولٌع باسمها لدى جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون بكافه انواعها ولهم حك 

مما سبك بدون ممابل ولهم حك االلتراض والرهن من البنون بكافه أنواعها ولهم حك بٌع ورهن  تفوٌض الؽٌر فى كل اوبعض

 6799برلم       21191121اصول الشركه ، تارٌخ : 

نفٌن فلٌب شكرى جرجاوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع عن الشركه لٌكون للشركاء الثالثه  -  228

فردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه والتولٌع باسمها لدى جمٌع الجهات الحكومٌه واالدارٌه والبنون بكافه انواعها ولهم حك مجتمعٌن أو من

تفوٌض الؽٌر فى كل اوبعض مما سبك بدون ممابل ولهم حك االلتراض والرهن من البنون بكافه أنواعها ولهم حك بٌع ورهن 

 6799 برلم      21191121اصول الشركه ، تارٌخ : 

ساندرا سمٌر مرلس توفٌك  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه/ساندرا سمٌر مرلس توفٌك من شرٌكه  -  229

 21531برلم       21191122متضامنه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ : 

را سمٌر مرلس توفٌك من شرٌكه ساندرا سمٌر مرلس توفٌك  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه/ساند -  231

 21531برلم       21191122متضامنه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ : 

كرٌم فرٌد انطون ؼبرٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌكه/ساندرا سمٌر مرلس توفٌك من شرٌكه  -  231

 21531برلم       21191122متضامنه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كرٌم فرٌد انطون ؼبرٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌكه/ساندرا سمٌر مرلس توفٌك من شرٌكه  -  232

 21531برلم       21191122متضامنه لتصبح شرٌكه موصٌه( ، تارٌخ : 

ج شرٌن موصى مذكور بعمد ساندرا سمٌر مرلس توفٌك  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(/////وتخار -  233

تعدٌل الشركه/////اتفك الشرٌكٌن على تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن/كرٌم فرٌد انطون ؼبرٌل منفردا وله 

مه حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه واالهلٌه والمطاع العام والخاص وله فى سبٌل ذلن كافه السطات الالز

لتحمٌك ؼرض الشركه وتكون تعهداته الصادره باسم الشركه نافذه فى حمه وله الحك فى تمثٌل الشركه فى تولٌع جمٌع العمود 

 21531برلم       21191122الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه وله الحك فى اعمال شراء والتناء ، تارٌخ : 

تضامن  )انضم الى الشركه(/////وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد ساندرا سمٌر مرلس توفٌك  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  234

تعدٌل الشركه/////اتفك الشرٌكٌن على تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن/كرٌم فرٌد انطون ؼبرٌل منفردا وله 

وله فى سبٌل ذلن كافه السطات الالزمه  حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه واالهلٌه والمطاع العام والخاص

لتحمٌك ؼرض الشركه وتكون تعهداته الصادره باسم الشركه نافذه فى حمه وله الحك فى تمثٌل الشركه فى تولٌع جمٌع العمود 

 21531برلم       21191122الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه وله الحك فى اعمال شراء والتناء ، تارٌخ : 

انطون ؼبرٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(/////وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد  كرٌم فرٌد -  235

تعدٌل الشركه/////اتفك الشرٌكٌن على تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن/كرٌم فرٌد انطون ؼبرٌل منفردا وله 

مٌه واالهلٌه والمطاع العام والخاص وله فى سبٌل ذلن كافه السطات الالزمه حك تمثٌل الشركه امام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكو

لتحمٌك ؼرض الشركه وتكون تعهداته الصادره باسم الشركه نافذه فى حمه وله الحك فى تمثٌل الشركه فى تولٌع جمٌع العمود 

 21531برلم       21191122الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه وله الحك فى اعمال شراء والتناء ، تارٌخ : 

كرٌم فرٌد انطون ؼبرٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(/////وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد  -  236

تعدٌل الشركه/////اتفك الشرٌكٌن على تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن/كرٌم فرٌد انطون ؼبرٌل منفردا وله 

مام الؽٌر وامام جمٌع الجهات الحكومٌه واالهلٌه والمطاع العام والخاص وله فى سبٌل ذلن كافه السطات الالزمه حك تمثٌل الشركه ا

لتحمٌك ؼرض الشركه وتكون تعهداته الصادره باسم الشركه نافذه فى حمه وله الحك فى تمثٌل الشركه فى تولٌع جمٌع العمود 

 21531برلم       21191122ل شراء والتناء ، تارٌخ : الالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه وله الحك فى اعما

ساندرا سمٌر مرلس توفٌك  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصول الشركه من اراضى وسٌارات ومعدات واالت واثاث  -  237

المانونٌه اما عن اعمال التصرؾ الى تمس اصول ومنموالت الشركه من اراضى وسٌارات ومعدات واثاث من بٌع وكافه التصرفات 

االخرى من رهن او بٌع عمارات الشركه او منموالتها او الحصول على لروض وتسهٌالت ائتمانٌه وحك الرهن من البنون وسحب 

النمدٌه منها فهى تحك للشرٌن المتضامن منفردا وجمٌع التعامالت المالٌه من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌعه منفردا دون اى موافمه 

 21531برلم       21191122خر وله حك االنابه والتفوٌض والتوكٌل فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : من الشرٌن اال

ساندرا سمٌر مرلس توفٌك  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  اصول الشركه من اراضى وسٌارات ومعدات واالت واثاث  -  238

سٌارات ومعدات واثاث من بٌع وكافه التصرفات المانونٌه اما عن اعمال التصرؾ الى تمس اصول ومنموالت الشركه من اراضى و

االخرى من رهن او بٌع عمارات الشركه او منموالتها او الحصول على لروض وتسهٌالت ائتمانٌه وحك الرهن من البنون وسحب 

بتولٌعه منفردا دون اى موافمه  النمدٌه منها فهى تحك للشرٌن المتضامن منفردا وجمٌع التعامالت المالٌه من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال

 21531برلم       21191122من الشرٌن االخر وله حك االنابه والتفوٌض والتوكٌل فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

كرٌم فرٌد انطون ؼبرٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصول الشركه من اراضى وسٌارات ومعدات واالت واثاث اما  -  239

ؾ الى تمس اصول ومنموالت الشركه من اراضى وسٌارات ومعدات واثاث من بٌع وكافه التصرفات المانونٌه عن اعمال التصر

االخرى من رهن او بٌع عمارات الشركه او منموالتها او الحصول على لروض وتسهٌالت ائتمانٌه وحك الرهن من البنون وسحب 

عامالت المالٌه من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌعه منفردا دون اى موافمه النمدٌه منها فهى تحك للشرٌن المتضامن منفردا وجمٌع الت

 21531برلم       21191122من الشرٌن االخر وله حك االنابه والتفوٌض والتوكٌل فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رات ومعدات واالت واثاث اما كرٌم فرٌد انطون ؼبرٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصول الشركه من اراضى وسٌا -  241

عن اعمال التصرؾ الى تمس اصول ومنموالت الشركه من اراضى وسٌارات ومعدات واثاث من بٌع وكافه التصرفات المانونٌه 

االخرى من رهن او بٌع عمارات الشركه او منموالتها او الحصول على لروض وتسهٌالت ائتمانٌه وحك الرهن من البنون وسحب 
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 185 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

فهى تحك للشرٌن المتضامن منفردا وجمٌع التعامالت المالٌه من تولٌع شٌكات ال تنفذ اال بتولٌعه منفردا دون اى موافمه  النمدٌه منها

 21531برلم       21191122من الشرٌن االخر وله حك االنابه والتفوٌض والتوكٌل فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       21191123امن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( ، تارٌخ : امنٌة لطفى على دمحم لاسم  شركة تض -  241

22688 

برلم       21191123امنٌة لطفى على دمحم لاسم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( ، تارٌخ :  -  242

22688 

ر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول/لوئ شفٌك نادٌن حسن فؤاد احمد كمال الدٌوانى  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  243

والرابع/نادٌن حسن فؤاد احمد كمال الدٌوانى المتضامنٌن -والثالث/دمحم طارق دمحم حمزه المصص -عبدالمادر عبداللطٌؾ مٌتو

لضرائب والسجل التجارى مجتمعٌن أو منفردٌن حك االداره والتولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وا

لوئ -والشهر العمارى والجمارن والتولٌع على كافه العمود الخاصه بالشركه مع جمٌع الجهات وٌمتصر على الشرٌكٌن المتضامٌنن

 28238برلم       21191123شفٌك عبدالمادر عبداللطٌؾ مٌتو / و دمحم طارق دمحم حمزه المصص فمط مجتمعٌن ، تارٌخ : 

ارق دمحم حمزه المصص  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول/لوئ شفٌك عبدالمادر دمحم ط -  244

والرابع/نادٌن حسن فؤاد احمد كمال الدٌوانى المتضامنٌن مجتمعٌن أو -والثالث/دمحم طارق دمحم حمزه المصص -عبداللطٌؾ مٌتو

كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والضرائب والسجل التجارى والشهر العمارى منفردٌن حك االداره والتولٌع عن الشركه امام 

لوئ شفٌك عبدالمادر -والجمارن والتولٌع على كافه العمود الخاصه بالشركه مع جمٌع الجهات وٌمتصر على الشرٌكٌن المتضامٌنن

 28238برلم       21191123عبداللطٌؾ مٌتو / و دمحم طارق دمحم حمزه المصص فمط مجتمعٌن ، تارٌخ : 

لوئ شفٌك عبدالمادر عبداللطٌؾ مٌتو  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌن االول/لوئ شفٌك  -  245

والرابع/نادٌن حسن فؤاد احمد كمال الدٌوانى المتضامنٌن -والثالث/دمحم طارق دمحم حمزه المصص -عبدالمادر عبداللطٌؾ مٌتو

و منفردٌن حك االداره والتولٌع عن الشركه امام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والضرائب والسجل التجارى مجتمعٌن أ

لوئ -والشهر العمارى والجمارن والتولٌع على كافه العمود الخاصه بالشركه مع جمٌع الجهات وٌمتصر على الشرٌكٌن المتضامٌنن

 28238برلم       21191123طارق دمحم حمزه المصص فمط مجتمعٌن ، تارٌخ :  شفٌك عبدالمادر عبداللطٌؾ مٌتو / و دمحم

نادٌن حسن فؤاد احمد كمال الدٌوانى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أو منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركه فى التعامل مع  -  246

ٌه فٌما عدا حك االلتراض أو الرهن ال ٌكون اال البنون فى االٌداع والصرؾ وفتح جمٌع انواع الحسابات وفتح االعتمادات المستند

بموافمه جمٌع الشركاء وللشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وٌصبح للوكٌل كافه 

 28238برلم       21191123الصالحٌات الخاصه بالشرٌن المتضامن فى حدود الوكاله الممرره من لبله ، تارٌخ : 

دمحم طارق دمحم حمزه المصص  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أو منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركه فى التعامل مع البنون فى  -  247

االٌداع والصرؾ وفتح جمٌع انواع الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌه فٌما عدا حك االلتراض أو الرهن ال ٌكون اال بموافمه 

المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر وٌصبح للوكٌل كافه  جمٌع الشركاء وللشركاء

 28238برلم       21191123الصالحٌات الخاصه بالشرٌن المتضامن فى حدود الوكاله الممرره من لبله ، تارٌخ : 

منفردٌن الحك فى تمثٌل الشركه فى التعامل مع لوئ شفٌك عبدالمادر عبداللطٌؾ مٌتو  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أو  -  248

البنون فى االٌداع والصرؾ وفتح جمٌع انواع الحسابات وفتح االعتمادات المستندٌه فٌما عدا حك االلتراض أو الرهن ال ٌكون اال 

وٌصبح للوكٌل كافه بموافمه جمٌع الشركاء وللشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن أو منفردٌن حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر 

 28238برلم       21191123الصالحٌات الخاصه بالشرٌن المتضامن فى حدود الوكاله الممرره من لبله ، تارٌخ : 

رمضان سعٌد عبد الحلٌم عبد العظٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(/////ٌعدل حك االداره والتولٌع  -  249

شركاء مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه والتعالد باسمها لدى جمٌع الجهات الحكومٌه عن الشركه لٌكون لجمٌع ال

واالهلٌه والبنون بكافه أنواعها وكذلن حك رهن وبٌع اصول الشركه وكذلن توكٌل او تفوٌض الؽٌر مما ذكر ، تارٌخ : 

 113برلم       21191124

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(/////ٌعدل حك االداره والتولٌع  رمضان سعٌد عبد الحلٌم عبد العظٌم  -  251

عن الشركه لٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه والتعالد باسمها لدى جمٌع الجهات الحكومٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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او تفوٌض الؽٌر مما ذكر ، تارٌخ :  واالهلٌه والبنون بكافه أنواعها وكذلن حك رهن وبٌع اصول الشركه وكذلن توكٌل

 113برلم       21191124

رمضان سعٌد عبد الحلٌم عبد العظٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(/////ٌعدل حك االداره والتولٌع  -  251

لدى جمٌع الجهات الحكومٌه عن الشركه لٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن أو منفردٌن ولهم حك تمثٌل الشركه والتعالد باسمها 

واالهلٌه والبنون بكافه أنواعها وكذلن حك رهن وبٌع اصول الشركه وكذلن توكٌل او تفوٌض الؽٌر مما ذكر ، تارٌخ : 

 113برلم       21191124

رلم   ب    21191124على محمود على العطار  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  252

25671 

برلم       21191124على محمود على العطار  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  253

25671 

برلم       21191124على محمود على العطار  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  254

25671 

برلم       21191124على العطار  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  على محمود -  255

25671 

برلم       21191124على محمود على العطار  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  256

25671 

برلم       21191124على محمود على العطار  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  257

25671 

مالن عٌد دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(/////حك التولٌع واالداره للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  258

من الشركه فٌما عدا أعمال الرهن وااللتراض والتصرؾ فى اصول الشركه فٌشترط تولٌع الشركاء  أو منفردٌن وفى حدود الؽرض

مجتمعٌن فمط وللشرٌن االول/سراج الدٌن عٌد دمحم على منفردا الحك فى فتح الحسابات بالبنون باسم الشركه وله الحك فى االٌداع 

 37222برلم       21191124تارٌخ :  والسحب وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ،

مالن عٌد دمحم على  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(/////حك التولٌع واالداره للشركاء الثالثه مجتمعٌن  -  259

شركاء أو منفردٌن وفى حدود الؽرض من الشركه فٌما عدا أعمال الرهن وااللتراض والتصرؾ فى اصول الشركه فٌشترط تولٌع ال

مجتمعٌن فمط وللشرٌن االول/سراج الدٌن عٌد دمحم على منفردا الحك فى فتح الحسابات بالبنون باسم الشركه وله الحك فى االٌداع 

 37222برلم       21191124والسحب وله الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

برلم       21191127تضامن متخارج  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : تامر شحات احمد موسى  شركة تضامن  شرٌن م -  261

21789 

برلم       21191127عالء عبدالاله عبدالسالم عبدربه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  261

21789 

برلم       21191127الشركه( ، تارٌخ :  دمحم عبدالاله عبدالسالم مبرون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى -  262

21789 

تامر شحات احمد موسى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج الشرٌن/تامر شحات احمد موسى من الشركه(  -  263

 21789برلم       21191127، تارٌخ : 

لشرٌن/تامر شحات احمد موسى من الشركه( ، عالء عبدالاله عبدالسالم عبدربه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج ا -  264

 21789برلم       21191127تارٌخ : 
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دمحم عبدالاله عبدالسالم مبرون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن/تامر شحات احمد موسى من الشركه( ،  -  265

 21789برلم       21191127تارٌخ : 

رٌن متضامن متخارج  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو تامر شحات احمد موسى  شركة تضامن  ش -  266

منفردٌن امام البنون و كذلن الرهن و االلتراض من البنون و ابرام العمود و فى جمٌع المصالح الحكومٌه و المطاع العام و الخاص 

 21789برلم       21191127، تارٌخ : 

بدربه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو عالء عبدالاله عبدالسالم ع -  267

منفردٌن امام البنون و كذلن الرهن و االلتراض من البنون و ابرام العمود و فى جمٌع المصالح الحكومٌه و المطاع العام و الخاص 

 21789برلم       21191127، تارٌخ : 

ه عبدالسالم مبرون  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن أو دمحم عبدالال -  268

منفردٌن امام البنون و كذلن الرهن و االلتراض من البنون و ابرام العمود و فى جمٌع المصالح الحكومٌه و المطاع العام و الخاص 

 21789برلم       21191127، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد تعدٌل  2هانى احمد سلٌمان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  /////انضمام عدد  -  269

 17539برلم       21191127الشركه ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد تعدٌل  2هانى احمد سلٌمان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  /////انضمام عدد  -  271

 17539برلم       21191127، تارٌخ : الشركه 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد  2هشام احمد سلٌمان ابراهٌم مصباح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  /////انضمام عدد  -  271

 17539برلم       21191127تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد  2//انضمام عدد هشام احمد سلٌمان ابراهٌم مصباح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  /// -  272

 17539برلم       21191127تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد تعدٌل  2هانى حسن حنفى مصباح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  /////انضمام عدد  -  273

 17539برلم       21191127الشركه ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بعمد تعدٌل  2مصباح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  /////انضمام عدد هانى حسن حنفى  -  274

 17539برلم       21191127الشركه ، تارٌخ : 

 17539برلم       21191127هانى احمد سلٌمان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  275

 17539برلم       21191127ان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : هانى احمد سلٌم -  276

برلم       21191127هشام احمد سلٌمان ابراهٌم مصباح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  277

17539 

برلم       21191127شرٌن موصى  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  هشام احمد سلٌمان ابراهٌم مصباح  توصٌة بسٌطة  -  278

17539 

 17539برلم       21191127هانى حسن حنفى مصباح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  279

 17539برلم       21191127هانى حسن حنفى مصباح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  281

 17539برلم       21191127هانى احمد سلٌمان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  281

 17539برلم       21191127هانى احمد سلٌمان ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  282
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 188 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21191127حمد سلٌمان ابراهٌم مصباح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ : هشام ا -  283

17539 

برلم       21191127هشام احمد سلٌمان ابراهٌم مصباح  توصٌة بسٌطة  شرٌن موصى  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  284

17539 

 17539برلم       21191127هانى حسن حنفى مصباح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  285

 17539برلم       21191127هانى حسن حنفى مصباح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه( ، تارٌخ :  -  286

ر و شرٌن  )انضم الى الشركه(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن بطرس سمٌر شفٌك خله  شركة تضامن  مدٌ -  287

 51176برلم       21191127المتضامن/بطرس سمٌر شفٌك خله منفرد ، تارٌخ : 

بطرس سمٌر شفٌك خله  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن  -  288

 51176برلم       21191127امن/بطرس سمٌر شفٌك خله منفرد ، تارٌخ : المتض

على انٌس على ابو شعٌشع العرٌض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه المتضامنه/ عزٌزه دمحم على احمد  -  289

 4131برلم       21191128عبد الحمٌد من الشركه(/////وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

على انٌس على ابو شعٌشع العرٌض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه المتضامنه/ عزٌزه دمحم على احمد  -  291

 4131برلم       21191128عبد الحمٌد من الشركه(/////وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

ٌشع العرٌض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه المتضامنه/ عزٌزه دمحم على احمد على انٌس على ابو شع -  291

 4131برلم       21191128عبد الحمٌد من الشركه(/////وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

الشرٌكه المتضامنه/ عزٌزه دمحم على احمد على انٌس على ابو شعٌشع العرٌض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج  -  292

 4131برلم       21191128عبد الحمٌد من الشركه(/////وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

عزٌزه دمحم على احمد عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج الشرٌكه المتضامنه/ عزٌزه دمحم على  -  293

 4131برلم       21191128د عبد الحمٌد من الشركه(/////وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : احم

عزٌزه دمحم على احمد عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج الشرٌكه المتضامنه/ عزٌزه دمحم على  -  294

 4131برلم       21191128ٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : احمد عبد الحمٌد من الشركه(/////وتخارج شر

عزٌزه دمحم على احمد عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج الشرٌكه المتضامنه/ عزٌزه دمحم على  -  295

 4131برلم       21191128ٌخ : احمد عبد الحمٌد من الشركه(/////وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تار

عزٌزه دمحم على احمد عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج الشرٌكه المتضامنه/ عزٌزه دمحم على  -  296

 4131برلم       21191128احمد عبد الحمٌد من الشركه(/////وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

لى انٌس على ابو شعٌشع العرٌض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االدارة و التولٌع والتمثٌل امام جمٌع ع -  297

الجهات الرسمٌه و الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه للشرٌن المتضامن/ على انٌس على ابو شعٌشع منفردا او من ٌنوب عنه لانونا ، تارٌخ 

 4131برلم       21191128: 

انٌس على ابو شعٌشع العرٌض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االدارة و التولٌع والتمثٌل امام جمٌع على  -  298

الجهات الرسمٌه و الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه للشرٌن المتضامن/ على انٌس على ابو شعٌشع منفردا او من ٌنوب عنه لانونا ، تارٌخ 

 4131برلم       21191128: 

س على ابو شعٌشع العرٌض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االدارة و التولٌع والتمثٌل امام جمٌع على انٌ -  299

الجهات الرسمٌه و الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه للشرٌن المتضامن/ على انٌس على ابو شعٌشع منفردا او من ٌنوب عنه لانونا ، تارٌخ 

 4131برلم       21191128: 
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 189 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لى ابو شعٌشع العرٌض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االدارة و التولٌع والتمثٌل امام جمٌع على انٌس ع -  311

الجهات الرسمٌه و الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه للشرٌن المتضامن/ على انٌس على ابو شعٌشع منفردا او من ٌنوب عنه لانونا ، تارٌخ 

 4131برلم       21191128: 

ى احمد عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌعدل حك االدارة و التولٌع والتمثٌل امام جمٌع عزٌزه دمحم عل -  311

الجهات الرسمٌه و الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه للشرٌن المتضامن/ على انٌس على ابو شعٌشع منفردا او من ٌنوب عنه لانونا ، تارٌخ 

 4131برلم       21191128: 

 على احمد عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌعدل حك االدارة و التولٌع والتمثٌل امام جمٌع عزٌزه دمحم -  312

الجهات الرسمٌه و الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه للشرٌن المتضامن/ على انٌس على ابو شعٌشع منفردا او من ٌنوب عنه لانونا ، تارٌخ 

 4131برلم       21191128: 

زه دمحم على احمد عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌعدل حك االدارة و التولٌع والتمثٌل امام جمٌع عزٌ -  313

الجهات الرسمٌه و الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه للشرٌن المتضامن/ على انٌس على ابو شعٌشع منفردا او من ٌنوب عنه لانونا ، تارٌخ 

 4131برلم       21191128: 

عزٌزه دمحم على احمد عبد الحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌعدل حك االدارة و التولٌع والتمثٌل امام جمٌع  -  314

الجهات الرسمٌه و الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه للشرٌن المتضامن/ على انٌس على ابو شعٌشع منفردا او من ٌنوب عنه لانونا ، تارٌخ 

 4131برلم       21191128: 

احمد عبدهللا ابراهٌم عبدهللا زهره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون اداره الشركه والتولٌع  -  315

عنها للطرؾ االول/احمد عبد هللا ابراهٌم عبد هللا زهره وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ومنها حك االنفراد بشرط تكون 

منها بعنوان الشركه وضمن أؼراضها والتعامل مع البنون فى السحب واالٌداع وكتابه الشٌكات وكذلن له حك االعمال التى تصدر 

 36474برلم       21191131االلتراض والرهن والتولٌع منفردا باسم الشركه ، تارٌخ : 

حك االداره الموكله الى -لتعدٌلابتسام عٌد ابراهٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبحت اداره الشركه بعد ا -  316

الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن فمط بحٌث ٌكون لهما وحدهما حك اداره الشركه والتولٌع عنها تحت اسمها التجارى ولهما فى ذلن 

ارن اوسع السلطات الداره الشركه وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه واالدارٌه والشركات والمؤسسات ومصلحه الجم

بكافه فروعها ومصلحه الضرائب والسجل التجارى والتأمٌنات وكافه اعمال البنون من سحبا واٌداعا وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع 

 51395برلم       21191131على الشٌكات وصرؾ الشٌكات واالعتمادات المستندٌه واصدار ، تارٌخ : 

حك االداره الموكله الى -و شرٌن  اصبحت اداره الشركه بعد التعدٌلرضا عٌد ابراهٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر  -  317

الشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن فمط بحٌث ٌكون لهما وحدهما حك اداره الشركه والتولٌع عنها تحت اسمها التجارى ولهما فى ذلن 

ه والشركات والمؤسسات ومصلحه الجمارن اوسع السلطات الداره الشركه وتمثٌلها امام الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه واالدارٌ

بكافه فروعها ومصلحه الضرائب والسجل التجارى والتأمٌنات وكافه اعمال البنون من سحبا واٌداعا وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع 

 51395برلم       21191131على الشٌكات وصرؾ الشٌكات واالعتمادات المستندٌه واصدار ، تارٌخ : 

عٌد ابراهٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خطابات الضمان وشهادات الضمان وكذلن لهما حك الرهن ابتسام  -  318

وااللتراض من جمٌع البنون باسم الشركه وٌكون لهما حك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه الخاصه بالسٌارات والعمارات 

لشهر العمارى وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وذلن مجتمعٌن فمط واالراضى واالصول الثابته وذلن امام مصلحه ا

 51395برلم       21191131ولهما الحك فى تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : 

رضا عٌد ابراهٌم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خطابات الضمان وشهادات الضمان وكذلن لهما حك الرهن  -  319

وااللتراض من جمٌع البنون باسم الشركه وٌكون لهما حك التولٌع على عمود البٌع االبتدائٌه والنهائٌه الخاصه بالسٌارات والعمارات 

واالراضى واالصول الثابته وذلن امام مصلحه الشهر العمارى وامام كافه الجهات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وذلن مجتمعٌن فمط 

 51395برلم       21191131لؽٌر فى كل او بعض مما ذكر ، تارٌخ : ولهما الحك فى تفوٌض ا

ؼازى محمود حسن عبد الحمٌد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(////االداره وحك التولٌع عن  -  311

الرهن وااللتراض أو من ٌنوب الشركه للشرٌن المتضامن منفردا وله حك التعامل مع النبون بفتح حسابات وبالسحب أو االٌداع و
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 190 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عنه لانونا أو توكٌل وتفوٌض ؼٌره بالتعامل مع البنون بفتح حسابات او االٌداع بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك 

 35899برلم       21191131ؼرض الشركه وضمن أؼراضها بعنوانها ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(////االداره وحك التولٌع عن ؼازى محمود حسن عبد الحمٌد دمحم  شركة ت -  311

الشركه للشرٌن المتضامن منفردا وله حك التعامل مع النبون بفتح حسابات وبالسحب أو االٌداع والرهن وااللتراض أو من ٌنوب 

ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك عنه لانونا أو توكٌل وتفوٌض ؼٌره بالتعامل مع البنون بفتح حسابات او االٌداع بشرط 

 35899برلم       21191131ؼرض الشركه وضمن أؼراضها بعنوانها ، تارٌخ : 

ؼازى محمود حسن عبد الحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(////االداره وحك التولٌع عن  -  312

مل مع النبون بفتح حسابات وبالسحب أو االٌداع والرهن وااللتراض أو من ٌنوب الشركه للشرٌن المتضامن منفردا وله حك التعا

عنه لانونا أو توكٌل وتفوٌض ؼٌره بالتعامل مع البنون بفتح حسابات او االٌداع بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك 

 35899برلم       21191131ؼرض الشركه وضمن أؼراضها بعنوانها ، تارٌخ : 

ؼازى محمود حسن عبد الحمٌد دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )انضم الى الشركه(////االداره وحك التولٌع عن  -  313

الشركه للشرٌن المتضامن منفردا وله حك التعامل مع النبون بفتح حسابات وبالسحب أو االٌداع والرهن وااللتراض أو من ٌنوب 

التعامل مع البنون بفتح حسابات او االٌداع بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك عنه لانونا أو توكٌل وتفوٌض ؼٌره ب

 35899برلم       21191131ؼرض الشركه وضمن أؼراضها بعنوانها ، تارٌخ : 

دمحم محمود حسن عبدالحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(////االداره وحك التولٌع عن الشركه  -  314

للشرٌن المتضامن منفردا وله حك التعامل مع النبون بفتح حسابات وبالسحب أو االٌداع والرهن وااللتراض أو من ٌنوب عنه لانونا 

مع البنون بفتح حسابات او االٌداع بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض  أو توكٌل وتفوٌض ؼٌره بالتعامل

 35899برلم       21191131الشركه وضمن أؼراضها بعنوانها ، تارٌخ : 

دمحم محمود حسن عبدالحمٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(////االداره وحك التولٌع عن الشركه  -  315

رٌن المتضامن منفردا وله حك التعامل مع النبون بفتح حسابات وبالسحب أو االٌداع والرهن وااللتراض أو من ٌنوب عنه لانونا للش

أو توكٌل وتفوٌض ؼٌره بالتعامل مع البنون بفتح حسابات او االٌداع بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض 

 35899برلم       21191131ارٌخ : الشركه وضمن أؼراضها بعنوانها ، ت
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أو توكٌل وتفوٌض ؼٌره بالتعامل مع البنون بفتح حسابات او االٌداع بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼرض 

 35899برلم       21191131الشركه وضمن أؼراضها بعنوانها ، تارٌخ : 

/االداره وحك التولٌع عن الشركه دمحم محمود حسن عبدالحمٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )انضم الى الشركه(/// -  317

للشرٌن المتضامن منفردا وله حك التعامل مع النبون بفتح حسابات وبالسحب أو االٌداع والرهن وااللتراض أو من ٌنوب عنه لانونا 

ض أو توكٌل وتفوٌض ؼٌره بالتعامل مع البنون بفتح حسابات او االٌداع بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك ؼر

 35899برلم       21191131الشركه وضمن أؼراضها بعنوانها ، تارٌخ : 

امل محفوظ محفوظ حمدان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )انضم الى الشركه(////االداره وحك التولٌع عن  -  318

ع والرهن وااللتراض أو من ٌنوب الشركه للشرٌن المتضامن منفردا وله حك التعامل مع النبون بفتح حسابات وبالسحب أو االٌدا

عنه لانونا أو توكٌل وتفوٌض ؼٌره بالتعامل مع البنون بفتح حسابات او االٌداع بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك 

 35899برلم       21191131ؼرض الشركه وضمن أؼراضها بعنوانها ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن متخارج  )انضم الى الشركه(////االداره وحك التولٌع عن امل محفوظ محفوظ حمدان  شركة تضامن   -  319

الشركه للشرٌن المتضامن منفردا وله حك التعامل مع النبون بفتح حسابات وبالسحب أو االٌداع والرهن وااللتراض أو من ٌنوب 

ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك  عنه لانونا أو توكٌل وتفوٌض ؼٌره بالتعامل مع البنون بفتح حسابات او االٌداع بشرط

 35899برلم       21191131ؼرض الشركه وضمن أؼراضها بعنوانها ، تارٌخ : 

امل محفوظ محفوظ حمدان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )انضم الى الشركه(////االداره وحك التولٌع عن  -  321

ل مع النبون بفتح حسابات وبالسحب أو االٌداع والرهن وااللتراض أو من ٌنوب الشركه للشرٌن المتضامن منفردا وله حك التعام
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عامل مع البنون بفتح حسابات او االٌداع بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك عنه لانونا أو توكٌل وتفوٌض ؼٌره بالت
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شركة دالٌا جابر سالم ابراهٌم و شرٌكتها للمماوالت  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  14

 18996برلم       21191111

برلم       21191116د السالم وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : دمحم فتحى عب -  15

29321 

برلم       21191116دمحم فتحى عبد السالم وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

29321 

شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركة العطار لصناعه وتجارة المنسوجات والمالبس   -  17

 25671برلم       21191124

شركة العطار لصناعة وتجارة المنسوجات  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / على محمود على العطار وشركاه  -  18

 25671  برلم     21191124والمالبس  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/دمحم وعبد الجلٌل وسعد توفٌك الٌمانى عبد الجواد  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه  -  19

 25671برلم       21191124شركة تضامن ، تارٌخ : 

، تارٌخ : شركة العطار لصناعه وتجارة المنسوجات والمالبس  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن  -  21

 25671برلم       21191124

شركة العطار لصناعة وتجارة المنسوجات  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / على محمود على العطار وشركاه  -  21

 25671برلم       21191124والمالبس  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

كه الى/دمحم وعبد الجلٌل وسعد توفٌك الٌمانى عبد الجواد  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه تعدٌل االسم التجارى للشر -  22

 25671برلم       21191124شركة تضامن ، تارٌخ : 

دمحم محمود حسن وشرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، -شركه فور سٌزون اكسبورت انترناشونال  -  23

 35899برلم       21191131تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ؼازى محمود حسن وشرٌكه  شركة تضامن  -ٌعدل االسم التجارى للشركه الى/شركه فور سٌزون اكسبورت انترناشونال  -  24

 35899برلم       21191131عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  ملخص ومشهر

دمحم محمود حسن وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، -شركه فور سٌزون اكسبورت انترناشونال  -  25

 35899برلم       21191131تارٌخ : 

ؼازى محمود حسن وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  -اشونال ٌعدل االسم التجارى للشركه الى/شركه فور سٌزون اكسبورت انترن -  26

 35899برلم       21191131ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

  2117/ 11/ 21 -العال للتورٌدات العمومٌه فى لطع الؽٌار  ج -تعدٌل االسم التجارى الى / بسمه اسامه ابوالعال محمود تم  -  1

 6393برلم       21191111، تارٌخ :  9799

،  9799  2117/ 11/ 21 -العال للتورٌدات العمومٌه ولطع ؼٌار السٌارات والمعدات  ج -بسمه اسامه ابو العال محمود  -  2

 6393برلم       21191111تارٌخ : 

 12161برلم       21191111، تارٌخ :  9781  2119/1/7دمحم حمدى دمحم عبد الؽنى  تجدٌد اول  -  3

 13611برلم       21191111، تارٌخ :  9811  2119/4/5زكرٌا دمحم سٌد احمد  تجدٌد اول  -  4

 14892برلم       21191111، تارٌخ :  9794  2119/16/14 -مبرون ٌوسؾ لطب عباس  ج -  5

 655برلم       21191111، تارٌخ :  9791  2115/11/13-سمعان نصرى جادالرب  ج -  6

برلم       21191111، تارٌخ :  9797  2119/11/8-عبدالحمٌد صالح الدٌن سعد جعفر  ج-تعدل االسم التجارى الى -  7

17278 

 17278برلم       21191111، تارٌخ :  9797  2119/11/8-د جعفر  جعبدالحمٌد صالح الٌن سع -  8

 9277برلم       21191111، تارٌخ :  9791  2118/16/13 -احمد فؤاد بسٌونً عشوش  ج -  9

 3925برلم       21191111، تارٌخ :  9785  2117/4/11-دمحم دمحم صادق ٌوسؾ  ج -  11

 16827برلم       21191111، تارٌخ :  9777  2119/11/12-ج  على عبد العزٌز دمحم حسن سالم -  11

 7517برلم       21191111، تارٌخ :  9779  2118/2/11جمال رفعت احمد هدٌه  تجدٌد اول  -  12

 14576برلم       21191111، تارٌخ :  9784  2119/5/24-احمد دمحم حسن احمد ؼالب  ج -  13



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15812برلم       21191111، تارٌخ :  9792  2119/8/11-اجه  جحسنى احمد عبد العظٌم عو -  14

 14342برلم       21191111، تارٌخ :  9811  2119/5/13سٌد دمحم سٌد احمد  تجدٌد اول  -  15

 14715برلم       21191112، تارٌخ :  9911  2119/  6/  2 -مصطفى محروس شحات احمد دمحمٌن  ج -  16

 13789برلم       21191112، تارٌخ :  9863  2119/4/13ن على الطنطاوى  تجدٌد اول مروان طارق حس -  17

 7173برلم       21191112، تارٌخ :  9951  2118/1/21مصطفى محمود ابراهٌم ابراهٌم مصطفى  تجدٌد اول  -  18

 15721برلم       21191112، تارٌخ :  9848  2119/8/5-وفاء على دمحم حسن  ج -  19

 3127برلم       21191112، تارٌخ :  9851  2116/12/24-احمد عبداللطٌؾ حسب هللا عبدالرازق  ج -  21

 16399برلم       21191112، تارٌخ :  9875  2119/9/11-عمرو فوزى محى عبد الهادى راضى  ج -  21

 11697لم   بر    21191112، تارٌخ :  9886  2118/12/18-نهً سلطان زٌدان عماره  ج -  22

    21191112، تارٌخ :  9855  2118/5/29-صالح الدٌن عبد الواحد على نصار ) مؤسسه نصار لالجهزه الكهربائٌه (  ج -  23

 9199برلم   

برلم       21191112، تارٌخ :  9868  2119/6/31-اشرؾ عبد هللا عبد الحكٌم عبد الواحد )عبد هللا للنمل والرحالت(  ج -  24

15215 

 13631برلم       21191113، تارٌخ :  9922  2119/4/5-دمحم السٌد اسماعٌل السٌد  ج -  25

 16417برلم       21191113، تارٌخ :  9923  2119/9/13-بولس موسى جٌد عطا هللا  ج -  26

 11719برلم       21191113، تارٌخ :  9931  2118/12/18-زهٌره دمحم سٌد احمد هانى  ج -  27

    21191113، تارٌخ :  9918  2116/1/18-عبد الواحد للمماوالت العمومٌة والتورٌدات  ج-دمحم سعٌد حسن عبد الواحد  -  28

 1112برلم   

 11295برلم       21191117، تارٌخ :  11118  2118/ 9/ 9 -حذٌفه ابراهٌم محمود ابراهٌم الفخرانى  ج -  29

 15718برلم       21191117، تارٌخ :  9977  2119/8/5-نادٌه مؽازى توفٌك ونس  ج -  31

 15879برلم       21191117، تارٌخ :  9953  2119/8/16-دمحم عبد المنطلب احمد عبد المنطلب  ج -  31

 15487برلم       21191117، تارٌخ :  9955  2119/7/16-خمٌس شحاته عبد الحمٌد اسماعٌل  ج -  32

 16257برلم       21191117، تارٌخ :  9969  2119/9/3-لمى عبد العزٌز دمحم خضر  جعبد العزٌز دمحم ح -  33

 13562برلم       21191117، تارٌخ :  9992  2119/4/1رفعت فاروق شحاته سولاير  تجدٌد اول  -  34

 5411برلم       21191117، تارٌخ :  9983  2117/9/5ٌوسؾ عالء الدٌن ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ الصفتً  تجدٌد اول  -  35

    21191117، تارٌخ :  9983  2117/9/5تجدٌد اول   Youssef Homesتعدٌل االسم التجارى الى / ٌوسؾ هومز  -  36

 5411برلم   

 17171برلم       21191117، تارٌخ :  9962  2119/11/27-عاٌده صٌاد مراد عبد الرحمن  ج -  37

 12165برلم       21191117، تارٌخ :  9954  2119/1/15-ابراهٌم محمود جادو عامر  ج -  38



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15385برلم       21191117، تارٌخ :  9991  2119/7/9فردوس احمد السٌد احمد  تجدٌد اول  -  39

 16911برلم       21191118، تارٌخ :  11129  2119/11/18-حمدى احمد عبدهللا على  ج -  41

 17538برلم       21191118، تارٌخ :  11149  2124/11/22سارى حتى مؤمن فؤاد دمحم بٌومى الكوهى   -  41

 13711برلم       21191118، تارٌخ :  11121  2119/4/8-احمد دمحم احمد الخطٌب  ج -  42

 12433برلم       21191118، تارٌخ :  11128  2119/2/1-مجدى على حسٌن نصٌر  ج -  43

 2391برلم       21191118، تارٌخ :  11163  2116/9/21-رمضان حامد ابراهٌم صالح  ج -  44

 16983برلم       21191118، تارٌخ :  11123  2119/11/22-مجدى دمحم البكرى العزب  ج -  45

برلم       21191118، تارٌخ :  11178  2118/3/25احمد عبد المنعم دمحم شتا ) صٌدلٌه د/ احمد شتا (  تجدٌد اول  -  46

8218 

 8218برلم       21191118، تارٌخ :  11178  2118/3/25ال ٌوجد  تجدٌد اول  -  47

 4313برلم       21191118، تارٌخ :  11134  2117/5/21-دمحم فوزى حماد ابراهٌم  ج -  48

 13376برلم       21191118، تارٌخ :  11165  2119/3/22-فوزى امٌن دمحم احمد  ج -  49

 8571برلم       21191118، تارٌخ :  11138  2118/4/17-اوضروس جوهر  جرؤؾ فؤاد ت -  51

 6967برلم       21191118، تارٌخ :  11124  2117/12/31-شكرٌه رمضان عبد هللا بخٌت  ج -  51

 412برلم       21191119، تارٌخ :  11184  2115/ 11/ 12 -عمر محمود خلٌفة همام  ج -  52

، تارٌخ :  11122  2119/9/27-عرفه العمال الدٌكور والمماوالت العامه  ج - على عرفه الرشٌدى عبد الفتاح دمحم -  53

 16644برلم       21191119

، تارٌخ :  11122  2119/9/27-عرفه لتجاره اعمال الدٌكور و استٌرادها  ج -عبد الفتاح دمحم على عرفه الرشٌدى  -  54

 16644برلم       21191119

 11223برلم       21191119، تارٌخ :  11112  2118/11/18-صطفى مصطفى عبد التواب احمد  جم -  55

 7427برلم       21191119، تارٌخ :  11186  2118/2/5-بشٌر دمحم عبد الفتاح شرشره  ج -  56

، تارٌخ :  11181  2119/9/15/-تم تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم خلؾ هللا السنوسى عثمان ) السنوسى للرحالت(  ج -  57

 16468برلم       21191119

    21191119، تارٌخ :  11181  2119/9/15/-دمحم خلؾ هللا السنوسى عثمان ) مؤسسه السنوسى للمماوالت العامه (  ج -  58

 16468برلم   

 14513برلم       21191119، تارٌخ :  11181  2119/5/21-سناء صابر مشابط بٌومى  ج -  59

 7187برلم       21191119، تارٌخ :  11124  2118/1/13-رجب عطٌه على متولى  ج -  61

 8797برلم       21191111، تارٌخ :  11138  2118/5/7-دمحم سعٌد عبده عبد المادر  ج -  61

 16643برلم       21191111، تارٌخ :  11133  2119/9/27-مٌنا فوزى مترى ابراهٌم  ج -  62



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14955برلم       21191113، تارٌخ :  11184  2119/6/16-رولٌه عبد هللا مرسى صمر  ج -  63

 12144برلم       21191113، تارٌخ :  11219  2119/1/7-احمد عادل عبد العزٌز محجوب  ج -  64

 9556برلم       21191113 ، تارٌخ : 11194  2118/6/22-حسام دمحم ابو الٌزٌد الربٌعى )الربٌعى لتصنٌع المالبس(  ج -  65

 13256برلم       21191113، تارٌخ :  11221  2119/3/16-اٌمن مصطفى دمحم احمد عباس  ج -  66

 5757برلم       21191113، تارٌخ :  11218  2117/11/3-مورٌس رضا زكى ؼالى ابراهٌم  ج -  67

 9223برلم       21191113رٌخ : ، تا 11173  2118/6/1-دمحم احمد دمحم ابراهٌم سالم  ج -  68

 11717برلم       21191113، تارٌخ :  11212  2118/  12/  18 -خالد السٌد دمحم الحمامً  ج  -  69

  2119/11/11-خمٌس عبد السالم عوض الفخرانى  ج-تعدٌل االسم التجارى الى/الفخرانى الستٌراد وتجاره السٌارات -  71

 16813برلم       21191113، تارٌخ :  11211

 11941برلم       21191113، تارٌخ :  11225  2118/11/31-عاصم دمحم عبدالعزٌز تسن  ج -  71

 16813برلم       21191113، تارٌخ :  11211  2119/11/11-خمٌس عبد السالم عوض الفخرانى  ج -  72

 9573برلم       21191113، تارٌخ :  11252  2118/6/23ٌحى رمضان على عٌاد  تجدٌد اول  -  73

 3761برلم       21191113، تارٌخ :  11192  2117/3/27-صبرى عبدالحمٌد السٌد  ج -  74

 14955برلم       21191113، تارٌخ :  11183  2119/6/16 -رولٌه عبد هللا مرسى صمر  ج -  75

 3279برلم       21191113، تارٌخ :  11174  2117/2/1-دمحم روٌعى حسٌب على  ج -  76

 17411برلم       21191113، تارٌخ :  11179  2119/11/15محمود عدنان دمحم احمد  تجدٌد اول  -  77

 16768  برلم     21191113، تارٌخ :  11212  2119/11/7-مصطفى عبد العزٌز عسكر على مصطفى  ج -  78

 15165برلم       21191114، تارٌخ :  11248  2119/6/28-بدر لالستٌراد و التصدٌر  ج -ماهر احمد سعد عامر بدر  -  79

 13315برلم       21191114، تارٌخ :  11244  2119/3/18-عبد الرحمن دمحم السٌد عثمان  ج -  81

 14216برلم       21191114، تارٌخ :  11241  2119/5/6-سمٌه عزت عبد الجابر دمحم  ج -  81

 11881برلم       21191114، تارٌخ :  11234  2118/12/29-دمحم عبد الفتاح عبد العال امام  ج -  82

 14753برلم       21191114، تارٌخ :  11271  2119/6/4-ممدوح عبد الحفٌظ على سلٌم  ج -  83

 8159برلم       21191114، تارٌخ :  11281  2118/3/17-مصطفى دمحم محمود زكى  ج -  84

 7944برلم       21191115، تارٌخ :  11321  2118/3/11-اكرامى عباس دمحم دمحم لناوى  ج -  85

 4471برلم       21191115، تارٌخ :  11311  2117/6/5-فاطمه عبد العزٌز دمحم بخٌت  ج -  86

 16882برلم       21191115، تارٌخ :  11338  2119/11/15-عبد هللا جمعه عبد السٌد عبد النبى  ج -  87

 5995برلم       21191115، تارٌخ :  11292  2117/11/21-ملن احمد ضٌاء الدٌن دمحم وجٌه  ج -  88

 9272برلم       21191115، تارٌخ :  11319  2118/6/3دمحم فاضل دمحم علً  تجدٌد اول  -  89



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 17374برلم       21191115، تارٌخ :  11293  2119/11/12-)ابو حمٌدو لتجاره السٌارات(  جدمحم احمد على حمٌدو -  91

    21191115، تارٌخ :  11328  2119/11/25 -ج  -احمد على للمماوالت-احمد على صبحى عبد المطلب مصطفى -  91

 17618برلم   

 14228برلم       21191115، تارٌخ :  11298  2119/5/7-عادل ؼطاس شاكر جاد  ج -  92

 11171برلم       21191115، تارٌخ :  11296  2118/8/31-الراوى للرحالت  ج-دمحم عبد الراضى راوى ابراهٌم -  93

 12798برلم       21191115، تارٌخ :  11325  2119/2/19-عوض شلٌته شرٌؾ شامخ  ج -  94

 11397برلم       21191115، تارٌخ :  11341  2118/12/1-شرٌؾ جمعه عبد النبً مرسً بدر  ج -  95

 8385برلم       21191115، تارٌخ :  11327  2118/4/7-دمحم ٌوسؾ هاشم ٌوسؾ  ج -  96

 4751برلم       21191115، تارٌخ :  11317  2117/7/4-احمد شعبان عبد العظٌم على  ج -  97

 15211برلم       21191116، تارٌخ :  11357  2119/6/31-عزت دمحم عبد العال عبد الكرٌم  ج -  98

 11855برلم       21191116، تارٌخ :  11366  2119/11/26-دمحم خمٌس عبدالعزٌز عثمان  ج -  99

 14249برلم       21191116، تارٌخ :  11351  2119/5/11-رضوى على محمود مهران  ج -  111

 12249برلم       21191116، تارٌخ :  11355  2119/1/21-فتحٌه عبد المعطى على الملٌجى  ج -  111

 13551برلم       21191116، تارٌخ :  11367  2119/3/31-وائل عٌد احمد السٌد ) ورشه االسطى / وائل (  ج -  112

برلم       21191116، تارٌخ :  11397  2118/12/23-بدر دمحم دمحم البدرى عبد المجٌد ) بدر تال العمال االلومٌتال (  ج -  113

11786 

 11855برلم       21191116، تارٌخ :  11365  2118/12/28-دمحم خمٌس عبدالعزٌز عثمان  ج -  114

 16677برلم       21191117، تارٌخ :  11414  2119/9/28-ٌاسر دمحم انور تمام  ج -  115

 4513برلم       21191117، تارٌخ :  11417  2117/6/11-دمحم على على ابو العطا  ج -  116

 15263برلم       21191117، تارٌخ :  11427  2119/7/2-نورا جورجٌوس سعٌد دوس  ج -  117

 13174برلم       21191117، تارٌخ :  11431  2119/3/11عمرو احمد ابراهٌم الشامى  تجدٌد اول  -  118

 1915برلم       21191117، تارٌخ :  11432  2116/7/3مصطفى احمد مصطفى دروٌش المصرى  تجدٌد اول  -  119

 16481برلم       21191121، تارٌخ :  11459  2119/9/16دمحم عبد المادر دمحم محمود  تجدٌد اول  -  111

برلم       21191121، تارٌخ :  11487  2119/1/4-ادن (  جاٌمن احمد لدرى داود ) مصنع اٌمن لدرى لتشؽٌل المع -  111

11996 

 15359برلم       21191121، تارٌخ :  11493  2119/7/8عماد بدر عطٌه بدر  تجدٌد اول  -  112

 16784برلم       21191121، تارٌخ :  11485  2119/11/8سامى دمحم دمحم احمد  تجدٌد اول  -  113

 11231برلم       21191121، تارٌخ :  11468  2118/11/18ابراهٌم علً  تجدٌد اول  علً دمحم سٌد -  114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       21191121، تارٌخ :  11461  2119/2/5عثمان محمود عثمان شمس الدٌن )اسمان عثمان(  تجدٌد اول  -  115

12535 

 14157برلم       21191121، تارٌخ :  11457  2119/5/5احمد زؼلول دمحم على  تجدٌد اول  -  116

 16845برلم       21191121، تارٌخ :  11499  2119/  11/  13 -احمد عابدٌن عبد الرحمن دمحم  ج  -  117

 9317برلم       21191121، تارٌخ :  11455  2118/6/5-حسن دمحم عبد الرحمن على حسن  ج -  118

 11611برلم       21191121، تارٌخ :  11484  2118/12/14دمحم السٌد دمحم دمحم نجم  تجدٌد اول  -  119

 12789برلم       21191121، تارٌخ :  11469  2119/2/18عاطؾ ابراهٌم جمعه على طاحون  تجدٌد اول  -  121

 2591برلم       21191121، تارٌخ :  11456  2116/11/17دمحم عبد الفتاح عبد السالم احمد بدوى  تجدٌد اول  -  121

 7126برلم       21191121، تارٌخ :  11557  2118/1/15-صابر عطٌه صابر عطٌه  ج -  122

 11148برلم       21191121، تارٌخ :  11564  2118/8/21-حاتم دمحم السٌد احمد  ج -  123

 15752برلم       21191121، تارٌخ :  11527  2119/18/19 -مصطفى دمحم مختار شعبان شحاته  ج -  124

 16892برلم       21191121، تارٌخ :  11559  2119/11/18-ساره مرزوق احمد دمحم صفار  ج -  125

 16717برلم       21191121، تارٌخ :  11563  2119/9/29-دمحم احمد ابراهٌم ؼنٌم  ج -  126

برلم       21191121تارٌخ : ،  11522  2118/2/2-سعٌد ماهر عبدالعظٌم احمد  ج-الماهر لعموم االستٌراد والتصدٌر  -  127

7371 

 12524برلم       21191122، تارٌخ :  11599  2119/2/5-فرج شعبان فرج دمحم خلٌل  ج -  128

 16618برلم       21191122، تارٌخ :  11617  2119/9/23-فتحى رجب فتحى محمود  ج -  129

 16579برلم       21191122، تارٌخ :  11614  2119/9/22-على الدٌن طارق على الدٌن عبد المادر  ج -  131

 13177برلم       21191122، تارٌخ :  11591  2119/3/11-عصمت رفعت دمحم علً  ج -  131

 17251برلم       21191123، تارٌخ :  11678  2119/11/5-سٌرجو سلٌمان عزٌز اسعد  ج -  132

 11113برلم       21191123، تارٌخ :  11677  2118/8/17-نصر الدٌن حسن عبدالحمٌد طلبه  ج -  133

 7919برلم       21191123، تارٌخ :  11685  2118/3/9احمد دمحم بٌومى محمود لندٌل  تجدٌد اول  -  134

 12519برلم       21191123، تارٌخ :  11652  2119/2/4-الشامٌه عمر عمار عمر  ج -  135

 14327برلم       21191123، تارٌخ :  11645  2119/5/12-دمحم مصطفى عبد اللطٌؾ السٌد  ج -  136

 12174برلم       21191123، تارٌخ :  11681  2119/1/15-ناهد دمحم امبارن اٌمام  ج -  137

 15454 برلم      21191123، تارٌخ :  11638  2119/7/14-ٌاسر صبحى دمحم دمحم مبارن  ج -  138

 9113برلم       21191123، تارٌخ :  11686  2118/5/25دمحم فتحى دمحم دمحم مصطفى  تجدٌد اول  -  139

 11361برلم       21191123، تارٌخ :  11644  2118/11/27-اسامه فوزى للدس شنوده  ج -  141



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2514برلم       21191123، تارٌخ :  11648  2116/11/9-مٌنا عٌد سعٌد عبدالمالن ) عٌد للساعات و الهداٌا (  ج -  141

 16471برلم       21191123، تارٌخ :  11663  2119/9/16-دمحم عبد العاطى دمحم حسن  ج -  142

 17243برلم       21191123، تارٌخ :  11647  2119/11/5-دمحم عباس عبد الممصود كوان  ج -  143

    21191123، تارٌخ :  11647  2119/11/5-تب )دمحم عباس عبد الممصود كوان(  جتم تعدٌل االسم التجارى الى / مك -  144

 17243برلم   

 17853برلم       21191124، تارٌخ :  11718  2119/12/9-رومانى دانٌال رستن عبده  ج -  145

 5215برلم       21191124، تارٌخ :  11716  2117/9/1دمحم فؤاد حمدي احمد  تجدٌد اول  -  146

 16135برلم       21191124، تارٌخ :  11719  2119/8/23-احمد حسن احمد احمد حسن  ج -  147

 5554برلم       21191127، تارٌخ :  1181  2117/  9/  24 -رمضان دمحم محجوب ٌادم  ج  -  148

 6121برلم       21191127، تارٌخ :  11768  2117/11/3-السٌد فوزي عبده حسن  ج -  149

 13865برلم       21191127، تارٌخ :  11774  2119/4/16اسماء عمل محمود عرٌبه  تجدٌد اول  -  151

 4347برلم       21191127، تارٌخ :  11795  2117/5/27-دمحم عصمان عبد اللطٌؾ مهران  ج -  151

 16218برلم       21191127 ، تارٌخ : 11817  2119/9/2حسام الدٌن دمحم خلٌل ابراهٌم  تجدٌد اول  -  152

 5111برلم       21191127، تارٌخ :  11747  2117/8/14-نجاح دمحم دمحم على  ج -  153

 17624برلم       21191127، تارٌخ :  11755  2119/11/29-ابراهٌم طه دمحم حسن خلوصى  ج -  154

 11792برلم       21191128، تارٌخ :  11878والء دمحم احمد الهلباوى  تجدٌد اول   -  155

 2973برلم       21191128، تارٌخ :  11853  2116/  12/  14 -اسامه امٌن متولى عبد هللا  ج -  156

 11138برلم       21191128، تارٌخ :  11813  2118/11/19 -اسامه سامً منصور ٌوسؾ  ج -  157

 15877برلم       21191128، تارٌخ :  11836  2119/8/16محمود عوض بخٌت فرج  تجدٌد اول  -  158

 4961برلم       21191128، تارٌخ :  11825  2117/17/31 -فوزٌة احمد حسن سٌد احمد  ج -  159

 5254برلم       21191128، تارٌخ :  11879  2117/9/3صبحى سعد ابراهٌم سعد  تجدٌد اول  -  161

 8324برلم       21191128، تارٌخ :  11857  2118/  4 / 2 -محسن عبد الؽنى عبد المحسن دمحم  ج -  161

 17588برلم       21191128، تارٌخ :  11818  2119/11/24 -دمحم جابر احمد مصطفى  ج -  162

 16968برلم       21191128، تارٌخ :  11812  2119/11/21 -هشام دمحم فؤاد مصطفى حتحوت  ج -  163

 4624برلم       21191129، تارٌخ :  11889  2117/  6/  23 -جٌهان رشاد احمد عبد العزٌز  ج  -  164

 17762برلم       21191129، تارٌخ :  11891  2119/12/16 -دمحم احمد دمحم ابراهٌم  ج -  165

 11714برلم       21191129، تارٌخ :  11924  2118/12/18على عبد الحمٌد دمحم فرؼلى  تجدٌد اول  -  166



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، تارٌخ :  11932  2119/3/29-عمرو دمحم خلؾ احمد )عمرو للمماوالت العمومٌه و اداره حمامات السباحه (  ج -  167

 13514برلم       21191131

 1116برلم       21191131، تارٌخ :  11943  2116/2/19-اسالم عبدالرحمن دمحم على  ج -  168

 17121برلم       21191131، تارٌخ :  11951  2119/11/29-د الحمٌد محمود الوشاحى  جرشا حسن عب -  169

 14344برلم       21191131، تارٌخ :  11931  2119/5/13-دمحم ممدوح عبد التواب حنفى  ج -  171

، تارٌخ :  11941  2119/8/2الٌمنى دمحم نور الدٌن الٌمنى ) مكتب الٌمنى لتمدٌم الخدمات الحكومٌه (  تجدٌد اول  -  171

 15656برلم       21191131

،  11981  2119/2/12-مصطفً طه دمحم البدرى  ج -تم تعدٌل االسم التجارى الى / مكتب البدرى للمماوالت العمومٌه  -  172

 12651برلم       21191131تارٌخ : 

 12651برلم       21191131، تارٌخ :  11981  2119/2/12-مصطفً طه دمحم البدري  ج -  173

 2941برلم       21191131، تارٌخ :  11994  2116/12/12-ماهر مصطفى دمحم رمضان  ج -  174

 13516برلم       21191131، تارٌخ :  11113  2119/3/29رٌهام فاروق حسن السٌد بندق  تجدٌد اول  -  175

 6672برلم       21191131تارٌخ : ،  11114  2117/12/9-سومٌه دمحم محمود الٌمنى  ج -  176

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 16297برلم       21191112، تارٌخ :  9864  2119/9/7-دمحم حسنً للوجستٌات )دمحم حسنً وشركاه(  ج -  1

 16293برلم       21191117ارٌخ : ، ت 9988  2119/9/6هانً الدلاق وشركاه  تجدٌد اول  -  2

 14661برلم       21191117، تارٌخ :  9974  2119/5/31-ارمان عزٌز ارمانٌوس تادرس و شرٌكه  ج -  3

 16751برلم       21191119، تارٌخ :  11194  2119/11/1-دمحم شعبان وشركاه  ج -  4

 16751برلم       21191119، تارٌخ :  11194  2119/11/1-دمحم شعبان وشركاه  ج -  5

 12545برلم       21191119، تارٌخ :  11191  2119/2/8-علً دمحم دمحم سٌد احمد الزعٌطً وشركاه  ج -  6

 12545برلم       21191119، تارٌخ :  11191  2119/2/8-على دمحم دمحم سٌد احمد الزعٌطى و شركاه  ج -  7

 12545برلم       21191119رٌخ : ، تا 11191  2119/2/8-ال ٌوجد  ج -  8

، تارٌخ :  11187  2119/12/27-ج  FRIENDS MARINفرٌندز مارٌن  -دمحم حسن شحات وشرٌكه ؼرٌب سعٌد الراوى -  9

 18132برلم       21191119

    21191111، تارٌخ :  11153  2117/2/14-وحٌد سعد حسٌن وشرٌكه  ج-شركه الشروق لخدمات التصدٌر واالستٌراد  -  11

 3382برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

-حلمى توفٌك وشرٌكه(  ج-تعدل االسم التجارى للشركه الى )شركه الشروق لخدمات التصدٌر واالستٌراد باالسكندرٌه  -  11

 3382برلم       21191111، تارٌخ :  11153  2117/2/14

    21191113، تارٌخ :  11187  2119/7/15سمر عبد النبى دمحم صادق و شرٌكها لالستٌراد و التصدٌر  تجدٌد اول  -  12

 15472برلم   

سمر عبد النبى دمحم صادق وشرٌكها الستئجار واداره الشواطئ والكافٌترٌات  تجدٌد اول -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  13

 15472برلم       21191113تارٌخ :  ، 11187  2119/7/15

تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى /سمر عبد النبى دمحم صادق و شرٌكها لالستٌراد و التصدٌر واستئجار وادارة الشواطئ  -  14

 15472برلم       21191113، تارٌخ :  11187  2119/7/15والكافتٌرٌات  تجدٌد اول 

شركه الى/سمر عبد النبى دمحم صادق وشرٌكها الداره واستؽالل االماكن المجهزه )شواطى تعدٌل االسم التجارى لل -  15

 15472برلم       21191113، تارٌخ :  11187  2119/7/15وكافٌترٌات وجراجات(  تجدٌد اول 

 11911برلم       21191113، تارٌخ :  11171  2118/12/29-عالء الدٌن محمود فرؼلً وشركاه  ج -  16

 11459برلم       21191113، تارٌخ :  11171  2118/12/4-دمحم محمود محمود عٌاد وشركاه  ج -  17

برلم       21191114، تارٌخ :  11253  2122/4/26ابو العدل لالستٌراد والتصدٌر على ابراهٌم وشرٌكه  تجدٌد اول  -  18

4146 

،  11253  2122/4/26و التصدٌر على ابراهٌم على و شركاه  تجدٌد اول  تم تعدٌل اسم الشركة الى / ابو العدل لالستٌراد -  19

 4146برلم       21191114تارٌخ : 

 3975برلم       21191114، تارٌخ :  11235  2117/4/18-محمود عبد اللطٌؾ البدرى و شرٌكه  ج -  21

    21191115، تارٌخ :  11344  2118/  5/  21 -ج اسالم كورانى عاشور حسام الدٌن   -دمحم شعبان عبد الحافظ ممبول  -  21

 9133برلم   

    21191115، تارٌخ :  11344  2118/  5/  21 -اسالم كورانى عاشور حسام الدٌن  ج  -دمحم شعبان عبد الحافظ ممبول  -  22

 9133برلم   

 11292برلم       21191117تارٌخ : ،  11422  2118/9/8حبشً السٌد ابراهٌم عبد الؽنً وشرٌكه  تجدٌد اول  -  23

 12191برلم       21191121، تارٌخ :  11463  2119/1/18عبد المنعم دمحم عبد الموي وشركاه  تجدٌد اول  -  24

 12129برلم       21191121، تارٌخ :  11553  2119/1/5-ال ٌوجد  ج -  25

برلم       21191121، تارٌخ :  11553  2119/1/5-لمادر  جفرج جمعه عبد المادر و شرٌكه شرٌؾ فرج جمعه عبد ا -  26

12129 

برلم       21191121، تارٌخ :  11554  2119/1/5-فرج جمعه عبد المادر و شرٌكه شرٌؾ فرج جمعه عبد المادر  ج -  27

12129 

 14933برلم       21191122، تارٌخ :  11594  2119/6/15دمحم فوزى احمد عوض الباز و شرٌكته  تجدٌد اول  -  28

 14243برلم       21191122، تارٌخ :  11581  2119/5/11-ٌوسؾ ابراهٌم ٌوسؾ دمحم و شرٌكه  ج -  29
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