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

 لٌود أفراد    

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 

عن اٌجار  79352برلم  23191333، لٌد فى  333330333اٌهاب فاضل ابراهٌم زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 -بجوار الشٌشٌنً  -ش المرٌوطٌة الرئٌسً  19سٌارات ، بجهة : 

عن اٌجار  79352برلم  23191333، لٌد فى  333330333اٌهاب فاضل ابراهٌم زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 -العمرانٌة  -ش ابو ضٌاء من محى الدٌن علً العروبة  1سٌارات ، بجهة : 

عن صٌانه اجهزة  79743برلم  23191328، لٌد فى  533330333دمحم سمٌر احمد عبدالموى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 فٌصل-عمارات سعودى الملٌن فٌصل 166منزلٌه ، بجهة : 

عن ورشة  78991برلم  23191331، لٌد فى  1333330333احمد عبدالنعٌم ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 امبابه-ارض الجمعٌه -الجٌش -ش عبٌد همام  12نجارة ، بجهة : 

عن متعهد نمل  79279برلم  23191313، لٌد فى  133330333كامل منٌر محمود كامل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 كرداسة -كفر حكٌم شٌخ البلد عمر المختار  134عمال ) داخل ج . م . ع ( ، بجهة : 

عن مكتب تاجٌر  79297برلم  23191314، لٌد فى  133330333التهامً لتاجٌر السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 بابهام -ش الطٌار فكري زهران  117سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن بٌع و تجاره و  79753برلم  23191328، لٌد فى  533330333رشاد دمحم الحسنً رشاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

 الكوم االحمر -تورٌد الكاوتش و بطارٌات سٌارات ، بجهة : الطرٌك العمومً 

عن تورٌدات عمومٌه  79333برلم  23191314، لٌد فى  1333330333هشام حسٌن دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

)فٌما عدا الكمبٌوتر و مستلزماته و مواد الدعاٌه و االعالن ( و مماوالت عمومٌه ومتخصصه مع جهات ملزمه بالخصم تحت 

 الهرم -د ش الثوره المعدنٌه هضبه االهرام  4حساب الضرٌبه ، بجهة : 

عن مكتب نمل عمال  79516برلم  23191321، لٌد فى  533330333س ماله ،  اسالم دمحم ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأ -  9

 اكتوبر سالٌه مكى 6حاره النصر من ش  1ورحالت داخلٌه دون السٌاحة ، بجهة : 

عن ضبط زواٌا  79559برلم  23191322، لٌد فى  533330333فادى جندى فهمى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 الهرم-المنطمة أ هضبة االهرام  5أ شارع 333وبطارٌات وزٌوت سٌارات ، بجهة : وبٌع اطارات 

عن مخبز  79665برلم  23191324، لٌد فى  53330333دمحم عبد الهادى دمحم عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 المعتمدٌة -ش عبد السالم طلبه  2بلدى ، بجهة : 

عن تجارة االلمشة  79644برلم  23191324، لٌد فى  533330333، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سامى السٌد على   -  12

 عمرانٌة ؼربٌة -ش مدٌنة نصر من ش الثالثٌنى  28والمفروشات ، بجهة : 

عن ورشة  79653برلم  23191324، لٌد فى  1333330333جاكلٌن بدٌع فاوى مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 وراق العرب -ش دسولى من ش النٌل  3) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : مالبس 

عن عطاره ، بجهة  79674برلم  23191327، لٌد فى  123330333خالد السٌد عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 العمرانٌه -ش العٌد  4: 

عن مكتب  79679برلم  23191327، لٌد فى  533330333،  اسالم دمحم عزمً دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  15

 امبابه -المنٌره  -طرٌك بشتٌل  -ش الصداله  37تورٌدات عمومٌه )دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

عن استٌراد )  79335برلم  23191332، لٌد فى  5333330333رجب فتحى سلٌمان حجاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

ش احمد الزٌات الدور  2( ةتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة :  19و  6من المجموعة  36 فٌما عدا الفمرة

 الدلى -االول 

عن بٌع تكٌٌفات  79148برلم  23191338، لٌد فى  233330333خالد لطفً صبحً عزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 -بوالق الدكرور  -العشرٌن  ش االربعٌن من ش 1واجهزة كهربائٌة ، بجهة : 

عن ورشة تصنٌع  79149برلم  23191338، لٌد فى  533330333صباح جمعة حامد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 -كرداسة  -صفط اللبن  -ارابٌسن ، بجهة : ش صباح جمعه حامد 

عن بٌع منظفات  79167برلم  23191339، لٌد فى  13333.000دمحم عبد السالم لاسم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 كرداسه -صناعٌه ، بجهة : ش دمحم عبد هللا الطٌار جٌزه 

عن خدمات محمول  79194برلم  23191339، لٌد فى  133330333اسالم احمد نصر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 ٌماوس -ش ترعه بشتٌل بعد جامع فلفل بشتٌل  1، بجهة : 

عن تدوٌر و  79183برلم  23191339، لٌد فى  1333330333ٌوسؾ خلٌل رشدي عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

تحضٌر و تصنٌع و تجاره حبٌبات البالستٌن )البولً اٌتلٌن و البولً بروٌلٌن البً بً سً( ، بجهة : ترعه المنصورٌه امام مصنع 

 شبرامنت -البصل بجوار فٌال احمد منصور 

عن ورشة  79321برلم  23191315، لٌد فى  133330333محمود حامد محمود حمدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 الهرم-ش االزهر من اللبٌنى 13نجارة ، بجهة : 

عن تجارة وتورٌد  79324برلم  23191315، لٌد فى  2333330333حسن احمد ربٌع مٌهوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 العمرانٌه-جمٌع اتواع المخلفات والحدٌد ، بجهة : ش االخالص بجوار نفك مصر للطٌران بجوار مسجد المنى 

عن مصنع مالبس  79343برلم  23191315، لٌد فى  1333330333،  اسامه ناجح فتحى للٌنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  24

 ش البنان من ش الجٌش الوراق5جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مكتب متعهد نمل  79351برلم  23191333، لٌد فى  13330333احمد صابر امٌن مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 مركز الجٌزة-شبرامنت مركز ابوالنمرس -ة ، بجهة : ش عرب سراب عمال  ورحالت داخلٌه دون السٌاح

عن مكتب  79363برلم  23191333، لٌد فى  2333330333خالد حسن عبدالراضى عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 امبابه-نصر نصار امتداد الوحده -ش السٌد جابر7مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن  79372برلم  23191333، لٌد فى  533330333ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعٌده السٌد مصطفى  -  27

 بوالق الدكرور-ش صفطاللبن من ش التحرٌر 23سوبرماركت ، بجهة : 

عن مكتب استٌراد  79249برلم  23191313، لٌد فى  5333330333احمد سٌد حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

-المرٌوطٌة -برج االبٌض شمة بالدور التاسع -ش الٌوسؾ 1، بجهة :  19والمجموعه  6من المجموعه  36ا الفمرةوتصدٌر فٌما عد

 الهرم-فٌصل 

عن بٌع وتوزٌع  79257برلم  23191313، لٌد فى  253330333شٌماء شكرى عٌد عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

 الوراق-جزٌرة دمحم -وار محطة المٌاه مواد ؼذائٌة ، بجهة : جزٌرة الشعٌر بج

عن مكتب متعهد نمل  79736برلم  23191328، لٌد فى  23330333ولٌد طارق بٌومى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 ش االمام على من ش دمحم مبرون بشتٌل اوسٌم9عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن مكتب  79752برلم  23191328، لٌد فى  5333330333أس ماله ،  مصطفى ابراهٌم عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، ر -  31

 مركز الجٌزة-ش الحارونى ابوالنمرس 11تورٌدات ومماوالت عامه دون الكمبٌوتر ، بجهة : 
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عن صٌدلٌه ، بجهة :  79287برلم  23191314، لٌد فى  1333330333عمر دمحم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 الهرم -عبان شلبً الطالبٌه ش ش 17

عن ورشه تشؽٌل  79283برلم  23191314، لٌد فى  533330333دمحم سعٌد سٌد عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 الوارق -ش احمد االزهري من ش خالد بن الولٌد مدٌنه السادت  13معادن ، بجهة : 

عن محل بماله ، بجهة  79338برلم  23191314، لٌد فى  53330333ماله ،  احمد صفا دمحم مرداش  ، تاجر فرد ، رأس  -  34

 العجوزه -ٌولٌو ارض اللواء 26ش المدٌنه المنوره ٌمٌن محور 6: 

عن ورشة  79529برلم  23191321، لٌد فى  1333330333سماح اشرؾ مكرم ابوالٌمٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 الوراق -ش المنطرة من ش المسبن4ى العسكرى ، بجهة : تصنٌع مالبس جاهزة دون الز

عن لطع ؼٌار  79511برلم  23191321، لٌد فى  533330333فخرى ناجى فخرى بساده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 العمرانٌه-ش الدكتور دمحم فإاد سعٌد ع غ 8تون تون ، بجهة : 

عن مصنع مالبس  79631برلم  23191324، لٌد فى  1333330333اله ،  فادى صبرى فهٌم فام  ، تاجر فرد ، رأس م -  37

 الوراق -ش احمد النجار من المومٌة العربٌة  2دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مصنع  79657برلم  23191324، لٌد فى  2533330333سامح ٌعموب للته جاد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 م اوسٌم -بشتٌل  -ش الصحابة من ش المسابن  1بائٌة ، بجهة : لتصنٌع االدوات الكهر

عن محل بٌع  79659برلم  23191332، لٌد فى  233330333نجوى مرسى احمد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 فٌصل -ش ابو ولٌد من حمد ٌس الطوابك  2مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن محل جزاره ،  79236برلم  23191313، لٌد فى  133330333جر فرد ، رأس ماله ،  اسامه جمال السٌد فتح هللا  ، تا -  43

 -بجهة : نكال م منشاه المناطر 

عن تجارة دواجن  79314برلم  23191315، لٌد فى  533330333احمد فارس احمد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 العمرانٌه-ش ابراهٌم بدٌوى من ش صبحى المحامى ع غ  5ة ، بجهة : وبٌض وتورٌد المواد الؽذائٌة والتوكٌالت التجارٌ

عن تصنٌع  79322برلم  23191315، لٌد فى  133330333دمحم محمود دمحم رضوان خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 اوسٌم-طحٌنه وتعبئة مواد ؼذائٌة ، بجهة : عزبة البهواشى خلؾ مسجد ابوعوؾ 

عن ورشة تمطٌع  79353برلم  23191315، لٌد فى  533330333شحاته السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد السٌد -  43

 بوالق الدكرور -بالستٌن ) شنط + كٌس ( ، بجهة : برج نرعة المجنونة 

تب عن مك 79338برلم  23191315، لٌد فى  53330333بطه شعبان سٌد مصطفى عفش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 اكتوبر ابوالنمرس6رحالت داخلٌه دون السٌاحة ، بجهة : ش دمحم العاجز كوبرى المالءه من ش 

 79493برلم  23191321، لٌد فى  233330333عبدالعاطى عبدالعاطى عبدالجلٌل عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 المنٌب-شارع النفك من جسر الكونٌسة 2عن صٌدلٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  79533برلم  23191321، لٌد فى  233330333باسم رشدى بطرس برسوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 العمرانٌه-شارع مستشفى الصدر 122عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  79534برلم  23191321، لٌد فى  133330333سحر صالح دمحم شعٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

 منشؤة المناطر-وردان -لٌه دون السٌاحٌه ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : شارع التفتٌش داخ

عن  79538برلم  23191321، لٌد فى  1333330333اسالم طاهر سعد احمد مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 الهرم-ش عاطؾ عوٌس اللبٌنى 13معرض موبٌلٌا ، بجهة : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

عن تورٌد واٌجار  79744برلم  23191328، لٌد فى  533330333دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رجاء حسٌن  -  49

 بوالق الدكرور-شارع النصر من ترعه زنٌن 2معدات الصوت والضوء ومستلزمات الدى جى ، بجهة : 

عن ورشة مالبس  79741برلم  23191328، لٌد فى  1333330333مٌنا فاروق فإاد ذكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 امبابه-ش نادى جكٌم ش االمام الؽزالى المنٌره الؽربٌه 22دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن لطع ؼٌار  79759برلم  23191329، لٌد فى  233330333رشا دمحم زكى عبدالسمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 فٌصل-الصفا والمروه -سٌارات ، بجهة : ش دمحم زكى 

عن  79246برلم  23191313، لٌد فى  53330333شرٌؾ محمود ابراهٌم عبدهللا مؽربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 مكتب رحالت داخلٌه دون السٌاحه ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : بنى سالمه ش الجامع مركز منشؤة المناطر

عن تورٌد  79256برلم  23191313، لٌد فى  133330333هانى دمحم دمحم دمحم ابوخضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 فٌصل-منشٌة البكارى كعبٌش الطوابك  4ش كوبرى 1:  مستلزمات فندلٌه وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة ، بجهة

عن تورٌدات عامة  79364برلم  23191316، لٌد فى  53330333حازم عواض عبده مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 -فٌصل  -كفرطهرمس  -تمسٌم العطور  11، بجهة : 

عن  79745برلم  23191328، لٌد فى  5333330333اله ،  عادل محمود دمحم نعمة هللا جعفر  ، تاجر فرد ، رأس م -  55

شارع النملً من شارع النادي  13، بجهة :  19والمجموعة  6من المجموعة  36استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة فٌما عدا الفمرة 

 بوالق الدكرور -الرٌاضً 

عن محل مالبس  78984برلم  23191331ٌد فى ، ل 533330333ناصر محمود احمد مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 الوراق-وراق الحضر -ش مسبن الزهر 15ومفروشات ، بجهة : 

عن  79258برلم  23191313، لٌد فى  133330333حمدى احمد عبدالؽنى عبدالمجٌد كشن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 ه بجوار لجنه زكاه ابوشعبان م منشاة المناطرمكتب تورٌد مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : المنصورٌ

عن شحن و  79293برلم  23191314، لٌد فى  5333330333دمحم عبد اللطٌؾ احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -ش دمحم عوٌس  15تفرٌػ ، بجهة : 

عن مطعم مؤكوالت  79542برلم  23191323، لٌد فى  753330333دمحم على محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 اوسٌم-بشتٌل البلد-دون السٌاحى ، بجهة : نصٌه ش صالح دروٌش من ترعه الزمر 

عن مكتب  13943برلم  23191321، لٌد فى  13333330333جالل دمحم سٌد عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 جد موسى اطفٌحمماوالت ، بجهة : ناحٌة مس

عن مكتب  13943برلم  23191321، لٌد فى  13333330333جالل دمحم سٌد عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 صول -مماوالت ، بجهة : له رئٌسى بالعنوان / اطفٌح 

عن تصدٌر  79555رلم ب 23191322، لٌد فى  133330333دمحم عبدالعلٌم دمحم حجازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 كرداسه-مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : شارع مدرسة االورمان 

عن مكتب تورٌدات  79643برلم  23191324، لٌد فى  133330333سمٌر عمر على شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 ناهٌا كرداسة -ش الشحاتٌة  13عمومٌة ، بجهة : 

عن ورشة  79338برلم  23191332، لٌد فى  1333330333منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مٌنا اشرؾ فوزى -  64

 ش ابو عبٌدة بن الجراح ارض الجمعٌة 33تصنٌع مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن محل  79146برلم  23191338، لٌد فى  533330333عالء صبحً عبد السالم المزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 -اوسٌم  -بشتٌل  -ش الجمعٌة الزراعٌة ناصٌة ش الجهاد  1ٌرامٌن ، بجهة : بٌع س



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشه مالبس جاهزه و  79165برلم  23191339، لٌد فى  133330333شرٌؾ عادل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 كرداسه -تصدٌر مالبس جاهزه ، بجهة : ش علً سالمه من الرشاح 

عن توزٌع  79323برلم  23191315، لٌد فى  53330333انور عبدالسمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هوٌدا اسماعٌل  -  67

 العشرٌن فٌصل-ش طابا من ش العطار 13وتورٌد ادخنه ، بجهة : 

 عن صٌدلٌه ، 79325برلم  23191315، لٌد فى  533330333مصطفى زٌن العابدٌن دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 الطوابك فٌصل-االربعٌن -شارع ممدوح مصطفى 1بجهة : 

عن محل سمن ،  79355برلم  23191315، لٌد فى  53330333عازه عبد المجٌد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 المنٌب -ش السمن سالٌة مكى  59بجهة : 

عن تجارة لحوم  79334برلم  23191315، لٌد فى  133330333عماد حمدى دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 ش فهمى من ش خوفو 8مجمدة ، بجهة : 

عن  79327برلم  23191315، لٌد فى  533330333ٌحى ابوالعنٌن ابراهٌم ابوالعنٌن النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 بوالق الدكرور-ش الجامع الجدٌد 23مماوالت وتشطٌبات ، بجهة : 

عن تجارة ادوات  79488برلم  23191323، لٌد فى  533330333ٌاسر عبدالعظٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 ش التوفٌك خلؾ مساكن البراجٌل اوسٌم 5صحٌه ، بجهة : 

اوالت عن مم 79531برلم  23191321، لٌد فى  5333330333احمد سامى دمحم خلٌفه عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 بوالق الدكرور-ش على ابن ابى طالب ترعه المجنونه 2وتورٌدات عمومٌة) فٌما عدا الكمبٌوتر ( ، بجهة : 

عن  79354برلم  23191333، لٌد فى  133330333ابراهٌم عاصم دمحم كمال عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 العمرانٌه-شارع مكه  ش عبدالصمد من1تورٌدات لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  79245برلم  23191313، لٌد فى  133330333دمحم امٌن سعد خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 داخلٌه دون السٌاحة ، بجهة : الرهاوى منشؤة المناطر

عن بمالة تموٌنٌة ،  79754لم بر 23191329، لٌد فى  13330333اٌمن فاروق رجب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 منٌل شٌحه -ش طراد النٌل  13بجهة : 

عن  79336برلم  23191331، لٌد فى  533330333هشام معوض دسولى عبد العظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 ح ابو الروس ش المحطة امبابة 21التورٌدات العمومٌة ، بجهة : 

عن تورٌد المواد  79278برلم  23191313، لٌد فى  133330333، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اٌه عالء الدٌن عبد الرحمن   -  78

 العجوزة-الؽذائٌة والتصدٌر ، بجهة : ش عبده خطاب ارض اللواء 

عن ممله ، بجهة  79275برلم  23191313، لٌد فى  133330333احمد محب رمضان فرؼلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 ة لبل الدائرى الطوابك: ش المنشٌ

عن مكتب  79295برلم  23191314، لٌد فى  533330333هانً فخري وهبه ابرام مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 كرداسه -نمل عمال و نمل طالب المدارس الخاصه ، بجهة : ش رشاح عبد هللا 

عن تورٌدات  79335برلم  23191314، لٌد فى  123330333هانً ؼالً تادرس سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 فٌصل -ش فتحً عبد الحمٌد من ش المنشٌه الجدٌده  47عمومٌه دون الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن مماوالت  79522برلم  23191321، لٌد فى  5333330333احمد حنفى عبده فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ش مدرسة االهرام نصر الدٌن الهرم5عمومٌة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

عن استٌراد  79549برلم  23191322، لٌد فى  5333330333رامى رفٌك جرجس انطوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 مارس المرٌوطٌة فٌصل 26عمارات  1( ، بجهة : 19والمجموعه 6من المجموعه 36وتصدٌر)فٌما عدا الفمرة

عن تورٌد  79556برلم  23191322، لٌد فى  133330333هشام دمحم عبدالمادر على سبل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 كرداسه-المنسوجات ، بجهة : شارع باتا 

عن  79649برلم  23191324، لٌد فى  1333330333ٌوسؾ سمٌر خلٌفه مصائٌل مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 الوراق -جزٌرة دمحم  -ش سامى شلبى  23مصنع مالبس ، بجهة : 

عن تصنٌع  79651برلم  23191324، لٌد فى  133330333مجدى على ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 المنٌب --المنظفات ، بجهة : ش السماح من ش المدرسة 

عن مكتب نمل عمال  79667برلم  23191324، لٌد فى  123330333ر فرد ، رأس ماله ،  هانى مهنى امام سالمة  ، تاج -  87

 البراجٌل -) داخل ج . م . ع ( ، بجهة : ش مهنى شرؾ من ش سالم بٌومى 

عن مماوالت  79652برلم  23191324، لٌد فى  1333330333ولٌم نصرى سعٌد ؼطاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 العمرانٌة -ش اوالد سمعان من الدكتور دمحم فإاد سعٌد  13ٌبات ، بجهة : عمومٌة وتشط

عن تورٌد مالبس  79329برلم  23191332، لٌد فى  133330333اٌهاب دمحم ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 الهرم -ش ضٌاء  5جاهزة ، بجهة : 

عن مماالوت  79153برلم  23191338، لٌد فى  133330333س ماله ،  ممدوح سالم سنوسً زٌدان  ، تاجر فرد ، رأ -  93

 -الدور الثالث  -ش الملن فٌصل برج الفرلان  156عامة وتشطٌبات وتورٌد عمالة داخل ج . م . ع . ، بجهة : 

ع الشنط عن بٌ 79161برلم  23191339، لٌد فى  1333330333رواش حامد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 بوالق الدكرور -ش الطوٌر من همفرس  1الحرٌمً ، بجهة : 

عن استٌراد فٌماعد  79177برلم  23191339، لٌد فى  5333330333شرؾ اجرو كونسلت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

المخصبات و االسمده و  و تصدٌر و توكٌال تجارٌه و تورٌد المبٌدات الزراعٌه و 19و المجموعه  6من المجموعه  36الفمره 

البذور الزراعٌه و التموي و المبٌدات البٌطرٌه و مبٌدات الصحه العامه و المبٌدات الحشرٌه المنزلٌه و التصنٌع لدى الؽٌر ، بجهة : 

 العمرانٌه -خاتم المرسلٌن  7عماره بنن مصر برج ج مدخل رلم 

عن مخبز  79339برلم  23191315، لٌد فى  213330333له ،  فاطمه السٌد احمد عبدالبارى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  93

 بوالق الدكرور-ش محمود البنا ناهٌا2سٌاحى ، بجهة : 

عن سوبر ماركت ،  79359برلم  23191316، لٌد فى  53330333فرحات فرحات دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 -الهرم  -نزلة السمان  -بجهة : ش الجراج 

عن بٌع  79347برلم  23191315، لٌد فى  33330333مكارٌوس مجدي نسٌم عبد الالهوت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 العمرانٌه -ش مستشفى الصدر  118خضار و فاكهه ، بجهة : 

مكتب عن  79344برلم  23191315، لٌد فى  533330333وفاء ابراهٌم دمحم عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 اوسٌم-ش اوالد مسعود برطس 27رحالت داخلٌه دون السٌاحة ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن مطحن  79331برلم  23191315، لٌد فى  1333330333جاد السٌد سمعان جاد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 حضر الوراقشارع السالم من ترعه السواحل وراق ال13ومحمصه بن ، بجهة : 

عن استثمار عماري  79345برلم  23191333، لٌد فى  23330333فتحً السٌد ابو بكر علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 -فٌصل  -ش عمر بن الخطاب من ش جمال عبد الناصر  7ومماوالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

عن اعمال دٌكور ،  79357برلم  23191333فى  ، لٌد 133330333محمود عبد العظٌم ثابت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 -ش الدكتور احمد الحوفً مدٌنة االولاؾ  26بجهة : 

عن مكتب  79118برلم  23191338، لٌد فى  53330333صابرٌن رمضان شاكر حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 -الوراق  -وراق الحضر  -عة السواحل تر -ش عبد المنعم رٌاض  4متعهد نمل عمال داخل ج . م . ع . ، بجهة : 

عن بٌع  79223برلم  23191313، لٌد فى  1333330333شرٌؾ دمحم مسعد صدٌك المرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 -الهرم  -ش فٌصل  361مستلزمات مكتبات ولعب اطفال وهداٌا وخردوات واالدوات والمعدات التعلٌمٌة ، بجهة : 

عن مماوالت  79283برلم  23191314، لٌد فى  5333330333ٌد مختار دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود س -  132

 -ش اكتوبر بجوار مولؾ االتوبٌس  6( و تصدٌر ، بجهة : 19و المجموعه  6من المجموعه  36عمومٌه و استٌراد )فٌماعدا الفمره 

 ابو النمرس

عن ورشة اصالح  79267برلم  23191313، لٌد فى  133330333، رأس ماله ،   سٌد دمحم احمد السالن  ، تاجر فرد -  133

 كوارٌن هٌدورولٌن ، بجهة : طرٌك ام دٌنار مركز منشاة المناطر

عن محل بٌع  79743برلم  23191328، لٌد فى  233330333دمحم كامل سٌد كامل ابوباسط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 العجوزة-أ ش المحروسه 64كرى ، بجهة : مالبس دون الزى العس

عن تورٌد وتجهٌز  78983برلم  23191331، لٌد فى  1333330333هٌثم عادل دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 فٌصل-المطبعه -ش سٌد عمر من ش عمرو بن العاص 15مستلزمات الطبٌه ، بجهة : 

عن مصنع  79268برلم  23191313، لٌد فى  1333330333، رأس ماله ،   اكرم عطٌه بخٌت صلٌب  ، تاجر فرد -  136

 الوراق-وراق العرب -شارع رحاب االٌمان من ش ترعه السواحل 36مالبس جاهزة دون الزى السكرى ، بجهة : 

رٌدات عن تو 79272برلم  23191313، لٌد فى  1533330333عاٌشه سلٌم دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 الدلً -الدور االرضً  -ب ش مصدق  93عمومٌه ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت  79284برلم  23191314، لٌد فى  533330333حماده ثابت حامد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 البراجٌل -ش السوق المدٌم  1عمومٌه ، بجهة : 

عن حداٌد  79515برلم  23191321، لٌد فى  133330333اشرؾ حسٌب حمدى عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 الواحات البحرٌه-طرٌك الواحات  -الباوٌطى-وبوٌات ، بجهة : الواحات البحرٌه 

عن مكتب  79518برلم  23191321، لٌد فى  133330333احمد ربٌع عاشور عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 منشاة المناطر -رحالت داخلٌه ونمل عمال دون السٌاحٌه ، بجهة : الطرٌك العمومى ام دٌنار بجوار المولؾ العمومى

عن تورٌدات دون  79662برلم  23191324، لٌد فى  253330333اٌمن علً الصادق علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 فٌصل -شمه بالدور االول  -ش السادات المساحه  22:  الكمبٌوتر ، بجهة

عن مكتب  79672برلم  23191327، لٌد فى  133330333مصطفى ربٌع دمحم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 كرداسه -ش مجاهد  19تورٌدات عمومٌه )دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن مكتب  79156برلم  23191338، لٌد فى  133330333رأس ماله ،  محمود عزت فرٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ،  -  113

 -العجوزة  -ش الهادي  11الدور االرضً بالعمار  4خدمات رجال االعمال فً تؤجٌر السٌارات ، بجهة : الشمة رلم 

عن  79196برلم  23191339، لٌد فى  1333330333حمدي كامل مصطفى عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 بوالق الدكرور -مكتب مماوالت عامه ، بجهة : ش دمحم اسماعٌل حوض الزوات من ش ترعه المجنونه 

عن مصنع  79331برلم  23191314، لٌد فى  1333330333امال بشرى حبٌب لوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 الوراق -ا وراق العرب ش ٌوسؾ هندي من ش مسجد االٌمان من ش السٌم 35مفروشات ، بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن  79329برلم  23191313، لٌد فى  133330333رافت مكرم تادرس بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 فٌصل-ش حمد ٌاسٌن الطوابك مدٌنة النور  1عمار رلم  2مستحضرات تجمٌل ، بجهة : محل رلم 

عن مكتب فن  79365برلم  23191316، لٌد فى  733330333حمدي سٌد سلٌمان سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 -العمرانٌة  -ش مرتضى من ش العروبة  23وتركٌب وصٌانة مصاعد ، بجهة : 

عن بماله ، بجهة :  79318برلم  23191314، لٌد فى  133330333جاب هللا ٌحً للبماله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 هكرداس-بنى مجدول ش مركز الشباب 

عن مخبز عٌش  79485برلم  23191323، لٌد فى  133330333احمد عاطؾ دمحم صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 مركز الجٌزة-سٌاحى ، بجهة : ش مسجد الحاج بدوى المنوات 

ن تورٌد جمٌع ع 79477برلم  23191323، لٌد فى  533330333هدى سعد احمد عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 امبابه-ش عبدالسمٌع من ش المطار المنٌرة الؽربٌه 4انواع التكٌٌفات ومستلزماتها ، بجهة : 

عن كوافٌر  79589برلم  23191322، لٌد فى  1333330333لبٌب عبد المسٌح لبٌب زاخر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 -المهندسٌن  -الول الدور ا 1شمة - -ش جزٌرة العرب  58حرٌمً ، بجهة : 

عن ورشة  79361برلم  23191333، لٌد فى  1333330333ابانوب جمال رسمً رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 -الوراق  -وراق الحضر  -ش كامل سالم من ش النٌل  16مالبس جاهزة دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  79376برلم  23191333، لٌد فى  533330333له ،  دمحم احمد على حالوه  ، تاجر فرد ، رأس ما -  123

 كرداسه-ناهٌا البلد -مواد بناء ، بجهة : شارع ابوشٌبه بجوار المعهد االزهرى 

عن مكتب  79742برلم  23191328، لٌد فى  433330333سعد عبدهللا عبدالرحمن سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 العجوزة-ش الحسنى مٌدان لبنان 22ن السٌاحٌة وتورٌدات دون الكمبٌوتر ، بجهة : رحالت داخلٌه دو

عن معرض لتجارة  79273برلم  23191313، لٌد فى  133330333اٌمن دمحم شحات دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 اوسٌم -الكوم االحمر  -وتورٌد المراتب والمفروشات ، بجهة : ش مبرون الصاوى 

عن مكتب تاجٌر  79313برلم  23191314، لٌد فى  53330333ابراهٌم محمود موسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 اوسٌم-سٌارات ، بجهة : ش عمرو بن العاص البراجٌل 

حل فاكهة ، عن م 79653برلم  23191324، لٌد فى  53330333عبدهللا سعد سلطان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 الهرم -ش مصرؾ حمودة من زؼلول  5عمار  1بجهة : محل 

عن بٌع  79656برلم  23191324، لٌد فى  1333330333ابانوب صبحى لبٌب مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 الهرم -ح ش الكنٌسة من ش الجٌش حدائك االهرام  515مواتٌر وفالتر مٌاة ، بجهة : 

عن مماوالت  79323برلم  23191314، لٌد فى  133330333سٌد حفنى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود ال -  129

 ش صالح لناوى الثالثٌنى محطة مدكور فٌصل 114عامه ، بجهة : 

:  عن مماوالت ، بجهة 79523برلم  23191321، لٌد فى  133330333دمحم سٌد على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 الوراق-ش الجمعٌه الزراعٌه بشتٌل

عن تصدٌر ،  79517برلم  23191321، لٌد فى  133330333عالء حسٌن عبدالوالى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 بجهة : ش الجمعٌه الزراعٌه بشتٌل البلد اوسٌم

عن بٌع فضٌات ،  79563برلم  23191322فى  ، لٌد 533330333رائؾ ادور ولٌم ٌعموب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 امبابه-م  غ  -شارع االعتماد 22بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن تصدٌر  79557برلم  23191322، لٌد فى  133330333على حسنٌن عبدالحمٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 هكرداس-مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : بنى مجدول شارع الوحده المحلٌه 

عن ورشة  79641برلم  23191324، لٌد فى  233330333ٌاسر على شعبان على السمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 عفشة سٌارات ، بجهة : لرٌة المصر

عن مكتب  79677برلم  23191327، لٌد فى  53330333كرم عبد اللطٌؾ احمد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

 العجوزه -ارض الواء  -مٌه ، بجهة : ش ابو صبحً من الطرٌك االبٌض مماوالت عمو

عن تورٌدات  79683برلم  23191327، لٌد فى  133330333انجً ٌوسؾ سٌدهم مرلص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 الهرم -ل حدائك االهرام  199عامه دون الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن بٌع وتجارة  79331برلم  23191332، لٌد فى  533330333تاجر فرد ، رأس ماله ،  رانٌا محمود خلٌل محمود  ،  -  137

 ش البنساج متفرع من ش الجامع مٌت عمبه العجوزة1المواد الؽذائٌة ، بجهة : 

عن ورشة  79343برلم  23191332، لٌد فى  1333330333رامى بدرى صبحى رفله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 الوراق-وراق العرب -ش سالمان 12تصنٌع مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن بٌع وشراء  64366برلم  23191333، لٌد فى  133330333سامح دمحم احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 بالجٌزة 44مجمع مٌران سنتر محل  رلم  -ش الهرم  158و  163واستبدال جمٌع انواع البالى ستٌشن ، بجهة : 

عن بٌع وشراء  64366برلم  23191333، لٌد فى  133330333سامح دمحم احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 مٌرام سنتر -ش الهرم  158بالى ستٌشن ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان / واستبدال جمٌع انواع ال

عن ورشه  79168برلم  23191339، لٌد فى  1333330333احمد حسونه احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 الوراق -ش عمر بن الخطاب وراق الحضر  41مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن بماله  79188برلم  23191339، لٌد فى  133330333سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابو السعود عثمان رٌحان -  142

 العمرانٌه -الثالثٌنً الجدٌد  -ش عمران  1جافه ، بجهة : 

عن بماله جمله  79195برلم  23191339، لٌد فى  213330333عبد المنعم جمال عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 مركز منشاه المناطر -وردان سالٌه السباسبه خلؾ مدرسه الثانوٌه  جافه ، بجهة :

عن مكتب رحالت  79363برلم  23191316، لٌد فى  233330333بدور عبوده عزٌز فهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 -العمرانٌة  -عمرانٌة ؼربٌة  -عدوي سلٌم  -ش الحسن  13داخلٌة دون السٌاحة ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  79363برلم  23191316، لٌد فى  53330333سها ممدوح حنفً عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 -بوالق الدكرور  -ش سٌد فرؼلً  3داخلٌة دون السٌاحة ، بجهة : 

ن مخبز افرنجً ع 79348برلم  23191333، لٌد فى  53330333دمحم شلمامً الشٌمً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 -بوالق الدكرور  -زنٌن  -ش سٌد حجازي  1، بجهة : 

عن تجارة  79374برلم  23191333، لٌد فى  133330333الحصرى لوسائل النمل الخفٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 فٌصل-العشرٌن شارع الشهٌد احمد حمدى 66وبٌع السٌارات والموتوسٌكالت واالسكوترات والتروسٌكالت ، بجهة : 

عن ورشة  79377برلم  23191333، لٌد فى  1333330333حلمى عزٌز ٌوسؾ بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 الوراق-ش الوحدة الوطنٌه خلؾ مسجد عثمان جزٌرة دمحم 9مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن بٌع هداٌا ،  79274برلم  23191313، لٌد فى  133330333اله ،  حسام صالح عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس م -  149

 اسباتس الهرم-ش سلٌمان العبد 4بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن مماوالت  79263برلم  23191313، لٌد فى  1333330333وائل السٌد سالم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 لدكروربوالق ا-عمومٌة ، بجهة : ش ابوسرٌع على ٌونس الو اللٌل 

عن تورٌدات  79262برلم  23191313، لٌد فى  533330333عالء الدٌن حامد على حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 كرداسه-عمومٌة ، بجهة : ابورواش طرٌك الصرؾ الصحى ابورواش 

عن بٌع  79282برلم  23191314، لٌد فى  133330333السٌد عبد الظاهر دمحم شنن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 كرداسه -ش مسجد عٌسً شحاته ناهٌا  2اطارات و بطارٌات ، بجهة : 

عن محل  79296برلم  23191314، لٌد فى  433330333سعد عبد هللا متولً ابو شنب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 -نمرس تجاره زجاج بلدي )كوبٌات( ، بجهة : ش االبطال من ش الصرؾ الصحً ابو ال

عن تؤجٌر  79336برلم  23191314، لٌد فى  3333330333ممدوح دمحم احمد دمحم الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 الهرم-أ حدائك الهرم  53سٌارات للؽٌر وحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن مكتب متعهد  79328برلم  23191314، لٌد فى  133330333دمحم وفٌك صالح محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 م كرداسه كرداسه-نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : كفر حكٌم بجوار مستشفى حلم طفل 

عن  79476برلم  23191323، لٌد فى  1333330333جرجس اسحاق سوس عبد المالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 -الوراق  -وراق الحضر  -م من ترعة السواحل ش السال 21ورشة مالبس جاهزة دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن ورشة نجارة ، بجهة  79535برلم  23191321، لٌد فى  333330333احمد دمحم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 امبابه-ش رٌحان من ادتداد الوحده 14: 

عن  79538برلم  23191321، لٌد فى  133330333،   مختار عبدالفتاح عبدالجلٌل سعد جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  158

 الهرم-ج حدائك االهرام171نمل برى وتنظٌم رحالت داخلٌه دون السٌاحٌه ، بجهة : 

عن تصدٌر  79554برلم  23191322، لٌد فى  133330333احمد رجب فرج فهمى فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 كرداسه-جهة : شارع السوق المدٌم مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، ب

عن تورٌدات و  79678برلم  23191327، لٌد فى  233330333رإؾ راؼب ذكً دواله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 الوراق -ش ترعه السواحل وراق العرب  - 3ش المدنٌه المنوره شمه  38تركٌبات حداده و مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن صٌانة  79336برلم  23191332، لٌد فى  533330333العزٌز على الدٌبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد  -  161

 منشاة المناطر -جمٌع السٌارات ، بجهة : عزبة عبد الصمد المنصورٌة الطرٌك العمومى 

عن  79379برلم  23191333، لٌد فى  53330333احمد عبد الناصر عباس ابو الحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 -مكتب متعهد نمل عمال ورحالت )دون المٌام باعمال شركات السٌاحة داخل ج.م.ع( ، بجهة : الزٌدٌة شارع خلؾ المدرسة الثانوٌة 

 اوسٌم

عن  79143برلم  23191338، لٌد فى  133330333عبد الرحمن دمحم طه احمد الصابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 -كرداسة  -دٌر ، بجهة : كفر ابو حجازه مكتب تص

عن  79143برلم  23191338، لٌد فى  133330333عبد الرحمن دمحم طه احمد الصابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 -كرداسة  -مكتب تصدٌر ، بجهة : كفر ابو حجازه 

عن مطحن بن ،  79147برلم  23191338ٌد فى ، ل 133330333مٌاده دمحم جابر فاضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 -اوسٌم  -جٌزة  -بجهة : ش ابو العال خلؾ بنن مصر 

عن مماوالت  79176برلم  23191339، لٌد فى  1333330333سٌد سلٌمان دمحم حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 بوالق الدكرور -ش الجامع الجدٌد  12عامه ، بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن مماوالت نمل  79197برلم  23191339، لٌد فى  533330333سعد ابراهٌم دمحم السعدنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  167

 الوراق -ش سلٌمان فرٌد  19انابٌب ، بجهة : 

عن تورٌدات  79312برلم  23191315، لٌد فى  1333330333ممدوح جبر عٌد جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 العمرانٌه -عمومٌه فٌما عدا الكمبٌوتر ومستلزماته ومواد الدعاٌه واالعالن ، بجهة : ش الزهراء عمارات مساكن الضباط المساحه 

 79361برلم  23191316، لٌد فى  133330333عٌد عبد الوهاب عبد الحمٌد عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 -الوراق  -وراق الحضر  -ش الشهٌد مصباح امٌن من ترعة السواحل  17عن مخبز عٌش سٌاحً ، بجهة : 

عن مخبز  79382برلم  23191337، لٌد فى  133330333بركات امٌن ؼانم عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 امبابه -ش العمده بشتٌل جٌزه  1حلوانً ، بجهة : 

عن ورشة  79725برلم  23191328، لٌد فى  533330333س ماله ،  مدحت صابر نصٌرعوض  ، تاجر فرد ، رأ -  171

 الوراق-تصنٌع مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : ش التل بجوار مدرسة نور المعارؾ وراق العرب 

عن  79737برلم  23191328، لٌد فى  133330333احمد سعد للمماوالت والتورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 م منشاة المناطر-منشاة المناطر خلؾ المطافى -ماوالت وتورٌدات ، بجهة : المولؾ الجدٌدمكتب م

عن مكتب  78981برلم  23191331، لٌد فى  53330333ماٌكل عٌاد حناوى عبدالشهٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 امبابه-م غ امبابه  -ندى االلصر ش دمحم الج22رحالت داخلٌه دون السٌاحٌه ونمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن مطعم  78983برلم  23191331، لٌد فى  53330333محمود حسٌن دمحم دمحم عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 الدلى -أ ش عكاشه الدور االرضى الدلى  1وتمدٌم مؤكوالت ، بجهة : 

عن مماوالت  79251برلم  23191313، لٌد فى  533330333ماله ،   دمحم رمضان عبدالتواب السٌد  ، تاجر فرد ، رأس -  175

 ش دمحم رمضان جوٌد امام سنترال ومخزن االنابٌب صفط اللبن1عامه ، بجهة : 

عن مكتب متعهد نمل  79252برلم  23191313، لٌد فى  133330333خالد سعد دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  176

 مدٌنة االحالم-ه دون السٌاحة ، بجهة : منشؤة المناطر عمال ورحالت داخلٌ

عن شحن  78994برلم  23191331، لٌد فى  533330333ابراهٌم نبٌل صالح موسى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 العمرانٌه-ش دمحم شلتوت من خاتم المرسلٌن 21بضائع وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب مكافحه  79285برلم  23191314، لٌد فى  133330333مد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عوض دمحم عوض اح -  178

 كرداسه -الحٌوانات الضاله و الموارض و الثعابٌن ، بجهة : ابو رواش بجوار المعهد الدٌنً 

عن  79339برلم  23191314، لٌد فى  1333330333احمد رشدي عبد الؽنً عبد النبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 ش دمحم علً السٌد وراق الحضر الوراق 43سوبر ماركت ، بجهة : 

عن ورشة  79533برلم  23191321، لٌد فى  1333330333احمد بدوى خلٌفه فرؼلى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 لوراقش اوالد طلبه من ش المسبن ا31تصنٌع مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن ورشة  79628برلم  23191324، لٌد فى  1333330333ماجد حلمى اسكندر ساوٌرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 الوراق -مالبس ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : ش المهندس من ش جمال حٌا هللا خلؾ الؽاز وراق العرب 

عن موبٌلٌا ،  79663برلم  23191324، لٌد فى  133330333ماله ،   لناوى دمحم ابراهٌم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس -  182

 بوالق الدكرور -ش مصطفى عبده  31بجهة : 

عن تركٌب مصاعد ،  79663برلم  23191324، لٌد فى  53330333دمحم حسٌن دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 ش الفدا الهرم 12بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن صٌانة  79643برلم  23191324، لٌد فى  133330333عبد العال سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم عبد الرحمن -  184

 -ارض اللواء  -ش مسجد الحسن ش المعتمدٌة امام فٌال علً عبد الوهاب  2واكسسوارات محمول ، بجهة : 

عن مالبس  79183برلم  23191339ٌد فى ، ل 1333330333حسنً عبد الجابر راشد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  185

 امبابه -ش عبد السمٌع شاهٌن عبد المنعم الؽانم  1جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن تصنٌع  79172برلم  23191339، لٌد فى  333330333جمال لرنً عوٌس احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 بوالق الدكرور -شره امتداد ش الشهداء ش ع 13مطابخ و ابواب الومٌتال ، بجهة : 

عن ممله ، بجهة :  79313برلم  23191315، لٌد فى  53330333صابر طه دمحم حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 الوراق-وراق الحضر -شارع معهد االبحاث البحرى 18

عن صٌدلٌه  79315برلم  23191315، لٌد فى  233330333هانى جمٌل عبدالموى منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 الهرم-ش االٌمان من ش ترسا 14، بجهة : 

عن  79349برلم  23191315، لٌد فى  533330333ماٌكل جاد الرب ذكى عبدالمسٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  189

 ماوسٌ-ورشة نجارة موبٌلٌا واثاث ، بجهة : ش حنفى ؼنٌم من ش سعٌد ربٌعى بشتٌل 

عن مكتب متعهد نمل  79311برلم  23191315، لٌد فى  53330333ابراهٌم على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 وراق العرب -ش السالم من ش معهد االبحاث  8عمال ، بجهة : 

عن  79493برلم  23191321، لٌد فى  53330333شادٌه عبدالعزٌز عبدالحلٌم البوهى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 الوراق-وراق الحضر -شارع زهران 15مكتب متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن خدمات  79491برلم  23191321، لٌد فى  133330333احمد حٌدر عبدالاله عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 بوالق الدكرور-ارض اللواء -لرحٌم شارع السٌد عبدا1بترولٌه )تورٌد الزٌوت وشحوم( ، بجهة : 

عن مكتب متعهد  79492برلم  23191321، لٌد فى  53330333سناء فكرى لبٌب موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 وراق الحضر الوراق-ش صالح الدٌن ترعه السواحل 19نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن مخبز سٌاحى ،  79349برلم  23191333، لٌد فى  53330333س ماله ،  سٌد حمدى عوٌس دٌاب  ، تاجر فرد ، رأ -  194

 بوالق الدكرور-زنٌن -ش سٌد حجازى 1بجهة : 

عن مكتب  79748برلم  23191328، لٌد فى  1333330333اٌمن عز كامل واصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 الوراق-وراق العرب 8متفرع من ش 6تورٌدات ومماوالت عمومٌة دون الكمبٌوتر ، بجهة : شارع

عن اٌجار سٌارات ،  79755برلم  23191329، لٌد فى  533330333عصام عٌد ٌسن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -ش ابراهٌم المهدي  45بجهة : 

عن مخبز  79247برلم  23191313، لٌد فى  233330333محمود دمحم اسماعٌل عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 اوسٌم-بشتٌل -افرنجى ، بجهة : ش مسجد الصالحٌن 

جهزة عن تجارة اال 79253برلم  23191313، لٌد فى  253330333دمحم لرنى مرعى عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 اوسٌم-البراجٌل -الكهربائٌة والمنزلٌه ، بجهة : امتداد ش احمد عرابى 

عن مكتب  79254برلم  23191313، لٌد فى  133330333دمحم صالح ابراهٌم عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 منشاة المناطر-متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : الرهاوى 

عن مماوالت عمومٌة  79733برلم  23191328، لٌد فى  123330333دمحم عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سعٌد السٌد  -  233

 كرداسة -وتورٌدات ، بجهة : شارع الرشاح بجوار ممهى شروق 



 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 جشيجوال 

عن صالون تجمٌل  79331برلم  23191331، لٌد فى  133330333عمرو كمال دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 الهرم -طرٌك ترعه المنصورٌه مشعل9الى ، بجهة : رج

عن مكتب  79259برلم  23191313، لٌد فى  1333330333صالح فوزى نصر سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 م منشاة المناطر-تورٌدات عمومٌة ، بجهة : المنصورٌه بجوار مسجد المندوة 

عن مركز  79291برلم  23191314، لٌد فى  133333330333د ، رأس ماله ،  احمد دمحم فإاد حسن فرج  ، تاجر فر -  233

( ، بجهة : 19و المجموعه  6من المجموعه  36صٌانه و ؼسٌل سٌارات و لطع ؼٌار سٌارات و استٌراد و تصدٌر )فٌما عدا الفمره 

 الهرم -ل هضبه االهرام  265

عن تصنٌع  79334برلم  23191314، لٌد فى  1333330333س ماله ،  اٌهاب حامد حسن عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأ -  234

 الوراق -وراق العرب  -ش دمحم برعً من ش مجمع المدارس من المعهد الدٌنً  3اجهزه كهربائٌه ، بجهة : 

ن ع 79536برلم  23191321، لٌد فى  533330333اسامه صابر عبدالعزٌز ابوعامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 ارض اللواء-شارع عبده مراد 66مماوالت عامه ، بجهة : 

عن تورٌد  79526برلم  23191321، لٌد فى  133330333صبري احمد السٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 اوسٌم -بشتٌل  -ش اوالد احمد جاد هللا من المسابن  1عمال داخل )ج.م.ع( ، بجهة : 

عن مؽسله و  79532برلم  23191321، لٌد فى  133330333نً عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسراء فارس حس -  237

 امبابه -ش رخا صالح من ش ترعه السواحل  1ؼٌار زٌت ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  79638برلم  23191324، لٌد فى  133330333اسالم احمد سٌد عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 -كرداسة  -الشارع السٌاحً  27دون الزى العسكري ، بجهة :  جاهزة

عن تجارة  79364برلم  23191333، لٌد فى  2533330333مصطفى سالمه دمحم حنفً عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 -بوالق الدكرور  -ش دمحم هاشم من ش الجمعٌة همفرس  7مواد ؼذائٌة بالجملة ، بجهة : 

عن مصنع  79134برلم  23191337، لٌد فى  1333330333عزت عبد المنعم بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم  -  213

 وراق العرب -من ش الؽاز  -مالبس جاهزة ، بجهة : ش فوزى عبد الحمٌد 

محل بٌع مالبس عن  79145برلم  23191338، لٌد فى  533330333اشرؾ دمحم امٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 -اوسٌم  -بشتٌل  -ش دمحم فهمً عوؾ  1دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن عطاره و عالفه  79159برلم  23191339، لٌد فى  133330333شرٌؾ دمحم رشاد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 امبابه -مساكن عزٌز عزت  17، بجهة : بلون 

عن مكتب تورٌد و  79164برلم  23191339، لٌد فى  133330333تاجر فرد ، رأس ماله ،  السٌد احمد حسٌن علً  ،  -  213

 كرداسه -تصدٌر لطع ؼٌار ، بجهة : ش عادل البوهً م.كرداسه 

عن مكتب  79191برلم  23191339، لٌد فى  233330333دمحم عبد العال ابراهٌم عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 الوراق -وراق الحضر  -ش الحضري احمد خلؾ نادي طالئع الوراق  16و تورٌدات عمومٌه ، بجهة : مماوالت عامه 

عن  79343برلم  23191315، لٌد فى  1333330333اشرؾ دمحم عبد الناصر عبد الرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 الهرم -سً البوابه االولً حدائك االهرام د ش الؽط العالً الرئٌ 334مطعم وكافٌه لتمدٌم ماكوالت ، بجهة : 

عن بمالة  79473برلم  23191323، لٌد فى  133330333سعٌد عبد الحمٌد السٌد حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 -اوسٌم  -سمٌل  -ش الشهٌد صالح  5وادوات منزلٌة ، بجهة : 

عن كوافٌر حرٌمً ،  79474برلم  23191323، لٌد فى  13330333،  سكٌنه سلٌم علً سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  217

 فٌصل -الملن فٌصل  -ش حسن الصبان  41بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن تورٌدات  79327برلم  23191332، لٌد فى  133330333دمحم سٌد على صالح حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 فٌصل-ٌن شمة بالدور الرابع العشر-ش الثالجه 42ومماوالت كهرومٌكانٌكا ، بجهة : 

عن  79366برلم  23191333، لٌد فى  533330333مصطفى محمود ذكى دمحم حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

 الوراق-ش كشٌن وراق العرب 1تورٌد خامات البالستٌن ، بجهة : 

عن مكتب نمل  79739برلم  23191328، لٌد فى  133330333دمحم عبدالرحٌم سالمه الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 بوالق الدكرور-ش فاروق حرب ناهٌا 5ورحالت داخلٌه واٌجار سٌارات ، بجهة : 

عن تجارة  78979برلم  23191331، لٌد فى  133330333لٌلٌان توفٌك فإاد توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 الدلى-ش النور 25:  المالبس الجاهزة دون ازى العسكرى ، بجهة

عن محل  79369برلم  23191333، لٌد فى  133330333احمد مصطفى ابراهٌم دمحم دواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 الوراق-جزارة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : ش كورنٌش النٌل امام مسجد الصحابه وراق الحضر 

عن شحن جوى  79244برلم  23191313، لٌد فى  133330333له ،  عمرو عمر مدنى عمر  ، تاجر فرد ، رأس ما -  223

 بوالق الدكرور-ش ناهٌا 3وتخلٌص جمركى )بضائع ( ، بجهة : 

عن مكتب  79263برلم  23191313، لٌد فى  133330333عالء راضً محمود راضً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 -م. منشاه المناطر  -رٌه بجوار مسجد النصر تورٌدات عامه )دون الكمبٌوتر( ، بجهة : المنصو

عن مماوالت  79334برلم  23191331، لٌد فى  1333330333احمد دمحم خطاب شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 امبابه-مدٌنة التحرٌر  9شارع 2وتشطٌب ، بجهة : 

عن مطعم  79288برلم  23191314، لٌد فى  233330333شكري عبد هللا حافظ عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 العمرانٌه -ش عبد الرازق حنفً من ش الدكتور  7فول و طعمٌه ، بجهة : 

عن تجاره ادوات  79289برلم  23191314، لٌد فى  233330333عبد العال دمحم زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 العمرانٌه -ش التعمٌر ع.غ  25التنجٌد ، بجهة : 

عن  79294برلم  23191314، لٌد فى  533330333مهران التهامً مهران عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 ق الدكروربوال -ش احمد رجب متفرع من ش الرشاح  33تورٌد و توزٌع المواد الؽذائٌه ، بجهة : 

عن بٌع مواد  79539برلم  23191321، لٌد فى  133330333حمدى عبدالمنعم على ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 ارض الجمعٌه امبابه-ش دمحم فرٌد 15ؼذائٌه ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت  79547لم بر 23191322، لٌد فى  53330333احمد نجاح ابراهٌم عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 كرداسه-عمومٌة ، بجهة : شارع الماذون من شارع باتا 

عن  79625برلم  23191324، لٌد فى  133330333سٌؾ الدٌن شمس الدٌن دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 بوالق الدكرور -ش المعتصم باهلل  15مماوالت عامة ، بجهة : 

عن ورشة تصنٌع  79648برلم  23191324، لٌد فى  133330333د على عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرؾ محمو -  232

 امبابة -م العمال  17منزل رلم  36كمالٌات سٌارات ، بجهة : بلون 

ن ع 79337برلم  23191332، لٌد فى  1333330333دمحم عبد الحافظ عبد السٌد فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

ش الحاج سٌد من ش الزٌتون ش الشهٌد احمد  15تجمٌع وتركٌب موبٌلٌا وتشطٌبات وتورٌدات عمومٌة ومماوالت عامة ، بجهة : 

 الطوابك -حمدى 

عن ورشه تصنٌع  79162برلم  23191339، لٌد فى  1333330333دمحم هالل علً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 بوالق الدكرور -همفرس  -همفرس  -دمحم الشهالً  ش 3شنط حرٌمً ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ورشة  79316برلم  23191315، لٌد فى  533330333طارق لطفى شرلاوى سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 طرٌك سماره ابوالنمرس-شبرامنت -عمارات الشرٌؾ 2خراطة ، بجهة : 

عن  79346برلم  23191315، لٌد فى  1333330333فرد ، رأس ماله ،  باسم عبد المدوس عزمً عبد المدوس  ، تاجر  -  236

 الوراق -ش احمد العمري جزٌره دمحم  22مصنع مالبس جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن  79433برلم  23191316، لٌد فى  133330333فارس طارق مهران محمود مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 ابو النمرس -وتال ، بجهة : ش  عباد الرحمن نزلة االشطر ورشة لاللم

عن اداره مطاعم  79399برلم  23191316، لٌد فى  533330333باسم بلبل صابر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 بوالق الدكرور -ش سٌد عباس سالمه مرسً محمود  6، بجهة : 

عن مكتب  79396برلم  23191316، لٌد فى  133330333فرد ، رأس ماله ،   جابر رجب جابر ابوالنجا  ، تاجر -  239

 منشاه المناطر-رحالت داخلٌه دون السٌاحه ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : ش سوق الخمٌس 

تورٌدات عن  79495برلم  23191323، لٌد فى  123330333عبده ابراهٌم احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 الوراق-ش عٌد هالل من ش المومٌة العربٌه وراق العرب 5عمومٌة دون الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن مكتب نمل عمال  79546برلم  23191321، لٌد فى  133330333تامر دمحم فإاد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 كرداسه -ابو رواش ش المدرسه االبتدائٌه داخل )ج.م.ع( و التورٌدات العمومٌه دون الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن تورٌد  79356برلم  23191333، لٌد فى  1333330333امٌر سامى عزٌز بسكال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 الوراق-ش على الكودى من ش المسبن وراق الحضر 72انظمه تٌار خفٌؾ واجهزة تبرٌد وتكٌٌؾ ومماوالت ، بجهة : 

عن ورشة  79359برلم  23191333، لٌد فى  1333330333شفٌك سٌدهم بشاى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهٌم -  243

 وراق العرب الوراق-ش جمال عبدهللا من ش عشره 6مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مكتب  79753برلم  23191328، لٌد فى  133330333دمحم لبٌب دمحم حسانٌن هندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 وراق العرب الوراق-شارع كفر الهنادوه 24رحالت داخلٌه دون السٌاحٌه ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن مصنع  78997برلم  23191331، لٌد فى  2333330333دمحم معوض السٌد علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 م المناطر-بوؼالب مدخل ابوؼالبلتصنٌع البالستٌن ، بجهة : ا

عن  79222برلم  23191313، لٌد فى  133330333هانً عبد الونٌس عبد الرازق سوٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 كرداسه -ش محروس ابو الحاج علً المتعمدٌه  34صناعه البامبو و الرتان ، بجهة : 

عن  79269برلم  23191313، لٌد فى  133330333جر فرد ، رأس ماله ،  رجب فتحى دمحم منصور دمحم دروٌش  ، تا -  247

 تورٌدات عمومٌة ، بجهة : الزٌدٌة م اوسٌم

عن  79626برلم  23191324، لٌد فى  1333330333كرمى تادرس شكرى عبد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 الوراق -وراق العرب  -الراشدى  ش 38ورشة مالبس جاهزة ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : 

عن مماوالت  79154برلم  23191338، لٌد فى  3333330333رجب ابراهٌم ناصر بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 -بوالق الدكرور  -عامة ، بجهة : ابو شامة من ش مدرسة ال زاٌد ش الرشاح 

عن تربٌه و  79163برلم  23191339، لٌد فى  5333330333،   عصام حنفً محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  253

م.كرداسه  -( ، بجهة : خارج زمام ؼطاطً 19و المجموعه  6من المجموعه  36تصدٌر و استٌراد حٌوانات برٌه )فٌما عدا الفمره 

 كرداسه -

 79337برلم  23191315، لٌد فى  133330333عمرو دمحم عبد الوهاب محمود الؽرابلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 كرداسه -عن مكتب متعهد نمل عمال و رحالت داخل )ج.م.ع( و دون شركات السٌاحه ، بجهة : ش ترعه العٌاط 



 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 جشيجوال 

عن مصنع  79478برلم  23191323، لٌد فى  533330333عطٌه فإاد عطٌه جرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 -الوراق  -وراق الحضر  -ش الشهٌد احمد بدوي  51بجهة :  مالبس جاهزة دون الزى العسكري ،

عن استٌراد   79494برلم  23191321، لٌد فى  5333330333جون نسٌم عوض هللا زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 الدلى-حرٌر التاسع ش الت6ودون الكمبٌوتر ( ، بجهة :  19والمجموعه  6من المجموعه  36وتصدٌر وتورٌدات )فٌما عدا الفمرة 

عن بماله  79519برلم  23191321، لٌد فى  133330333شٌماء محروس جمعه عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 تموٌنٌة ، بجهة : ش المستشفى بجوار مسجد الحاج وطنى الباوٌطى الواحات البحرٌه

عن مكتب متعهد  79558برلم  23191322، لٌد فى  53330333محمود دمحم عبدالسٌد سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 فٌصل-ش االشمر منشاة البكارى 9نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن  79629برلم  23191324، لٌد فى  1333330333احمد حامد عبد الباسط عبد الرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 المنٌب -المصبجى  -ش الحاج متولى من كوبرى والى  3ادوات كهربائٌة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مصنع  79174برلم  23191339، لٌد فى  1333330333شنوده ثابت صلٌب بشاي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  257

 ارض اللواء -د الرازق خطاب من ش الطرٌك االبٌض ش عب 7مالبس جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : 

عن مماوالت و  79184برلم  23191339، لٌد فى  123330333هاجر دمحم حسن دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  258

 بوالق الدكرور -ش عثمان من ش التحرٌر  5تورٌدات عمومٌه ، بجهة : 

عن متعهد نمل عمال  79362برلم  23191316، لٌد فى  53330333رأس ماله ،   حسام حسن سٌد جاد  ، تاجر فرد ، -  259

 -بوالق الدكرور  -ناهٌا  -ش حامد احمد علً  8داخل ج . م . ع . ، بجهة : 

عن  79413برلم  23191317، لٌد فى  433330333احمد عبدالبالى عبدالنبى عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 العمرانٌه-ع غ  1ش حمزة البطران من ش زؼلول شمة بالدور 14بس دون الزى العسكرى ، بجهة : تورٌد مال

عن مكتب  79388برلم  23191316، لٌد فى  133330333محمود هشام عبد الواحد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 -اوسٌم  -ش الجمهورٌة  6تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن ورشه  79333برلم  23191315، لٌد فى  133330333مود علً ابو ستٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم مح -  262

 العمرانٌه -ش البطوطً اللبٌنً  6الومٌتال ، بجهة : 

عن مكتب تورٌد  79445برلم  23191323، لٌد فى  53330333سامح رافت فرٌد عوٌضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

 منشاه المناطر -)ج.م.ع( ، بجهة : ابو ؼالب ش الوحده المحلٌه المساكن الشعبٌه  عماله داخل

عن مكتب  79428برلم  23191317، لٌد فى  133330333دمحم عبدالمنعم عبدالنبى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 سعاؾ اوسٌمرحالت داخلٌه دون السٌاحٌه ونمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : االبعدٌه خلؾ اال

عن ورشة تصنٌع  79597برلم  23191322، لٌد فى  133330333دمحم سلٌمان عمر سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 فٌصل -ش فخرى الدالى من ش دكتور الشٌن  42مالبس ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : 

عن  79353برلم  23191333، لٌد فى  13330333  نجاح سالم محروس حسن الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  266

 مركز الجٌزة-ابوالنمرس -متعهد نمل عمال ورحالت داخله دون السٌاحة ، بجهة : شبرامنت بجوار صابر العامرى 

عن  79751برلم  23191328، لٌد فى  133330333عادل عبدالحى احمد محمود هاللً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  267

 بوالق الدكرور -ش حسن عطٌه راشد من ترعه المجنونه  4عمومٌه ، بجهة : مماوالت 

عن مكتب  79746برلم  23191328، لٌد فى  123330333مٌالد شكري فرٌج حنا معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  268

 -سعد زؼلول من ترعة السواحل شارع  33رحالت ومتعهد نمل عمال )دون المٌام باعمال شركات السٌاحة داخل ج.م.ع( ، بجهة : 

 الوراق -وراق الحضر 



 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 جشيجوال 

عن استٌراد  78988برلم  23191331، لٌد فى  13333330333احمد منٌر دمحم حسٌن ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

االدوٌه البٌطرٌه وتصدٌر لمستحضرات البٌولوجٌه واللمحات البشرٌه والمستلزمات الطبٌه والعدسات الالصمه واالجهزة الطبٌه و

واللماحات البٌطرٌه واالعالؾ واضافات االعالؾ والمبٌدات الحشرٌه واستٌراد جمٌع ماهومسموح به والتصدٌر لجمٌع المنتجات 

لجمهورٌه مصر العربٌه والتوكٌالت التجارٌه وتصنٌع االدوٌه البشرٌه والبٌطرٌه وتصنٌعها طرؾ الؽٌر وتورٌد االدوٌه البٌطرٌه 

الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل وتصنٌعها لدى الؽٌر وتجارة وتوزٌع وتورٌدالمكمالت الؽذائٌه ومستحضرات ، بجهة :  والمكمالت

 الهرم-أ ش ترعه الزمر 74

عن التجمٌل  78988برلم  23191331، لٌد فى  13333330333احمد منٌر دمحم حسٌن ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

واالدوٌة البٌطرٌه والمطهرات والتحصٌنات واالعالؾ والفٌتامٌنات والمبٌدات الحشرٌه ومستلزمات البٌطرٌه  والمستلزمات الطبٌه

ومبٌدات الصحه العامه والزراعٌه والكٌماوٌات الطبٌه والؽٌر طبٌه والمنظفات الصناعٌه والمحالٌل الطبٌه وتصنٌعها طرؾ الؽٌر 

 الهرم-أ ش ترعه الزمر 74ارٌه ، بجهة : وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التج

عن محل  79281برلم  23191314، لٌد فى  533330333عمر عبد الحلٌم محمود حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  271

 الدلً -ش احمد الزٌات الدور االرضً  2بماله ، بجهة : 

عن  79337برلم  23191314، لٌد فى  1333330333  منصور عبدهللا سوٌحه عبدالمسٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  272

 الوراق-ش حسن الشوٌخ 15مصنع مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن  79528برلم  23191321، لٌد فى  1333330333سلٌمان عبدالعزٌز سلٌمان عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  273

 ش ابوبكر الصدٌك من ش السٌما وراق العرب الوراق6سكرى ، بجهة : ورشة تصنٌع مالبس جاهزة دون الزى الع

عن فالتر  79512برلم  23191321، لٌد فى  1333330333مرٌم شمعون حبٌب مكسٌموس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  274

 العمرانٌه-طالبٌه -شارع عثمان محرم 11مٌاه ، بجهة : 

عن بٌع لطع ؼٌار  79513برلم  23191321، لٌد فى  533330333د ، رأس ماله ،  بهاء ناجى فخرى بساده  ، تاجر فر -  275

 العمرانٌه -تون تون ، بجهة : ش الدكتور دمحم فإاد سعٌد ع غ 

عن تجارة مواد  79636برلم  23191324، لٌد فى  133330333رٌجان ممدوح الٌشع عٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  276

 محمود عامر من ش الفرٌك دمحم فهمى نزلة البطرانؼذائٌة ، بجهة : ش 

عن تصنٌع  79619برلم  23191323، لٌد فى  133330333دمحم مجدي ابو المجد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  277

 -بنً مجدول  -شرق البلد  -مستلزمات المحجبات ، بجهة : ش احمد ابو سرٌع 

عن منتجات  79623برلم  23191323، لٌد فى  133330333جر فرد ، رأس ماله ،  محسن شحاته مصطفى جمعه  ، تا -  278

 -فٌصل  -سابماً  -ش جمال عبد الناصر من ترعة عبد العال  1ألبان ، بجهة : 

عن مماوالت  79655برلم  23191324، لٌد فى  1333330333ابرام ٌسرى سٌدهم جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

 الهرم -هـ حدائك االهرام بوابة خفرع  146بجهة : عمومٌة ، 

عن  79675برلم  23191327، لٌد فى  1333330333اٌمان مخلوؾ خلؾ هللا مخلوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 -مشتل و تورٌدات زراعٌه و صٌانه و تشجٌر المسطحات الخضراء و جمٌع اعمال الالند سكٌب ، بجهة : ش حوض شرق الطرٌك 

 م.المناطر-المنصورٌه 

عن مماوالت  79334برلم  23191332، لٌد فى  53330333دمحم رمضان سعد عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 بوالق الدكرور -ش زكرٌا صفط اللبن  28عمومٌة ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  79166برلم  23191339، لٌد فى  133330333ولٌد صالح احمد لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 كرداسه -جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : ش عبد الحمٌد عٌسً 



 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 جشيجوال 

عن مكتب خدمه  79192برلم  23191339، لٌد فى  1533330333باسم فرٌد رمزي دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 الوراق -أ ش دمحم حنفً وراق العرب  21مشارٌع عمارٌه فً مجال تورٌد عماله ، بجهة : 

عن مكتب متعهد  79193برلم  23191339د فى ، لٌ 133330333دمحم ابراهٌم خمٌس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 بوالق الدكرور -صفط اللبن  -ش علً النجمً  1نمل عمال داخل )ج.م.ع( ، بجهة : 

عن تورٌد اجهزة  79366برلم  23191316، لٌد فى  53330333اسماء احمد عطٌة دوٌدار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 -الهرم  -من ش العروبة  ش سٌد خطاب 4طبٌة ومعملٌة ، بجهة : 

عن بٌع  79436برلم  23191317، لٌد فى  133330333نجالء امام محمود خلؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 كرداسه-ش مسجد الشهداء بنى مجدول 1خضروات مجهزة ، بجهة : 

عن مصنع مالبس  79373برلم  23191316، لٌد فى  1333330333دمحم دمحم احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  287

 زنٌن بوالق الدكرور-ش الطٌار جاد هللا 49جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن ورشة  79363برلم  23191333، لٌد فى  533330333حسٌن متولى عبدالحمٌد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 فٌصل-الومٌتال ، بجهة : ش ابو ؼابه من ش المنشٌة 

عن بماله ، بجهة :  79378برلم  23191333، لٌد فى  133330333هانى على عبدالعال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

 بهرمس مركز منشاة المناطر

عن مطعم  79383برلم  23191337، لٌد فى  133330333دمحم جالل عبد المإمن سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

 العجوزه -ش فوه  4بجهة :  سٌاحً ،

عن تجاره  79383برلم  23191337، لٌد فى  133330333دمحم ٌوسؾ زهران طلب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 منشاه المناطر -م. المناطر  -المراتب و المخدات ، بجهة : وردان ش جسر النٌل 

عن مكتب تورٌد  79253برلم  23191313، لٌد فى  133330333  هوٌدا الفى شولى مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  292

 امبابة-ش عزٌز راؼب ش كمال حمزه المنٌرة الؽربٌه 29مخلفات مصانع ومفروشات ، بجهة : 

عن بٌع نظارات ،  79271برلم  23191313، لٌد فى  133330333وحٌد ناصر ثابت احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

 سامه ابوعمٌرة حسن دمحم بوالق الدكرورش ا27بجهة : 

عن مكتب  79747برلم  23191328، لٌد فى  233330333مبرون السٌد دمحم الدعوش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 العمرانٌه-رحالت داخلٌه دون السٌاحٌة ، بجهة : شارع الشهٌد زكرٌا من العمده المدٌم ترسا

عن تؤجٌر  78987برلم  23191331، لٌد فى  133330333ولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سمٌر عبدالمحسن دمحم الف -  295

 بوالق الدكرور-1عبدالعال -ش مكه المكرم 4سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن  79298برلم  23191314، لٌد فى  133330333جنٌدي للتعبئه و التؽلٌؾ المواد الؽذائٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

 امتداد عبد الرحمن العدوي من كفر طهرمس 66تعبئه و تؽلٌؾ و تورٌد المواد الؽذائٌه ، بجهة : 

عن مالبس جاهزه دون  79299برلم  23191314، لٌد فى  533330333دمحم احمد لاسم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

 كرداسه -الزي العسكري ، بجهة : الشارع السٌاحً 

عن مكتب متعهد  79319برلم  23191315، لٌد فى  133330333وسام عونى بكرى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  298

 البراجٌل-نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : ش عبدالحلٌم الجداوى 

كتب عن م 79489برلم  23191321، لٌد فى  1333330333حمدي صالح حمدي الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

 المنٌب -ح المدٌنه المنوره من مصطفى االسٌوطً 1لتورٌد الرخام و العدد الٌدوٌه ، بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن  79523برلم  23191321، لٌد فى  1333330333السٌد عبدالعزٌز السٌد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 اللٌل بوالق الدكرورش التحرٌر ابو57تورٌد مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن تجارة  79564برلم  23191322، لٌد فى  133330333دمحم شولى عبدالمنصؾ ٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 الهرم-شارع الشربٌنى المطبعه 27وبٌع تكٌٌفات ، بجهة : 

عن محل  36833برلم  23191324، لٌد فى  1533330333صالح دمحم فرج هللا مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 -مالبس دون الزى العسكري ، بجهة : ش الملن فٌصل بجوار بنن لطر االهلً 

عن المماوالت  79173برلم  23191339، لٌد فى  13333330333احمد خلٌفه عنتر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 الهرم -ب ش حدائك االهرام  128العامه ، بجهة : 

عن تورٌد  79342برلم  23191315، لٌد فى  1333330333عبان احمد محمود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ش -  334

بوالق -شارع عبدالحمٌد السٌد جمال عبدالناصر مدٌنة النجوم 4مستلزمات شركات البترول ولطع ؼٌار الهٌدرولٌن ، بجهة : 

 الدكرور

عن استٌراد وتصدٌر  79333برلم  23191315، لٌد فى  5333330333س ماله ،  خالد دمحم سٌد صالح  ، تاجر فرد ، رأ -  335

 -بوالق الدكرور  -ناهٌا  -، بجهة : ش البنا 

عن مطعم دون  79435برلم  23191317، لٌد فى  133330333اٌمان دمحم سوٌفى لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 الهرم-كوم االخضر ش محمود خلٌل النحاس ال9السٌاحى ، بجهة : 

عن مخبز  79371برلم  23191316، لٌد فى  1333330333دمحم عبدالحمٌد محمود سوٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

 فٌصل-2ش طه الصاوى من ش ابوعكاشه ترعه عبدالعال 1افرنجى ، بجهة : 

عن تورٌدات  79443برلم  23191317لٌد فى ،  213330333دمحم لممان احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 فٌصل -ش ٌوسؾ كامل العجٌزي ش جمال عبد الناصر مساكن كفر طهرمس  5عمومٌه و اداره مطاعم ، بجهة : 

عن مكتب  79486برلم  23191323، لٌد فى  53330333دمحم حسن عبدالؽنى شهٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  339

 اوسٌم-ٌه ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : الزٌدٌة خلؾ مدرسة اوسٌم الثانوٌة رحالت داخلٌه دون السٌاح

عن تجارة  79587برلم  23191322، لٌد فى  133330333دمحم احمد مصطفى عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 الوراق وراق العرب-لطع ؼٌار معدات ثمٌله ، بجهة : شارع نورالدٌن خلؾ شركة الؽاز 

عن تجارة  79573برلم  23191322، لٌد فى  133330333سلطان نبٌل ابراهٌم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 -العمرانٌة  -ش مصرؾ الكنٌسة من عثمان محرم  1نظارات شمسٌة ، بجهة : 

عن بٌع فاكهة  79358برلم  23191333، لٌد فى  233330333احمد حمدٌن سلطان لطٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 -الجٌزة الواحات البحرٌة  -وخضار ، بجهة : الباوٌطً 

سمكره  عن ورشة 79373برلم  23191333، لٌد فى  533330333احمد مصطفى طه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 بوالق الدكرور-سٌارات ولحام ، بجهة : شارع مخزن االنابٌب صفط اللبن بجوار الدائرى 

عن تصنٌع العاب  79738برلم  23191328، لٌد فى  133330333ادهم ٌحٌى سعٌد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 بوالق الدكرور -ش على خلٌل ناهٌا48اطفال ، بجهة : 

عن مماوالت  78982برلم  23191331، لٌد فى  533330333بر محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رجب صا -  315

 فٌصل -ش عبد الفتاح عزب من ش ابو زٌد ش العشرٌن فٌصل  2عمومٌه ، بجهة : 

ن سوبر ع 79261برلم  23191313، لٌد فى  53330333مصطفى كامل نصر ابو رحاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 فٌصل -منشٌه البكاري  -ش عبد الحمٌد الهواري  1ماركت ، 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 جشيجوال 

عن ورشة مالبس  79266برلم  23191313، لٌد فى  533330333صباح سعد سالم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 وراق الحضر -لسواحل ش الخٌر السعٌد من ش سعد زؼلول من ش ترعة ا 27جاهزة ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : 

عن  79333برلم  23191314، لٌد فى  133330333عمرو محمود محمود النجولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318

 -ش ممدوح رضوان متفرع من ش الصفا و المروه  14تورٌدات عمومٌه مخلفات صادرات جمارن )دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

 فٌصل -الطوابك 

عن مكتب نمل  79471برلم  23191323، لٌد فى  53330333عمال محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مكتب نمل  -  319

 فٌصل-ش دمحم عبدالداٌم من ش على فرج منشؤة البكارى 29عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن  79539 برلم 23191321، لٌد فى  133330333بهاء الدٌن مصطفى سٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 المرٌوطٌه فٌصل-ش السبع عمارات 4شحن بطارٌات واصالح اطارات ، بجهة : 

عن مالهى اطفال  79553برلم  23191322، لٌد فى  53330333احمد عباس ابراهٌم عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 بوالق الدكرور-، بجهة : ش دمحم سعد من ش عبدالعزٌز النرش حوض الحرمٌن 

عن استٌراد  79635برلم  23191324، لٌد فى  5333330333مروان دمحم حسن دمحم ابو بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 الهرم -ش ابو الفدا  12( والتصدٌر ، بجهة :  19و  6من المجوعة من الجموعة  36مالبس جاهزة ) فٌما عدا الفمرة 

عن تورٌدات  79616برلم  23191323، لٌد فى  5333330333رأس ماله ،  مجدي عبود امٌن دمحم  ، تاجر فرد ،  -  323

ش عبد المحسن ابو عوؾ من ش  3. ، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  19عمومٌة واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 -الوراق  -النٌل وراق العرب 

عن  79654برلم  23191324، لٌد فى  1333330333،  محمود ٌاسٌن عبد الحمٌد بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  324

 الدلى -تماطع وزراة الزراعة  -ش احمد عبد المنعم  3تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن ورشه مٌكانٌكا و  79671برلم  23191327، لٌد فى  53330333عمر مسلم علً مسلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 -العروبه المرٌوطٌه ش  53كهرباء سٌارات ، بجهة : 

عن مكتب  79676برلم  23191327، لٌد فى  133330333امٌنه حاتم حلمً دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 اوسٌم -ش طابونه سلٌم من ش السوق المدٌم  1رحالت داخلٌه )دون المٌام باعمال شركات السٌاحه( ، بجهة : 

عن بمالة  79341برلم  23191332، لٌد فى  123330333لفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حفنى عبد الفتاح حفنى عبد ا -  327

 بوالق الدكرور -ش سكة المدرسة من ش ناهٌا  1، بجهة : 

عن  79137برلم  23191337، لٌد فى  1333330333مصطفى جمال مصطفى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  328

 اوسٌم -ت ، بجهة : الكوم االحمر بجوار مسجد اهل المران تورٌدات مٌكانٌكٌه و مماوال

عن تصنٌع مشابن  79152برلم  23191338، لٌد فى  1333330333شادٌة عمر دمحم مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  329

 -الوراق  -خشبٌة ، بجهة : ش نبوي المؤذون من طرٌك جزٌرة دمحم بجوار الدائري 

عن  79348برلم  23191315، لٌد فى  533330333زٌز احمد عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى عبدالع -  333

 ناهٌا-مزرعه دواجن ، بجهة : عزبه عبدالهادى 

عن مكتب  79341برلم  23191315، لٌد فى  133330333احمد مصطفى محجوب حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 الهرم -ش السعودي منشاه البكاري  23ع( ، بجهة : متعهد نمل عمال داخل )ج.م.

عن مالبس  79336برلم  23191315، لٌد فى  1333330333ٌاسٌن مصطفى ٌسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 ش ابن الرشٌد من ش زؼلول298جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب نمل  12569برلم  23191321، لٌد فى  533330333أس ماله ،  صبحً علً باشا دمحم كرٌم  ، تاجر فرد ، ر -  333

 امبابه-شارع دمحم حجازى مساكن المنٌره 12عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : شمة بالدور العلوى عمار رلم

نمل  عن مكتب 12569برلم  23191321، لٌد فى  533330333صبحً علً باشا دمحم كرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 مدخل ب 2شارع دمحم حجازى مساكن المنٌره رلم  12عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان / 

عن توزٌع مواد  79595برلم  23191322، لٌد فى  5333330333عنتر ابراهٌم صدٌك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 ح الجنٌدى من البحر االعظم 2، بجهة :  19و  6لمجموعة من ا 36ؼذائٌة واالستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمرة 

عن بٌع  79496برلم  23191321، لٌد فى  133330333منٌره محمود عبدالرحمن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

 الهرم-ز هضبه االهرام 39مراتب ومفروشات ، بجهة : 

عن مصنع  79534برلم  23191321، لٌد فى  1333330333،   دمٌان نظٌر نسٌم عطوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  337

 الوراق-وراق العرب -شارع ثمانٌه من شارع عشره 25مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن ورشة  79591برلم  23191322، لٌد فى  53330333طارق ملهم دمحم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 العمرانٌة -ش خالد زٌن العابدٌن ش الزهراء ع غ  29، بجهة : تشكٌل معادن 

عن تعبئة وبٌع  79636برلم  23191323، لٌد فى  133330333اسالم احمد دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  339

 -اوسٌم  -بشتٌل  -المتربة  -خضروات ، بجهة : ش البراء 

عن  79613برلم  23191323، لٌد فى  533330333، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عصام عبد الوهاب عبد الفتاح دمحم  -  343

 -برج الجٌزة االداري  38مكتب تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن تصنٌع  79784برلم  23191329، لٌد فى  1333330333ابتسام عصام ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 مطابخ وشبابٌن الومٌتال ، بجهة : ش نور الدٌن من ش ترعة السواحل خلؾ ؼاز مصر الوراق

عن ورشة تصلٌح  79761برلم  23191329ى ، لٌد ف 53330333صباح سعد صالح مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 امبابة-البصراوى -ش دمحم حافظ 36عدادات سٌارات ، بجهة : 

عن تجارة  79311برلم  23191331، لٌد فى  233330333محمود ابراهٌم امٌن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 احمس الهرم-هضبه االهرام البوابه الثانٌه  -د 287لعب اطفال وتورٌدات عامه وتوزٌع ادوات مدرسٌة ، بجهة : 

عن مكتب متعهد  79367برلم  23191333، لٌد فى  133330333دمحم رضا مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 -منشؤة المناطر  -مدٌنة االحالم  -نمل عمال داخل ج . م . ع . ، بجهة : م المناطر 

عن تورٌدات  79115برلم  23191338، لٌد فى  133330333، تاجر فرد ، رأس ماله ،    دمحم سعٌد ابوزٌد رشوان -  345

 بوالق الدكرور-شارع احمد ادرٌس9عمومٌة دون الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن مصنع مالبس  79122برلم  23191338، لٌد فى  1333330333امٌر مراد ناشد لاصد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 -الوراق  -وراق العرب  -ش علً حنفً  57لزى العسكري ، بجهة : جاهزة دون ا

عن مصنع تمور ،  79133برلم  23191337، لٌد فى  533330333حلمً امام عٌسً حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  347

 الواحات البحرٌه-بجهة : الحاره الواحات البحرٌه 

عن بٌع دهانات ،  79137برلم  23191338، لٌد فى  133330333ماله ،  دمحم حسٌن عمل جمعه  ، تاجر فرد ، رأس  -  348

 -كرداسة  -بجهة : ابو رواش مدرسة النورس 

عن مماول  79461برلم  23191323، لٌد فى  253330333صابر حسن عبد العاطً حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

 اوسٌم -ؼنام بشتٌل  ش ابو بكر الصدٌك من ش منصور 3نمل بضائع ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  79432برلم  23191317، لٌد فى  233330333شرٌؾ محمود فاٌز رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 موباٌالت ، بجهة : شبرامنت بجوار مخبز همام

ن استٌراد فٌما ع 79444برلم  23191317، لٌد فى  5333330333والء فاروق امٌن موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 ش ناهٌا بوالق الدكرور183، بجهة :  19والمجموعه 6من المجموعه  36عدا الفمرة 

عن تورٌدات  79483برلم  23191323، لٌد فى  133330333عمرو محمود سلٌمان عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 برج مراد االدارى 8عمومٌة دون الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن تجهٌز  79694برلم  23191327، لٌد فى  53330333اد دمحم الجمٌل عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عم -  353

 الطوابك فٌصل-ش الصفا والمروه 27وادارة المطاعم ، بجهة : 

ز سٌاحى عن مخب 79712برلم  23191328، لٌد فى  533330333احمد دمحم عبدالرحٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 ش اسالم خلؾ مساكن كفرطهرمس فٌصل4، بجهة : 

عن  79721برلم  23191328، لٌد فى  1333330333صٌدلٌه ٌاسر على ثابت فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 كرداسه-ش نعٌم العربى من ش المدرسه صفط اللبن 27صٌدلٌه ، بجهة : 

عن مكتب  79763برلم  23191329، لٌد فى  533330333فرد ، رأس ماله ،  الحسٌن حسن حسٌن عبدالعزٌز  ، تاجر  -  356

 تورٌدات عمومٌة ، بجهة : صفط اللبن ش ال عثمان من ش الصاوى بوالق الدكرور

عن مكتب  79862برلم  23191331، لٌد فى  123330333احمد فتحى منصور سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

 الوراق -سٌاحة ، بجهة : ش االسماعلٌة متفرع من ش عبد المنعم رٌاض رحالت داخلٌة دون ال

عن تورٌد  79841برلم  23191331، لٌد فى  53330333احمد عمار احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  358

 عمرانٌة -ش مسجد الرحمن مستشفى الصدر  7وتوزٌع مواد ؼذائٌة ، بجهة : 

عن مكتب  79836برلم  23191333، لٌد فى  133330333سالم حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   صبرى فتح هللا -  359

 اوسٌم -ش الحاج مراد االبعدٌة  1مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن بٌع  79845برلم  23191331، لٌد فى  133330333سامً ٌوسؾ سمعان جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 العمرانٌة -عمرانٌة ؼربٌة  -حارة ابراهٌم رزق من شارع عدوي سلٌم  5ت ، بجهة : وتوزٌع المنظفا

عن تؽٌر  79874برلم  23191331، لٌد فى  123330333اسامه شعبان احمد عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 بوالق الدكرور -ش التحرٌر عزبه ابو اللٌل  4زٌوت سٌارات ، بجهة : 

عن ورشه مالبس  79345برلم  23191315، لٌد فى  533330333د هللا احمد دمحم حمزه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عب -  362

 بنً مجدول -جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : ش عز العرب بنً مجدول  مركز كرداسه الجٌزه 

عن مكتب  79599برلم  23191323لٌد فى  ، 53330333احمد بدري احمد دمحم فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 -امبابة  -المنٌرة الشرلٌة  -المطار  -ش دمحم سعفان  5رحالت داخل ج . م . ع دون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : 

عن ورشة  79588برلم  23191322، لٌد فى  133330333دمحم حماده محمود حمزة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 شارع عمر بن الخطاب ارض الحداد امبابه43وعات جلدٌة ، بجهة : مصن

عن ورشة  79778برلم  23191329، لٌد فى  453330333نشات عطٌه ابوالٌمٌن حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 االمام الؽزالى م غ امبابه-شارع سٌد مصطفى 9تصنٌع مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مكتب تورٌد  79785برلم  23191329، لٌد فى  133330333ٌحٌى مندوه عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حازم  -  366

 الوراق -مالبس جاهزة ، بجهة : طناش ش كورنٌش النٌل ش مسجد لباء 



 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 جشيجوال 

عن  79872برلم  23191331، لٌد فى  53330333اسالم صبحى مصطفى دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

 الوراق-وراق العرب  -سوار محمول ، بجهة : ش على بن ابى طالباكس

عن محل مالبس  79837برلم  23191331، لٌد فى  53330333جمال عبد السالم مجلً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  368

 امبابة -سوق المنٌرة الرئٌسً  82حرٌمً ، بجهة : باكٌه 

عن تورٌد  78992برلم  23191331، لٌد فى  133330333  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مامون السٌد عبد الحمٌد عبد هللا -  369

 الوراق -ش عمر بن الخطاب من ش ترعه السواحل وراق الحضر  14لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن ادوات  79313برلم  23191331، لٌد فى  133330333ولٌد كمال حندوق عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  373

 فٌصل -ش سٌد معوض من ش متولً الشعراوي  5كهربائٌه ، بجهة : 

عن بٌع  79316برلم  23191332، لٌد فى  123330333دمحم عبد الستار وهبه عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

 المنٌب -وتورٌدات كهربائٌة ، بجهة : ش سكه الناظر المصبجى 

عن مكتب تاجٌر  79333برلم  23191332، لٌد فى  53330333رمضان دمحم سٌد جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

 بوالق الدكرور -ش احمد طلبة  43وادارة الجراجات وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مشؽل  79121برلم  23191338، لٌد فى  1333330333مارٌنا جوزٌؾ كامل واصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  373

 -الوراق  -وراق العرب  -الوراق  -ش مسجد النور خلؾ اسعاؾ دائري  3مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن مدشة اعالؾ  79133برلم  23191338ى ، لٌد ف 233330333احمد علً سعد معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  374

 -الواحات البحرٌة  -، بجهة : الباوٌطً 

 23191338، لٌد فى  1333330333االسكندرانى لبٌع لطع ؼٌار واكسسوار موتوسٌكالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

-وراق العرب -امام سنترال الوراق -عن بٌع لطع ؼٌار واكسسوار موتوسٌكالت ، بجهة : شارع ترعه السواحل  79153برلم 

 الوراق

عن بٌع  79189برلم  23191339، لٌد فى  1333330333احمد محمود صادق ابو العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  376

 ب الدكرور -ش ناهٌا  5مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن محل بٌع  79242برلم  23191313فى  ، لٌد 133330333عاطؾ ودٌع مهنى رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  377

 امبابه -ش كمال حمزه من ش البصراوي  23عطور ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  79216برلم  23191313، لٌد فى  23330333شٌماء دمحم عبد هللا بٌومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  378

 -الوراق  -جزٌرة دمحم  -لبوسنة ش ا 23ومتعهد نمل عمال داخل ج . م . ع دون السٌاحة ، بجهة : 

عن مكتب نمل  79377برلم  23191316، لٌد فى  53330333اشرؾ حامد طه على عز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  379

 عمال ورحالت داخل ج . م . ع دون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : ش الحٌطه الحمراء ش النادى شبرامنت

عن مخبز  79386برلم  23191316، لٌد فى  133330333د الوهاب سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم تهامً عب -  383

 -بوالق الدكرور  -همفرس  -ش عطٌة عبد الحمٌد ش ال عامر  11افرنجً ، بجهة : 

عن مكتب  79462برلم  23191323، لٌد فى  253330333ٌاسر حسان عبد الفتاح شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  381

 اوسٌم -ش المزرعه من طرٌك ترعه الزمر بشتٌل البلد  1خدمات نمل بضائع ، بجهة : 

عن صٌدلٌه ، بجهة :  79426برلم  23191317، لٌد فى  533330333ساره دمحم عٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

 الطرٌك العمومى-بهرمس 

عن ورشة  79681برلم  23191327، لٌد فى  1333330333تاجر فرد ، رأس ماله ،  كسبان ملٌون ولٌم عبدالجٌد  ،  -  383

 وراق العرب الوراق-ش فوزى عبدالحمٌد 13خٌاطة مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مكتب عن  79693برلم  23191327، لٌد فى  133330333وائل احمد السٌد دمحم الزٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  384

 كرداسة -متعهد نمل عمال ، بجهة : المعتمدٌة ش فتحى تهامى امام البٌت بٌتن 

عن تجهٌز  79693برلم  23191327، لٌد فى  533330333محمود دمحم عبداللطٌؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  385

 بوالق الدكرور-ش ابولرٌش همفرس32اؼذٌة ، بجهة : 

عن مصنع  79779برلم  23191329، لٌد فى  133330333د الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد محمود دمحم عب -  386

 الوراق -ش د/ ابراهٌم عبد من ش المومٌه العربٌه وراق العرب 6مالبس جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : 

عن مكتبة  79853برلم  23191331ى ، لٌد ف 133330333اٌمن عبد الرحمن محمود ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  387

 مركز اوسٌم -، بجهة : لرٌة برطس بجوار ش النادى 

عن تجاره و  79866برلم  23191331، لٌد فى  1333330333ابراهٌم دمحم السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  388

 اوسٌم -تصنٌع البالستٌن ، بجهة : برطس بجوار جامع احمد جاد محسن برطس 

عن مكتب  79569برلم  23191322، لٌد فى  2333330333مصطفى محمود دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  389

 -ب الدكرور  -ش دمحم خلٌل م النجوم  1تورٌد وبٌع مالبس دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن مكتب  79569برلم  23191322فى ، لٌد  2333330333مصطفى محمود دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  393

 -الهرم  -سٌتً مول  -ش الهرم  95تورٌد وبٌع مالبس دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن مكتب  79639برلم  23191323، لٌد فى  123330333اٌمن رحٌم عبد السمٌع رحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  391

 -الوراق  -وراق العرب  -مٌع رحٌم من ش الؽاز امام الؽاز ش عبد الس 3مماوالت وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن تورٌد  79688برلم  23191327، لٌد فى  53330333لٌلى عبدالظاهر سٌد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  392

 ش طارق بن زٌاد من ش الصدر العمرانٌه7ادوات نظافه وادوات صحٌه وشبكات رى ومبٌدات ، بجهة : 

عن مطعم دون  79756برلم  23191329، لٌد فى  133330333دمحم خلؾ هللا كامل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  393

 ش الصفا والمروة الطوابك فٌصل3السٌاحى ، بجهة : 

فة ، عن خدمات نظا 79773برلم  23191329، لٌد فى  133330333احمد حامد دمحم شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  394

 بجهة : ش مدخل جرانه طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى كرداسة

عن  79865برلم  23191331، لٌد فى  123330333مصطفى سعٌد عبد الفتاح ابو حمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

 الوراق -ش السٌد عبد العظٌم ابو حمده  5مكتب نمل عمال ، بجهة : 

عن ورشة  79117برلم  23191338، لٌد فى  133330333ضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خالد عبد الحمٌد دمحم خ -  396

 -منشؤة المناطر  -مٌكانٌكً سٌارات ، بجهة : ابو ؼالب الشارع العمومً بجوار النادي 

عن صٌانه  79131برلم  23191337، لٌد فى  233330333فهٌمه السٌد عبد الفتاح احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  397

 صفط اللبن -النباتات و تورٌد الزهور الزهور االنشاءات الزراعٌه ، بجهة : ش دمحم ابو النور من الثالجه 

عن بمالة ،  79142برلم  23191338، لٌد فى  433330333ماجدة احمد دمحم عبد الحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  398

 -الوراق  -امام وزارة الرى  -كورنٌش النٌل  -ش رشاد العربً  3بجهة : 

عن مماوالت  79233برلم  23191313، لٌد فى  233330333دمحم احمد عز الدٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  399

 فٌصل-المساحه -شارع عباس سرحان  23عمومٌة ، بجهة : شمة بالدور االول فى 

عن تورٌدات عمومٌه  79232برلم  23191313، لٌد فى  53330333دمحم سعٌد دمحم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 فٌصل -ارض اللواء  -ش احمد حسٌن عبد العال  19)دون الكمبٌوتر( ، 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 جشيجوال 

عن مكتب نمل  79234برلم  23191313، لٌد فى  123330333رمزي سالمة حنا عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 -الوراق  -وراق الحضر  -عمال داخل ج . م . ع . ، بجهة : ش الجنٌنة من ش كورنٌش النٌل 

عن فاكهة  79211برلم  23191313، لٌد فى  213330333مإمن حسٌن حسٌن حمزة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 -بوالق الدكرور  -ارض اللواء  -م علً بن ابً طالب ش ابو بكر الصدٌك ش االما2وخضروات ، بجهة : 

عن بٌع  79221برلم  23191313، لٌد فى  133330333نصر عبد هللا احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 العمرانٌه -عمرانٌه شرلٌه  -ش ابراهٌم عطٌه  2مالبس اطفال ، بجهة : 

عن تورٌدات  79731برلم  23191327، لٌد فى  533330333تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌحى امام كمال الدٌن عثمان  ،  -  434

 الوراق-ش عبد ربه المنصور تماطع متولى الشعراوى من ش العروبة وراق العرب 1مواد ؼذائٌة ، بجهة : 

عن تجارة اجهزة  79715برلم  23191328، لٌد فى  533330333خالد دمحم امٌن البكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 فٌصل-شارع دمحم عفٌفى 21التكٌٌؾ ، بجهة : 

عن بماله ، بجهة :  79734برلم  23191328، لٌد فى  123330333دمحم عطٌه جبرٌل حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 منشؤة رضوان اول البلد امام مسجد تاكى مركز منشؤة المناطر

عن بٌع زٌوت  79821برلم  23191333، لٌد فى  1333330333تاجر فرد ، رأس ماله ،   ولٌد صالح دمحم صالح  ، -  437

 م امبابة -م المناطر  -وشحوم ، بجهة : وردان طرٌك كفر ابو حدٌد 

عن بٌع مفروشات ، بجهة  79818برلم  23191333، لٌد فى  533330333مٌنا للمفروشات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  438

 فٌصل -الطوابك  -المنشٌة  شارع 36: 

عن صاله جٌم  79843برلم  23191331، لٌد فى  533330333شرٌؾ السٌد عبد هللا الجدار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  439

 -ش المركز المدٌم كومبره  13، بجهة : 

عن سوبر  79638برلم  23191323، لٌد فى  233330333رجب حمد هللا حسن جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 -الهرم  -مدكور  -ناصٌة الوحدة العربٌة  -ش عبد المنعم سالم  7ماركت ، بجهة : 

عن تورٌدات  79612برلم  23191323، لٌد فى  1333330333ربٌع خلؾ عبد الحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 -م الهر -ش د / وسام من ش السٌسً  3عمومٌة ، بجهة : 

عن  79632برلم  23191324، لٌد فى  1533330333اشرؾ شفٌك جاد الرب كٌرلس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 ش محمود ربٌع بجوار نمطة الوراق 3مصنع مالبس جاهزة ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : 

عن  79615برلم  23191323ٌد فى ، ل 133330333احمد مصطفى كامل جاد الرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 -امبابة  -المدس الشرٌؾ  -ش احمد ٌونس  11تورٌدات مسلزمات طبٌة ، بجهة : 

عن ادوات  79624برلم  23191323، لٌد فى  5333330333عٌد عبد التواب حسٌن شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 -المرٌوطٌة -ش سعٌد الفولً من د / الشٌن  1( ، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة 19تجمٌل واستٌراد ) فٌما عدا المجموعة 

 -الهرم 

عن مكتب  79789برلم  23191329، لٌد فى  5333330333هدى حماد ثابت مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 ش محمود حمدى عامر من ش الجٌش وراق شمة بالدور 1استٌراد وتصدٌر وتورٌدات ، بجهة : 

عن مماوالت اعمال  79788برلم  23191329، لٌد فى  1333330333دمحم سامى سٌد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 اوسٌم -البراجٌل  -عزبة الخطٌب  -متكاملة ، بجهة : ش دمحم سالم 

عن تورٌد مستلزمات  79313 برلم 23191331، لٌد فى  133330333ولٌد كمال اللٌثى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  417

 الهرم-الملن فٌصل هرم497تشؽٌل ماكٌنات التطرٌز ، بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن شحن  79135برلم  23191337، لٌد فى  5333330333ابراهٌم ٌوسؾ الرشٌدي ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

 فٌصل -جبرٌل اخر فٌصل الدور االرضً ش جوده مسلم من عزبه  1بضائع و توكٌالت عامه داخل و خارج ج.م.ع ، بجهة : 

عن  79134برلم  23191338، لٌد فى  533330333دمحم شعٌب عبد المجٌد عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

 -الهرم  -ح هضبة االهرام  79معرض ادوات منزلٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات مالبس  79151برلم  23191338، لٌد فى  133330333على طاهر على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 بوالق الدكرور-ش دمحم ربٌع مدبولى من ش الرشاح 61جاهزة)دون الزى العسكرى ( ، بجهة : 

عن ورشة تصنٌع  79232برلم  23191313، لٌد فى  1333330333ناصر بلٌح حنا بلٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

وراق  -ناصٌة محل اسمان ابو طارق بجوار بنزٌنة وطنٌة  -ش العمدة منمن ش ترعة السواحل  21 مالبس جاهزة ، بجهة :

 -الحضر 

عن تصدٌر  79412برلم  23191317، لٌد فى  133330333فإاد وجٌه فإاد ارمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 العمرانٌه-بٌه عمرانٌه ؼر-الثالثٌنى  -ش احمد عبٌد1وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

عن تورٌد  79431برلم  23191316، لٌد فى  3333330333دمحم رشدي دمحم عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 -ب الدكرور  -ابو اللٌل  -اجهزة الجٌم وادارات الصاالت ، بجهة : ش التحرٌر 

عن مكتب  79395برلم  23191316، لٌد فى  133330333هانً فتحً عبد المجٌد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 كرداسة -كفر حكٌم  -متعهد نمل عمال داخل ج . م  . ع . ، بجهة : ش السد العالً 

عن مزرعه  79431برلم  23191317، لٌد فى  133330333شعراوى دمحم على رٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 الهرم-شارع ابوعوض بجوار مسجد لباء نزلة االشطر لتربٌه االؼنام والمواشى ، بجهة : 

عن تورٌدات  79466برلم  23191323، لٌد فى  2333330333احمد دمحم سمٌر احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 امبابه -مدٌنه العمال  34شمه  34عامه دون الكمبٌوتر ، بجهة : بلون 

عن تورٌد  79468برلم  23191323، لٌد فى  533330333ٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم زكرٌا عبد العظٌم ابراه -  427

 العمرانٌه -ش الحجاز من ش عادل امام الكنٌسه  13وجبات ؼذائٌه ، بجهة : 

عن مركز صٌانه تبرٌد  79737برلم  23191328، لٌد فى  133330333دمحم احمد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

 الهرم-ش اوالد عوؾ محطة حسن دمحم5وتكٌٌؾ ، بجهة : 

عن مماوالت  79733برلم  23191327، لٌد فى  133330333احمد فتحً سعد عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

 كرداسة -خلؾ مونجٌنً  -عمومٌة ، بجهة : ابو رواش 

عن مصنع  79723برلم  23191328، لٌد فى  1333330333عبدهللا ؼرٌب حنفى ابو اللٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 ش المنطرة من ش المسبن وراق الحضر الوراق19مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن تورٌد نظارات شمسٌه و  79791برلم  23191329، لٌد فى  533330333دمحم الدٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 بوالق الدكرور -اكتوبر  6شنابر ، بجهة : ش حمدي احمد من ش عبد الحمٌد السٌد من ش جمال عبد الناصر 

عن  79775برلم  23191329، لٌد فى  2333330333رومانى ناجى عرٌان جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 ش اسماعٌل محمود ش السوق المطار المنٌرة الؽربٌة امبابة 29مصوؼات ذهبٌة ، بجهة : 

عن  79848برلم  23191331، لٌد فى  53330333امال مٌخائٌل عبد المالن برسوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 ٌومى من دمحم مرسى اول فٌصلش دمحم ب 6تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن ترزة  79831برلم  23191333، لٌد فى  533330333شرٌؾ رجب عبد الكرٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 ش مسجد االخالص عمرانٌة ؼربٌة 32مالبس جاهزة ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن بٌع سندوتشات كبده  79826برلم  23191333، لٌد فى  133330333  دمحم سعٌد دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  435

 اوسٌم -، بجهة : الطرٌك العمومى الكوم االحمر 

عن تورٌد مواد  79824برلم  23191333، لٌد فى  133330333عمر حامد احمد حامد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 الهرم -هرام بالمنطمة هـ حدائك اال 52ؼذائٌة ، بجهة : 

عن تجارة تلٌفون  79836برلم  23191331، لٌد فى  533330333دمحم احمد رزق سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  437

 فٌصل -شارع المرٌوطٌة عمارات بشاٌر السالم  56محمول ومستلزمات بالتجزئة ، بجهة : 

عن ورشة  79834برلم  23191331، لٌد فى  5333.333اشرؾ فوزي عازر بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  438

 الوراق -وراق الحضر  -شارع الظاهر بٌبرس  43تصنٌع مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن تورٌدات  79433برلم  23191317، لٌد فى  133330333نبٌل مفتاح محمود مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  439

 بوالق الدكرور-ع السٌد دمحم عبدهللا شار9عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن بماله جافه ،  79434برلم  23191317، لٌد فى  53330333ٌوسؾ سٌد ٌوسؾ سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 ش سٌدى شعبان من ش المحطة21بجهة : 

عن ورشة سمكرة  79513برلم  23191321، لٌد فى  133330333دمحم جابر حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 شارع العدل من المصرؾ زنٌن بوالق الدكرور12سٌارات ، بجهة : 

عن مكتب  79633برلم  23191323، لٌد فى  133330333راضً اسماعٌل دمحم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 -م امبابة  -ز منشؤة المناطر مرك -االخصاص  -خدمات نظافة واعمال واجهات ، بجهة : ش ورشة خلٌل النجار 

عن  79583برلم  23191322، لٌد فى  133330333رجب على عبدالرحٌم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 فٌصل-شارع ابوالحسن سالم ناصٌه فتحى الموان المنشٌة  36مماوالت عمومٌة وتورٌدات عمومٌة دون الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن ورشة  79632برلم  23191323، لٌد فى  1333330333 عبد الحى حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى دمحم -  444

 -الوراق  -وراق العرب  -ش ابو بكر الصدٌك  9مالبس دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن بمالة جافة ،  79781م برل 23191329، لٌد فى  2333330333دمحم دمحم عبد السمٌع دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 اوسٌم -بجهة : ش على سالمه من ش الحرٌة بشتٌل 

عن كوافٌر  79315برلم  23191332، لٌد فى  133330333سمر سعٌد على ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 فٌصل -الطوابك  -مكرر ش حسن داود من الصفا والمروة  35حرٌمى ، بجهة : 

عن خدمة رجال  79338برلم  23191331، لٌد فى  533330333طلعت سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حنان  -  447

ش استودٌو مصر  2اعمال فى مجال صٌانه السٌارات وتورٌد االلمشه ومنسوجات ومواد بالستٌكٌة وتصدٌر ، بجهة : برج

 مرٌوطٌة عمرانٌه العمرانٌه

عن محل  79123برلم  23191338، لٌد فى  133330333، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد دمحم مرسً الصباحً   -  448

 -اوسٌم  -برطس  -ملن هارون عبد المنعم ش داٌر الناحٌة  3بمالة ، بجهة : 

عن مالبس جاهزة  79128برلم  23191338، لٌد فى  123330333علً سعٌد ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  449

 -المهندسٌن  - 2ٌولٌو محل رلم  26ش  3زى العسكري ، بجهة : رلم دون ال

عن مملة ، بجهة  79393برلم  23191337، لٌد فى  133330333عادل عواد حسن العادلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 ناهٌا بوالق الدكرور -: ش جمال عبد الناصر 

عن تجاره  79239برلم  23191313، لٌد فى  2333330333فرد ، رأس ماله ،  نادٌه عبد الوهاب دمحم االشمر  ، تاجر  -  451

 فٌصل -ش علً عبد العال من ش العشرٌن  7ادوات منزلٌه كهربائٌه ، 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 جشيجوال 

عن توزٌع اجهزه  79224برلم  23191313، لٌد فى  133330333احمد رشاد عٌد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 العمرانٌه -عمرانٌه ؼربٌه  -ش العروبه  147له ، بجهة : كهربائٌه بالعمو

عن مصنع  66297برلم  23191316، لٌد فى  1333330333فوزٌة حسن على محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 مالبس ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : ش ابراهٌم ضٌؾ من ش امتداد المعهد الدٌنى وراق العرب

عن مصنع  66297برلم  23191316، لٌد فى  1333330333سن على محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فوزٌة ح -  454

مالبس ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : له رئٌسى بالعنوان / ش على عبد الودود متفرع من ش مسجد الخولى بنشاط / بمالة جملة 

 ولطاعى

عن صٌانه محمول  79439برلم  23191317، لٌد فى  533330333له ،  احمد محمود فراج على  ، تاجر فرد ، رأس ما -  455

 مدكور بوالق الدكرور-ش زٌن الدٌن من ش منصور الصنادٌل1ًوتصدٌر ، بجهة : 

عن  79425برلم  23191317، لٌد فى  233330333رشا سلٌمان عبدالمجٌد عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 الوراق-ش ابراهٌم سلٌمان من ش المومٌة العربٌه وراق العرب  13بجهة : مكتب تؤجٌر سٌارات ، 

عن  79448برلم  23191323، لٌد فى  133330333سامً الشوادفً سلٌمان الهواري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  457

 م.امبابه -منشاه المناطر  -مكتب متعهد نمل عمال داخل )ج.م.ع( ، بجهة : ش السوق الخمٌس 

عن تورٌد عماله  79446برلم  23191323، لٌد فى  53330333هانً علً عبد الرحٌم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  458

 العمرانٌه -ش خالد بن الولٌد العروبه  4، بجهة : 

عن مكتب  79429برلم  23191317، لٌد فى  133330333نجالء شعبان عاشور عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

 رحالت داخلٌه دون السٌاحٌه ونمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : االبعدٌه خلؾ االسعاؾ اوسٌم

عن ادوات  79482برلم  23191323، لٌد فى  253330333عبدالرحمن عطٌه ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 و النمرسشارع الهدى متفرع من شارع احمد بدوى اب1منزلٌه ، بجهة : 

عن تورٌدات  79683برلم  23191327، لٌد فى  233330333هانى سامى زاكى حنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 الوراق -ش زهران  13ش زمزم وراق العرب سابما  13عمومٌة ) فٌما عدا الكمبٌوتر ( ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت  79692برلم  23191327، لٌد فى  53333.000مٌنا فاٌز سٌفٌن عوؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 الوراق-، بجهة : جزٌرة وراق الحضر بٌن البحرٌن بجوار الشٌخ محمود

عن تورٌدات  79722برلم  23191328، لٌد فى  133330333رامز حسن دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 بوالق الدكرور-ى بن ابى طالب ش ترعه المجنونه ش عل12عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  79856برلم  23191331، لٌد فى  533330333امانى رجب عباس ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

 الوراق-وراق الحضر -شارع لبنان 17جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن متعهد نمل عمال ،  79867برلم  23191331، لٌد فى  123330333، رأس ماله ،   دمحم احمد هاشم دمحم  ، تاجر فرد -  465

 الوراق -وراق الحضر  -بجهة : ش عمر ابن الخطاب 

عن مكتب  79835برلم  23191333، لٌد فى  233330333عٌد سٌد رمضان شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 وراق العرب الوراق -عزبة الخالٌفة  -ش سلمى مكاوى 5( ، بجهة : تورٌدات ومماوالت عامة)دون الكمبٌوتر 

عن ورشة  79576برلم  23191322، لٌد فى  1333330333ٌسرى سعد هللا بشاى سعد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  467

 ش فاروق دبوس من ش التل الوراق  57مالبس جاهزة ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : 

عن مكتب  79572برلم  23191322، لٌد فى  533330333 عبد الاله الزناتً اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  468

 -فٌصل  -الطوابك  -ش دمحم الفحام من ش الصفا والمروة  15تورٌد مواد ؼذائٌة ، بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن  79637برلم  23191323، لٌد فى  5333330333عاصم طلعت عبد هللا عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

 -العمرانٌة  -ش حسٌن سالمة  36مكتب استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : 

عن تصنٌع  79783برلم  23191329، لٌد فى  1333330333مصطفى هاشم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  473

 طناش -اسر كمال من ش كمال احمد بجوار مدرسة االورمان مالبس جاهزة ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : ش ٌ

عن مطعم فواكه  79767برلم  23191329، لٌد فى  533330333عمرو هاشم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  471

 ارض الجمعٌه امبابه-شارع طارق بن زٌاد من عمر الخطاب18لحوم ، بجهة : 

عن مصنع مالبس  79786برلم  23191329، لٌد فى  133330333جر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر هرمل حكٌم بمطر  ، تا -  472

 وراق العرب -وتورٌد مالبس ، بجهة : ش المدٌنة المنورة 

عن مخبز سٌاحً  79859برلم  23191331، لٌد فى  533330333علً جاد الكرٌم امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  473

 الهرم -ً شرابً من ش المجزر االلً اللبٌنً ش فتح 8% حر ، بجهة : 72

عن تورٌد  79321برلم  23191332، لٌد فى  133330333طارق دمحم السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  474

 بوالق الدكرور -مدٌنة عامر  -ش البحٌرى  23مستلزمات طبٌة ) دون تجارة االدوٌة ( ، بجهة : 

عن نورٌد ادوات  79323برلم  23191332، لٌد فى  133330333ار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم لملوم دمحم عم -  475

 الهرم -سابما  31 -ش ابن بطوطه  25كهربائٌة ومماوالت ، بجهة : 

عن مكتب  79335برلم  23191331، لٌد فى  53330333احمد رمضان حسٌن على النمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

 منشاة المناطر-اخلٌه دون السٌاحة ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : بنى سالمه بجوار الوحده المحلٌه م المناطر رحالت د

عن مصنع  79385برلم  23191337، لٌد فى  213330333هشام دمحم احمد دمحم هنداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  477

 مركز -بل زاوٌة ابو مسلم بجوار معهد مهندسٌن بنى ٌوسؾ حوض الج 5طوب اخضر صدٌك البٌئة ، بجهة : 

عن  79133برلم  23191338، لٌد فى  53330333علً عبد الرحمن ابراهٌم علً سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  478

 -اوسٌم  -تجارة وتوزٌع اعالؾ ومواد ؼذائٌة ، بجهة : ش لاعة لٌالً امام مسجد الدرس 

عن بماله ،  79399برلم  23191337، لٌد فى  233330333لونٌس علً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نادي عبدا -  479

 الواحات البحرٌه -بجهة : الزبو

عن اكسسوار  79138برلم  23191338، لٌد فى  133330333رضا احمد علً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  483

 -فٌصل  -الهرم  -ٌصل وحسن دمحم ش الملن ف 328محمول ، بجهة : 

عن رحالت داخلٌة  79215برلم  23191313، لٌد فى  53330333طارق مختار سعٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 -صفط اللبن  -ش دمحم خلٌل من طه الصاوي  2ونمل عمال داخل ج . م . ع دون السٌاحة ، بجهة : 

عن ادوات منزلٌه ،  79438برلم  23191317، لٌد فى  133330333، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فرٌده فرٌد دمحم النجار   -  482

 الهرم -ش الهرم بٌتكو مشعل  32بجهة : 

 79562برلم  23191322، لٌد فى  133330333سٌؾ النصر مصطفى عادل عبد المنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  483

 الهرم -شارع الشهٌد حسن حلمى التعاون  3، بجهة : عن تجاره االدوات الكهربائٌه 

عن ممله ، بجهة  79713برلم  23191328، لٌد فى  53330333مبارن سلمان حسن سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  484

 صفط اللبن بوالق الدكرور-ش دمحم حمزة متفرع من المصرؾ 1: 

عن صٌانة  79727برلم  23191328، لٌد فى  333330333فرد ، رأس ماله ،   احمد عبد الناصر حفنً ابراهٌم  ، تاجر -  485

 م اوسٌم -سمٌل  -اجهزة محمول )دون االنترنت( ، بجهة : شارع ترعة السواحل 



 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 جشيجوال 

عن تورٌدات  79842برلم  23191331، لٌد فى  533330333عالء محمود حسب عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  486

 فٌصل -ش ابراهٌم معتوق من ش ابو زٌد بدر  2عمومٌة ، بجهة : 

عن  79838برلم  23191331، لٌد فى  733330333مصطفى حسن فرج دمحم على زمزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  487

 ارض اللواء بوالق الدكرور-شارع الزوات 8مماوالت عامه ، بجهة : 

عن تورٌد  79797برلم  23191333، لٌد فى  123330333شٌماء شرٌؾ محمود على سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  488

 خلؾ حمٌات امبابة -مدٌنة التحرٌر  31ش  33وصٌانة االجهزة الطبٌة ، بجهة : 

عن تورٌد كرفانات ،  79827برلم  23191333، لٌد فى  13330333حمد خالد سعد مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  489

 مركز كرداسة -بجهة : ابو رواش بجوار المحور 

عن مركز  79812برلم  23191333، لٌد فى  133330333رضا عبد الموى سعٌد مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  493

 صٌانة سٌارات ، بجهة : برطس ش عطاهللا م اوسٌمخدمة و

عن  79853برلم  23191331، لٌد فى  533330333عمرو احمد محمود احمد ؼنٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 الوراق -جزٌرة دمحم  -شارع الشٌخ علً  29تورٌدات عمومٌة وتصدٌر وتصنٌع منظفات صناعٌة ، بجهة : 

عن مركز  79833برلم  23191331، لٌد فى  233330333فتحً عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عصام الدٌن  -  492

 ناهٌا -م كرداسة  -ناهٌا البلد  -خدمة وصٌانة السٌارات ، بجهة : محطة مصر للبترول 

عن مكتب  79344برلم  23191333، لٌد فى  133330333حسام حسن عبدالمجٌد دمحم خالد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  493

 اوسٌم-ش البوسته المدٌمه درب خالد 26مماوالت عامه ، بجهة : 

عن مخبز افرنجى  79373برلم  23191333، لٌد فى  133330333احمد محمود على سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  494

 العجوزة-مركز الشباب شارع مدرسة الشروق خلؾ 5لتصنٌع المخبوزات االفرنجٌة ، بجهة : ارض اللواء 

عن مكتب  79381برلم  23191337، لٌد فى  53330333شٌمً عصملً عثمان حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  495

 العمرانٌه -ش عبد الرحمن السنً من مستشفى الصدر  44تورٌد لحوم )انتاج حٌوانً( ، بجهة : 

عن صٌانه  79248برلم  23191313، لٌد فى  133330333ه ،  سامح رجب السٌد راضى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  496

 العمرانٌه-ش الثوره من ش دمحم عبدالنبى ع غ 6التكٌٌؾ والتبرٌد ، بجهة : 

عن ورشة  79627برلم  23191324، لٌد فى  1333330333رومانى زكرٌا فإاد معبدا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  497

 الوراق -بجهة : ش المهندس من ش جمال حٌا هللا خلؾ الؽاز  مالبس ) دون الزى العسكرى ( ،

عن تصدٌر  79733برلم  23191328، لٌد فى  533330333اسماعٌل فاروق رضا صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  498

 ش التحرٌر بوالق الدكرور-وتورٌدات عامه دون الكمبٌوتر ، بجهة : ش الجامع 

عن تورٌد  79855برلم  23191331، لٌد فى  133330333بدالمحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نبٌله دمحم رضوان ع -  499

 فٌصل-بالدور الخامس  23شارع الملن فٌصل الرئٌسً شمة رلم22اؼذٌة ومشروبات ، بجهة : 

عن  79332لم بر 23191331، لٌد فى  133330333تامر عزت عبدالحمٌد السٌد ناجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 المهندسٌن-شارع شهاب 16مماوالت عامه وتورٌدات عمومٌة وتورٌد عمالة داخل ج . م . ع ، بجهة : 

عن سوبر ماركت ،  79229برلم  23191313، لٌد فى  133330333حجاج احمد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 بجهة : ش النادى الكوم االحمر

عن مصنع  79286برلم  23191314، لٌد فى  1333330333دنان السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عدنان صالح ع -  532

 اوسٌم -بشتٌل  -المتربه  -مالبس دون الزي العسكري ، بجهة : ش دمحم الجندي 



 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 جشيجوال 

طه و عن خٌا 79293برلم  23191314، لٌد فى  1333330333تامر مجدي حنا بسالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 امبابه -ش كامل همام البصراوي م. غ  4تفصٌل مالبس جاهزه لحساب المنشاه ، بجهة : 

عن مصنع  79265برلم  23191313، لٌد فى  1333330333نادر ناحج خلٌل عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 ربوراق الع -مالبس جاهزة ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : ش الموازٌن من ش التل 

عن خردوات  79498برلم  23191321، لٌد فى  123330333ٌاسر رمضان حفٌضه لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  535

 الهرم-شارع سوٌلم الطالبٌه 12، بجهة : 

عن  79544برلم  23191321، لٌد فى  93330333دمحم عبد الحمٌد دمحم عبد النبً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 الهرم -ش الملن فٌصل محطه حسن دمحم  321رٌدات عمومٌه )دون الكمبٌوتر( ، بجهة : تو

عن تجاره و  79537برلم  23191321، لٌد فى  133330333هانً سعد احمد عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  537

 بوالق الدكرور -صفط اللبن  -ؾ علً بٌع االدوات االلكترونٌه )دون الكمبٌوتر و البالي ستٌشن( ، بجهة : ش الشرٌ

عن ورشه  79139برلم  23191337، لٌد فى  1333330333مصطفى حسن عمر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  538

 -وراق العرب  -ش مدارس الهدى  19مشؽوالت نحاسٌه ، بجهة : 

عن  79365برلم  23191333، لٌد فى  5333.000محمود عبد الحمٌد محمود مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  539

 -الزٌدٌة  -مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال دون السٌاحة ، بجهة : ش د / عناٌات 

عن  79365برلم  23191333، لٌد فى  53330333محمود عبد الحمٌد محمود مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 -بوالق الدكرور  -ش دمحم هاشم من ش الجمعٌة همفرس  7بجهة : مكتب رحالت داخلٌة ونمل عمال دون السٌاحة ، 

عن مصنع  79181برلم  23191339، لٌد فى  133330333كمال ٌوالٌم موسً عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 الوراق -وراق الحضر  -مالبس )دون الزي العسكري ( ، بجهة : ش احمد عرابً من ش المسبن 

عن بٌع و تورٌد  79356برلم  23191315، لٌد فى  533330333مد عمر عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم اح -  512

 كرداسه -ش بنن المرٌه بجوار مسجد سالمه الشاعر  1و صٌانه لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن  79351برلم  23191315ٌد فى ، ل 533330333ابراهٌم احمد منجود احمد السٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 برطس اوسٌم-ش طرٌك المنصورٌه العمومى امتداد العربى 5تصنٌع لوحات كهربائٌه وكبائن ، بجهة : 

عن تورٌدات  79373برلم  23191316، لٌد فى  1533330333سٌد السٌد لطب مٌزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

ش  2ومماوالت عمومٌة وتركٌب وصٌانة المصاعد الكهربائٌة والساللم المتحركة ، بجهة :  عمومٌة فى اجهزة منزلٌة ومستلزماتها

 العمرانٌة -مكة المجزر االلى ع غ 

عن  79384برلم  23191316، لٌد فى  533330333اسالم حسن عبد اللطٌؾ حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 الكوم االحمر -معمل البان و جبن ، بجهة : اول طرٌك النادي الكبٌر 

عن  79393برلم  23191316، لٌد فى  133330333ضاحً عبد الصادق ابو رحاب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 فٌصل -كعبٌش  -ش احمد عبد الفتاح  73مماوالت و استثمار عماري ، بجهة : 

عن تصدٌر  79497برلم  23191321، لٌد فى  1333330333ماهر سمٌر فرٌد ابسخرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

 الهرم-مه أ هضبه االهرام منط87عمار  3الدور331اعشاب طبٌعٌه وحاصالت زراعٌه ، بجهة : شمة 

عن تورٌد وبٌع  79499برلم  23191321، لٌد فى  133330333عمرو عبدالرحٌم دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 بوالق الدكرور-ش مسجد التوحٌد من ش الرشاح 2اجهزة المحمول ، بجهة : 

عن ورشة  79585برلم  23191322، لٌد فى  53330333،   مصطفى جامع احمد عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  519

 العمرانٌة -ش بكرى منازع تمسٌم ش كمال عبد الحافظ ع غ   25خراطه ، 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 جشيجوال 

عن بٌع  79578برلم  23191322، لٌد فى  133330333ؼرٌب خٌري فرحات عبد المعطً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 -منشؤة المناطر  -الجالتمة  -حطة المٌاه لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : ش م

عن صٌانة  79634برلم  23191323، لٌد فى  53330333مهند دمحم نور الدٌن خورشٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 -العجوزة  -ش النٌل  113اجهزة كهربائٌة ، بجهة : 

عن ورشة  79764برلم  23191329، لٌد فى  1333330333احمد حسن دمحم عبدالحفٌظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 ش مكه الوراق 19تصنٌع مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مخبز  79871برلم  23191331، لٌد فى  533330333محمود كرم عبدالمحسن لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 الوراق-ى طناش سٌاحى ، بجهة : ش مر عبدالعزٌز شحاته بجوار ٌحٌى السمكر

عن تؽلٌؾ  79333برلم  23191331، لٌد فى  133330333عمرو فتحى محمود ادرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 اكتوبر ناهٌا بوالق الدكرور6ش امٌن دؼمه من ش جمال عبدالناصر ش 32وتعبئة مواد ؼذائٌة ، بجهة : 

عن مكتب خدمة  79323برلم  23191332، لٌد فى  123330333رأس ماله ،  هبه دمحم ابراهٌم الشهاوى  ، تاجر فرد ،  -  525

 فٌصل -ش سعٌد الفولى من د / الشٌن المرٌوطٌة  1رجال اعمال فى مجال اٌجار السٌارات ، بجهة : 

ٌر سٌارات عن مكتب تاج 79138برلم  23191337، لٌد فى  13330333دمحم سعٌد السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 الهرم -م البكارى  -، بجهة : محل بالدور االرضى ش حلمى همام 

 79114برلم  23191337، لٌد فى  5333330333احمد مصطفى احمد دمحم علً محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  527

ش علً عابدٌن  21( ، بجهة : 19عه و المجمو 6من المجموعه  36عن استٌراد و تصدٌر و تورٌدات مواد ؼذائٌه )فٌما عدا الفمره 

 الهرم -خلؾ كاٌرو مول 

عن بمالة جافة ،  79141برلم  23191338، لٌد فى  133330333سمٌرة احمد احمد امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  - 3محل  4عمارات بنن النٌل عمارة  73بجهة : 

عن تورٌد طٌور  79199برلم  23191313، لٌد فى  53330333، تاجر فرد ، رأس ماله ،    رامً دمحم زكً عبد الفتاح -  529

 بوالق الدكرور -الرشاح  -ش دمحم سعد  35مذبوحه ، بجهة : 

عن  79231برلم  23191313، لٌد فى  133330333ؼٌاث لصى محب الدٌن الخطٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 -الدلً  -الدور االرضً  -صحابة ش ال 7مكتبة ، بجهة : 

عن  79416برلم  23191317، لٌد فى  133330333مستوره فتحى معوض السٌد كساب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 الهرم-21ش الهرم كاٌرومول الدور االول محل رلم269مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن  79417برلم  23191317، لٌد فى  133330333، تاجر فرد ، رأس ماله ،    مرفت فاروق هاشم عبدالحمٌد جاد -  532

 الهرم-ش الهرم كاٌرومول الدور االول 269مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مكتب  79368برلم  23191316، لٌد فى  233330333محمود مصطفى فتٌحة مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 العمرانٌه-شارع عبدالعزٌز سلٌم من ش الثالثٌنى الجدٌد 26داخلٌه دون السٌاحة ، بجهة : رحالت 

عن خدمان نظافه  79383برلم  23191316، لٌد فى  233330333تامر احمد فراج حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 ش حسان حسٌن العجوزة58ومكافحه حشرات ، بجهة : 

عن مجوهرات  79383برلم  23191316، لٌد فى  53330333الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود رفعت على -  535

 الهرم-أ هضبه االهرام 5أ ش  218ومصوؼات ذهبٌه ، بجهة : 

عن مؽسله ،  79437برلم  23191317، لٌد فى  53330333عبدهللا احمد عبدالمعز على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 دان المساحه مبنى جرٌن هاوس دور المٌزانٌن الدلىمٌ 5بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن تورٌد  79443برلم  23191317، لٌد فى  533330333احمد جمال عبدالمجٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  537

 ش كورنٌش النٌل طرٌك العمومى سمٌل اوسٌم2وتصنٌع الورلٌات ، بجهة : 

عن مكتب  79442برلم  23191317، لٌد فى  133330333تاجر فرد ، رأس ماله ،  كمال عبد الداٌم ابراهٌم بشاى  ،  -  538

 ناهٌا بوالق الدكرور-ش دمحم عوٌس35رحالت داخلٌه دون السٌاحٌه ، بجهة : 

عن ورشة مالبس  79633برلم  23191324، لٌد فى  533330333دمحم سٌد عبد الحافظ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  539

 الوراق -لزى العسكرى ( ، بجهة : مسجد الرحمه من ش المشابه جزٌرة دمحم ) دون ا

 79682برلم  23191327، لٌد فى  533330333حسام رضا عبد الرحمن علٌوه العاصً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

 فٌصل -كفرطهرمس  -شارع ابو عوٌس من شارع الجمهورٌة  1عن صٌدلٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات اللحوم ،  79531برلم  23191321، لٌد فى  23330333لتورٌد اللحوم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   الحدق -  541

 فٌصل -الطالبٌه  -كفر طهرمس  -ش حسٌن عباس  2بجهة : 

بس عن بٌع مال 79543برلم  23191321، لٌد فى  133330333نسٌم ودٌع لسطور ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 امبابه -المنٌره الؽربٌه   -ش دمحم حجازي 12جاهزه )دون الزي العسكري( ، بجهة : بلون 

عن مكتب تاجٌر  79596برلم  23191322، لٌد فى  53330333ابراهٌم حسٌن دمحم على بلح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

 وراقال -ش محطة المٌاه البحرى جزٌرة دمحم  1سٌارات للؽٌر ، بجهة : 

عن مطعم فو  79553برلم  23191322، لٌد فى  123330333عادل صالح لندٌل عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

 وراق العرب -ش دمحم ربٌع خلؾ الناموس  8وطعمٌة ، بجهة : 

عن معرض موبٌلٌا  79567برلم  23191322، لٌد فى  133330333طلعت سعد زكً علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

 -ب الدكرور  -، بجهة : ش طه الصاوي طرٌك صفط ترعة عبد العال 

عن بٌع  79633برلم  23191324، لٌد فى  533330333اٌه مصطفى عباس مصطفى شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 الهرم -فٌصل االرٌزونا  371مفروشات ومراتب ، بجهة : 

عن مخبز  79758برلم  23191329، لٌد فى  133330333احمد رمضان تركى طنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  547

 افرنجى ، بجهة : شارع سعد زؼلول م اوسٌم اوسٌم

عن تجاره  78996برلم  23191331، لٌد فى  133330333ماله ،   اكرامً علً عباس علً  ، تاجر فرد ، رأس -  548

 العمرانٌه -عمرانٌه  -الطالبٌه  -المالبس الجاهزه ، بجهة : ش عثمان محرم 

عن  79318برلم  23191332، لٌد فى  253330333عبد الرحمن عبدهللا دمحم احمد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  549

 الهرم -ش نور االسالم ش زؼلول  1، بجهة :  تورٌد مستلزمات طبٌة

عن  79133برلم  23191337، لٌد فى  1333330333جورج ناروز سمعان حنا عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  553

 وراق العرب -ورشة مالبس ، بجهة : ش السالمة 

عن مكتب متعهد نمل  79119برلم  23191338 ، لٌد فى 53330333كرم ابراهٌم سٌد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 -الوراق  -وراق الحضر  -ش عبد المنعم رٌاض ترعة السواحل  14عمال داخل ج . م . ع . ، بجهة : 

عن تورٌدات  79132برلم  23191337، لٌد فى  133330333عبد هللا زكرٌا عبد العال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

 امبابه -ش دمحم االمبابً م .التحرٌر  116الخصم )دون الكمبٌوتر( ، بجهة : مع جهات ملزمه ب

عن  79231برلم  23191313، لٌد فى  133330333احمد مدحت عبد الفتاح عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  553

 -المناطر مركز منشاه  -مكتب متعهد نمل عمال داخل )ج.م.ع( ، بجهة : نكال بجوار محطه المٌاه 



 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 جشيجوال 

عن ورشة  79212برلم  23191313، لٌد فى  213330333دعاء محروس موسى اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 -بوالق الدكرور  -ش مرسً الشرٌؾ من المناٌة  29مالبس دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن تصنٌع  79227برلم  23191313، لٌد فى  1333330333اسالم مصري حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

 -ارض اللواء  -المعتمدٌة  -مالبس جاهزة وتجارة المالبس دون الزى العسكري ، بجهة : ش المؽازي 

عن تورٌدات عمومٌة  79381برلم  23191316، لٌد فى  133330333اسامه ٌسن دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 بوالق الدكرور -ضحى االسالم طالبٌة فٌصل  ش 13، بجهة : رلم 

عن مطعم  79422برلم  23191317، لٌد فى  53330333زهره عبدالعظٌم عبدالعزٌز امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  557

 الهرم-شارع احمد شارع احمد كامل خلؾ المحافظة 5تمدٌم مؤكوالت بٌتى دون السٌاحى ، بجهة : 

عن تورٌد  79419برلم  23191317، لٌد فى  233330333ود الدوله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد سالم محم -  558

االجهزة والمستلزمات الطبٌه دون االدوٌه ومركز لخدمة وصٌانه االجهزة الطبٌه والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه دون تجارة االدوٌه 

 العمرانٌه -ش مستشفى الصدر31، بجهة : 

عن تحؾ و هداٌا ،  79449برلم  23191323، لٌد فى  533330333ر سٌد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال سمٌ -  559

 امبابه -مدٌنه العمال  18منزل  39بجهة : بلون 

عن تورٌدات  79453برلم  23191323، لٌد فى  233330333شرٌؾ بهاء مختار موسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

 الهرم -ع حدائك االهرام 98مبٌوتر ، بجهة : عمومٌه دون الك

عن متعهد نمل عمال  79427برلم  23191317، لٌد فى  133330333هشام دمحم على فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 ش النادى الرٌاضى البراجٌل18داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن تورٌد  79699برلم  23191327، لٌد فى  533330333،  امٌره عبد الرحمن عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  562

 الهرم -ش ضٌاء محطه حسن دمحم   25نجؾ و انتٌكات ، بجهة : 

عن مكتب متعهد  79739برلم  23191328، لٌد فى  133330333احمد جمال محمود خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

 : المنصورٌه مركز منشؤة المناطر نمل عمال ورحالت داخلٌه دون السٌاحٌه ، بجهة

عن تورٌدات  79717برلم  23191328، لٌد فى  53330333سعٌد ابوزٌد على ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

 بوالق الدكرور-ش سالم عوده ابولتاده 19عمومٌة واكسسوار محمول دون الكمبٌوتر واالنترنت ، بجهة : 

عن مكتب  79714برلم  23191328، لٌد فى  53330333دى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شعبان سعودى على سعو -  565

 اوسٌم-بشتٌل م اوسٌم -ٌناٌر من ش حنفى ؼنٌم من ش المومٌة العربٌه25شارع 1تورٌد وتركٌب وصٌانه المصاعد ، بجهة : 

عن بٌع  79719برلم  23191328، لٌد فى  533330333تامر عبدالعزٌز نصر دمحم الحلو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 الهرم-ش الملكة فرٌده نزلة السمان 7الطان مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مطعم كبده ومخ ، بجهة  79718برلم  23191328، لٌد فى  133330333مطعم مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  567

 دكروربوالق ال-اكتوبر 6-ش ورشه البالط1: 

عن ادارة  79839برلم  23191331، لٌد فى  1333330333خالد خلٌل عبدالسمٌع احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  568

 طالبٌه الهرم-عثمان محرم -ش زكى نبوى 1مطاعم دون السٌاحٌه ، بجهة : 

عن  79822برلم  23191333لٌد فى  ، 133330333عبد العزٌز محمود عبد العزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  569

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -شارع فاروق حرب  35تورٌد وتمسٌم االراضً ، بجهة : 

عن مكتب  79828برلم  23191333، لٌد فى  133330333وائل عبد السمٌع السٌد مهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  573

 كرداسة -ابو رواش  -هد االزهرى وسط البلد تورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر ( ، بجهة : المع



 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 جشيجوال 

عن نمل موتى ،  79833برلم  23191331، لٌد فى  253330333سعٌد عبدالنبى احمد عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

 زنٌن بوالق الدكرور-شارع المحبه 6بجهة : 

عن تورٌدات  79776برلم  23191329لٌد فى ،  233330333ٌاسر عاطؾ شافعً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  572

 -عمومٌه و اكسسوارات منزلٌه ، بجهة : بهرمس م. المناطر امام صٌدلٌه ماهر 

عن مكتب  79849برلم  23191331، لٌد فى  133330333زكرٌا دمحم زكرٌا سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  573

 الوراق -بجوار مسجد االمٌن  -مماوالت عمومٌة ، بجهة : جزٌرة وراق الحضر 

عن مكتب اٌجار  79796برلم  23191333، لٌد فى  1333330333دمحم عبد الاله دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  574

 فٌصل -ش ابو السعود من ش د الشٌن الكوم االخضر  23سٌارات ، بجهة : 

عن مكتب  79833برلم  23191333، لٌد فى  133330333فتحى علً شرلاوى علً ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  575

 ةامباب -ترعة السواحل  -ش الحرٌة  2تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن ورشه مالبس  79334برلم  23191315، لٌد فى  133330333ولٌد خٌرى دانٌال عزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  576

 الوراق-ش دمحم السٌد من ش عبدالمنعم رٌاض وراق الحضر 1جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن متعهد نمل عمال  79472برلم  23191323، لٌد فى  53330333عبد هللا دمحم لطفً اللٌثً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  577

 -ش اللٌثً صفط اللبن  36ش داٌر الناحٌه  14داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن  79586برلم  23191322، لٌد فى  5333330333تامر دمحم عبد الفتاح دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  578

 -البوابة الثالثة  -ص هضبة االهرام  21، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  19لمجموعة مكتب استٌراد وتصدٌر فٌما عدا ا

 -الهرم 

عن صناعة  79634برلم  23191324، لٌد فى  133330333دمحم حسن حنفى عٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  579

 13سابما حالٌا  الهرم -ش ركن الصفا اسباتس  6االبواب والشبابٌن والساللم ، بجهة : 

عن مماوالت  79614برلم  23191323، لٌد فى  533330333شنودة سامً نسٌم لوندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  583

 -العمرانٌة  -خاتم المرسلٌن  -ش الهنٌدي ناصٌة ش شبٌطة  1عامة وتشطٌبات ، بجهة : 

عن تعبئة وتوزٌع  79623برلم  23191323، لٌد فى  133330333مالن جمال مالن لولا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

 -فٌصل  -ناصٌة الشارع صٌدلٌة هانً محطة حسن دمحم  -الطالبٌة البحرٌة  3ش عطور  53المواد الؽذائٌة ، بجهة : 

ت عن مماوال 79646برلم  23191324، لٌد فى  1533330333هٌكل حسن احمد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

 بوالق الدكرور -ش محمود الجٌندى ناهٌا  13عامة ، بجهة : 

عن  78993برلم  23191331، لٌد فى  133330333عبد العظٌم دمحم عبد العظٌم حولك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  583

 مركز  الجٌزه -ش عزبه االربعٌن شبرامنت م. الجٌزه  11تصدٌر ، بجهة : 

عن منتجات البان ،  79314برلم  23191331، لٌد فى  133330333نفً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد محمود دمحم ح -  584

 فٌصل -لسم بوالق الدكرور  -ش عٌد نافع المساحه  3بجهة : 

عن تصنٌع  79124برلم  23191338، لٌد فى  233330333احمد عبد هللا الصباحً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  585

 -اوسٌم  -المٌراطٌٌن  -ش مركز الشباب  12جاهزة دون الزى العسكري ، بجهة : مالبس 

عن مالبس  79127برلم  23191338، لٌد فى  123330333سعٌد دمحم كامل عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

 -المهندسٌن  - 4ٌولٌو محل رلم  26ش  3جاهزة دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن تورٌد  79113برلم  23191337، لٌد فى  233330333مٌره احمد دمحم محمود عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  587

 فٌصل -مع ش داٌر الناحٌه -اثاث مكتبً و فندلً و لطع ؼٌارها ، بجهة : ش جالل من ش اللبٌنً 



 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 جشيجوال 

عن مشؽل  79395برلم  23191337ٌد فى ، ل 133330333نبوٌه دمحم حسٌن حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  588

 البراجٌل -ش دوار العمده طرٌك بران الخٌام طرٌك البراجٌل  3مفروشات و سرٌر ، بجهة : 

عن  79237برلم  23191313، لٌد فى  133330333عبد السالم كمال عبد السالم ابو عمٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  589

 كرداسة -ش سعد زؼلول  15بجهة :  مكتب تورٌد ومماوالت عمومٌة ،

عن خدمات  79233برلم  23191313، لٌد فى  133330333دمحم دمحم السٌد مؽبون خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  593

 الهرم -ش زؼلول مشعل  58النمل مبرد و بضائع و موظفٌن للؽٌر و حساب الؽٌر ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  79236برلم  23191313، لٌد فى  133330333فرد ، رأس ماله ،  حبٌبه جالل دمحم صالح  ، تاجر  -  591

 -منشؤة المناطر  -ومتعهد نمل عمال داخل ج . م . ع دون السٌاحة ، بجهة : عزبة جالل 

امة عن تورٌدات ع 79218برلم  23191313، لٌد فى  233330333ولٌد دمحم رفعت محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  592

 -فٌصل  -مرٌوطٌة  -ش محمود عارؾ من الشٌشٌنً  9وتؤجٌر سٌارات ، بجهة : 

عن مماوالت  79374برلم  23191316، لٌد فى  1333330333فولٌة حسن دمحم الحلوجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  593

 الهرم -ش عبد المجٌد البطران  1عامة ، بجهة : برج الخدٌو مدخل 

عن  79376برلم  23191316، لٌد فى  133330333د ضٌؾ هللا سعداوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مجدى حام -  594

 ش ترعة السٌسى 11مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن مطعم دون  79432برلم  23191316، لٌد فى  1333330333شعبان فاروق سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  595

 الهرم-الكوم االخضر -لهرم ش ا113السٌاحى ، بجهة : 

عن عطور  79413برلم  23191317، لٌد فى  133330333خالد مصطفى ابراهٌم عبدالحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  596

 ش خالد بن الولٌد س النصر ارض الجمعٌه امبابه3وهداٌا ، بجهة : 

عن تورٌدات  79447برلم  23191323، لٌد فى  233330333ٌسري ناجً حلمً السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  597

 ش عامر ام المصرٌٌن 4عمومٌه )دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن اعمال  79458برلم  23191323، لٌد فى  1333330333كرٌم عصام حلمً عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  598

 الجٌزه -الدلً  37وطنٌه محل رلم ش التحرٌر برج ال 131تكٌٌؾ و تبرٌد و مماوالت ، بجهة : 

عن تجاره  79433برلم  23191317، لٌد فى  133330333رفاعً لتجاره الزٌوت و الفالتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  599

 -الزٌوت و الفالتر ، بجهة : ش وردان ش طرٌك كفر ابو الحدٌد م.منشاه المناطر 

عن تورٌدات  79424برلم  23191317، لٌد فى  1333330333د ، رأس ماله ،  اٌمان ٌحٌى احمد محمود  ، تاجر فر -  633

 ش دمحم زكى مكاوى بشتٌل البلد اوسٌم13عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن حالله ، بجهة  79698برلم  23191327، لٌد فى  53330333مجدى دمحم حسٌن رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 امبابه-طٌار فكرى زاهر مدٌنة التحرٌرش ال131: 

عن مصنع  79582برلم  23191322، لٌد فى  5333330333تامر جمال عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 كرداسه-ومجزر اللحوم والدواجن ، بجهة : كومبره خلؾ المعهد الدٌنى

عن بٌع نظارات  79793برلم  23191329، لٌد فى  5333330333احمد دمحم اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 أ ش الؽرفه التجارٌه من ش مراد3واستٌرادها ، بجهة : 

عن معرض  79768برلم  23191329، لٌد فى  153330333اٌهاب رومانى بحر شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  634

 الوراق-شارع كورنٌش النٌل بجوار بنزٌنه توتال وراق الحضر 2سجاد ومفروشات ، بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن مماوالت اعمال  79813برلم  23191333، لٌد فى  333330333عمرو دمحم طه حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  635

 العمرانٌة -الكونٌسة  -داد عثمان محرم من شارع امت -كهربائٌة و تورٌدات ، بجهة : شارع بكر كمال السٌد 

عن محل احذٌة  79831برلم  23191331، لٌد فى  53330333نبٌل رفعت وردى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

 بوالق الدكرور-ش منصور الصنادٌلى لسم بوالق الدكرور 42وبرفانات ، بجهة : 

عن تصنٌع  79869برلم  23191331، لٌد فى  1333330333رأس ماله ،  نجالء عثمان رمضان علً  ، تاجر فرد ،  -  637

 المعتمدٌة -كرداسة  -شارع دمحم رجب من شارع جٌنٌة البحر  3اللحاؾ الفاٌبر والمفروشات والتورٌدات العمومٌة ، بجهة : 

عن تعبئه و  79876برلم  23191331، لٌد فى  133330333دمحم عبد الصمد دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  638

 فٌصل -محطه حسن دمحم  5الدور  13ش اسامه ابو عمٌره شمه  12تؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن تمطٌع شنط  79568برلم  23191322، لٌد فى  233330333عرفان دمحم دمحم االشوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  639

 لمنشٌة الطوابك فٌصلعمر بن العاص من ش ا 3بالستٌن ، بجهة : 

عن ورشة صٌانة  79581برلم  23191322، لٌد فى  133330333اٌمن عزابً صالح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 -فٌصل  -الطالبٌة  -ش عبد الرحٌم كرٌم من ش العمدة  2سٌارات ، بجهة : 

عن  79765برلم  23191329، لٌد فى  1333330333،  حسنى عبدالمجٌد زؼلول عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  611

 الهرم-بنسٌون ، بجهة : نزله السمان امام بوابه الصوت والضوء 

عن تعئبة  79777برلم  23191329، لٌد فى  1333330333رشا على عبد الحمٌد ابو ؼالٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 د بر الوالدٌن مركز منشاة المناطروتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة ، بجهة : ابو ؼالب مسج

عن مكتب اكسسوار  79846برلم  23191331، لٌد فى  133330333حنان سٌد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 بوالق الدكرو -ش مسجد العابدٌن  7محمول جملة ، بجهة : 

عن  79873برلم  23191331، لٌد فى  533330333له ،  اسالم دمحم عبد العزٌز السٌد الجوهري  ، تاجر فرد ، رأس ما -  614

 كرداسه -بجانب فٌال عبد هللا مجرش  -مصنع كٌن و بسكوٌت ، بجهة : كومبره 

عن اٌجار  79864برلم  23191331، لٌد فى  533330333كامل عبد الكرٌم عطاهللا حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 المهندسٌن-8شمة 13لدور شارع شهاب ا3سٌارات ، بجهة : 

عن صالون  78998برلم  23191331، لٌد فى  133330333حسن عادل حسن جمعه الجرو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 كرداسه -جٌزه  -حالله ، بجهة : كرداسه ش سعد زؼلول بجوار مسجد ابو حجازه م.كرداسه 

عن تورٌدات  78995برلم  23191331، لٌد فى  233330333له ،  شنوده صفوت عباس مإنس  ، تاجر فرد ، رأس ما -  617

 العمرانٌه -ش ابناء فإاد من ش د/ دمحم فإاد سعٌد  13عامه )دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن تورٌدات  79324برلم  23191332، لٌد فى  233330333اٌمان جعفر احمد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

 فٌصل -ش صبرى ابو لٌمر كوم بكار  4 عمومٌة ، بجهة :

 79326برلم  23191332، لٌد فى  133330333محمود مصطفى عبد العزٌز نصر الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

 ناهٌا -عن تورٌد دواجن ولحوم مجمده ، بجهة : ش احمد ناصر  ناهٌا م كرداسة 

عن بٌع  79129برلم  23191338، لٌد فى  123330333س ماله ،  اشرؾ احمد محمود ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأ -  623

 -الدلً  -الدور االرضً  -ش مصدق  92منظفات ، بجهة : 

عن مكتب  79158برلم  23191339، لٌد فى  233330333اٌمن رمضان عبد المتجلً شلبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 -م.منشاه المناطر  -ش اول جسر ابو صمر بنً سالمه  3داخل )ج.م.ع( ، بجهة :  رحالت داخلٌه دون السٌاحه و متعهد نمل عمال



 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 جشيجوال 

عن  79238برلم  23191313، لٌد فى  133330333عٌسى فتوح عبد العال عٌسى وهدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 -بوالق الدكرور  -ناهٌا  -نٌن ش سٌد ز 1تورٌد االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة واجهزة واكسسوار المحمول ، بجهة : 

عن مكتب  79415برلم  23191317، لٌد فى  53330333وهبه محروس حسنٌن محروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

 العجوزة-رحالت داخلٌه دون السٌاحٌه ، بجهة : ارض اللواء شارع ابوبكر الصدٌك من ش المسجد االلصى 

عن مكتب  79451برلم  23191323، لٌد فى  533330333، تاجر فرد ، رأس ماله ،    سحر عبد الحمٌد صالح دمحم -  624

 العجوزه -ارض اللواء  -ش عبد هللا الشٌخ ٌمٌن المحور  16مماوالت و تورٌدات عمومٌه دون الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن متعهد نمل عمال  79459برلم  23191323، لٌد فى  23330333بدر لمتعهد نمل العمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 العمرانٌه -لسم الطالبٌه  -ش علً ؼضنفر  23دخل )ج.م.ع( ، بجهة : 

عن معرض  44539برلم  23191327، لٌد فى  1333330333دمحم عبد الستار سٌد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 -الوراق  -الزراعٌه وراق العرب ش حسن حربً من ش الجمعٌه  5بٌع منتجات الومٌتال ، بجهة : 

عن معرض  44539برلم  23191327، لٌد فى  1333330333دمحم عبد الستار سٌد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  627

 الوراق -وراق العرب  -ش حسن حربى من ش الجمعٌه الزراعٌه  8بٌع منتجات الومٌتال ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان/

عن مكتب متعهد  79695برلم  23191327، لٌد فى  53330333خمٌس ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم  -  628

 -الحرانٌه  -نمل عمال داخل )ج.م.ع( ، بجهة : ش عٌد ابو حسٌن 

عن  79691برلم  23191327، لٌد فى  333330333مروه مصطفى احمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  629

 العمرانٌه-ش االدخار من مستشفى الصدر32لتصدٌر وتعبئة مواد ؼذائٌة ، بجهة : ا

عن تورٌد العمال  79731برلم  23191328، لٌد فى  533330333احمد رمضان جاد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

شارع عدى الموسٌمار على 9صوٌر ( ، بجهة : داخل ج.م.ع وتورٌد المستلزمات الطبٌه )فٌما عدا االحبار والطباعه وماكٌنات الت

 الدلى-اسماعٌل حالٌا 

عن مكتب متعهد نمل  79729برلم  23191328، لٌد فى  53330333طه حسٌن عازر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 عمال ورحالت داخلٌه دون السٌاحٌة ، بجهة : ش الحاج حسٌن عازر المناشى البلد مركز منشاة المناطر

عن مكتب  79834برلم  23191333، لٌد فى  1333330333 عماد عبد الحمٌد احمد راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  632

 -م. منشاه المناطر  -تورٌدات عمومٌه دون الكمبٌوتر ، بجهة : المنصورٌه بجوار مسجد ابو سالم 

عن محل  79823برلم  23191333، لٌد فى  533330333الهام زامل عبد الرحٌم ادرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 فٌصل -الطوابك  -شارع حمد ٌاسٌن  -ح دمحم حسن  2بجهة :  بٌع اسمان ،

عن تجارة  79819برلم  23191333، لٌد فى  533330333مصطفى جمال صدٌك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  634

 فٌصل -شارع الشهٌد عبد المنعم رٌاض من شارع فٌصل الرئٌسً  43مالبس )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن تجارة  79574برلم  23191322، لٌد فى  133330333عمرو عبد المنعم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  635

 -ب الدكرور  -ش جمال عبد الناصر من ترعة عبد العال  13ادوات صحٌة ، بجهة : 

عن مكتب تؤجٌر  79551برلم  23191322، لٌد فى  133330333دمحم عبدالستار سلٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  636

 بوالق الدكرور-ش مطر من ش ناهٌا 22سٌارات ونمل افراد وتورٌدات عمومٌة دون الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن متعهد  79598برلم  23191323، لٌد فى  133330333اٌمن عبد النبً فرحات متولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  637

 امبابه -ش سعد زؼلول من ش الطنانً  44 نمل عمال داخل )ج.م.ع( ، بجهة :

عن  79613برلم  23191323، لٌد فى  133330333محمود صبري عبد الصمد حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  638

 -مركز منشؤة المناطر  -مكتب رحالت داخلٌة دون السٌاحة ، بجهة : وردان 



 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 جشيجوال 

عن تصنٌع  79787برلم  23191329، لٌد فى  1333330333أس ماله ،  احمد حافظ عبد اللطٌؾ حافظ  ، تاجر فرد ، ر -  639

 اوسٌم -بشتٌل  -ش دمحم الجندى من ش المترٌه  2مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن البان  79854برلم  23191331، لٌد فى  123330333ابراهٌم عبد الفتاح ابراهٌم باش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  643

 العجوزة -ارض اللواء  -شارع احمد ماهر تماطع شارع عفٌفً  37ة : ومواد ؼذائٌة ، بجه

عن بٌع اجهزه  79875برلم  23191331، لٌد فى  133330333احمد رمضان الشٌمً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 م. امبابه -كهربائٌه ، بجهة : نكال ش المسمه مركز منشاه المناطر 

عن جٌم ، بجهة  79325برلم  23191332، لٌد فى  133330333الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   هند سٌد احمد عبد -  642

 الهرم -ح ش حدائك االهرام جاردٌنٌا  72: 

عن جزارة ،  79131برلم  23191338، لٌد فى  133330333دمحم احمد عبد السالم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  643

 -فٌصل  -الطوابك  -مد سلٌمان الصفا والمروة ش ابراهٌم اح 4بجهة : 

عن المماوالت  79387برلم  23191337، لٌد فى  533330333عبد هللا دمحم ثابت دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  644

 الهرم-ش السالم ناصر الثوره  1العمومٌه و التورٌدات ، بجهة : 

عن  79397برلم  23191337، لٌد فى  53330333ر فرد ، رأس ماله ،  احمد عبد هللا مصطفى عبد الرحمن  ، تاج -  645

 -ش الملن فٌصل  118محمصه لب و حلوٌات ، بجهة : 

عن مكتب توزٌع  79125برلم  23191338، لٌد فى  533330333وسٌم مٌالد شاكر جبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

 -فٌصل  -ش حمد ٌاسٌن  5مالبس جاهزة ومفروشات جملة وتصدٌر ، بجهة : 

عن سمكره ودهان  79235برلم  23191313، لٌد فى  533330333دمحم احمد دمحم عزمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  647

 مارس نهاٌة فٌصل 26سٌارات ، بجهة : لطعه بجوار عمارات 

عن مركز  79235برلم  23191313فى  ، لٌد 133330333ابو ؼالً لصٌانه السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  648

 الهرم -ن ش الضؽط العالً حدائك االهرام  135صٌانه سٌارات ، بجهة : 

عن مكتب تورٌد  79217برلم  23191313، لٌد فى  1333330333هشام دمحم عٌسى عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  649

 -اللبٌنً  -فهٌم خطاب ش ممبول ادرٌس تمسٌم  1مبٌدات واسمدة زراعٌة ، بجهة : 

عن مماوالت  79226برلم  23191313، لٌد فى  5333330333هانً جمعه سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  653

 6من المجموعة  36والفمرة  19وتورٌدات عامة وتشطٌبات داخلٌة وخارجٌة وادارة مطاعم واستٌراد وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

 -العجوزة  -وادي النٌل  -سمٌح النمراشً ش احمد  5، بجهة : 

عن بٌع  79389برلم  23191316، لٌد فى  533330333احمد حسٌن محمود الفزانً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

 -كرداسة  -ناهٌا  -مستلزمات فالتر مٌاه ، بجهة : ش اللبٌنً 

عن بٌع محل  79393برلم  23191316، لٌد فى  533330333 علً سٌد عبد الصادق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  652

 -فٌصل  -الملكة الرئٌسً  -ش شعراوي  2موبٌالت واكسسوارات ، بجهة : 

عن بٌع وتجارة  79394برلم  23191316، لٌد فى  1333330333دمحم علً ابو سرٌع حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  653

 -الهرم  -نزلة السمان  -ش الملكة فرٌدة من ش ابو الهول  97وتصدٌر جمٌع السجاد ، بجهة : 

عن بٌع فاكهه و  79453برلم  23191323، لٌد فى  433330333ناجح حسنً بولس للدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  654

 امبابه -عزبه المفتً  -االمام علً  -ش عبد المجٌد عبد الحً  1خضروات ، بجهة : 

عن مماوالت عامه  79435برلم  23191317، لٌد فى  133330333دمحم نعمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسالم نعمان -  655

 ش مصطفى المصرى ناصٌه مستودع االنابٌب الهرم5، بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن  79433برلم  23191317، لٌد فى  2333330333احمد عبداللطٌؾ عاشور عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  656

 ش عبده مراد ارض اللواء العجوزة66نه وتركٌب تكٌٌفات وتورٌدات ومماوالت عمومٌة دون تورٌدات الكمبٌوتر ، بجهة : صٌا

عن مكتب مماوالت  79473برلم  23191323، لٌد فى  233330333ماهر شهٌر منٌر حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  657

 امبابه -م.غ  -البصراوي  -زه ش جمال عبد الناصر كمال حم 27عامه ، بجهة : 

عن ورشة  79481برلم  23191323، لٌد فى  1333330333جون صبحى جابر توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  658

 الوراق-حاره على الموان من ش معهد االبحاث البحرى وراق الحضر  11خراطة ، بجهة : 

عن مطعم كشرى  79684برلم  23191327، لٌد فى  23330333ماله ،   اسالم فرحات سٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس -  659

 مساكن كفرطهرمس بجوار االسعاؾ من ش العشرٌن فٌصل24، بجهة : 

عن سوبر  79833برلم  23191333، لٌد فى  133330333دمحم دمحم محمود احمد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  663

 م.اوسٌم -ماركت ، بجهة : طرٌك برطس العمومً 

عن مماوالت ،  79839برلم  23191333، لٌد فى  533330333علً توفٌك سٌد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -ش كمال شحاته  23بجهة : 

عن معرض اثاث  79852برلم  23191331، لٌد فى  13330333رٌمون عطٌه نبٌه عجاٌبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 المنٌرة الؽربٌة امبابة -ش دمحم حسن من ش البصراوى  4مكتبى ، بجهة : 

عن ورشة تصنٌع  79838برلم  23191333، لٌد فى  533330333فرد ، رأس ماله ،  سارة على السٌد احمد  ، تاجر  -  663

 بوالق الدكرور -اثاث ) دوت الزى العسكرى ( ، بجهة : ش ابو النجا من ش سٌدى حسن صفط اللبن 

مات عن مستلز 79593برلم  23191322، لٌد فى  133330333علً حسٌن علً حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  664

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -ش احمد عفٌفى  86طبٌة ) دون االدوٌة ( ، بجهة : 

عن مكتب  79594برلم  23191322، لٌد فى  233330333عبد الجواد دمحم على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  665

 ش ابو السعود من جمال عبد الناصر 41مماوالت وتورٌدات ، بجهة : 

عن بٌع  79573برلم  23191322، لٌد فى  1333330333ق سلٌمان سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خمٌس مرزو -  666

 شارع احمد بن طوسون من كورنٌش النٌل وراق الحضر الوراق5ادوات صحٌه ، بجهة : 

عن  79563برلم  23191322، لٌد فى  53330333مصطفى رمضان عبد العال علً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  667

 -فٌصل  -المطبعه  -ش علً عفت من ش عمرو بن العاص  12بٌع ألومٌتال وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن ورشة نجارة ،  79611برلم  23191323، لٌد فى  133330333دمحم ماهر دمحم خضٌره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  668

 -مركز منشاة المناطر  -بجهة : ش ارض الباشا وردان 

عن مصنع مالبس  79762برلم  23191329، لٌد فى  1333330333دمحم احمد عبدالملن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  669

 الوراق-ش رشدى وراق العرب 4دون الزى العسكرى ، بجهة : 

ة وتورٌدات عن تجار 79783برلم  23191329، لٌد فى  53330333عماد عادل دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  673

 طالبٌة فٌصل -كفر طهرمس  -ش الشٌمى متفرع من ش منٌر سعد  2مهمات المكاتب ) دون االحبار والطباعة ( ، بجهة : 

عن  78999برلم  23191331، لٌد فى  133330333حمدي رجب دمحم الصؽٌر البكري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  671

 -م.كرداسه -كوبري البلح  -رواش مكتب تورٌد و تشؽٌل عمال ، بجهة : ابو 

عن منجد  79322برلم  23191332، لٌد فى  53330333محمود نصر مرسى سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  672

 فٌصل -المرٌوطٌة  -ش ابو السعود برج الرحمن من ش محمود عباس الهوارى من د / الشٌن  2افرنجى ، بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن مكتب رحالت  79116برلم  23191338، لٌد فى  133330333، تاجر فرد ، رأس ماله ،    سٌد ثابت سعد بخٌت -  673

 الوراق-وراق العرب -شارع النور الدمحمى 7داخلٌه دون السٌاحة ، بجهة : 

عن مكتب  79113برلم  23191337، لٌد فى  53330333رضا عبد البدٌع فرؼلً علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  674

 امبابه -ش بالل من ش الجامع  22ت نظافه عامه ، بجهة : خدما

 8عن محل كشري ، بجهة :  79143برلم  23191338، لٌد فى  133330333كشري المدوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  675

 -فٌصل  -ش الجسر منشؤة البكاري 

عن سوبر  79198برلم  23191313، لٌد فى  133330333وائل عبد المنعم احمد احمد بالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  676

 فٌصل -ش نصر الشوربجً اول فٌصل ناصٌه الشارع حلوانً ابو السعود  8ماركت ، بجهة : 

عن مكتب  79237برلم  23191313، لٌد فى  3333330333عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  677

 م منشاة المناطر-ة : منشاة رضوان مماوالت عمومٌة ، بجه

عن تجاره عالفه  79243برلم  23191313، لٌد فى  133330333جمال دمحم جمال الدٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  678

 فٌصل -ش الجسر العمومً بجوار مسجد النور منشاه البكاري المرٌوطٌه  133و حبوب ، بجهة : 

عن تعبئة  79213برلم  23191313، لٌد فى  2333330333، تاجر فرد ، رأس ماله ،    سمر حمدي شحاته احمد -  679

 -بوالق الدكرور  -ش ابراهٌم حسنً من ش علً بن ابً طالب  32وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة ، بجهة : 

عن تمدٌم مشروبات ،  79228برلم  23191313، لٌد فى  133330333احمد نبٌل دمحم امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  683

 م.اوسٌم -برطس  -ش ترعه الزمر  2بجهة : 

عن مكتب  79382برلم  23191316، لٌد فى  133330333احمد حسن احمد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  681

 والق الدكرورب -ناهٌا  -ش فتحى خلٌل  15رحالت داخلٌة ونمل عمال وخدمات شحن وتفرٌػ بضائع دون السٌاحة ، بجهة : 

عن  79392برلم  23191316، لٌد فى  133330333احمد محمود صابر عبد الصبور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  682

 -فٌصل  -كعابٌش  -ش احمد عبد الفتاح  73مماوالت واستثمار عماري ، بجهة : 

عن مماوالت  79418برلم  23191317فى ، لٌد  133330333محمود احمد راضى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  683

 -شمة بالدور االول -شارع ابراهٌم بحر من ش الصفا والمروه طوابك  6عامه وتورٌدات عامه دون الكمبٌوتر ، بجهة : عمار رلم

 بعد االرضى فٌصل

عن تصنٌع  79439م برل 23191317، لٌد فى  133330333رضا دمحم عبد المجٌد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  684

 بهرمس -مخلالت ، بجهة : ؼرب البد منشاه المناطر 

عن صٌدلٌه ، بجهة :  79467برلم  23191323، لٌد فى  53330333مها فإاد ٌوسؾ سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  685

 الدلً -ش نادي الصٌد  11

عن محل  79716برلم  23191328، لٌد فى  213330333احمد منصور حسانٌن منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  686

 ناهٌا بوالق الدكرور-شارع انور عدوى 23منظفات ، بجهة : 

عن  79798برلم  23191333، لٌد فى  2533330333سراج فتحى سراج الدٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  687

 الدلى -الدور االرضى  -رحالت داخلٌة ) دون السٌاحة ( ، بجهة : ش جمعٌة النسر 

عن ورشة  79861برلم  23191331، لٌد فى  533330333مارٌان شحاته فرٌد كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  688

 امبابة -ش الشٌخ ش البصراوى المنٌرة الؽربٌة  3مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن مصنع  79479برلم  23191323، لٌد فى  1333330333مارٌنا حنا نصر هللا خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  689

 الوراق -ش سالم العربً من ش المسابن عزبه المفتً  43مالبس جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن تورٌد  79532برلم  23191321، لٌد فى  153330333محمود جمال عبداللطٌؾ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  693

 بوالق الدكرور-ش على الملٌجى ش عزت السوٌفى 4جمٌع الخضروات والفواكه ، بجهة : 

عن  79536برلم  23191321، لٌد فى  133330333صبحى عبدهللا المعتمد عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  691

 ابولتاته فٌصل-ح النصر من ش السالم  4ه والطاله الشمسٌة ، بجهة : تورٌدات العمال مماوالت المٌا

عن مكتب رحالت  79535برلم  23191321، لٌد فى  53330333احمد عٌد انٌس حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  692

 منشاة المناطر-داخلٌه دون السٌاحٌه ومتعهد نمل عمال داخلٌه ، بجهة : كفر حجازى 

عن مكتب رحالت  79487برلم  23191323، لٌد فى  53330333صبرى عبده حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   نجالء -  693

 اوسٌم-داخلٌه دون السٌاحٌه ومتعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : شارع منطمة الصفٌره 

عن ورشة مالبس  79631برلم  23191323، لٌد فى  1333330333احمد حسانٌن دمحم زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  694

 -الوراق  -وراق الحضر  -ش مراد ابراهٌم من ترعة السواحل  8جاهزة دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن ورشة خراطه ، بجهة  79647برلم  23191324، لٌد فى  13330333دمحم على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  695

 الوحات البحرٌة -: ش الجبانة السنترال الباوٌطى 

عن جزارة ، بجهة :  79766برلم  23191329، لٌد فى  533330333شعبان هاشم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  696

 طارق بن زٌاد من عمر بن الخطاب ارضة الجمعٌه امبابه18

عن مكتب  79857برلم  23191331، لٌد فى  53330333زكرٌا دمحم معوض عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  697

 ش امتداد ترعه الزمر المصبجى13مماوالت ، بجهة : 

عن مكتب  78989برلم  23191331، لٌد فى  533330333سٌد دمحم عبد المطلب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  698

 البراجٌل -م.اوسٌم  -ش عبد العزٌز ابو الشافعً  1مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن مطعم كبابجً  79126برلم  23191338، لٌد فى  133330333دمحم سعٌد حسنً ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  699

 -ش الملن فٌصل  132، بجهة : 

عن ورشه  79391برلم  23191337، لٌد فى  133330333احمد علً صابر محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  733

 اوسٌم -سمٌل  -النٌل المدٌم  خراطه معادن ، بجهة : جسر

عن تورٌدات  79392برلم  23191337، لٌد فى  4333330333سلوى سٌد خلٌل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  731

 الوراق -العروبه  -ش جمال عبد الناصر  13عمومٌه و شحن بضائع ، بجهة : 

عن مكتب نمل  79233برلم  23191313، لٌد فى  123330333احمد سعٌد محمود الشافعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  732

 -الوراق  -وراق الحضر  -عمال داخل ج . م . ع . ، بجهة : ش اسوان من ش كورنٌش النٌل 

عن مكتب تورٌدات  79234برلم  23191313، لٌد فى  533330333سالم صالح دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  733

 -مركز منشؤة المناطر  -وردان امام التؤمٌن الصحً عمومٌة ، بجهة : 

عن  79213برلم  23191313، لٌد فى  133330333دمحم عبد الستار جاد الرب حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  734

 -العمرانٌة  -ش عدوي سلٌم  1مالبس جاهزة دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن سوبر ماركت  79375برلم  23191316، لٌد فى  2533330333د ، رأس ماله ،  دمحم حمدى متولى على  ، تاجر فر -  735

 بوالق الدكرور -ش اسماعٌل الخضرى  1، بجهة : 

عن مكتب تورٌدات  79437برلم  23191317، لٌد فى  53330333ماٌكل زكرٌا لمعى سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  736

 عمرانٌه ؼربٌه-الثالثٌنى -صر ش عبدالنا4دون الكمبٌوتر ، بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن تورٌد  79414برلم  23191317، لٌد فى  433330333عبدالبالى عبدالنبى عبدالبالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  737

 العمرانٌه-شمة بالدور االرضى -ش حمزة البطران من ش زؼلول ع غ 14مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن عالفه ،  79452برلم  23191323، لٌد فى  433330333ٌمٌن حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماهر عطٌه ابو ال -  738

 امبابه -م.غ -البصراوي  -ش دمحم حافظ  6بجهة : 

عن مكتب  79455برلم  23191323، لٌد فى  533330333دمحم محمود سالمه عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  739

 الوراق -ش عمر بن عبد العزٌز من ش العروبه وراق العرب  4الكمبٌوتر و االحبار و مستلزماته ، بجهة : تورٌدات عمومٌه دون 

عن تورٌد مواد  79457برلم  23191323، لٌد فى  133330333احمد خالد سٌد عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  713

 العمرانٌه -ستشفى الصدر ع.غش االدخار من ش م 74ؼذائٌه و حلوٌات جافه ، بجهة : 

عن ورشه تصنٌع  79434برلم  23191317، لٌد فى  733330333عمرو دمحم سلٌمان فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 اوسٌم -ش االسراء عند مسجد الخطٌب البراجٌل  23و تطرٌز و تورٌد مفروشات ، بجهة : 

 3عن مملة ، بجهة :  79696برلم  23191327، لٌد فى  133330333ماله ،   على السٌد على خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس -  712

 المنٌب مركز -ش جسر الكونٌسة 

عن مكتب نمل وتورٌد  79733برلم  23191327، لٌد فى  533330333دمحم احمد احمد جلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  713

 برطس-مراطٌنخضار وفاكهه مبرد ، بجهة : الشارع الرئٌسً بجوار ال

عن تصنٌع  79735برلم  23191328، لٌد فى  5333330333احمد وجٌه احمد عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  714

 المعتمدٌة-ش الحاج ابراهٌم شاهٌن من جمال عبدالناصر  3ؼرؾ تبرٌد ، بجهة : المعتمدٌة 

عن ورشة اثاث  79728برلم  23191328، لٌد فى  123330333ه ،  دمحم حسن دمحم دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس مال -  715

 العمرانٌه-عمرانٌه شرلٌه -شارع هٌثم فتحى من ش دمحم عبدالبنى من ش السالم 1وتشطٌبات ، بجهة : 

عن تورٌدات  79732برلم  23191328، لٌد فى  133330333محمود فتحى لطفى داؼر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  716

 بوالق الدكرور-ش التحرٌر -وتعبئة وتؽلٌؾ وتوزٌع مواد ؼذائٌة )دون الكمبٌوتر والدعاٌه واالعالن( ، بجهة : ش الطوٌل  عامه

عن  79813برلم  23191333، لٌد فى  533330333صباح دمحم ابو الدهب سالمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  717

 -المواد الؽذائٌه  -معدات الولاٌه و السالمه و الصحه المهنٌه  -ٌكا و كهرباء لطع ؼٌار مٌكان -التورٌدات العامه )المعدات 

 -المستلزمات الطبٌه دون االدوٌه( وجمٌع اعمال المماوالت ، بجهة : ش اوالد عبد الرازق من ش صالح عبد الحمٌد من العروبه 

 العمرانٌه

عن محل مالبس  79832برلم  23191333، لٌد فى  133330333حنان دمحم محمود سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  718

 دون الزي العسكري ، بجهة : ش مسجد تلٌمه اوسٌم

عن  79847برلم  23191331، لٌد فى  233330333ابانوب عادل سمٌر عبد المالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  719

 عمرانٌة ؼربٌة -تلزمات طبٌة ، بجهة : ش حسن سالم ش عثمان محرم مس

عن  79858برلم  23191331، لٌد فى  333330333هانى سمٌر حسن حسن عبد النعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  723

 الهرم -ش عادل رشدى نزلة السٌسى  11تصنٌع اكسسوار الومٌتال ، بجهة : 

عن مكتب  79837برلم  23191333، لٌد فى  133330333وس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نٌرفان صفوت عزت د -  721

 العمرانٌة -رحالت داخلٌة دون السٌاحة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : ش السالم من عباد الرحمن 

عن بٌع  79355برلم  23191333، لٌد فى  233330333مارٌنا امٌر الفى اسكاروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  722

 الدلى-ش الزهراء الدلى 59وتجارة اكسسوار حرٌمى ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

عن مكتب  79362برلم  23191333، لٌد فى  533330333دمحم فوزي عبد المنعم دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  723

 -اوسٌم  -بشتٌل  -ش الجمعٌة الزراعٌة  42تورٌد معدات ثمٌلة وتصدٌر ، بجهة : 

عن مكتب  79735برلم  23191328، لٌد فى  133330333رضا عبدالمنعم رمضان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  724

 مماوالت وتورٌدات عمومٌة دون الكمبٌوتر ، بجهة : جزاٌه طرٌك الرهاوى بجوار مسجد الحمد م منشاه المناطر

عن مكتب تورٌد  79276برلم  23191313، لٌد فى  133330333سٌد صابر دمحم صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  725

 امبابه-ش االعتماد 15شارع 4مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن مطعم  79273برلم  23191313، لٌد فى  123330333محسن حماده عبد الموى مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  726

 المهندسٌن-ش السودان 274كبده ومخ ، بجهة : 

عن مكتب  79292برلم  23191314، لٌد فى  133330333بد السالم دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سادات ع -  727

 -ش الصنادٌلً  136بٌع مالبس اطفال ، بجهة : 

عن  79658برلم  23191324، لٌد فى  123330333دالٌا صالح رمضان عبد السالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  728

 كفر طهرمس -ش الوابور  2هة : تصنٌع مالبس ، بج

عن مركز تجمٌل ،  79332برلم  23191332، لٌد فى  53330333نورهان نور الدٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  729

 الهرم -د ش الضؽط العالى هضبة االهرام  233بجهة : 

عن تورٌدات  79317برلم  23191315لٌد فى  ، 133330333خالد دمحم السٌد على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  733

 فٌصل-ش المعتصم باهلل الطوابك 4للمالبس والمنسوجات ، بجهة : 

عن بٌع منتجات  79483برلم  23191323، لٌد فى  133330333محمود صبحى دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  731

 الوراقعزبة المفتى زراق العرب -حاره عوؾ  17جلدٌة ، بجهة : 

عن  79533برلم  23191321، لٌد فى  133330333اٌمان رمضان عبدالؽنى شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  732

 امبابه-23أ عمارات حجر االساس مدٌنة التحرٌر ش 2تورٌدات اؼذٌة ومشروبات ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت  79533برلم  23191321ى ، لٌد ف 13330333موسى حسن دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  733

 ، بجهة : ش العماد ابوالنمرس مركز الجٌزة

عن  79592برلم  23191322، لٌد فى  133330333احمد دمحم عطٌه محمود ابو جرٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  734

 اوسٌم -ٌدا مكتب متعهد نمل عمال ) داخل ج . م . ع ( ، بجهة : ش سالمه حامد ابو جرٌده ص

عن استثمار  79642برلم  23191324، لٌد فى  133330333اسالم دمحم حسن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  735

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -ش شحاته الجمل  58عمارى وتورٌد مواد بناء ، بجهة : 

عن بٌع لطع  79673برلم  23191324، لٌد فى  133330333احمد فتحً مسعود احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  736

 -كرداسة  -ؼٌار سٌارات ، بجهة : ابو رواش طرٌك بنً مجدول ناهٌا 

عن بٌع سجاد  79333برلم  23191332، لٌد فى  533330333دمحم زهٌر عبدالعزٌز زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  737

 الهرم-ش الملن فٌصل 131وموكٌت ، بجهة : 

عن تصنٌع االت  79386برلم  23191337، لٌد فى  133330333دمحم ابو سرٌع على حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  738

 كرداسة -منطمة االمداد والمنطمة الصناعٌة ابو رواش  8/  13تمسٌم  5زراعٌة ، بجهة : المطعة رلم 

عن تعبئة وتوزٌع  79123برلم  23191338، لٌد فى  5333.333دمحم جمال سلٌمان هلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  739

 -العمرانٌة  -الطالبٌة  -ش موسى فرحات من ش كراته  15المواد الؽذائٌة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

عن مصنع زجاج ،  79111برلم  23191337، لٌد فى  133330333دمحم خالد فوزي دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  743

 البراجٌل -اص البراجٌل ش عمرو بن الع 16بجهة : 

عن مكتب استٌراد  79139برلم  23191338، لٌد فى  5333330333محسن لاسم احمد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  741

 -فٌصل  -من ش كفر طهرمس  1ش العطور  52، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  19وتصدٌر فٌما عدا المجموعة 

عن استٌراد فٌما  79169برلم  23191339، لٌد فى  5333330333  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاطمه سالم عدلً دمحم -  742

 -فٌصل  -ش عبد الموجود الرفاعً ش كفر طهرمس  5و التصدٌر ، بجهة :  19و المجموعه  6من المجموعه  36عدا الفمره 

 فٌصل

عن تورٌدات  79186برلم  23191339، لٌد فى  133330333عبد هللا علً عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  743

 -عمومٌه و مماوالت ، بجهة : ابو رواش الكوبري االول عزو عرب 

عن تجارة  79378برلم  23191316، لٌد فى  433330333موسى طلعت عوض حزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  744

 الوراق-وراق العرب -بداللطٌؾ ندا من ش ترعه السواحل شارع ع1اكسسورات المالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مكتب  79423برلم  23191317، لٌد فى  133330333رٌمون ادٌب شتا الالدٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  745

 ش ابراهٌم خله البصراوى امبابه4مماوالت ، بجهة : 

عن تورٌدات  79514برلم  23191321، لٌد فى  533330333له ،  دمحم عبدالعال دمحم دردٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ما -  746

 العشرٌن فٌصل-ش عبدالعال ناصٌه ٌاسٌن مرعى 153وتوكٌالت تجارٌه ، بجهة : 

عن  79521برلم  23191321، لٌد فى  1333330333اسامه عبد الؽفار عبدالحمٌد الصاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  747

 مماوالت عامه ، بجهة : ش الجامع الجدٌد بوالق الدكرور

عن مطعم فول  79541برلم  23191321، لٌد فى  33330333رجب عبد الفتاح حمٌده حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  748

 فٌصل -ش دمحم مبرون كعبٌش الطوابك امتداد ش نادي كعبٌش  13و طعمٌه ، بجهة : 

عن مصنع مالبس  79639برلم  23191324، لٌد فى  1333330333ماجد سمٌر مجلع عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  749

 الوراق -ر وراق الحض -جاهزة ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : ش مراد ابراهٌم 

عن تجارة التلٌفون  79617برلم  23191323، لٌد فى  533330333دمحم احمد مصطفى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  753

 -ب الدكرور  -ش حسن عبد اللطٌؾ من ش الملكة  2المحمول ومستلزماته بالتجزئة ، بجهة : 

عن مماوالت و  79673برلم  23191327، لٌد فى  133330333  محمود دمحم دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  751

 كرداسه -كفر حكٌم  -ش مصطفى النحاس  13تورٌدات عمومٌه دون الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن مماوالت سباكه ،  79312برلم  23191331، لٌد فى  53330333احمد كمال احمد بطٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  752

 الوراق -وراق العرب  -العربً  ش عبٌد 16بجهة : 

عن متعهد نمل  79319برلم  23191332، لٌد فى  53330333اسالم فتحى فتحى مدكور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  753

 عمال ورحالت داخلٌة دون السٌاحة ، بجهة : بجوار مسجد عزبة ابو خالد بنى سالمة م المناطر منشاة المناطر

عن تجارة  79343برلم  23191332، لٌد فى  533330333 ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ابراهٌم دمحم -  754

 ارض اللواء -ٌولٌو  26ش ابن رشد محور  13وتورٌد اللحوم ومنتجاتها ، بجهة : 

كتب عن م 79375برلم  23191333، لٌد فى  133330333ناجً ٌعموب جرجس ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  755

 -ش المحطة محافظة الجٌزة  27تورٌد وتركٌب ستاٌر وشٌش حصٌرة الومنٌوم ، بجهة : 

عن مماوالت  79389برلم  23191337، لٌد فى  533330333دمحم عبد العال خلٌل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  756

 بوالق الدكرور -ش الثورة  14عامة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

عن مكتب اٌجار  79384برلم  23191337، لٌد فى  53330333ٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود شحاته احمد حس -  757

 المنٌب -سٌارت ، بجهة : ش دمحم الخراط المصبجى 

عن تورٌدات  79132برلم  23191338، لٌد فى  133330333باسل دمحم عبد العزٌز المهدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  758

 -بوالق الدكرور  -ارض اللواء  -ش عبده مراد  66عمومٌة ، بجهة : 

عن ورشه  79112برلم  23191337، لٌد فى  1333330333هناء شاكر عطٌه اسكندروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  759

 الوراق -خلؾ الؽاز وراق العرب  -ش جمال السٌسً من ش دمحم عثمان  6تصنٌع مالبس جاهزه دون الزي العسكري ، بجهة : 

عن  79388برلم  23191337، لٌد فى  533330333جمال محمود ابراهٌم عبد اللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  763

 الوراق -وراق الحضر  -ش الزهور تماطع معهد االبحاث  1تورٌد اجهزه كهربائٌه و سلع معمره ، بجهة : 

برلم  23191338، لٌد فى  1333330333، رأس ماله ،   شرٌؾ عبد الهادي عبد الباسط عبد الهادي  ، تاجر فرد -  761

 -الطوابك  -ش الحجاز الشهٌد احمد حمدي  38عن تورٌدات عمومٌة وتعبئة وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة لدى الؽٌر ، بجهة :  79136

 -فٌصل 

عن مخبز  79238برلم  23191313، لٌد فى  533330333مصطفى عبده انور حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  762

 -ش مراد  3افرنجً ، بجهة : 

عن تورٌدات  79243برلم  23191313، لٌد فى  53330333عمرو عطٌه دمحم دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  763

 فٌصل -كفر طهرمس  -ش روز الٌوسؾ  16عمومٌه و فندلٌه ، بجهة : 

عن تجهٌز  79398برلم  23191316، لٌد فى  233330333،   حكمه عٌسً كٌالنً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  764

 الواحات البحرٌه -ماكوالت ، بجهة : الباوٌطً 

عن بٌع اطارات  79369برلم  23191316، لٌد فى  533330333دمحم مصباح دمحم عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  765

 لهرما-ل حدائك االهرام  75وبطارٌات السٌارات ، بجهة : 

عن مكتب تصدٌر  79423برلم  23191317، لٌد فى  133330333هبه دمحم سٌد دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  766

 الوراق-وراق الحضر -كورنٌش النٌل33وتورٌدات عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن معرض لالدوات  79385برلم  23191316ٌد فى ، ل 533330333والء حسن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  767

 -امبابة  -ش مسجد الرحمة مدٌنة االمل  21المنزلٌة والكهربائٌة وتورٌدات ، بجهة : 

عن تشطٌبات  79456برلم  23191323، لٌد فى  133330333صباح فوزي دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  768

 محطه التعاون -ش الفرن  1ورق الحائط ، بجهة : 

عن مخبز افرنجى  79484برلم  23191323، لٌد فى  123330333دمحم عٌسى حمزه حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  769

 الهرم-د س جاردٌنٌا حدائك االهرام 324، بجهة : 

عن تورٌد  79464 برلم 23191323، لٌد فى  133330333محمود عبد السمٌع زكً عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  773

 -منشاه المناطر  -منتجات زراعٌه ، بجهة : عزبه عوض عبد السمٌع المنصورٌه 

عن لطع ؼٌار  79469برلم  23191323، لٌد فى  1333330333دمحم احمد دمحم رفاعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  771

 برطس -سٌارات ، بجهة : طرٌك برطس العمومً 

عن نمل  79593برلم  23191322، لٌد فى  2533330333منعم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عاطؾ عبدال -  772

 ش صابر من طرٌك الصفطاوى البراجٌل اوسٌم1جماعى ورحالت ونمل بضائع داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن تعبئة  79633برلم  23191323، لٌد فى  133330333عصام خضر احمد دمحم رصرص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  773

 -الهرم  -المرٌوطٌة  -برج مكة ش الشٌخ  1وتؽلٌؾ اللبن ومشتماته وتعبئة وتؽلٌؾ جمٌع المواد الؽذائٌة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

عن مكتب نظافه  79713برلم  23191328، لٌد فى  133330333دمحم توفٌك كمال توفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  774

 كرداسه-جدول مسجد الحمزة بن عبدالمطلب وتطوٌر ، بجهة : بنى م

عن بٌع  79723برلم  23191328، لٌد فى  533330333دمحم احمد عبد الصمد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  775

 بوالق الدكرور-ش عباس على عٌسى ترعه زنٌن 1موباٌالت واكسسوار محمول ، بجهة : 

عن تورٌدات  79734برلم  23191327، لٌد فى  133330333سعد فتحً سعد عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  776

 كرداسة-طرٌك المنصورٌة  -رمل وزلط وسن ، بجهة : ابو رواش 

عن مكتب  79774لم بر 23191329، لٌد فى  53330333دمحم سعودى عبدالمجٌد عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  777

 نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : بشتٌل شارع سٌد المزاز

عن بٌع اكسسوار  79772برلم  23191329، لٌد فى  133330333سمٌر سعد خضرى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  778

 ش المعسكر ابورواش كرداسه1موبٌالت واجهزة كهربائٌة ، بجهة : 

عن ادوات  79863برلم  23191331، لٌد فى  133330333جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماٌكل جورج فكري  -  779

 العمرانٌه -ش عمار بن ٌاسر من ش مستشفى الصدر  33مكتبٌه دون االحبار و مستلزمات الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن تورٌد  79811برلم  23191333، لٌد فى  533330333احمد كردي علً عبد الحفٌظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  783

 الهرم -برج الٌاسمٌن  -شارع الملن فٌصل  31اثاث مكتبً ، بجهة : 

عن مكتب  79825برلم  23191333، لٌد فى  133330333سمٌره محمود خلٌل الشوٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  781

 الوراق -ش التل وراق العرب  ش السٌسى من 44رحالت داخلٌة دون السٌاحة ومتعهد نمل عمال ، بجهة : 

عن مكتب  79832برلم  23191331، لٌد فى  133330333فادٌة سلٌمان حافظ شرٌدح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  782

 منشاة المناطر -خدمات نظافه ، بجهة : االخصاص ش جنٌنه همام بجوار مولؾ االخصاص

عن مكتب  79868برلم  23191331، لٌد فى  233330333ماله ،  ٌوسؾ امام احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس  -  783

 فٌصل -ش مسجد الوفاء من ش الصفا و المروه الطوابك  13تورٌدات عمومٌه دون الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن تجاره  79233برلم  23191313، لٌد فى  133330333عبده فإاد عبده عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  784

 اوسٌم -برطس  -، بجهة : ش اوالد مدٌن  دلٌك

عن تجارة  79219برلم  23191313، لٌد فى  133330333خالد عبد الرحمن محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  785

 -الوراق  -وراق الحضر  -ش الجٌش مع معهد االبحاث  1لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : 

عن مكتب  79527برلم  23191321، لٌد فى  133330333ملول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد العزٌز حمٌده الش -  786

 منشاه المناطر -رحالت داخلٌه )دون المٌام باعمال شركات السٌاحٌه( ، بجهة : ام الدٌنار بجوار مسجد االسراء 

عن استٌراد  79561برلم  23191322فى ، لٌد  5333330333اٌمن ماجد زكى دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  787

-شارع طارق بن زٌاد من مستشفى الصدر 61( ، بجهة : 19والمجموعه 6من المجموعه  36وتصدٌر ومماوالت )فٌما عدا الفمرة

 عمرانٌه ؼربٌه العمرانٌه

عن استٌراد  79583برلم  23191322، لٌد فى  25333330333بشوى ماهر نجٌب فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  788

( ، بجهة : شمة بالدور الثانى بعد االرضى فى شارع عفٌفى من شارع 19والمجموعه 6من المجموعه  36وتصدٌر )فٌما عدا الفمرة

 فٌصل-احمد ماهر 

عن مكتب  79621برلم  23191323، لٌد فى  133330333مصطفى عصام الدٌن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  789

 -فٌصل  -ش الشهٌد احمد حمدي  133ارات وخدمات نمل عمال داخل ج . م . ع . ، بجهة : تؤجٌر سٌ



 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 جشيجوال 

عن  79622برلم  23191323، لٌد فى  5333330333احمد اسماعٌل دمحم دمحم نوفل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  793

رافك الالزمة واعدادها للبناء وبناء المدن السكنٌة االستثمار العماري من شراء وبٌع وتمسٌم االراضً بجمٌع انواعها وتجهٌزها بالم

والتصدٌر واستصالح واستزراع االراضً  6من المجموعة  36والفمرة  19واالدارٌة والتجارٌة واالستٌراد فٌما عدا المجموعة 

ٌة وتؤجٌر المعدات البور والصحراوٌة والمماوالت العامة والتخصصٌة وتؤجٌر العدد واآلالت والمعدات وكافة االعمال المساح

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش سعد زؼلول من ش ماجد حماد  16عمار رلم  6الخاصة بها ، بجهة : الدور 

عن  79645برلم  23191324، لٌد فى  133330333شرٌفه حامد عبد الفضٌل دمحم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  791

 منشاة المناطر -هة : ام دٌنار بجوار مسجد النور الدمحمى مكتب متعهد نمل عمال ) داخل ج . م . ع ( ، بج

عن تورٌدات عمومٌة  79637برلم  23191324، لٌد فى  123330333تامر حسام دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  792

 فٌصل -اول فٌصل  -ش احمد احمد السٌد ش ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ ش المساكن  3، بجهة : 

عن  78993برلم  23191331، لٌد فى  533330333ر عبد الرشٌد عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود انو -  793

 -ش عمر بن الخطاب المعتمدٌه ارض اللواء  2بٌع و توزٌع اجهزه الكهربائٌه ، بجهة : 

عن  79337برلم  23191331، لٌد فى  133330333رمضان عبدالسالم السٌد عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  794

 مركز منشاة المناطر -مكتب متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : المطا بجوار الطابونه المبلٌه 

عن مكتب رحالت  79339برلم  23191332، لٌد فى  233330333بالل صالح دمحم رمزى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  795

 امبابة -سجان من احمد عبد الرحمن ش صالح ال 4داخلٌة دون السٌاحة ، بجهة : 

عن تجارة  79342برلم  23191332، لٌد فى  253330333جمال جندى حبٌب جندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  796

 امبابة -المنٌرة  -المصوؼات الجلدٌة والمالبس ، بجهة : ش دمحم ابراهٌم من ش الجامع 

عن مكتب  79136برلم  23191337، لٌد فى  133330333، رأس ماله ،  محمود بندارى سٌد احمد  ، تاجر فرد  -  797

 البراجٌل -ش المتحدة لاللبان  17تورٌدات مستلزمات مالبس ، بجهة : 

عن محل لتركٌب  79135برلم  23191338، لٌد فى  133330333دمحم احمد مصطفى سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  798

 -ابو النمرس  -شبرامنت  -ك سمارة بجوار جمعٌة رسالة زجاج سٌارات ، بجهة : طرٌ

عن جزاره ، بجهة  79393برلم  23191337، لٌد فى  53330333عادل لاسم شعبان فرؼلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  799

 فٌصل -الطوابك  -ش المدس من ش كعبٌش  11: 

عن بماله ،  79394برلم  23191337، لٌد فى  53330333اله ،  اشرؾ السٌد عبد العزٌز الشاهد  ، تاجر فرد ، رأس م -  833

 كرداسه -ناهٌا بجوار مركز شباب ناهٌا  -بجهة : ش شرق المنطره 

عن محل احذٌه  79173برلم  23191339، لٌد فى  53330333عشري دمحم عشري محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  831

 فٌصل -امام كشري الرضا  -ٌه الطالب -و شنط ، بجهة : ش كفر طهرمس 

عن ورشه  79187برلم  23191339، لٌد فى  133330333عواطؾ عترٌس ابراهٌم زوٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  832

 الوراق -ش عباس عمٌل بشتٌل جٌزه  1مالبس اطفال ، بجهة : 

عن بٌع لممشة  79357برلم  23191315، لٌد فى  123330333دٌنا عرفه سٌد حسن االبحر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  833

 ومنسوجات ومستلزمات مصانع ، بجهة : ش بورسعٌد منش مسبن الزهر الوراق

عن تجهٌز  79372برلم  23191316، لٌد فى  53330333فتحٌه احمد طه حسٌن المبٌض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  834

 الهرم-ل الحلو من ترعه السٌس ش مصطفى كما4وتورٌد خضروات وفاكهه ، بجهة : 

عن تورٌدات  79438برلم  23191317، لٌد فى  133330333عالء حمدى ابراهٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  835

 فٌصل-ش الفادى من ش د الشٌن 35عمومٌة دون الكمبٌوتر ، بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن ممله  79397برلم  23191316، لٌد فى  133330333ابانوب جوزٌؾ نظٌر كراس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  836

 العمرانٌه-ش سٌدى عمار من ترعه الزمر 6وتسالى ، بجهة : 

نٌع عن تص 79379برلم  23191316، لٌد فى  1333330333جورج ودٌع نجٌب مسٌحة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  837

 الوراق-مخارج تكٌٌؾ ، بجهة : شارع عبدالمادر الخولى من ش الثالجة وراق العرب 

عن بٌع سجاد ، بجهة :  79577برلم  23191322، لٌد فى  133330333دمحم احمد دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  838

 -الهرم  -ل هضبة االهرام  426رلم 

عن مكتب  79697برلم  23191327، لٌد فى  233330333تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفى محمود ٌونس منصور  ، -  839

 اوسٌم-بشتٌل -شارع دمحم سٌد حوض الرمل 5مماوالت لتركٌب االرضٌات ، بجهة : 

عن كوافٌر  79763برلم  23191329، لٌد فى  83330333نفٌسه حسن عبدربه سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  813

 الهرم-ش مدكور 23هة : حرٌمى ، بج

عن تورٌدات  79757برلم  23191329، لٌد فى  133330333احمد رضا احمد عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

 شارع الهرم نصرالدٌن الهرم 448عمومٌة دون الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن  79873برلم  23191331، لٌد فى  133330333مصطفى دمحم عبدالفتاح عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  812

-حاره عبدهللا راؼب متفرع من ش السدودى الممومٌة العربٌه وراق العرب  2مصنع مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

 الوراق

والت عن مما 79843برلم  23191331، لٌد فى  133330333ٌاسر صالح طلبه سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  813

 عامه وتورٌد ادوات محاجر ، بجهة : بنى سالمه بجوار مجرسة بنى سالمه م منشاة المناطر

عن مالبس جاهزة ،  79794برلم  23191333، لٌد فى  133330333السٌد احمد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  814

 امبابة -الجامع المنٌرة الشرلٌة  -ش الجهاد  1بجهة : 

عن مصنع النتاج  68792برلم  23191331، لٌد فى  133330333ٌماء احمد سٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ش -  815

 السادس من اكتوبر -83متر لطعه  333اكتوبر مخازن الشباب  6خامات الورق والسلوفان والٌو فى ، بجهة : مدٌنه 

عن مصنع النتاج  68792برلم  23191331، لٌد فى  133330333،   شٌماء احمد سٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  816

 بوالق الدكرور-ش على الشبكى همفرس 64خامات الورق والسلوفان والٌو فى ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان / 

 عن مكتب 79339برلم  23191331، لٌد فى  133330333هاجر اسامه السعودى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  817

 فٌصل -ش احمد ابوالحمد من ش كفر طهرمس15تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت  79157برلم  23191339، لٌد فى  53330333خالد عزٌز شعبان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  818

 كرداسه -عامه ، بجهة : المتعمدٌه اخر ش المعمل 

عن مكتب  79193برلم  23191339، لٌد فى  533330333ر فرد ، رأس ماله ،  حجازى جمال الدٌن ابو زٌد  ، تاج -  819

 بوالق الدكرور -ش عبد النعٌم العربى  36تورٌد زهور ونباتات ، بجهة : 

عن مزرعة  3339برلم  23191313، لٌد فى  1333330333تامر اسماعٌل دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  823

 كفر الواصلٌن -رئٌسى بالعنوان / اطفٌح دواجن ، بجهة : له 

عن مزرعة  3339برلم  23191313، لٌد فى  1333330333تامر اسماعٌل دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  821

 -اطفٌح  -دواجن ، بجهة : كفر الواصلٌن بجوار سوق االثنٌن 

عن بٌع  79214برلم  23191313، لٌد فى  133330333  حمدٌة رأفت ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  822

 -الهرم  -نزلة السمان  -ش االمٌرة فادٌة  4وشراء فضٌات ، بجهة : 



 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 جشيجوال 

عن اكسسوار  79223برلم  23191313، لٌد فى  13330333خالد زٌنهم عبد الحمٌد دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  823

 فٌصل -لكوم االخضر ا -ش علً حسن شاتو  15محمول ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت  79829برلم  23191333، لٌد فى  133330333ناصر جمال سعد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  824

 الوراق -جزٌره وراق الحضر  -ش السكه الكبٌره  41عامه ، بجهة : 

عن مكتب  79817برلم  23191333، لٌد فى  133330333زٌنب نشؤت فهمً سراج الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  825

 م اوسٌم -الزٌدٌة  -رحالت ونمل عمال داخل ج.م.ع دون المٌام باعمال شركات السٌاحة ، بجهة : شارع المحطة 

عن مكتب  79815برلم  23191333، لٌد فى  133330333هانً سعٌد عبد الفتاح عبد الؽنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  826

 منشؤة المناطر -افة داخلً ووجهات خارجٌة متكاملة وتورٌد عمالة ، بجهة : االخصاص بجوار المسجد الكبٌر خدمات نظ

عن اكسسوار  79421برلم  23191317، لٌد فى  1333330333احمد سٌؾ الدٌن دمحم عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  827

 رعه زنٌن بجوار مستشفى الرضوىش ت113حرٌمى واداوات تجمٌل ولوازم كوافٌر ، بجهة : 

عن مكتب  79387برلم  23191316، لٌد فى  53330333البال سامً صفى الدٌن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  828

 الكٌت كات -ش دمحم عبد العال  39تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن متعهد نمل  79454برلم  23191323لٌد فى  ، 133330333مٌنا فتحً عبده ؼندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  829

 اوسٌم -ش سٌد همام الحفرٌه بشتٌل  71عمال داخل )ج.م.ع( و رحالت داخلٌه دون المٌام باعمال شركات السٌاحه ، بجهة : 

 عن مكتب تورٌد و 79436برلم  23191317، لٌد فى  133330333احمد سٌد جبر صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  833

 امبابه -ش ابراهٌم خضٌر ارض الحداد  63تركٌب اجهزه تكٌٌؾ ، بجهة : 

عن  79441برلم  23191317، لٌد فى  133330333دمحم رجب عبدالمجٌد على ابوحمده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  831

 تجاره اعالؾ ، بجهة : داٌر الناحٌه بجوار مسجد احمد جاد محسن برطس اوسٌم

عن تورٌد  79566برلم  23191322، لٌد فى  133330333حمن دمحم اشرؾ شحاتة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الر -  832

 -فٌصل  -ش شرٌؾ متفرع من ش الملن فٌصل  1عمار رلم  29اكسسوارات محمول ، بجهة : شمة 

عن تجارة  79579برلم  23191322، لٌد فى  133330333مصطفى منصور صالح مصلح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  833

 -بشتٌل  -مواد ؼذائٌة ، بجهة : ش الخدٌوٌة من ش المتربة 

عن تجارة  79579برلم  23191322، لٌد فى  133330333مصطفى منصور صالح مصلح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  834

 -بشتٌل  -مواد ؼذائٌة ، بجهة : ش الخدٌوٌة من ش المتربة 

عن متعهد  79686برلم  23191327، لٌد فى  53330333شعبان ابراهٌم عاٌد عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  835

 كرداسة -كفر حكٌم  -نمل عمال ورحالت دون المٌام باعمال شركات السٌاحة داخل ج.م.ع ، بجهة : شارع الطرٌك العمومً 

عن مكتب متعهد نمل  79736برلم  23191328، لٌد فى  53330333د ، رأس ماله ،  دمحم احمد دمحم خفاجى  ، تاجر فر -  836

 الوراق-ش معهد االبحاث وراق الحضر 14عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : 

عن مكتب  79738برلم  23191328، لٌد فى  133330333شهاب الدٌن دمحم على احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  837

 الت داخلٌه دون السٌاحٌة ، بجهة : منشؤة المناطرمتعهد نمل عمال ورح

عن ورشة  79724برلم  23191328، لٌد فى  533330333هانى صبحى نجٌب سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  838

 الوراق-ش محروس شاهٌن المومٌة العربٌه وراق العرب 11تصنٌع مالبس دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن بٌع  79773برلم  23191329، لٌد فى  253330333لعابدٌن دمحم مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مختار زٌن ا -  839

 المهندسٌن-ورد ، بجهة : ش جزٌرة العرب



 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 جشيجوال 

عن خٌاطة  79851برلم  23191331، لٌد فى  1333330333عفاؾ رضانً عوض شحاتة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  843

 امبابة -درس من شارع االلصر شارع تا 62مالبس ، بجهة : 

عن  79816برلم  23191333، لٌد فى  133330333دمحم عبد الحفٌظ عبد العلٌم عبد الحفٌظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  841

 م اوسٌم -الزٌدٌة  -مكتب نمل بضائع ، بجهة : شارع طه طلبه من شارع الجمهورٌة 

عن مستلزمات  79795برلم  23191333، لٌد فى  133330333، رأس ماله ،   شنوده لوٌس حبٌب كٌرلس  ، تاجر فرد -  842

 امبابة -م غ   -ش االلصر  5طبٌة ، بجهة : 

عن تمطٌع  79863برلم  23191331، لٌد فى  133330333دمحم عبد الحك رمضان صبره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  843

 الوراق -وراق العرب  -المومٌة العربٌة وتشكٌل االكرٌلٌن ، بجهة : شارع مسعد حسن من 

عن ورشة الومٌتال  79317برلم  23191332، لٌد فى  133330333محمود احمد سٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  844

 وتورٌدات عامة العمال االلومنٌتال ، بجهة : ش حسن ابو النجا بجوار معمل البرج التعاون فٌصل

عن بٌع  79239برلم  23191313، لٌد فى  1333330333جٌب رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد ابراهٌم ن -  845

 اوسٌم-البراجٌل امام مخزن الجٌوشى -شارع عبدالكرٌم حسن 3سٌرامٌن ، بجهة : 

تٌراد عن اس 79241برلم  23191313، لٌد فى  5333330333سٌد عبد السالم ٌوسؾ عبود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  846

ش ابو الفضل من ش اللبٌنً شمه رلم  1و تصدٌر و مالبس جاهزه ، بجهة :  6من المجموعه  36و الفمره  19فٌماعدا المجموعه 

 فٌصل-الدور االرضً  1

عن مكتب مماوالت ،  79225برلم  23191313، لٌد فى  233330333سٌؾ الدٌن دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  847

 -ش دمحم المكوجً منٌل شٌحه بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 133330333خلؾ دمحم مبرون وشرٌكه   شركة  ،  التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة     ،رأس مالها    -  1

 -ش ربٌع الجٌزي  38وكٌالت التجارٌة والتورٌدات العمومٌة ، بجهة : ، عن التصدٌر والت 79463برلم  23191323،لٌدت فى 

 -الدور السابع  75شمة 

عمر عوض و اخواته للمماوالت   شركة  ،  المماوالت و التورٌدات و استصالح و استزراع االراضً دون الكمبٌوتر  ،رأس  -  2

والت و التورٌدات و استصالح و استزراع االراضً دون ، عن المما 79463برلم  23191323،لٌدت فى  533330333مالها   

 ؼرب الرٌاح -الكمبٌوتر ، بجهة : المطا 

شركه العارؾ دمحم عبد المادر بدوي و شرٌكه   شركة  ،  عموم التصدٌر و استصالح االراضً و تورٌدات مواد ؼذائٌه   -  3

موم التصدٌر و استصالح االراضً و تورٌدات مواد ، عن ع 79163برلم  23191339،لٌدت فى  133330333،رأس مالها   

 ملن دمحم دمحم احمد السٌد -الهرم  -ش احمد صالح من ش حسن دمحم من ش فٌصل  28الدور الدور الثانً  5ؼذائٌه ، بجهة : شمه 

أس مالها   علً عبد الحمٌد علً وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة وتؤجٌر سٌارات من الؽٌر ولحساب الؽٌر  ،ر -  4

، عن تورٌدات عمومٌة وتؤجٌر سٌارات من الؽٌر ولحساب الؽٌر ، بجهة :  79571برلم  23191322،لٌدت فى  533330333

 -العجوزة  -ارض اللواء  -ش ترعة الزمر  236
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 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 1233330333   عمر عبد العزٌز عباس و شركاه   شركة  ،  تجاره و بٌع االلومنٌوم و اكسسوار االلومنٌوم  ،رأس مالها -  5

 -المرٌوطٌه  -ش العروبه  62، عن تجاره و بٌع االلومنٌوم و اكسسوار االلومنٌوم ، بجهة :  79769برلم  23191329،لٌدت فى 

 الهرم

خالد صالح الدٌن ابو المعاطى وشرٌكة   شركة  ،  بٌع وشراء وتجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة والحٌوانٌة والداجنى وكافة  -  6

، عن بٌع وشراء وتجارة  79543برلم  23191321،لٌدت فى  533330333ها ) فرش ومجمد و مبرد (   ،رأس مالها   انواع

ش ترعة عبد العال كفر  138وتوزٌع المواد الؽذائٌة والحٌوانٌة والداجنى وكافة انواعها ) فرش ومجمد و مبرد ( ، بجهة : 

 فٌصل -طهرمس شمة بالدور االول بعد االرضى 

برلم  23191324،لٌدت فى  133330333محمود علً السٌد ٌوسؾ و شرٌكه   شركة  ،  تؽٌٌر الزٌوت  ،رأس مالها    -  7

 كرداسه -المعتمدٌه  -امام سكه الحاج علً  -ش ناهٌا  6، عن تؽٌٌر الزٌوت ، بجهة :  79668

و المطاعم دون اعمال السٌاحه  ،رأس مالها   ادهم سعٌد ابو طالب علً و شركاه   شركة  ،  اداره و تشؽٌل الفنادق  -  8

، عن اداره و تشؽٌل الفنادق و المطاعم دون اعمال السٌاحه ، بجهة : ش ابو  79877برلم  23191331،لٌدت فى  1333330333

 الهرم -نزله السمان  -الهول السٌاحً 

اوراق و الالم ( دون  -اجهزه كهربائٌه  -ات كهربائٌه مٌنا سعد بسطا و شرٌكه   شركة  ،  تورٌدات و مماوالت عمومٌه ) ادو -  9

، عن تورٌدات و مماوالت عمومٌه ) ادوات كهربائٌه  79179برلم  23191339،لٌدت فى  133330333الكمبٌوتر  ،رأس مالها   

 راق العربو -اوراق و الالم ( دون الكمبٌوتر ، بجهة : ش كفر السلمانٌه بجوار مسجد االمٌن  -اجهزه كهربائٌه  -

 23191324،لٌدت فى  133330333اشرؾ عبد العال حسن عفٌفى وشرٌكه   شركة  ،  تجارة الحلوٌات   ،رأس مالها    -  13

 ش العبور من ش ترسا الرئٌسى ابو النمرس 2، عن تجارة الحلوٌات ، بجهة :  79664برلم 

تورٌد المنظفات و مستلزمات معالجه المٌاه و حمامات   دمحم عثمان و عبد الرحمن مصطفى سعد و شرٌكهما   شركة  ، -  11

، عن تورٌد المنظفات و مستلزمات معالجه المٌاه و  79823برلم  23191333،لٌدت فى  153330333السباحه   ،رأس مالها   

 بوالق الدكرور -فٌصل  -ش الجمعٌه  3حمامات السباحه ، بجهة : 

،لٌدت فى  1333330333شركه احمد محمود عواد و شرٌكته   شركة  ،   مركز تجمٌل و تملٌم اظافر  ،رأس مالها    -  12

لسم  -ش عبد الحمٌد لطفى المهندسٌن شمه بالدور االول  27، عن مركز تجمٌل و تملٌم اظافر ، بجهة :  79332برلم  23191314

 الدلً

،  78919برلم  23191331،لٌدت فى  13330333ركة  ،  تورٌدات عامه  ،رأس مالها   رامى عادل سٌد وشرٌكه   ش -  13

 الهرم-الطالبٌه -ش امٌن دمحم حسن  23عن تورٌدات عامه ، بجهة : 

 533330333خالد عبد اللطٌؾ احمد وشركاه   شركة  ،  ورشة نجاره خاصة باعمال النجارة المتكاملة   ،رأس مالها    -  14

ش خالد عز الدٌن خلؾ  15، عن ورشة نجاره خاصة باعمال النجارة المتكاملة ، بجهة :  79525برلم  23191321،لٌدت فى 

 عمرانٌة ؼربٌة -مستشفى الصدر 

 533330333عصام شعبان دمحم وشرٌكه   شركة  ،  المٌام بؤعمال اثاث المكتبً والمعدنً والتورٌدات العامة  ،رأس مالها    -  15

برج المصطفى  2، عن المٌام بؤعمال اثاث المكتبً والمعدنً والتورٌدات العامة ، بجهة :  79368برلم  23191333،لٌدت فى 

 -الطالبٌة  -العروبة  -بشارع عز الدٌن عمر 

،لٌدت فى  133330333عبد الحمٌد سٌد عبد الفضٌل وشرٌكه   شركة  ،  مخبز طبالً نصؾ آلً  ،رأس مالها    -  16

بوالق الدكرور  -ش الشهٌد احمد حمدي ناصٌة ش برنشت  36، عن مخبز طبالً نصؾ آلً ، بجهة :  79185م برل 23191339

- 

،لٌدت  533330333احمد ابراهٌم وشرٌكه   شركة  ،  تورٌدات ادوات تعبئة وتؽلٌؾ دون الدعاٌة واالعالن  ،رأس مالها    -  17

ش االسالم من ش الشهٌد  27ة وتؽلٌؾ دون الدعاٌة واالعالن ، بجهة : ، عن تورٌدات ادوات تعبئ 79358برلم  23191316فى 

 -فٌصل  -م البكاري  -احمد حمدي 
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 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

،لٌدت فى  133330333ربٌعه محمود احمد مسلم   شركة  ،  صٌانة االجهزة الطبٌة ) دون االدوٌة (   ،رأس مالها    -  18

 الهرم -ط دحدائك االهرام 53ن االدوٌة ( ، بجهة : ، عن صٌانة االجهزة الطبٌة ) دو 79391برلم  23191316

،لٌدت فى  153330333ٌوسؾ احمد ماجد اٌوب وشرٌكه   شركة  ،  التورٌدات العمومٌة والمماوالت  ،رأس مالها    -  19

 -ل فٌص -التعاون  -ش التوحٌد من ش فٌصل  1، عن التورٌدات العمومٌة والمماوالت ، بجهة :  79552برلم  23191322

دمحم السعدي وشرٌكته   شركة  ،  بنسٌون ) بعد الحصول على التراخٌص والموافمات الالزمة (  ،رأس مالها    -  23

، عن بنسٌون ) بعد الحصول على التراخٌص والموافمات الالزمة ( ، بجهة :  79635برلم  23191323،لٌدت فى  2333330333

 -الهرم  -البرنسٌسة من ش الهرم منطمة التورٌنج حدائك االهرام المدٌمة ش 

،لٌدت فى  153330333شرٌؾ حموده و شرٌكه   شركة  ،  تجاره مالبس بالتجزئه )دون الزي العسكري(  ،رأس مالها    -  21

ب ش رمسٌس  2، عن تجاره مالبس بالتجزئه )دون الزي العسكري( ، بجهة : محل كائن بالعمار رلم  79732برلم  23191327

 لسم الطالبٌه -رٌن من ش العش

اسالم دمحم مجدى محمود وشرٌكه   شركة  ،  اعمال المماوالت والترمٌل والدهانات والعزل واالعمال المعدنٌه   ،رأس مالها    -  22

، عن اعمال المماوالت والترمٌل والدهانات والعزل واالعمال المعدنٌه ، بجهة  79711برلم  23191328،لٌدت فى  123330333

 لسم الهرم-حسن دمحم-شارع على عابدٌن 28ن بالعمار رلم: كائ

،لٌدت فى  123330333ادهم نبٌل اسماعٌل و شركاه   شركة  ،  مصنع تعبئه و تؽلٌؾ اكواب ورلٌه  ،رأس مالها    -  23

 -م.اوسٌم  -ش اسماعٌل لبٌب بشتل  1، عن مصنع تعبئه و تؽلٌؾ اكواب ورلٌه ، بجهة :  79333برلم  23191331

شركة علً ابو المجد ودمحم سٌد للمماوالت والتورٌدات العامة   شركة  ،  المماوالت والتورٌدات العمومٌة   ،رأس مالها    -  24

 -ش المعز لدٌن هللا  13، عن المماوالت والتورٌدات العمومٌة ، بجهة :  79371برلم  23191333،لٌدت فى  1333330333

 -امبابة  -المنٌرة الؽربٌة 

برلم  23191315،لٌدت فى  133330333عمرو دمحم عبد المنعم وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عامة  ،رأس مالها    -  25

 -الهرم  -ش عثمان اباظة من المرٌوطٌة  34، عن مماوالت عامة ، بجهة :  79326

برلم  23191338،لٌدت فى  5333330333ابراهٌم عبد الفتاح وشركاه   شركة  ،   المماوالت العمومٌة  ،رأس مالها    -  26

 -فٌصل  -ش سٌد معوض من ش اللبٌنً  12، عن المماوالت العمومٌة ، بجهة :  79155

عمرو دمحم احمد حسن وشركاه   شركة  ،  تورٌد وتركٌب الخطوط الؽذائٌة والمطابخ المركزٌة والتصدٌر والمماوالت العامة  -  27

، عن تورٌد وتركٌب الخطوط الؽذائٌة  79182برلم  23191339،لٌدت فى  2333330333 والتورٌدات العمومٌة  ،رأس مالها  

 -فٌصل  -ش عبٌده بن الجراح  2والمطابخ المركزٌة والتصدٌر والمماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة ، بجهة : عمارة رلم 

شركة  ،  متعهد نمل عمال داخل ج . م .ع .    ورثه صبحى سعد ابورواش الشرلاوى)جماالت ٌوسؾ عبد الهادى وشركاه(  -  28

، عن متعهد نمل عمال داخل ج . م .ع . ، بجهة : ش فوزي عبد  79178برلم  23191339،لٌدت فى  33330333،رأس مالها   

 -الوراق  -جزٌة دمحم  -الحمٌد من ش المشاٌة 

 23191313،لٌدت فى  533330333ات  ،رأس مالها   فهد طارق وشرٌكة   شركة  ،  مماوالت عامه والدٌكور والتشطٌب -  29

 فٌصل-ش امٌن وصفى ش المطبعه 11، عن مماوالت عامه والدٌكور والتشطٌبات ، بجهة :  79255برلم 

دمحم ابراهٌم عبد المولى المؽربً وشرٌكه   شركة  ،   المدفوعات االلكترونٌة والتحصٌل االاكترونً وجمٌع الخدمات  -  33

، عن المدفوعات االلكترونٌة والتحصٌل  79669برلم  23191324،لٌدت فى  53333330333ة  ،رأس مالها   االلكترونٌ

 -ارض اللواء  -ش مصطفى العسال  13االاكترونً وجمٌع الخدمات االلكترونٌة ، بجهة : كائن بالعمار 

و توزٌع البن بانواعه و الحبوب و البمولٌات و  المذافً سٌد راجً و شركاه   شركة  ،  تجاره و تعبئه و تؽلٌؾ و تصدٌر -  31

 23191327،لٌدت فى  133330333المواد الؽذائٌه و التورٌدات الؽذائٌه )فٌما عدا الكمبٌوتر و الدعاٌه و االعالن(  ،رأس مالها   

لمواد الؽذائٌه و التورٌدات ، عن تجاره و تعبئه و تؽلٌؾ و تصدٌر و توزٌع البن بانواعه و الحبوب و البمولٌات و ا 79689برلم 

 العمرانٌه الؽربٌه -ش علوي الورالً  5الؽذائٌه )فٌما عدا الكمبٌوتر و الدعاٌه و االعالن( ، بجهة : 
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 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

شركه دمحم فتحً و شرٌكه   شركة  ،   الامه و تشٌٌد و تطوٌر و تجهٌز المدارس بكافه انواعها و مرحلها )مماوالت(  ،رأس  -  32

، عن الامه و تشٌٌد و تطوٌر و تجهٌز المدارس بكافه انواعها و  79814برلم  23191333،لٌدت فى  4333333.000مالها   

 لسم الهرم -طرٌك كفر طهرمس الطالبٌه فٌصل  92مرحلها )مماوالت( ، بجهة : 

اوالت وتورٌد االالت المعدات دمحم صالح  و شرٌكه   شركة  ،   المٌام بجمٌع اعمال المماوالت العمومٌه بكافه انواعها و مم -  33

برلم  23191332،لٌدت فى  2333330333المٌكانٌكٌه و الٌدوٌه و السٌارات المتعلمه باعمال المماوالت العمومٌه  ،رأس مالها   

دوٌه و ، عن المٌام بجمٌع اعمال المماوالت العمومٌه بكافه انواعها و مماوالت وتورٌد االالت المعدات المٌكانٌكٌه و الٌ 79328

 ش مراد الجٌزه برج مراد االداري 8السٌارات المتعلمه باعمال المماوالت العمومٌه ، بجهة : 

،لٌدت فى  233330333منال حسن وشرٌكها   شركة  ،  تورٌد وتوزٌع مستلزمات طبٌة دون تجارة االدوٌة  ،رأس مالها    -  34

ش السعٌد نصر الدٌن شمة بالدور  9دون تجارة االدوٌة ، بجهة :  ، عن تورٌد وتوزٌع مستلزمات طبٌة 79144برلم  23191338

 -الثانً فوق االرضً 

،  79411برلم  23191317،لٌدت فى  533330333خالد ابوالحج جاد على وشرٌكتة   شركة  ،  تصدٌر  ،رأس مالها    -  35

 عمرانٌه الؽربٌهال-احمد سعٌد من الدكتور دمحم فإاد -8عن تصدٌر ، بجهة : شمه بالعمار رلم

احمد خطاب و شركاه   شركة  ،  بنسٌون بعد الحصول علً الموافمات و التراخٌص الالزمه   ،رأس مالها    -  36

، عن بنسٌون بعد الحصول علً الموافمات و التراخٌص الالزمه ، بجهة :  79835برلم  23191331،لٌدت فى  2333330333

 الهرم - ش ابو الهول السٌاحً نزله السمان 25

،لٌدت  253330333عصام رضوان دمحم و شرٌكه   شركة  ،  تجاره اجهزه المحمول و اكسسوار المحمول  ،رأس مالها    -  37

 الكوم االخضر -ش الملن فٌصل  146، عن تجاره اجهزه المحمول و اكسسوار المحمول ، بجهة :  78985برلم  23191331فى 

برلم  23191333،لٌدت فى  133330333ته   شركة  ،  بمالة تموٌنٌة  ،رأس مالها   محمود سٌد دمحم حسٌن وشرٌك -  38

 -الثالجة بوالق الدكرور  -من ش علً مرسً  78، عن بمالة تموٌنٌة ، بجهة : محالً تجارٌاً اسفل العمار  79347

 1333330333المستوردة   ،رأس مالها   ال حسٌن لتجارة الموز والفواكه المستورده   شركة  ،  تجارة الموز والفواكه  -  39

 فٌصل الهرم -ش التعاون  26، عن تجارة الموز والفواكه المستوردة ، بجهة :  79524برلم  23191321،لٌدت فى 

،لٌدت  133330333هدى عبد الفتاح وشرٌكها   شركة  ،  ورشة تشطٌب مالبس جاهزة دون الزى العسكري  ،رأس مالها    -  43

 -الهرم  -ش التعاون  22، عن ورشة تشطٌب مالبس جاهزة دون الزى العسكري ، بجهة :  79618برلم  23191323فى 

اسالم على السٌد وشرٌكه   شركة  ،  المٌام باعمال خدمات السٌارات من تؽٌر زٌوت وتشحٌم واعمال صٌانة ومٌكانٌكا  -  41

، عن المٌام باعمال خدمات  79726برلم  23191328،لٌدت فى  2333330333وخدمات السٌارات بكافة انواعها   ،رأس مالها   

ش حلمى عبد الرحمن  32ل صٌانة ومٌكانٌكا وخدمات السٌارات بكافة انواعها ، بجهة : السٌارات من تؽٌر زٌوت وتشحٌم واعما

 العمرانٌة -من ش عثمان محرم طالبٌة 

برلم  23191331،لٌدت فى  233330333جمٌله عبد هللا النفادي و شرٌكاتها   شركة  ،  تركٌب الباركٌه  ،رأس مالها    -  42

 مٌت عمبه -حسن الؽرٌب  12بالدور الثالث فوق االرضً عمار  5هة : الشمه رلم ، عن تركٌب الباركٌه ، بج 78986

سمٌه مبرون ؼرٌب عٌسى و شرٌكٌها   شركة  ،  تورٌد مستلزمات طبٌه )دون تجاره االدوٌه (  ،رأس مالها    -  43

ش لاعود  43ه ( ، بجهة : ، عن تورٌد مستلزمات طبٌه )دون تجاره االدوٌ 79475برلم  23191323،لٌدت فى  233330333

 بوالق الدكرور -همفرس 

،لٌدت فى  3333330333داود حناوى برتله وشرٌكه   شركة  ،  بٌع وشراء واستثمار العمارات  ،رأس مالها    -  44

 المهندسٌن-شارع ؼزة 43، عن بٌع وشراء واستثمار العمارات ، بجهة :  79537برلم  23191321

سعده وشركاه   شركة  ،  تورٌدات هندسٌة ومماوالت عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة   ،رأس مالها    خالد على دمحم عمر -  45

 137، عن تورٌدات هندسٌة ومماوالت عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة :  79353برلم  23191315،لٌدت فى  1333330333

 المهندسٌن -احمد عرابى  -ش العلمٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

برلم  23191327،لٌدت فى  43330333شركة  ،  تصنٌع السبح و بٌعها   ،رأس مالها     محمود دمحم دمحم و شرٌكه  -  46

 حدائك جزٌره الدهب-ش مسجد الصحابه  4، عن تصنٌع السبح و بٌعها ، بجهة :  79685

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    23191331، وفى تارٌخ    72997سامح رافت صبحً عبد الملن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     23191331، وفى تارٌخ    71778اٌمن عبدالرحٌم شحات دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     23191331، وفى تارٌخ    73131دمحم السٌد عبدالحمٌد سطوحً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     23191331، وفى تارٌخ    36726لٌده برلم :  علً سعد ابراهٌم علً خالؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 4

 أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    23191331، وفى تارٌخ    71323اٌه علً حسٌن عبد المجٌد عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    23191331، وفى تارٌخ    46553تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  احمد رجب عبد الباسط سلٌمان  ،    - 6

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    23191331، وفى تارٌخ    57623بسٌمه فاروق رشوان عبد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    23191331، وفى تارٌخ    13339 عوٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم رشاد دمحم   - 8

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  أمر    23191332، وفى تارٌخ    33848مجدي طه دمحم السما  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    23191332، وفى تارٌخ    43885اشمى فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : خالد دمحم ه   - 13

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    23191332، وفى تارٌخ    44213احمد دمحم دمحم موسى الؽزالنً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  امر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم محو/شطب    23191332، وفى تارٌخ    63573احمد عبد التواب دمحم مرزوق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     23191332، وفى تارٌخ    51364دمحم حسنً عفٌفً مرسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 لتجارةأمر محو لترن ا

تم محو/شطب السجل     23191332، وفى تارٌخ    5439بركات امٌن ؼانم عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 أمر محو لترن التجارة

م ت   23191333، وفى تارٌخ    22354مصطفى للمماوالت العامه واالعمال المتكاملة  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجارة

تم    23191333، وفى تارٌخ    22354أصبح / أحمد عبد الفتاح مصطفى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     23191333، وفى تارٌخ    36924فاطمة دمحم حسٌن صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    23191333، وفى تارٌخ    48275نزار حسن احمد حمٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 ارةمحو لترن التج

تم محو/شطب السجل  أمر محو    23191333، وفى تارٌخ    39743ممدوح احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 لترن التجارة

تم محو/شطب    23191333، وفى تارٌخ    63431محمود ناجى على عبدالعظٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 التجارة السجل  امر محو لترن

تم محو/شطب السجل  أمر    23191333، وفى تارٌخ    49878احمد عٌد دمحم البدري  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    23191337، وفى تارٌخ    38122رفعت دمحم عبد العزٌز موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 مر محو لترن التجارهالسجل  أ

تم محو/شطب السجل     23191337، وفى تارٌخ    58759محسن ابراهٌم مبرون نافع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 أمر محو لترن التجاره

أمر محو تم محو/شطب السجل     23191337، وفى تارٌخ    4779عاشور للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 لترن التجاره

تم محو/شطب    23191338، وفى تارٌخ    43172صالح ابراهٌم دمحمٌن دروٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم    23191338، وفى تارٌخ    15382طارق السٌد عبد الفتاح السٌد حجاج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم    23191338، وفى تارٌخ    43897صبحى سعد ابورواش على الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 محو/شطب السجل  امر محو للوفاة

تم محو/شطب    23191338رٌخ ، وفى تا   78394مصطفى مكرم علً حسانٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 السجل  امر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم محو/شطب    23191338، وفى تارٌخ    47224ٌاسر عزت عبد الخالك الشرلاوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     23191338، وفى تارٌخ    43353جمال دمحم عباس ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     23191338، وفى تارٌخ    5441دمحم السٌد عبد الواحد سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     23191338، وفى تارٌخ    78396ده برلم : علً مكرم علً حسانٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 32

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    23191339، وفى تارٌخ    76333احمد حمدى احمد عبدالمجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  أمر    23191339، وفى تارٌخ    35632سبك لٌده برلم :   هٌثم دمحم عوض احمد  ،  تاجر فرد  ،   - 34

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    23191339، وفى تارٌخ    61936ٌحٌى شعبان جمعه عبدهللا متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    23191339، وفى تارٌخ    74124حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم طارق عبد السالم    - 36

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  أمر    23191339، وفى تارٌخ    33294فاتن دمحم سٌد موسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 محو لترن التجاره

تم محو/شطب    23191339، وفى تارٌخ    75563الم ابراهٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : احمد عبد الس   - 38

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    23191339، وفى تارٌخ    77416عبدالرحمن طه عبدالرحمن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 هالسجل  أمر محو لترن التجار

تم محو/شطب السجل     23191339، وفى تارٌخ    68115فرح حمدى محمود دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    23191339، وفى تارٌخ    75531رجب ابراهٌم الدسولى على حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 لترن التجاره السجل  أمر محو

تم محو/شطب السجل     23191339، وفى تارٌخ    73352مهدي عطٌه دمحم مرسً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    23191313، وفى تارٌخ    56173سمٌر شعبان رمضان الصباحً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 أمر محو لترن التجارة  السجل

تم محو/شطب    23191313، وفى تارٌخ    77548ابراهٌم احمد منجوداحمد السٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    23191313، وفى تارٌخ    34581بٌتر شكرى عطا هللا منصور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 45

 السجل  أمر محو لترن التجارة



 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 جشيجوال 

تم محو/شطب    23191313، وفى تارٌخ    9846عبد المنعم دمحم عبد العزٌز على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 ر محو لترن التجارةالسجل  أم

تم محو/شطب السجل  امر    23191313، وفى تارٌخ    33714فهمى احمد دمحم فتحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 47

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    23191313، وفى تارٌخ    72877عادل طارق عبده ٌحٌى نصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 لسجل  أمر محو لترن التجارةا

تم محو/شطب    23191313، وفى تارٌخ    53233خالد سعٌد عزت عبد اللطٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     23191313، وفى تارٌخ    3462محمود فتحً السٌد عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    23191313، وفى تارٌخ    62391انجى عبد المسٌح نجٌب جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     23191313ى تارٌخ ، وف   55692فارس ابراهٌم خلٌفه ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    23191313، وفى تارٌخ    62393نشؤت ظرٌؾ لرٌالوص اثناثٌوس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     23191313، وفى تارٌخ    68373على حامد عبدهللا حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54
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تم محو/شطب    23191331، وفى تارٌخ    75933رلس رٌاض بخٌت جندى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : كٌ   - 129

 السجل  أمر محو لترن التجارة

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   



 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 جشيجوال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     23191331وفً تارٌخ ،   33471ٌحٌى دمحم ٌحٌى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   533330333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ تم تعدٌل   23191331وفً تارٌخ ،   42895رمضان رجب دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191331وفً تارٌخ ،   13793صالح مسعود صالح مسعود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191331وفً تارٌخ ،   38138كرم دمحم ٌسري عبد الحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ٌسري  -  4

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعدٌل  23191331وفً تارٌخ ،   29461محسن رشاد عبد الحلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   213330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     23191331وفً تارٌخ ،   78917دمحم فإاد سٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   153330333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191331وفً تارٌخ ،   77853دمحم حمزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد كمال -  7

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , تم تعدٌل رأس   23191331وفً تارٌخ ،   78774عبدالرحمن مصطفى دمحم دمحم طره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191332وفً تارٌخ ،   46498نادر نادي ابراهٌم فرج هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191332وفً تارٌخ ،   2533ذلً شولً مصطفى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم الشا -  13

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصؾ تم تعدٌل رأس   23191332وفً تارٌخ ،   64339امٌره جمال جاد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     23191332وفً تارٌخ ،   73864دمحم دمحم سعدالدٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   533330333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191332وفً تارٌخ ،   49727رضً صالح عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عمر عبد الم -  13

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

س المال تم تعدٌل رأ  23191332وفً تارٌخ ،   49727عمرعبد المرضً صالح عمر فراج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   1333330333, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191332وفً تارٌخ ،   7517حنا عجاٌبً سعد جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191332وفً تارٌخ ،   51721 احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم بٌومً دمحم -  16

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 جشيجوال 

ل , وصؾ تم تعدٌل رأس الما  23191333وفً تارٌخ ،   59747مصطفى عبدهللا دمحم عباس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  17

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191333وفً تارٌخ ،   47313نوح ابراهٌم نوح محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191333وفً تارٌخ ،   42356عبد الفتاح عوٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عصام حماده  -  19

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ تم تعدٌل   23191333وفً تارٌخ ،   66754دمحم دمحم شعبان عبد الكافً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   23333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191337وفً تارٌخ ،   48252عفاؾ عبد الؽنى سالم العٌسوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   453330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191337وفً تارٌخ ،   13236منال دمحم عبد النبى رضوان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ  تم  23191337وفً تارٌخ ،   63344احمد نصر عبدهللا نصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   1833330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191337وفً تارٌخ ،   26635خالد دمحم عبد الرسول حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 ٌه جن  5333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191338وفً تارٌخ ،   79117خالد عبد الحمٌد دمحم خضر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191338وفً تارٌخ ،   41816احمد دمحم حسان بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191338وفً تارٌخ ،   21125عبد الرحٌم فاروق عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   53330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191338وفً تارٌخ ،   37378اٌمان خلؾ محمود احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191339وفً تارٌخ ،   78412احمد سمٌر ابراهٌم سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191339وفً تارٌخ ،   74263ٌسرى ابراهٌم عبد النبى ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191339وفً تارٌخ ،   62365عماد كرمً بخٌت سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 ٌه جن  533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191339وفً تارٌخ ،   71929حسام احمد علً دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

عدٌل رأس المال , وصؾ تم ت  23191339وفً تارٌخ ،   77345ؼانم شكرى ؼانم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل رأس المال ,   23191339وفً تارٌخ ،   55369جمال احمد عبد الوهاب احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191339وفً تارٌخ ،   79393عادل عواد حسن العادلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   23191339وفً تارٌخ ،   78446احمد السٌد البدوي سنوسً عبد اللطٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   533330333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191313وفً تارٌخ ،   16911مرفت فإاد مهاود لرٌالص  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   213330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191313وفً تارٌخ ،   25653توبه عبد العزٌز دمحم مبرون  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   5333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191313، وفً تارٌخ   72953امٌره كمال عمر سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   2333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191313وفً تارٌخ ،   25435اشرؾ دمحم ابراهٌم محمود سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   5333330333ه ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191313وفً تارٌخ ،   43194حسن الشافعى على الشافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   213330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191313تارٌخ ، وفً   14118محمود دمحم دمحم عسل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191311وفً تارٌخ ،   78999حمدي رجب دمحم الصؽٌر البكري  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   533330333ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191313وفً تارٌخ ،   54683دمحم عٌد حجازي شلمامً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191313وفً تارٌخ ،   3592اصبح ربٌع رمضان خطاب كٌالنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   5333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     23191313وفً تارٌخ ،   3592ربٌع للرحالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   5333330333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191313وفً تارٌخ ،   76662علً حافظ علً عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191313رٌخ ، وفً تا  73644هشام جمال جالل عبدالونٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   133330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191314وفً تارٌخ ،   43892فكرى عزت محمود دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   133330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191314وفً تارٌخ ،   1562اعتماد رزق اسماعٌل شافعى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   53330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     23191314 وفً تارٌخ ،  77256دمحم حسن دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   453330333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191314وفً تارٌخ ،   27533هانى جاد عبد الكرٌم سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   5333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191314وفً تارٌخ ،   17986جمال عبد الحكٌم جاد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191314رٌخ ، وفً تا  66683حازم اٌهاب ٌوسؾ دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   12333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191314وفً تارٌخ ،   77144على عشرى عبد الجلٌل عرفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   133330333، وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191314وفً تارٌخ ،   23847مدحت محمود علً سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     23191314وفً تارٌخ ،   47729العسال للمالبس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   533330333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعدٌل  23191315وفً تارٌخ ،   78455دمحم حمدي احمد عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191315وفً تارٌخ ،   24784اسامه سلٌمان دمحم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191315وفً تارٌخ ،   24784أصبح / اسامة سلٌمان للسباكة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ  تم  23191315وفً تارٌخ ،   32562احمد سعٌد الدسولى زكى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191315وفً تارٌخ ،   43136محمود مهدي محمود مهدي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   2333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     23191315وفً تارٌخ ،   43486اٌهاب فتحً حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   533330333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ تم تعدٌل   23191315وفً تارٌخ ،   65764دمحم احمد عبد المنعم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191315وفً تارٌخ ،   49233جمال طه احمد العسال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191316وفً تارٌخ ،   52823بد السٌد فهمً عبد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم صفوت ع -  66

 جنٌه   3333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   23191316وفً تارٌخ ،   18333دمحم ابو العال عبد الرحمن عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   1333330333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191317وفً تارٌخ ،   46697حسٌن مصطفى دمحم البوهى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   2533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191317وفً تارٌخ ،   57347احمد دمحم حنفً عبد الجواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   13333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191317وفً تارٌخ ،   66838لاسم لاسم علً علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191317وفً تارٌخ ،   62932ٌونان هالل ؼطاس سفٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191319وفً تارٌخ ،   53631محمود عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   133330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191319فً تارٌخ ، و  53595مصطفى محمود عالم عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   63330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191323وفً تارٌخ ،   69873مرٌم جمال بلٌح حنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   2533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191323وفً تارٌخ ،   74964عبٌر عثمان سٌد عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191323وفً تارٌخ ،   63846عمر سمٌر انس المهدي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191323وفً تارٌخ ،   77793نادر شنوده جوٌد عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191323وفً تارٌخ ،   26671مصطفى دمحم دمحم احمد ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   5333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191323وفً تارٌخ ،   74313احمد ٌاسر حمدى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191323وفً تارٌخ ،   22226على عبد الفتاح سٌد جاد المولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   23333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191323وفً تارٌخ ،   34319بهاء الدٌن ٌوسؾ دمحم جمال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   233330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191321فً تارٌخ ، و  33361اسالم فاهم عبد الرحمن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   2533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191321وفً تارٌخ ،   13943جالل دمحم سٌد عبد السالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   13333330333ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال ,   23191321وفً تارٌخ ،   75236البربرى لتجارة االدوات المنزلٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   2333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191321وفً تارٌخ ،   1475لم حسام الدٌن دمحم جالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  85

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191321وفً تارٌخ ،   76469حاتم زكى عبده عٌسوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   2533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ  تم  23191321وفً تارٌخ ،   8168محمود عطا الكرٌم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   133330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191321وفً تارٌخ ،   79382احمد حسن احمد دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191322وفً تارٌخ ،   56169ولٌد مؽاوري احمد مراد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ تم   23191322وفً تارٌخ ،   8447هانى دمحم ابو المجد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191322وفً تارٌخ ،   12668هدى عبد الرإؾ محمود عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191322وفً تارٌخ ،   69346ابو الحمد حسٌن دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191322وفً تارٌخ ،   2153مصطفى مصطفى ابراهٌم فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   13333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191322وفً تارٌخ ،   33975سماح فوزي عازر بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191322وفً تارٌخ ،   75749حامد مرسى حامد مرسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191322وفً تارٌخ ،   37377دمحم ندٌم ولٌد دمحم ندٌم ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

 جنٌه   5333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191322وفً تارٌخ ،   35144احمد على ابو الحدٌد عبد العظٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  97

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191322وفً تارٌخ ،   75236عالء ٌحى عبدالمجٌد ابوسرٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  98

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191322ٌخ ، وفً تار  77187اسالم محسن حسٌن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191322وفً تارٌخ ،   38933سمر عادل السٌد حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  133

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191322وفً تارٌخ ،   73523اسامه عاطؾ عبداللطٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  131

 جنٌه   253330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191323 وفً تارٌخ ،  75628دمحم احمد ٌعموب احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  132

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191323وفً تارٌخ ،   16588دمحم حسنٌن دمحم دمحم حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  133

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191323وفً تارٌخ ،   63797احمد مندوه عبد المنعم دمحم بدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  134

 جنٌه   13333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191323وفً تارٌخ ،   63663م تامر سعٌد كامل عبد السمٌع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  135

 جنٌه   2333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191323وفً تارٌخ ،   7169دمحم معوض دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  136

 جنٌه   5333330333ح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال ,   23191323وفً تارٌخ ،   48366محمود ماهر عبد هللا حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  137

 جنٌه   3333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191323وفً تارٌخ ،   73413برلم على دمحم عبدالاله محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده  -  138

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191323وفً تارٌخ ،   79461صابر حسن عبد العاطً حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  139

 جنٌه   533330333ال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191323وفً تارٌخ ،   27631دمحم فرج احمد زناتً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   3333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191323وفً تارٌخ ،   55816لم نبٌل كامل جاد عفاشه  تاجر فرد ،، سبك لٌده بر -  111

 جنٌه   3333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191323وفً تارٌخ ،   49956هانً احمد هرٌدي سالمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   1333330333لٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال ,   23191323وفً تارٌخ ،   79462ٌاسر حسان عبد الفتاح شعبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191323وفً تارٌخ ،   78968ك لٌده برلم علً احمد علً عبد الموجود  تاجر فرد ،، سب -  114

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191324وفً تارٌخ ،   11974دمحم فاروق دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   2333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191324وفً تارٌخ ،   13581شعراوي للمماوالت والشحن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

 جنٌه   2333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   23191324وفً تارٌخ ،   66831ولٌد حماد عبد الرحمن عبد المطلب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  117

 جنٌه   13333.000, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   23191324وفً تارٌخ ،   66831ولٌد حماد عبد الرحمن عبد المطلب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  118

 جنٌه   133330333, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191324ً تارٌخ ، وف  43521دمحم احمد كامل عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  119

 جنٌه   13333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191324وفً تارٌخ ،   42936عادل سٌد سٌد دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

 جنٌه   533330333له ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال ,   23191324وفً تارٌخ ،   24539رومانً ودٌع جندي جرٌس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

 جنٌه   5333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191324وفً تارٌخ ،   73621احمد الحسٌنى ابوالسعود عساكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191324وفً تارٌخ ،   72585احمد دمحم بخٌت رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

 جنٌه   5333330333ماله ، التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال ,   23191324وفً تارٌخ ،   79639اٌمن رحٌم عبد السمٌع رحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  124

 جنٌه   2333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191327وفً تارٌخ ،   53739اشرؾ احمد دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191327وفً تارٌخ ،   36358امٌر دمحم عصام دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  126

 جنٌه   15333330333س ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:     23191327وفً تارٌخ ،   13566اسواق رشدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  127

 جنٌه   2533330333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   23191327وفً تارٌخ ،   64548دمحم رضوان عبد المعز عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  128

 جنٌه   533333330333, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191327وفً تارٌخ ،   75886صباح دمحم احمد دمحم عبد المادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  129

 جنٌه   533330333مال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,   23191327وفً تارٌخ ،   44539دمحم عبد الستار سٌد ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  133

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191327وفً تارٌخ ،   53143سبك لٌده برلم  محمود عبد الواحد سٌد حافظ  تاجر فرد ،، -  131

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191328وفً تارٌخ ،   73399دمحم حفنً ذكً محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  132

 جنٌه   233330333أس المال لٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191328وفً تارٌخ ،   44215سعٌد عبده سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  133

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191328وفً تارٌخ ،   29474بك لٌده برلم سامح عمر عبد المجٌد عمار  تاجر فرد ،، س -  134

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191328وفً تارٌخ ،   59813على مراد بخٌت حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  135

 جنٌه   733330333المال لٌصبح رأس ماله ، التؤشٌر:   تعدٌل رأس



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191328وفً تارٌخ ،   78413دمحم عمر سعد محرم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  136

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191328وفً تارٌخ ،   79597ه برلم دمحم سلٌمان عمر سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  137

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191329وفً تارٌخ ،   77134دمحم على زٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  138

 جنٌه   1333330333صبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191329وفً تارٌخ ،   41964احمد حسن احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  139

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191329وفً تارٌخ ،   26694ه برلم حسن ابو العال حسٌن ابو العال  تاجر فرد ،، سبك لٌد -  143

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191329وفً تارٌخ ،   67143دمحم عرفه عاطؾ دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  141

 جنٌه   1533330333المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191329وفً تارٌخ ،   73676طه دمحم حسٌن عبدالهادي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  142

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191329وفً تارٌخ ،   71576سبك لٌده برلم  وفاء بهجت حلمى عبدالونٌس  تاجر فرد ،، -  143

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   23191329وفً تارٌخ ،   74883سالمه اسماعٌل عبدالمإمن حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  144

 جنٌه   1333330333, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191329وفً تارٌخ ،   69773شعبان دمحم ذكى عباس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  145

 جنٌه   5333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191329وفً تارٌخ ،   53632عماد صالح عبد الرحمن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  146

 جنٌه   2533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191333وفً تارٌخ ،   27712حسن سٌد عكاشه سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  147

 جنٌه   13333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191333،  وفً تارٌخ  54341اصبح / رٌان لطحن وتجارة البن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  148

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191333وفً تارٌخ ،   54341رٌان لالستٌراد والتصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  149

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   23191333وفً تارٌخ ،   76384عبدالعزٌز مجدى عبدالعزٌز عبدالجواد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  153

 جنٌه   533330333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191333وفً تارٌخ ،   23978رلم مصطفى جابر دمحم عبد العلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  151

 جنٌه   453330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191333وفً تارٌخ ،   79577دمحم احمد دمحم علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  152

 جنٌه   533330333ح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل رأس المال ,   23191331وفً تارٌخ ،   79184هاجر دمحم حسن دمحم شعبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  153

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191331وفً تارٌخ ،   74138برلم  مصطفى ابراهٌم حسن ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  154

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191331وفً تارٌخ ،   77353احمد جمال صابر دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  155

 جنٌه   1333330333ٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال ل

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191331وفً تارٌخ ،   79323دمحم لملوم دمحم عمار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  156

 جنٌه   533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191331وفً تارٌخ ،   73156 بٌشوي فاٌك اعطً عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  157

 جنٌه   2533330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191331وفً تارٌخ ،   64766عٌسى كرم عطٌه هللا حنا هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  158

 جنٌه   2533330333ال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال ,   23191331وفً تارٌخ ،   21971ظرٌؾ هرمٌنا فهٌم عٌسى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  159

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   23191331وفً تارٌخ ،   45484،، سبك لٌده برلم  احمد عبد الرازق دمحم عبد الرازق  تاجر فرد -  163

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   23191331وفً تارٌخ ،   42662بسام عبد الرشٌد دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  161

 جنٌه   533330333تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التؤشٌر:  

تم تعدٌل رأس المال ,   23191331وفً تارٌخ ،   78183خطاب دمحم محمود دمحم خطاب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  162

 جنٌه   253330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوان  الع  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  72711مٌنا عفت تاوضرس ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 وراق-وراق العرب -ش مسجد التوحٌد 14الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191331وفً تارٌخ  78983ٌده برلم    هٌثم عادل دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك ل -  2

 فٌصل-المطبعه -ش سٌد عمر من ش عمرو بن العاص 15، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79311محمود ابراهٌم امٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 احمس الهرم-الهرام البوابه الثانٌه هضبه ا -د 287الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  78995شنوده صفوت عباس مإنس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 العمرانٌه -ش ابناء فإاد من ش د/ دمحم فإاد سعٌد  13الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  78996م    اكرامً علً عباس علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  5

 العمرانٌه -عمرانٌه  -الطالبٌه  -الـتؤشٌر:   ، ش عثمان محرم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23191331وفً تارٌخ  59554دمحم فكرى دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 مد ركابى من ش السته متر لعبه بشتٌل البلد م اوسٌم ش اح87تعدٌل النشاط لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79313ولٌد كمال حندوق عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 فٌصل -ش سٌد معوض من ش متولً الشعراوي  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  78984ناصر محمود احمد مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 الوراق-وراق الحضر -ش مسبن الزهر 15الـتؤشٌر:   ، 

عنوان , تم تعدٌل ال 23191331وفً تارٌخ  38138ٌسري كرم دمحم ٌسري عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

  -الدور االول  5شمه  -ش الرشٌد من احمد عرابً العجوزه  33وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79333عمرو فتحى محمود ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 الق الدكرور اكتوبر ناهٌا بو6ش امٌن دؼمه من ش جمال عبدالناصر ش 32الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  78993محمود انور عبد الرشٌد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 -ش عمر بن الخطاب المعتمدٌه ارض اللواء  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331تارٌخ وفً  68792شٌماء احمد سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

بنشاط /  -السادس من اكتوبر  -83متر لطعه  333اكتوبر مخازن الشباب  6الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / مدٌنه 

 جنٌه 13333مصنع النتاج خامات الورق و السلوفان و الٌوفً براس مال / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  78979رد ،  سبك لٌده برلم    لٌلٌان توفٌك فإاد توفٌك ، تاجر ف -  13

 الدلى-ش النور 25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191331وفً تارٌخ  79331عمرو كمال دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 الهرم -طرٌك ترعه المنصورٌه مشعل9، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  68792شٌماء احمد سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 السادس من اكتوبر -83متر لطعه  333اكتوبر مخازن الشباب  6الـتؤشٌر:   ، مدٌنه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331 وفً تارٌخ 68792شٌماء احمد سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 بوالق الدكرور-ش على الشبكى همفرس 64الـتؤشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  78994ابراهٌم نبٌل صالح موسى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 العمرانٌه-مرسلٌن ش دمحم شلتوت من خاتم ال21وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79312احمد كمال احمد بطٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 الوراق -وراق العرب  -ش عبٌد العربً  16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331رٌخ وفً تا 78983محمود حسٌن دمحم دمحم عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 الدلى -أ ش عكاشه الدور االرضى الدلى  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  78998حسن عادل حسن جمعه الجرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 كرداسه -جٌزه  -داسه الـتؤشٌر:   ، كرداسه ش سعد زؼلول بجوار مسجد ابو حجازه م.كر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  78997دمحم معوض السٌد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 م المناطر-الـتؤشٌر:   ، ابوؼالب مدخل ابوؼالب



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  78991احمد عبدالنعٌم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 امبابه-ارض الجمعٌه -الجٌش -ش عبٌد همام  12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  78999حمدي رجب دمحم الصؽٌر البكري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

  -م.كرداسه -كوبري البلح  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ابو رواش 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79332تامر عزت عبدالحمٌد السٌد ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 المهندسٌن -شارع شهاب 16وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 23191331وفً تارٌخ  78987سمٌر عبدالمحسن دمحم الفولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 بوالق الدكرور -1عبدالعال -ش مكه المكرم 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79334احمد دمحم خطاب شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 امبابه-مدٌنة التحرٌر  9شارع 2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191331وفً تارٌخ  79338لم    حنان طلعت سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  27

 ش استودٌو مصر مرٌوطٌة عمرانٌه العمرانٌه 2، برج

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  78993عبد العظٌم دمحم عبد العظٌم حولك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 مركز  الجٌزه -ربعٌن شبرامنت م. الجٌزه ش عزبه اال 11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  61877عاطؾ صبرى عبدالجلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 ً بالدور االول بعد االرض 4شمه  -ش السودان محطه المعلمٌن  251الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمه بالعمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79314احمد محمود دمحم حنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 فٌصل -لسم بوالق الدكرور  -ش عٌد نافع المساحه  3الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  23191331وفً تارٌخ  78982رجب صابر محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 فٌصل -ش عبد الفتاح عزب من ش ابو زٌد ش العشرٌن فٌصل  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79335احمد رمضان حسٌن على النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 نشاة المناطر م-الـتؤشٌر:   ، بنى سالمه بجوار الوحده المحلٌه م المناطر 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79337رمضان عبدالسالم السٌد عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 مركز منشاة المناطر  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، المطا بجوار الطابونه المبلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  78988 احمد منٌر دمحم حسٌن ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 الهرم-أ ش ترعه الزمر 74الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79339هاجر اسامه السعودى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 فٌصل -ش احمد ابوالحمد من ش كفر طهرمس15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  78981ماٌكل عٌاد حناوى عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 امبابه-م غ امبابه  -ش دمحم الجندى االلصر 22الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    تم 23191331وفً تارٌخ  79313ولٌد كمال اللٌثى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 الهرم-الملن فٌصل هرم497، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  75665عبدالكرٌم دمحم عبدالكرٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 ساللوس-الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ مركز العدوه 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  62528علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه ثابت عبد المجٌد  -  39

 حدائك حلوان -المعصره -ش الحاج خلٌل من ش جمال عبدالناصر 13الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79336هشام معوض دسولى عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ح ابو الروس ش المحطة امبابة  21وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  78992مامون السٌد عبد الحمٌد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الوراق - ش عمر بن الخطاب من ش ترعه السواحل وراق الحضر 14وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  78989سٌد دمحم عبد المطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 البراجٌل -م.اوسٌم  -ش عبد العزٌز ابو الشافعً  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79339بالل صالح دمحم رمزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 امبابة  -ش صالح السجان من احمد عبد الرحمن  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191332وفً تارٌخ  79321طارق دمحم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 بوالق الدكرور  -مدٌنة عامر  -ش البحٌرى  23، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79325هند سٌد احمد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 الهرم  -ح ش حدائك االهرام جاردٌنٌا  72الـتؤشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 23191332وفً تارٌخ  79331رانٌا محمود خلٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 ش البنساج متفرع من ش الجامع مٌت عمبه العجوزة1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79333رمضان دمحم سٌد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 بوالق الدكرور  -ش احمد طلبة  43الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79338فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا اشرؾ فوزى منصور ، تاجر  -  48

 ش ابو عبٌدة بن الجراح ارض الجمعٌة  33الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79336دمحم عبد العزٌز على الدٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 منشاة المناطر -بد الصمد المنصورٌة الطرٌك العمومى الـتؤشٌر:   ، عزبة ع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79343رامى بدرى صبحى رفله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 الوراق -وراق العرب -ش سالمان 12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79322لم    محمود نصر مرسى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  51

 فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش ابو السعود برج الرحمن من ش محمود عباس الهوارى من د / الشٌن  2الـتؤشٌر:   ، 

الـتؤشٌر:    تم تعدٌل العنوان , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79323دمحم لملوم دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الهرم  -سابما  31 -ش ابن بطوطه  25، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79343احمد ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 ارض اللواء  -ٌولٌو  26ش ابن رشد محور  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191332وفً تارٌخ  79329،  سبك لٌده برلم     اٌهاب دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد -  54

 الهرم  -ش ضٌاء  5، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191332وفً تارٌخ  79332نورهان نور الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الهرم  -د ش الضؽط العالى هضبة االهرام  233، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191332وفً تارٌخ  79316دمحم عبد الستار وهبه عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 المنٌب  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش سكه الناظر المصبجى 

تم تعدٌل العنوان ,  23191332وفً تارٌخ  79341حفنى عبد الفتاح حفنى عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 بوالق الدكرور  -ش سكة المدرسة من ش ناهٌا  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79333دمحم زهٌر عبدالعزٌز زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 الهرم-ش الملن فٌصل 131الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79323اهٌم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه دمحم ابر -  59

 فٌصل  -ش سعٌد الفولى من د / الشٌن المرٌوطٌة  1الـتؤشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 23191332وفً تارٌخ  79324اٌمان جعفر احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 فٌصل  -ش صبرى ابو لٌمر كوم بكار  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79335رجب فتحى سلٌمان حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الدلى  -ش احمد الزٌات الدور االول  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  2533لٌده برلم     الشاذلً شولً مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  62

 ش المدٌنة المنورة متفرع من ش الملكة العشرٌن / فٌصل  15الـتؤشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191332وفً تارٌخ  64339امٌره جمال جاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 امبابة  -ارض الحداد  -المومٌة العربٌة  -ش ابو المجد  18، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191332وفً تارٌخ  38928ولٌد فكرى مصطفى عبد الرإؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 م اوسٌم  -بشتٌل البلد  -ش خاتم المرسلٌن  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79315سمر سعٌد على ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 فٌصل  -الطوابك  -مكرر ش حسن داود من الصفا والمروة  35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332تارٌخ وفً  79337دمحم عبد الحافظ عبد السٌد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  66

 الطوابك  -ش الحاج سٌد من ش الزٌتون ش الشهٌد احمد حمدى  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79342جمال جندى حبٌب جندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 امبابة  -المنٌرة  -الـتؤشٌر:   ، ش دمحم ابراهٌم من ش الجامع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191332وفً تارٌخ  79317محمود احمد سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 ، ش حسن ابو النجا بجوار معمل البرج التعاون فٌصل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332ارٌخ وفً ت 79319اسالم فتحى فتحى مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 الـتؤشٌر:   ، بجوار مسجد عزبة ابو خالد بنى سالمة م المناطر منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79327دمحم سٌد على صالح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 فٌصل-بالدور الرابع  العشرٌن شمة-ش الثالجه 42الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332وفً تارٌخ  79659نجوى مرسى احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 فٌصل  -ش ابو ولٌد من حمد ٌس الطوابك  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191332ٌخ وفً تار 79334دمحم رمضان سعد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 بوالق الدكرور  -ش زكرٌا صفط اللبن  28الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191332وفً تارٌخ  79318عبد الرحمن عبدهللا دمحم احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 الهرم  -ش نور االسالم ش زؼلول  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  23191332وفً تارٌخ  79326محمود مصطفى عبد العزٌز نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 ناهٌا  -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش احمد ناصر  ناهٌا م كرداسة 

م تعدٌل العنوان , ت 23191333وفً تارٌخ  79366مصطفى محمود ذكى دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 الوراق-ش كشٌن وراق العرب 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79372سعٌده السٌد مصطفى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

 بوالق الدكرور -ش صفطاللبن من ش التحرٌر 23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  71743ان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم دمحم محمود مهر -  77

 -امبابة  -ارض الجمعٌة  -ش جمال الدٌن االفؽانً  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79359ابراهٌم شفٌك سٌدهم بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 وراق العرب الوراق-ش جمال عبدهللا من ش عشره 6ـتؤشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79375ناجً ٌعموب جرجس ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

  -ش المحطة محافظة الجٌزة  27الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  79379سبك لٌده برلم     احمد عبد الناصر عباس ابو الحسن ، تاجر فرد ،  -  83

 اوسٌم -وصؾ الـتؤشٌر:   ، الزٌدٌة شارع خلؾ المدرسة الثانوٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79352اٌهاب فاضل ابراهٌم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

  -بجوار الشٌشٌنً  -وطٌة الرئٌسً ش المرٌ 19الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79353مظهر احمد خلؾ هللا علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

  -العمرانٌة  -ش ابو ضٌاء من محى الدٌن علً العروبة  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79363بك لٌده برلم    حسٌن متولى عبدالحمٌد متولى ، تاجر فرد ،  س -  83

 فٌصل-الـتؤشٌر:   ، ش ابو ؼابه من ش المنشٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  64366سامح دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 بالجٌزة 44مٌران سنتر محل  رلم مجمع  -ش الهرم  158و  163الـتؤشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  64366سامح دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 مٌرام سنتر -ش الهرم  158الـتؤشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  79365برلم    محمود عبد الحمٌد محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  86

  -الزٌدٌة  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش د / عناٌات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79345فتحً السٌد ابو بكر علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

  -فٌصل  - ش عمر بن الخطاب من ش جمال عبد الناصر 7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79361ابانوب جمال رسمً رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

  -الوراق  -وراق الحضر  -ش كامل سالم من ش النٌل  16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79362دمحم فوزي عبد المنعم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

  -اوسٌم  -بشتٌل  -ش الجمعٌة الزراعٌة  42الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  33995عمر عزت مصطفى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 -فٌصل  -مدكور  -العشرٌن  -الـتؤشٌر:   ، برج الباشا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23191333وفً تارٌخ  3231صٌدلٌة د/ حاتم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

  -فٌصل  -ش فارس من ش اللبٌنً  13افتتاح فرع بالعنوان / 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 23191333وفً تارٌخ  79357محمود عبد العظٌم ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

  -ش الدكتور احمد الحوفً مدٌنة االولاؾ  26الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79364مصطفى سالمه دمحم حنفً عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 -بوالق الدكرور  -ش دمحم هاشم من ش الجمعٌة همفرس  7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79364مصطفى سالمه دمحم حنفً عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

  -بوالق الدكرور  -ش دمحم هاشم من ش الجمعٌة همفرس  7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191333تارٌخ  وفً 79354ابراهٌم عاصم دمحم كمال عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 العمرانٌه -ش عبدالصمد من شارع مكه 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  64366سامح دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

بالجٌزة بنشاط صٌانة وبٌع  44مجمع مٌران سنتر محل  رلم  - ش الهرم 158و  163الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسً آخر بالعنوان / 

 واستبدال جمٌع انواع البالى ستٌشن برأس مال عشرة آالؾ جنٌه

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  79353نجاح سالم محروس حسن الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 مركز الجٌزة-ابوالنمرس -ر العامرى وصؾ الـتؤشٌر:   ، شبرامنت بجوار صاب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79356امٌر سامى عزٌز بسكال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 الوراق-ش على الكودى من ش المسبن وراق الحضر 72الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79363م    خالد حسن عبدالراضى عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  99

 امبابه-نصر نصار امتداد الوحده -ش السٌد جابر7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23191333وفً تارٌخ  3231صٌدلٌة د/ حاتم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 فٌصل  -ش فارس من ش اللبٌنً  13

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  79374الحصرى لوسائل النمل الخفٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 فٌصل-شارع الشهٌد احمد حمدى العشرٌن 66وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 23191333وفً تارٌخ  79377حلمى عزٌز ٌوسؾ بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الوراق -ش الوحدة الوطنٌه خلؾ مسجد عثمان جزٌرة دمحم 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  79344حسام حسن عبدالمجٌد دمحم خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 اوسٌم-ش البوسته المدٌمه درب خالد 26وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79351حمد صابر امٌن مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ا -  134

 مركز الجٌزة-شبرامنت مركز ابوالنمرس -الـتؤشٌر:   ، ش عرب سراب 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 23191333وفً تارٌخ  79349سٌد حمدى عوٌس دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 بوالق الدكرور-زنٌن -ش سٌد حجازى 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  79369احمد مصطفى ابراهٌم دمحم دواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 الوراق-وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش كورنٌش النٌل امام مسجد الصحابه وراق الحضر 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79373على سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد محمود -  137

 العجوزة-شارع مدرسة الشروق خلؾ مركز الشباب 5الـتؤشٌر:   ، ارض اللواء 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 23191333وفً تارٌخ  75586مٌنا عبدالنور شفٌك سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 وراق العرب -ش عصام الدرس 1الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  71743اسالم دمحم محمود مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

  -امبابة  -ة ارض الجمعٌ -ش جمال الدٌن االفؽانً  6الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  47313نوح ابراهٌم نوح محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 ش فرن العدوى المشروع ارض اللواء 26الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79348دمحم شلمامً الشٌمً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

  -بوالق الدكرور  -زنٌن  -ش سٌد حجازي  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79376دمحم احمد على حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 كرداسه-اهٌا البلد ن-الـتؤشٌر:   ، شارع ابوشٌبه بجوار المعهد االزهرى 

 23191333وفً تارٌخ  68323اصبحت / ستار لٌد اتصنٌع وتجمٌع االدوات الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 اوسٌم-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/شارع سٌدى عبدالعزٌز بشتٌل البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  68323تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رشا معٌن تفٌد شفٌك ،  -  114

 اوسٌم-الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/شارع سٌدى عبدالعزٌز بشتٌل البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  33995عمر عزت مصطفى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

  -فٌصل  -مدكور  -العشرٌن  -لـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / برج الباشا ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79378هانى على عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الـتؤشٌر:   ، بهرمس مركز منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79358جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد حمدٌن سلطان لطٌش ، تا -  117

  -الجٌزة الواحات البحرٌة  -الـتؤشٌر:   ، الباوٌطً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79367دمحم رضا مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

  -منشؤة المناطر  -مدٌنة االحالم  -الـتؤشٌر:   ، م المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79373احمد مصطفى طه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 بوالق الدكرور -الـتؤشٌر:   ، شارع مخزن االنابٌب صفط اللبن بجوار الدائرى 

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  78873ر فرد ،  سبك لٌده برلم    عرفان عبدالفتاح حنفى عبدالعزٌز ، تاج -  123

  -م الوراق  -طناش  -ش عبد الواحد حنفً  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79355مارٌنا امٌر الفى اسكاروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الدلى-ش الزهراء الدلى 59،    الـتؤشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79139مصطفى حسن عمر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

  -وراق العرب  -ش مدارس الهدى  19الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191337وفً تارٌخ  79397احمد عبد هللا مصطفى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

  -ش الملن فٌصل  118وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

وصؾ الـتؤشٌر:    تم تعدٌل العنوان , 23191337وفً تارٌخ  79387عبد هللا دمحم ثابت دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الهرم-ش السالم ناصر الثوره  1، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191337وفً تارٌخ  79394اشرؾ السٌد عبد العزٌز الشاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 كرداسه -ناهٌا بجوار مركز شباب ناهٌا  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش شرق المنطره 

تم تعدٌل العنوان  23191337وفً تارٌخ  53596لؾ عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبد المحسن خ -  126

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم الؽاءه

تم تعدٌل العنوان ,  23191337وفً تارٌخ  79388جمال محمود ابراهٌم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 الوراق -وراق الحضر  -ر تماطع معهد االبحاث ش الزهو 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79393عادل لاسم شعبان فرؼلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 فٌصل -الطوابك  -ش المدس من ش كعبٌش  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191337وفً تارٌخ  79133ده برلم    جورج ناروز سمعان حنا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  129

 وراق العرب  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش السالمة 

تم تعدٌل العنوان  23191337وفً تارٌخ  79114احمد مصطفى احمد دمحم علً محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الهرم -ل ش علً عابدٌن خلؾ كاٌرو مو 21, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79389دمحم عبد العال خلٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 بوالق الدكرور  -ش الثورة  14الـتؤشٌر:   ، 

ٌل العنوان , تم تعد 23191337وفً تارٌخ  79137مصطفى جمال مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 اوسٌم -وصؾ الـتؤشٌر:   ، الكوم االحمر بجوار مسجد اهل المران 

تم تعدٌل العنوان ,  23191337وفً تارٌخ  73923فرحات ابراهٌم السٌد السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 تابعه للدلجمون بملن عبد الكرٌم ابراهٌم علً حمادوصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافة / فرع بالعنوان / مركز كفر الزٌات عزبه الست ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  8751دمحم شولى دمحم ابو النصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 ديالمعا -الدور االرضً  3المجاوره السابعه مدٌنه المعراج شمه  7114الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79133حلمً امام عٌسً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 الواحات البحرٌه-الـتؤشٌر:   ، الحاره الواحات البحرٌه 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 23191337وفً تارٌخ  79383دمحم ٌوسؾ زهران طلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 منشاه المناطر -م. المناطر  -الـتؤشٌر:   ، وردان ش جسر النٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79131فهٌمه السٌد عبد الفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 صفط اللبن -الـتؤشٌر:   ، ش دمحم ابو النور من الثالجه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79381لً عثمان حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌمً عصم -  138

 العمرانٌه -ش عبد الرحمن السنً من مستشفى الصدر  44الـتؤشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 23191337وفً تارٌخ  79134دمحم عزت عبد المنعم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 وراق العرب -من ش الؽاز  -الـتؤشٌر:   ، ش فوزى عبد الحمٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79113رضا عبد البدٌع فرؼلً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 امبابه -ش بالل من ش الجامع  22الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79113د عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌره احمد دمحم محمو -  141

 فٌصل -مع ش داٌر الناحٌه -الـتؤشٌر:   ، ش جالل من ش اللبٌنً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79395نبوٌه دمحم حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 البراجٌل -ش دوار العمده طرٌك بران الخٌام طرٌك البراجٌل  3لـتؤشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79393عادل عواد حسن العادلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 ناهٌا بوالق الدكرور  -الـتؤشٌر:   ، ش جمال عبد الناصر 

تم تعدٌل العنوان ,  23191337وفً تارٌخ  79383لمإمن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جالل عبد ا -  144

 العجوزه -ش فوه  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79399نادي عبدالونٌس علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الواحات البحرٌه -بوالـتؤشٌر:   ، الز

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79382بركات امٌن ؼانم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 امبابه -ش العمده بشتٌل جٌزه  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79396احمد مهدي حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 البراجٌل -ش التوفٌك امام مدرسه زٌاد الصفطاوي  34الـتؤشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191337وفً تارٌخ  79111دمحم خالد فوزي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 البراجٌل  -ش عمرو بن العاص البراجٌل  16، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79112هناء شاكر عطٌه اسكندروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 الوراق -خلؾ الؽاز وراق العرب  -ش جمال السٌسً من ش دمحم عثمان  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337خ وفً تارٌ 9567رجب رمضان خلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / الكوم االحمر امام مسجد اوالد عامر ش خالد مروان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191337وفً تارٌخ  79138دمحم سعٌد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الهرم  -م البكارى  -ش حلمى همام  ، محل بالدور االرضى

تم تعدٌل العنوان  23191337وفً تارٌخ  53596محمود عبد المحسن خلؾ عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

-ش حسٌن الجٌزاوى بجوار نادى التوفمٌمٌه احمد عرابى الصحفٌٌن المهندسٌن 2, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /

 العجوزة

تم تعدٌل العنوان  23191337وفً تارٌخ  53596لؾ عبد الراضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عبد المحسن خ -  153

 بوالق الدكرور تم الؽاءه -اكتوبر  6ش على عباس من ش  35, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الفرع لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191337وفً تارٌخ  79135ابراهٌم ٌوسؾ الرشٌدي ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 فٌصل -ش جوده مسلم من عزبه جبرٌل اخر فٌصل الدور االرضً  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79398مصطفى عبده انور حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 5ش مراد محل رلم  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79384محمود شحاته احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 المنٌب  -الـتؤشٌر:   ، ش دمحم الخراط المصبجى 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 23191337وفً تارٌخ  79386دمحم ابو سرٌع على حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 كرداسة  -منطمة االمداد والمنطمة الصناعٌة ابو رواش  8/  13تمسٌم  5الـتؤشٌر:   ، المطعة رلم 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79136محمود بندارى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 البراجٌل  -ش المتحدة لاللبان  17الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79391احمد علً صابر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 اوسٌم -سمٌل  -الـتؤشٌر:   ، جسر النٌل المدٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79392سلوى سٌد خلٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 الوراق -العروبه  -ش جمال عبد الناصر  13تؤشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  78724عامر جابر عامر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الوراق -ش اوالد ركٌبه ترعه الزمر السواحل وراق العرب  12الـتؤشٌر:   ، تعدٌل النشاط لٌصبح / رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79385هشام دمحم احمد دمحم هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 مركز  -حوض الجبل زاوٌة ابو مسلم بجوار معهد مهندسٌن بنى ٌوسؾ  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191337وفً تارٌخ  79132عبد هللا زكرٌا عبد العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 امبابه -ش دمحم االمبابً م .التحرٌر  116الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79123دمحم جمال سلٌمان هلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

  -العمرانٌة  -لبٌة الطا -ش موسى فرحات من ش كراته  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79153ممدوح سالم سنوسً زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

  -الدور الثالث  -ش الملن فٌصل برج الفرلان  156الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79127سعٌد دمحم كامل عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

  -المهندسٌن  - 4ٌولٌو محل رلم  26ش  3الـتؤشٌر:   ، 

 8تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23191338وفً تارٌخ  79143كشري المدوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

  -فٌصل  -ش الجسر منشؤة البكاري 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79141احمد احمد امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سمٌرة -  168

  -فٌصل  -المرٌوطٌة  - 3محل  4عمارات بنن النٌل عمارة  73الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79132باسل دمحم عبد العزٌز المهدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

  -بوالق الدكرور  -ارض اللواء  -ش عبده مراد  66الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79135دمحم احمد مصطفى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

  - ابو النمرس -شبرامنت  -الـتؤشٌر:   ، طرٌك سمارة بجوار جمعٌة رسالة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191338وفً تارٌخ  79151على طاهر على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 بوالق الدكرور -ش دمحم ربٌع مدبولى من ش الرشاح 61، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 23191338وفً تارٌخ  79147مٌاده دمحم جابر فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

  -اوسٌم  -جٌزة  -الـتؤشٌر:   ، ش ابو العال خلؾ بنن مصر 

تم تعدٌل العنوان ,  23191338وفً تارٌخ  79146عالء صبحً عبد السالم المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

   -م اوسٌ -بشتٌل  -ش الجمعٌة الزراعٌة ناصٌة ش الجهاد  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79122امٌر مراد ناشد لاصد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

  -الوراق  -وراق العرب  -ش علً حنفً  57الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191338وفً تارٌخ  76918نٌفٌن عماد حلمى عبدالمالن صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

  -م اوسٌم  -ش نبٌل نسٌم من سمٌل  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، استدران بٌانات العنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79126دمحم سعٌد حسنً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

  -ش الملن فٌصل  132الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79129احمد محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ  -  177

  -الدلً  -الدور االرضً  -ش مصدق  92الـتؤشٌر:   ، 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 23191338وفً تارٌخ  79142ماجدة احمد دمحم عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

  -الوراق  -امام وزارة الرى  -كورنٌش النٌل  -ش رشاد العربً  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79133احمد علً سعد معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

  -الواحات البحرٌة  -الـتؤشٌر:   ، الباوٌطً 

تم  23191338وفً تارٌخ  79153ر واكسسوار موتوسٌكالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    االسكندرانى لبٌع لطع ؼٌا -  183

 الوراق -وراق العرب -امام سنترال الوراق -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع ترعه السواحل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79121مارٌنا جوزٌؾ كامل واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

  -الوراق  -وراق العرب  -الوراق  -ش مسجد النور خلؾ اسعاؾ دائري  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338فً تارٌخ و 79149صباح جمعة حامد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

   -كرداسة  -صفط اللبن  -الـتؤشٌر:   ، ش صباح جمعه حامد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79118صابرٌن رمضان شاكر حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

  -الوراق  -وراق الحضر  -ترعة السواحل  -ش عبد المنعم رٌاض  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191338وفً تارٌخ  79134دمحم شعٌب عبد المجٌد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

  -الهرم  -ح هضبة االهرام  79وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191338رٌخ وفً تا 67462شٌماء احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

  -الهرم  -ش سلٌمان البنا خلؾ كاٌرو مول  13، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191338وفً تارٌخ  79133علً عبد الرحمن ابراهٌم علً سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

  -اوسٌم  -الدرس وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش لاعة لٌالً امام مسجد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79137دمحم حسٌن عمل جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

  -كرداسة  -الـتؤشٌر:   ، ابو رواش مدرسة النورس 

تم تعدٌل العنوان ,  23191338وفً تارٌخ  79123دمحم احمد دمحم مرسً الصباحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

  -اوسٌم  -برطس  -ملن هارون عبد المنعم ش داٌر الناحٌة  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79124احمد عبد هللا الصباحً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

  -اوسٌم  -المٌراطٌٌن  -ش مركز الشباب  12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  72154طه ابو الحجاج طه مؽربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

  -الهرم  -حدائك االهرام  -ص البوابة الثالثة  76الـتؤشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل  23191338وفً تارٌخ  79136برلم    شرٌؾ عبد الهادي عبد الباسط عبد الهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  191

  -فٌصل  -الطوابك  -ش الحجاز الشهٌد احمد حمدي  38العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79138رضا احمد علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

  -فٌصل  -الهرم  -وحسن دمحم  ش الملن فٌصل 328الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191338وفً تارٌخ  79143عبد الرحمن دمحم طه احمد الصابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

  -كرداسة  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، كفر ابو حجازه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191338رٌخ وفً تا 79145اشرؾ دمحم امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

  -اوسٌم  -بشتٌل  -ش دمحم فهمً عوؾ  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79152شادٌة عمر دمحم مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

   -الوراق  -الـتؤشٌر:   ، ش نبوي المؤذون من طرٌك جزٌرة دمحم بجوار الدائري 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79116سٌد ثابت سعد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 الوراق-وراق العرب -شارع النور الدمحمى 7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79117خالد عبد الحمٌد دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  197

  -منشؤة المناطر  -الـتؤشٌر:   ، ابو ؼالب الشارع العمومً بجوار النادي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79125وسٌم مٌالد شاكر جبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

  -فٌصل  -ش حمد ٌاسٌن  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79156ت فرٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود عز -  199

  -العجوزة  -ش الهادي  11الدور االرضً بالعمار  4الـتؤشٌر:   ، الشمة رلم 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 23191338وفً تارٌخ  79139محسن لاسم احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

  -فٌصل  -من ش كفر طهرمس  1ش العطور  52الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79128علً سعٌد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

  -المهندسٌن  - 2ٌولٌو محل رلم  26ش  3الـتؤشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79154بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رجب ابراهٌم ناصر  -  232

  -بوالق الدكرور  -الـتؤشٌر:   ، ابو شامة من ش مدرسة ال زاٌد ش الرشاح 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  23191338وفً تارٌخ  79119كرم ابراهٌم سٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

  -الوراق  -وراق الحضر  -ش عبد المنعم رٌاض ترعة السواحل  14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191338وفً تارٌخ  54864ٌوسؾ عبد الحكٌم ٌوسؾ الكاشؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

  -فٌصل  -اللبٌنً  -ش احمد النحاس  8وصؾ الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79131 احمد عبد السالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  235

  -فٌصل  -الطوابك  -ش ابراهٌم احمد سلٌمان الصفا والمروة  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79148خالد لطفً صبحً عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

  -بوالق الدكرور  -ش االربعٌن من ش العشرٌن  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191338وفً تارٌخ  79115دمحم سعٌد ابوزٌد رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 بوالق الدكرور -شارع احمد ادرٌس9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79197دمحم السعدنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سعد ابراهٌم -  238

 الوراق -ش سلٌمان فرٌد  19الـتؤشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79174شنوده ثابت صلٌب بشاي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 ارض اللواء -ش عبد الرازق خطاب من ش الطرٌك االبٌض  7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191339وفً تارٌخ  79162دمحم هالل علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 بوالق الدكرور -همفرس  -همفرس  -ش دمحم الشهالً  3، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79189احمد محمود صادق ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 ب الدكرور -ش ناهٌا  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79157خالد عزٌز شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 كرداسه -لـتؤشٌر:   ، المتعمدٌه اخر ش المعمل ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79183حسنً عبد الجابر راشد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 امبابه -ش عبد السمٌع شاهٌن عبد المنعم الؽانم  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79184ر فرد ،  سبك لٌده برلم    هاجر دمحم حسن دمحم شعبان ، تاج -  214

 بوالق الدكرور -ش عثمان من ش التحرٌر  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191339وفً تارٌخ  33944هالل عبد العلٌم حسن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 تم الؽاءهوصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79163عصام حنفً محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 كرداسه -م.كرداسه  -الـتؤشٌر:   ، خارج زمام ؼطاطً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79191دمحم عبد العال ابراهٌم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 الوراق -وراق الحضر  -ش الحضري احمد خلؾ نادي طالئع الوراق  16الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79166ولٌد صالح احمد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 كرداسه -الـتؤشٌر:   ، ش عبد الحمٌد عٌسً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79173ري دمحم عشري محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عش -  219

 فٌصل -امام كشري الرضا  -الطالبٌه  -الـتؤشٌر:   ، ش كفر طهرمس 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  23191339وفً تارٌخ  79186عبد هللا علً عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

  -الـتؤشٌر:   ، ابو رواش الكوبري االول عزو عرب 

تم تعدٌل العنوان ,  23191339وفً تارٌخ  79158اٌمن رمضان عبد المتجلً شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

  -م.منشاه المناطر  -ش اول جسر ابو صمر بنً سالمه  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191339وفً تارٌخ  79159 رشاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ دمحم -  222

 امبابه  -مساكن عزٌز عزت  17، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79168احمد حسونه احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 الوراق -ش عمر بن الخطاب وراق الحضر  41،  الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79177شرؾ اجرو كونسلت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 العمرانٌه -خاتم المرسلٌن  7الـتؤشٌر:   ، عماره بنن مصر برج ج مدخل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  23191339وفً تارٌخ  79188فرد ،  سبك لٌده برلم     ابو السعود عثمان رٌحان سعٌد ، تاجر -  225

 العمرانٌه -الثالثٌنً الجدٌد  -ش عمران  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان ,  23191339وفً تارٌخ  79196حمدي كامل مصطفى عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 بوالق الدكرور -دمحم اسماعٌل حوض الزوات من ش ترعه المجنونه وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  23191339وفً تارٌخ  61419ابراهٌم احمد متولى حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 -فٌصل  -حسن دمحم  -برج الزهرانة  -وصؾ الـتؤشٌر:   ،  ش الملن فٌصل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79195مال عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد المنعم ج -  228

 مركز منشاه المناطر -الـتؤشٌر:   ، وردان سالٌه السباسبه خلؾ مدرسه الثانوٌه 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 23191339وفً تارٌخ  79167دمحم عبد السالم لاسم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 كرداسه -الـتؤشٌر:   ، ش دمحم عبد هللا الطٌار جٌزه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79194اسالم احمد نصر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 اوسٌم -ش ترعه بشتٌل بعد جامع فلفل بشتٌل  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79183عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ٌوسؾ خلٌل رشدي -  231

 شبرامنت -الـتؤشٌر:   ، ترعه المنصورٌه امام مصنع البصل بجوار فٌال احمد منصور 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 23191339وفً تارٌخ  79172جمال لرنً عوٌس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 بوالق الدكرور -ش عشره امتداد ش الشهداء  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  23191339وفً تارٌخ  79175عبد الفتاح منصور دمحم محمود منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

  -الهرم  -خضر الكوم اال -ش جامع السنٌة سابماً احمد نصر حالٌاً  3, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191339وفً تارٌخ  79187عواطؾ عترٌس ابراهٌم زوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 الوراق -ش عباس عمٌل بشتٌل جٌزه  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191339وفً تارٌخ  31917اشرؾ بشاى عبد المسٌح ممار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 -ش نجٌب الرٌحانً الدور االرضً فوق البدروم  25وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191339وفً تارٌخ  79171عبد الرحمن ثروت عبد النعٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

  -العمرانٌة  -عمرانٌة ؼربٌة  -خطٌب من ش الثالثٌنً ش سٌد ال 18وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79169فاطمه سالم عدلً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 فٌصل -فٌصل  -ش عبد الموجود الرفاعً ش كفر طهرمس  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79193تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حجازى جمال الدٌن ابو زٌد ،  -  238

 بوالق الدكرور  -ش عبد النعٌم العربى  36الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79176سٌد سلٌمان دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 بوالق الدكرور -ش الجامع الجدٌد  12الـتؤشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 23191339وفً تارٌخ  79164السٌد احمد حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 كرداسه -الـتؤشٌر:   ، ش عادل البوهً م.كرداسه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23191339وفً تارٌخ  78917دمحم فإاد سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 ش عبد المادر من ش ترعه زنٌن بوالق الدكرور  1تعدٌل العنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191339وفً تارٌخ  63854عبد هللا طنطاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بالل عبد الرإؾ  -  242

 كرداسه -كومبره  -ش اللبٌنً  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 



 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 جشيجوال 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  23191339وفً تارٌخ  79181كمال ٌوالٌم موسً عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 الوراق -وراق الحضر  -الـتؤشٌر:   ، ش احمد عرابً من ش المسبن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191339وفً تارٌخ  79173احمد خلٌفه عنتر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 الهرم -ب ش حدائك االهرام  128، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191339وفً تارٌخ  33944احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هالل عبد العلٌم حسن سٌد -  245

 اوسٌم -من ش مسجد العزٌزى  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن بالعنوان / مشروع الصفٌره 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 23191339وفً تارٌخ  79192باسم فرٌد رمزي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 الوراق  -أ ش دمحم حنفً وراق العرب  21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191339وفً تارٌخ  79193دمحم ابراهٌم خمٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 بوالق الدكرور -صفط اللبن  -ش علً النجمً  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23191339وفً تارٌخ  79165 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ عادل دمحم -  248

 كرداسه -ش علً سالمه من الرشاح 

تم تعدٌل العنوان ,  23191339وفً تارٌخ  61419ابراهٌم احمد متولى حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 -فٌصل  -حسن دمحم  -برج الزهرانة  -ش الملن فٌصل  321افتتاح فرع بالعنوان / وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191339وفً تارٌخ  79161رواش حامد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 بوالق الدكرور -ش الطوٌر من همفرس  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  3339سٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر اسماعٌل دمحم ح -  251

بنشاط / مزرعة دواجن براس مال /  -اطفٌح  -الـتؤشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان / كفر الواصلٌن بجوار سوق االثنٌن 

 مائة الؾ جنٌها  133333

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  3339اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر اسماعٌل دمحم حسن ، ت -  252

بنشاط / مزرعة دواجن براس مال /  -اطفٌح  -الـتؤشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان / كفر الواصلٌن بجوار سوق االثنٌن 

 مائة الؾ جنٌها  133333

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79236،  سبك لٌده برلم    حبٌبه جالل دمحم صالح ، تاجر فرد  -  253

  -منشؤة المناطر  -الـتؤشٌر:   ، عزبة جالل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79235ابو ؼالً لصٌانه السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الهرم -حدائك االهرام  ن ش الضؽط العالً 135الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  3339تامر اسماعٌل دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 كفر الواصلٌن -الـتؤشٌر:   ، له رئٌسى بالعنوان / اطفٌح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313تارٌخ وفً  3339تامر اسماعٌل دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

  -اطفٌح  -الـتؤشٌر:   ، كفر الواصلٌن بجوار سوق االثنٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  71294احمد السٌد عبدالؽنى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 كفر المنفى  - علً الـتؤشٌر:   ، ش محمود منصور المعداوى من ش الفرٌك دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79217هشام دمحم عٌسى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

  -اللبٌنً  -ش ممبول ادرٌس تمسٌم فهٌم خطاب  1الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79223خالد زٌنهم عبد الحمٌد دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 فٌصل -الكوم االخضر  -ش علً حسن شاتو  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79221نصر عبد هللا احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 العمرانٌه - عمرانٌه شرلٌه -ش ابراهٌم عطٌه  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191313وفً تارٌخ  79235دمحم احمد دمحم عزمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 مارس نهاٌة فٌصل  26، لطعه بجوار عمارات 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  23191313وفً تارٌخ  79242عاطؾ ودٌع مهنى رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 امبابه -ش كمال حمزه من ش البصراوي  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  62457حنان صبحً احمد عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 ش الهرم زٌزٌنٌا مول الدور االرضى  233الـتؤشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191313وفً تارٌخ  79232عٌد دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم س -  264

 فٌصل -ارض اللواء  -ش احمد حسٌن عبد العال  19، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 23191313وفً تارٌخ  79214حمدٌة رأفت ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

  -الهرم  -نزلة السمان  -ش االمٌرة فادٌة  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79211مإمن حسٌن حسٌن حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

  - بوالق الدكرور -ارض اللواء  -ش ابو بكر الصدٌك ش االمام علً بن ابً طالب 2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  63993نصر علً نصر عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 الوراق  -ش محمود عطٌه متفرع من ش المعهد الدٌنى  13الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191313وفً تارٌخ  79224احمد رشاد عٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 العمرانٌه -عمرانٌه ؼربٌه  -ش العروبه  147، 

تم تعدٌل العنوان  23191313وفً تارٌخ  79237عبد السالم كمال عبد السالم ابو عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 كرداسة  -ش سعد زؼلول  15, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79218ولٌد دمحم رفعت محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

  -فٌصل  -مرٌوطٌة  -ش محمود عارؾ من الشٌشٌنً  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79227دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسالم مصري حسٌن -  271

  -ارض اللواء  -المعتمدٌة  -الـتؤشٌر:   ، ش المؽازي 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  1437عبد المنعم عبد الفتاح احمد عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 اوسٌم  -برطس  -ـتؤشٌر:   ، اصبح / ش طه عبود طرٌك المنصورٌة وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79233دمحم دمحم السٌد مؽبون خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 الهرم -ش زؼلول مشعل  58الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79216سبك لٌده برلم      شٌماء دمحم عبد هللا بٌومً ، تاجر فرد ، -  274

  -الوراق  -جزٌرة دمحم  -ش البوسنة  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79236اسامه جمال السٌد فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

  -ه المناطر الـتؤشٌر:   ، نكال م منشا



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79241سٌد عبد السالم ٌوسؾ عبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 فٌصل-الدور االرضً  1ش ابو الفضل من ش اللبٌنً شمه رلم  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79343اسامه ناجح فتحى للٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 ش البنان من ش الجٌش الوراق5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79199رامً دمحم زكً عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 بوالق الدكرور -الرشاح  -ش دمحم سعد  35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79239نادٌه عبد الوهاب دمحم االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  279

 فٌصل -ش علً عبد العال من ش العشرٌن  7الـتؤشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 23191313وفً تارٌخ  79233عبده فإاد عبده عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 اوسٌم -برطس  -الـتؤشٌر:   ، ش اوالد مدٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79213سمر حمدي شحاته احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

  -بوالق الدكرور  -ش ابراهٌم حسنً من ش علً بن ابً طالب  32الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  79213لستار جاد الرب حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد ا -  282

  -العمرانٌة  -ش عدوي سلٌم  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر: 23191313وفً تارٌخ  79226هانً جمعه سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

  -العجوزة  -وادي النٌل  -ش احمد سمٌح النمراشً  5، 

تم تعدٌل العنوان  23191313وفً تارٌخ  69468عبد الرحمن مصطفى كامل دمحم المبانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 الدلً -ش نبٌل ناصٌه ش السد العالً  24, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  74369حسن احمد متولى حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  285

 الهرم  -ط البوابة الثانٌة حدائك االهرام  187وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79234رمزي سالمة حنا عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

  -الوراق  -وراق الحضر  -الـتؤشٌر:   ، ش الجنٌنة من ش كورنٌش النٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191313وفً تارٌخ  79232ناصر بلٌح حنا بلٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

  -وراق الحضر  -مان ابو طارق بجوار بنزٌنة وطنٌة ناصٌة محل اس -ش العمدة منمن ش ترعة السواحل  21، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79215طارق مختار سعٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

  -صفط اللبن  -ش دمحم خلٌل من طه الصاوي  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  79222فرد ،  سبك لٌده برلم    هانً عبد الونٌس عبد الرازق سوٌد ، تاجر  -  289

 كرداسه -ش محروس ابو الحاج علً المتعمدٌه  34وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79239عماد ابراهٌم نجٌب رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 اوسٌم-البراجٌل امام مخزن الجٌوشى -ع عبدالكرٌم حسن شار3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  79219خالد عبد الرحمن محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

  -الوراق  -وراق الحضر  -ش الجٌش مع معهد االبحاث  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191313وفً تارٌخ  79225، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سٌؾ الدٌن دمحم احمد -  292

 -، ش دمحم المكوجً منٌل شٌحه 
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تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  79198وائل عبد المنعم احمد احمد بالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 فٌصل -نصر الشوربجً اول فٌصل ناصٌه الشارع حلوانً ابو السعود ش  8وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  33854عماد  لالستٌراد و التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

  -الوراق  -ش الورشة الفنٌة  13الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  79238وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عٌسى فتوح عبد العال عٌسى  -  295

  -بوالق الدكرور  -ناهٌا  -ش سٌد زنٌن  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79238مصطفى عبده انور حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 -ش مراد  3،   الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  33854أصبح / عماد اٌلٌا حبٌب مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

  -الوراق  -ش الورشة الفنٌة  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  79212دعاء محروس موسى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

  -بوالق الدكرور  -ش مرسً الشرٌؾ من المناٌة  29وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79243جمال دمحم جمال الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 فٌصل -ش الجسر العمومً بجوار مسجد النور منشاه البكاري المرٌوطٌه  133الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  79223شرٌؾ دمحم مسعد صدٌك المرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

  -الهرم  -ش فٌصل  361وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79237عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 م منشاة المناطر -الـتؤشٌر:   ، منشاة رضوان 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 23191313وفً تارٌخ  79233احمد سعٌد محمود الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

  -الوراق  -وراق الحضر  -الـتؤشٌر:   ، ش اسوان من ش كورنٌش النٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79229حجاج احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 الـتؤشٌر:   ، ش النادى الكوم االحمر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  63993،  سبك لٌده برلم     نصر على نصر عوض ، تاجر فرد -  334

 ش محمود عطٌه اوالد دروٌش متفرع من المعهد الدٌنى  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79243عمرو عطٌه دمحم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 فٌصل -كفر طهرمس  -ش روز الٌوسؾ  16،   الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  79231ؼٌاث لصى محب الدٌن الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 -الدلً  -الدور االرضً  -ش الصحابة  7وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  79231بك لٌده برلم    احمد مدحت عبد الفتاح عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  س -  337

  -مركز منشاه المناطر  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، نكال بجوار محطه المٌاه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  39332حمدى حسن على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

  -شٌراتون  -النزهة  -ش خالد بن الولٌد  4عنوان / الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79233دمحم احمد عز الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 فٌصل-المساحه -شارع عباس سرحان  23الـتؤشٌر:   ، شمة بالدور االول فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 92 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79234تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سالم صالح دمحم سالم ،  -  313

  -مركز منشؤة المناطر  -الـتؤشٌر:   ، وردان امام التؤمٌن الصحً 

  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:  23191313وفً تارٌخ  79228احمد نبٌل دمحم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 م.اوسٌم -برطس  -ش ترعه الزمر  2، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79279كامل منٌر محمود كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 كرداسة  -كفر حكٌم شٌخ البلد عمر المختار  134الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  25332رلم    احمد علً عباس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  313

 للٌوب -شارع عاطؾ جاد 1مجمع الوان اٌام الطرٌك البطئ مٌت حلفا  9الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  23191313وفً تارٌخ  79247محمود دمحم اسماعٌل عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 اوسٌم-بشتٌل -الـتؤشٌر:   ، ش مسجد الصالحٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79268اكرم عطٌه بخٌت صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 الوراق-وراق العرب -شارع رحاب االٌمان من ش ترعه السواحل 36الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79251السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رمضان عبدالتواب  -  316

 ش دمحم رمضان جوٌد امام سنترال ومخزن االنابٌب صفط اللبن 1الـتؤشٌر:   ، 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 23191313وفً تارٌخ  79276سٌد صابر دمحم صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 امبابه-ش االعتماد 15شارع 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79259صالح فوزى نصر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 م منشاة المناطر-الـتؤشٌر:   ، المنصورٌه بجوار مسجد المندوة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191313وفً تارٌخ  16524سبك لٌده برلم    عبد هللا دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،   -  319

 شارع مستجد من شارع سلٌمان رهونى بشتٌل مركز اوسٌم 3، تعدٌل العنوان لٌصبح/ شمة رلم

صؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , و 23191313وفً تارٌخ  55316الخولً للمالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 ارض الجمعٌه امبابة-ش جمال الدٌن االفؽانى  2تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79248سامح رجب السٌد راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 العمرانٌه -ش الثوره من ش دمحم عبدالنبى ع غ 6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79278ه عالء الدٌن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌ -  322

 العجوزة -الـتؤشٌر:   ، ش عبده خطاب ارض اللواء 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 23191313وفً تارٌخ  79274حسام صالح عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 اسباتس الهرم-ش سلٌمان العبد 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79266صباح سعد سالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 وراق الحضر  -ش الخٌر السعٌد من ش سعد زؼلول من ش ترعة السواحل  27الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79265ل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نادر ناحج خلٌ -  325

 وراق العرب  -الـتؤشٌر:   ، ش الموازٌن من ش التل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79271وحٌد ناصر ثابت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 ش اسامه ابوعمٌرة حسن دمحم بوالق الدكرور 27الـتؤشٌر:   ، 
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العنوان , وصؾ تم تعدٌل  23191313وفً تارٌخ  79275احمد محب رمضان فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 الـتؤشٌر:   ، ش المنشٌة لبل الدائرى الطوابك

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191313وفً تارٌخ  79267سٌد دمحم احمد السالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 ، طرٌك ام دٌنار مركز منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191313وفً تارٌخ  79273ك لٌده برلم    اٌمن دمحم شحات دمحم ، تاجر فرد ،  سب -  329

 اوسٌم  -الكوم االحمر  -، ش مبرون الصاوى 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  79273محسن حماده عبد الموى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 المهندسٌن-ش السودان 274وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79244عمرو عمر مدنى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 بوالق الدكرور -ش ناهٌا 3الـتؤشٌر:   ، 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 23191313وفً تارٌخ  79257شٌماء شكرى عٌد عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 الوراق-جزٌرة دمحم -الـتؤشٌر:   ، جزٌرة الشعٌر بجوار محطة المٌاه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79253دمحم لرنى مرعى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 اوسٌم-البراجٌل -الـتؤشٌر:   ، امتداد ش احمد عرابى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79253ٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هوٌدا الفى شولى م -  334

 امبابة-ش عزٌز راؼب ش كمال حمزه المنٌرة الؽربٌه 29الـتؤشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 23191313وفً تارٌخ  79254دمحم صالح ابراهٌم عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 منشاة المناطر -الـتؤشٌر:   ، الرهاوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79263عالء راضً محمود راضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 -م. منشاه المناطر  -الـتؤشٌر:   ، المنصورٌه بجوار مسجد النصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  77912،  سبك لٌده برلم     الشرلاوى كامل احمد دمحم ، تاجر فرد -  337

 اوسٌم-بشتٌل -من ش الجمعٌه الزراعٌه -ش امتداد ابوبكر الصدٌك 93الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   تم تعدٌل  23191313وفً تارٌخ  79249احمد سٌد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 الهرم -فٌصل -المرٌوطٌة -برج االبٌض شمة بالدور التاسع -ش الٌوسؾ 1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79256هانى دمحم دمحم دمحم ابوخضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 فٌصل-بك منشٌة البكارى كعبٌش الطوا 4ش كوبرى 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191313وفً تارٌخ  79272عاٌشه سلٌم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 الدلً  -الدور االرضً  -ب ش مصدق  93، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 23191313وفً تارٌخ  79263وائل السٌد سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 بوالق الدكرور -الـتؤشٌر:   ، ش ابوسرٌع على ٌونس الو اللٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79277طارق دمحم عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

  -كاٌرو مول  -ش الهرم  269الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79329ر فرد ،  سبك لٌده برلم    رافت مكرم تادرس بشاى ، تاج -  343

 فٌصل-ش حمد ٌاسٌن الطوابك مدٌنة النور  1عمار رلم  2الـتؤشٌر:   ، محل رلم 
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وان , تم تعدٌل العن 23191313وفً تارٌخ  79246شرٌؾ محمود ابراهٌم عبدهللا مؽربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، بنى سالمه ش الجامع مركز منشؤة المناطر 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  79261مصطفى كامل نصر ابو رحاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 فٌصل -منشٌه البكاري  -ش عبد الحمٌد الهواري  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  23191313وفً تارٌخ  79258نى عبدالمجٌد كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدى احمد عبدالؽ -  346

 , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المنصورٌه بجوار لجنه زكاه ابوشعبان م منشاة المناطر 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 23191313وفً تارٌخ  79245دمحم امٌن سعد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 الـتؤشٌر:   ، الرهاوى منشؤة المناطر 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  79269رجب فتحى دمحم منصور دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، الزٌدٌة م اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191313وفً تارٌخ  79252خالد سعد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 مدٌنة االحالم -، منشؤة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79264موسى ٌونس موسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 ابورواش-ش عزبة اطفٌح 25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  79262امد على حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء الدٌن ح -  351

 كرداسه-الـتؤشٌر:   ، ابورواش طرٌك الصرؾ الصحى ابورواش 

ـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 23191314وفً تارٌخ  79299دمحم احمد لاسم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 كرداسه -، الشارع السٌاحً 

تم تعدٌل العنوان ,  23191314وفً تارٌخ  79337منصور عبدهللا سوٌحه عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 الوراق-ش حسن الشوٌخ 15وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314تارٌخ وفً  23847مدحت محمود علً سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 الدلً - 3ش ابو بكر الصدٌك من عمان الدور االول شمه  4الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79284حماده ثابت حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 البراجٌل -ش السوق المدٌم  1الـتؤشٌر:   ، 

ـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ ال 23191314وفً تارٌخ  79287عمر دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 الهرم -ش شعبان شلبً الطالبٌه  17، 

تم تعدٌل العنوان  23191314وفً تارٌخ  79298جنٌدي للتعبئه و التؽلٌؾ المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 امتداد عبد الرحمن العدوي من كفر طهرمس  66, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79334الم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب حامد حسن عبد الس -  358

 الوراق -وراق العرب  -ش دمحم برعً من ش مجمع المدارس من المعهد الدٌنً  3الـتؤشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 23191314وفً تارٌخ  79338احمد صفا دمحم مرداش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 العجوزه -ٌولٌو ارض اللواء 26ش المدٌنه المنوره ٌمٌن محور 6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79293دمحم عبد اللطٌؾ احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -ش دمحم عوٌس  15الـتؤشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  36338اٌمن شلبى احمد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 -مدٌنه نصر  -ن ش التعاونٌات  14الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79297التهامً لتاجٌر السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 امبابه -ش الطٌار فكري زهران  117الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79328دمحم وفٌك صالح محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 م كرداسه كرداسه-الـتؤشٌر:   ، كفر حكٌم بجوار مستشفى حلم طفل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191314وفً تارٌخ  79318ٌحً للبماله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جاب هللا -  364

 كرداسه-، بنى مجدول ش مركز الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191314وفً تارٌخ  8211دمحم احمد رجب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 تم الؽاءه، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  15736السٌد احمد بدوي امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 جنٌه  11333بنشاط/ دواجن براس مال / -الشرلٌه  -مركز منٌا الممح  -الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / زهر شرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79333مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام حسٌن دمحم اح -  367

 الهرم -د ش الثوره المعدنٌه هضبه االهرام  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79282السٌد عبد الظاهر دمحم شنن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 كرداسه -ش مسجد عٌسً شحاته ناهٌا  2شٌر:   ، الـتؤ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79289عبد العال دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

 العمرانٌه -ش التعمٌر ع.غ  25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79296   سعد عبد هللا متولً ابو شنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  373

 -الـتؤشٌر:   ، ش االبطال من ش الصرؾ الصحً ابو النمرس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  7132بدرى منٌر خلٌل بارح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 امبابه -المنٌره الؽربٌه  -ش االلصر  -عبد المسٌح ش معوض  23الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191314وفً تارٌخ  8211دمحم احمد رجب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 25اء بالزا محل رلم جنٌه بالعنوان / الدور االرضً مشروع االسر 533333، الؽاء الرئٌسً االخر /محل مالبس برأس مال / 

 اكتوبر 6المحور المركزي 27-2لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79283محمود سٌد مختار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 ابو النمرس  -ش اكتوبر بجوار مولؾ االتوبٌس  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191314وفً تارٌخ  79288واد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شكري عبد هللا حافظ عبد الج -  374

 العمرانٌه -ش عبد الرازق حنفً من ش الدكتور  7وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79323محمود السٌد حفنى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

 ش صالح لناوى الثالثٌنى محطة مدكور فٌصل 114شٌر:   ، الـتؤ

تم تعدٌل العنوان ,  23191314وفً تارٌخ  79333عمرو محمود محمود النجولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 فٌصل -الطوابك  -ش ممدوح رضوان متفرع من ش الصفا و المروه  14وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79335درس سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانً ؼالً تا -  377

 فٌصل -ش فتحً عبد الحمٌد من ش المنشٌه الجدٌده  47الـتؤشٌر:   ، 
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نوان , تم تعدٌل الع 23191314وفً تارٌخ  79295هانً فخري وهبه ابرام مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  378

 كرداسه -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش رشاح عبد هللا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79313ابراهٌم محمود موسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  379

 اوسٌم-الـتؤشٌر:   ، ش عمرو بن العاص البراجٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  23191314وفً تارٌخ  79292ك لٌده برلم    سادات عبد السالم دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سب -  383

 -ش الصنادٌلً  136وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79291احمد دمحم فإاد حسن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 الهرم -ل هضبه االهرام  265الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191314وفً تارٌخ  79281عبد الحلٌم محمود حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر  -  382

 الدلً -ش احمد الزٌات الدور االرضً  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

عنوان , تم تعدٌل ال 23191314وفً تارٌخ  79339احمد رشدي عبد الؽنً عبد النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 ش دمحم علً السٌد وراق الحضر الوراق 43وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79336ممدوح دمحم احمد دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  384

 الهرم-أ حدائك الهرم  53الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79331امال بشرى حبٌب لوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  385

 الوراق -ش ٌوسؾ هندي من ش مسجد االٌمان من ش السٌما وراق العرب  35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79285عوض دمحم عوض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

 كرداسه -الـتؤشٌر:   ، ابو رواش بجوار المعهد الدٌنً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79286عدنان صالح عدنان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  387

 اوسٌم -بشتٌل  -المتربه  -الـتؤشٌر:   ، ش دمحم الجندي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79293مر مجدي حنا بسالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تا -  388

 امبابه -ش كامل همام البصراوي م. غ  4الـتؤشٌر:   ، 

ن , تم تعدٌل العنوا 23191314وفً تارٌخ  79294مهران التهامً مهران عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 بوالق الدكرور -ش احمد رجب متفرع من ش الرشاح  33وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191314وفً تارٌخ  79283دمحم سعٌد سٌد عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  393

 الوارق -ش احمد االزهري من ش خالد بن الولٌد مدٌنه السادت  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  65962مٌرفت امام دمحم حنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 المنٌب  -ش سٌد عٌسى  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191315وفً تارٌخ  79315هانى جمٌل عبدالموى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 الهرم-ش االٌمان من ش ترسا 14ـتؤشٌر:   ، وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان ,  23191315وفً تارٌخ  79338بطه شعبان سٌد مصطفى عفش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  393

 اكتوبر ابوالنمرس 6وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش دمحم العاجز كوبرى المالءه من ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191315وفً تارٌخ  31311،  سبك لٌده برلم     دمحم ربٌع سلٌمان دمحم ، تاجر فرد -  394

ش الشهٌد طارق حجاج من ش ترعه برن الخٌام سابما ش المعتمدٌة حالٌا بجوار مدرسة خطاب ارض 1، افتتاح فرع بالعنوان /

 اللواء 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79324حسن احمد ربٌع مٌهوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 العمرانٌه-الـتؤشٌر:   ، ش االخالص بجوار نفك مصر للطٌران بجوار مسجد المنى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79331جاد السٌد سمعان جاد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 لسالم من ترعه السواحل وراق الحضر الوراقشارع ا13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79345عبد هللا احمد دمحم حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  397

 بنً مجدول -الـتؤشٌر:   ، ش عز العرب بنً مجدول  مركز كرداسه الجٌزه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79317فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم السٌد على دمحم ، تاجر  -  398

 فٌصل-ش المعتصم باهلل الطوابك 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191315وفً تارٌخ  79333خالد دمحم سٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

  -الق الدكرور بو -ناهٌا  -، ش البنا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79311ابراهٌم على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 وراق العرب  -ش السالم من ش معهد االبحاث  8الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315خ وفً تارٌ 79357دٌنا عرفه سٌد حسن االبحر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 الـتؤشٌر:   ، ش بورسعٌد منش مسبن الزهر الوراق 

تم تعدٌل العنوان  23191315وفً تارٌخ  79337عمرو دمحم عبد الوهاب محمود الؽرابلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 كرداسه -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش ترعه العٌاط 

تم تعدٌل العنوان ,  23191315وفً تارٌخ  79348لعزٌز احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى عبدا -  433

 ناهٌا-وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبه عبدالهادى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79332طارق دمحم احمد سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 ، ش الفاروق عمر من ش مسجد انصار السنه برن الخٌام كرداسه الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191315وفً تارٌخ  79354محسن دمحم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

  -فٌصل  -الطوابك  -ش عادل اسماعٌل من ش حمد ٌاسٌن  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79356زٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد عمر عبد الع -  436

 كرداسه -ش بنن المرٌه بجوار مسجد سالمه الشاعر  1الـتؤشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79355عازه عبد المجٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  437

 المنٌب  -ش السمن سالٌة مكى  59الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191315وفً تارٌخ  79313صابر طه دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  438

 الوراق-وراق الحضر -شارع معهد االبحاث البحرى 18، 

تم تعدٌل العنوان  23191315وفً تارٌخ  79327، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ٌحى ابوالعنٌن ابراهٌم ابوالعنٌن النجار -  439

 بوالق الدكرور -ش الجامع الجدٌد 23, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191315وفً تارٌخ  79349ماٌكل جاد الرب ذكى عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 اوسٌم-ش حنفى ؼنٌم من ش سعٌد ربٌعى بشتٌل  وصؾ الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79341احمد مصطفى محجوب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 الهرم -ش السعودي منشاه البكاري  23الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 98 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191315وفً تارٌخ  43486اٌهاب فتحً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

  -امبابة  -عمارات المطار  -ش السٌد رٌاض  15، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  75368هدى عطٌه عطٌه جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 وراق العرب-شارع سٌد فرحات من شارع مدرسه النجاح29الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315فً تارٌخ و 79333دمحم محمود علً ابو ستٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 العمرانٌه -ش البطوطً اللبٌنً  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191315وفً تارٌخ  79343اشرؾ دمحم عبد الناصر عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 الهرم -الولً حدائك االهرام د ش الؽط العالً الرئٌسً البوابه ا 334وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79321محمود حامد محمود حمدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 الهرم-ش االزهر من اللبٌنى 13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315خ وفً تارٌ 34336دمحم حنفى دمحم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 -فٌصل  -ش الفادي من الدكتور الشٌن  23الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  33236فتحً حسٌن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 الـتؤشٌر:   ، ش التل وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191315وفً تارٌخ  27843ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رزق دمحم حسٌ -  419

 مع الؽاإءه -بوالق الدكرور  -ارض اللواء  -ش رواش الطوٌل  28، اصبح / 

وان , وصؾ الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العن 23191315وفً تارٌخ  27843دمحم رزق دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

  -الشٌخ زاٌد  1مجاورة  13الحى  11وحدة  23، اصبح / عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79342شعبان احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 الدكرور  بوالق-شارع عبدالحمٌد السٌد جمال عبدالناصر مدٌنة النجوم 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191315وفً تارٌخ  79351ابراهٌم احمد منجود احمد السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 برطس اوسٌم-ش طرٌك المنصورٌه العمومى امتداد العربى 5وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  4151هانى كمال ابو السعد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 مركز الصؾ -الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ العطٌات 

تم تعدٌل  23191315وفً تارٌخ  4151اصبح مكتب هانى كمال ابو السعد للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 مركز الصؾ -صبح/ العطٌات العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌ

تم تعدٌل  23191315وفً تارٌخ  4151اصبح/مكتب هانى كمال ابو السعد للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 مركز الصؾ -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ العطٌات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79334برلم     ولٌد خٌرى دانٌال عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  426

 الوراق-ش دمحم السٌد من ش عبدالمنعم رٌاض وراق الحضر 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  34336دمحم حنفى دمحم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

  -اكتوبر  6 -مجمع علً الدٌن  232مبنى ج مكتب  12الحى الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  34336دمحم حنفى دمحم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

  -فٌصل  -دكتور الشٌن ش الفادي من ال 23لٌصبح /  -اكتوبر  6مجمع علً الدٌن  12الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الفرع الكائن فً / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191315وفً تارٌخ  79325مصطفى زٌن العابدٌن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  429

 الطوابك فٌصل -االربعٌن -شارع ممدوح مصطفى 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79312ممدوح جبر عٌد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 العمرانٌه  -الـتؤشٌر:   ، ش الزهراء عمارات مساكن الضباط المساحه 

تم تعدٌل العنوان ,  23191315وفً تارٌخ  79346باسم عبد المدوس عزمً عبد المدوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 الوراق  -جزٌره دمحم ش احمد العمري  22وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191315وفً تارٌخ  31311دمحم ربٌع سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 ش الشهٌد طارق حجاج من ش ترعه برن الخٌام سابما ش المعتمدٌة حالٌا بجوار مدرسة خطاب ارض اللواء1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79334 مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد حمدى دمحم -  433

 ش فهمى من ش خوفو  8الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79322دمحم محمود دمحم رضوان خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 اوسٌم-هواشى خلؾ مسجد ابوعوؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة الب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79319وسام عونى بكرى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 البراجٌل -الـتؤشٌر:   ، ش عبدالحلٌم الجداوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79316طارق لطفى شرلاوى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 طرٌك سماره ابوالنمرس -شبرامنت -عمارات الشرٌؾ 2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  69556عادل رضوان سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  437

 اوسٌم -بشتٌل البلد -المزرعه ش عبدالحمٌد حسٌن من ش 1الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  77124مرسً محمود دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  438

 أ عمارات الشركة الوطنٌه اخر الملن فٌصل 3الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79339،  سبك لٌده برلم    فاطمه السٌد احمد عبدالبارى ، تاجر فرد  -  439

 بوالق الدكرور -ش محمود البنا ناهٌا2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79336ٌاسٌن مصطفى ٌسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 من ش زؼلول ش ابن الرشٌد 298الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79344وفاء ابراهٌم دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 اوسٌم-ش اوالد مسعود برطس 27الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191315وفً تارٌخ  79323هوٌدا اسماعٌل انور عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 العشرٌن فٌصل-ش طابا من ش العطار 13وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   تم تعدٌل ا 23191315وفً تارٌخ  27843دمحم رزق دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 بوالق الدكرور الجٌزة مع الؽاإءه -ارض اللواء  -ش رواش الطوٌل  28، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  79353احمد السٌد شحاته السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 بوالق الدكرور  -الـتؤشٌر:   ، برج نرعة المجنونة 

تم تعدٌل العنوان ,  23191315وفً تارٌخ  79347مكارٌوس مجدي نسٌم عبد الالهوت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 العمرانٌه -ش مستشفى الصدر  118وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 23191315وفً تارٌخ  79314احمد فارس احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 العمرانٌه-ش ابراهٌم بدٌوى من ش صبحى المحامى ع غ  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79399باسم بلبل صابر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  447

 بوالق الدكرور -ش سٌد عباس سالمه مرسً محمود  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79398عٌسً كٌالنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حكمه  -  448

 الواحات البحرٌه -الـتؤشٌر:   ، الباوٌطً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191316وفً تارٌخ  79362حسام حسن سٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  449

  -بوالق الدكرور  -ناهٌا  -ش حامد احمد علً  8، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79221نصر عبد هللا احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 العمرانٌه -عمرانٌه ؼربٌه  -ش الثالثٌنً  63الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع العنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191316وفً تارٌخ  79376 سعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مجدى حامد ضٌؾ هللا -  451

 ش ترعة السٌسى  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79377اشرؾ حامد طه على عز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 ء ش النادى شبرامنت الـتؤشٌر:   ، ش الحٌطه الحمرا

تم تعدٌل العنوان ,  23191316وفً تارٌخ  79368محمود مصطفى فتٌحة مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 العمرانٌه-شارع عبدالعزٌز سلٌم من ش الثالثٌنى الجدٌد 26وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191316وفً تارٌخ  79386ه برلم    دمحم تهامً عبد الوهاب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  454

  -بوالق الدكرور  -همفرس  -ش عطٌة عبد الحمٌد ش ال عامر  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191316وفً تارٌخ  79388محمود هشام عبد الواحد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

  -اوسٌم  -ش الجمهورٌة  6، وصؾ الـتؤشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79379جورج ودٌع نجٌب مسٌحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 الوراق-الـتؤشٌر:   ، شارع عبدالمادر الخولى من ش الثالجة وراق العرب 

تم تعدٌل  23191316وفً تارٌخ  79361،  سبك لٌده برلم     عٌد عبد الوهاب عبد الحمٌد عبد الوهاب ، تاجر فرد -  457

  -الوراق  -وراق الحضر  -ش الشهٌد مصباح امٌن من ترعة السواحل  17العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79394دمحم علً ابو سرٌع حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  458

  -الهرم  -نزلة السمان  -ش الملكة فرٌدة من ش ابو الهول  97الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79363سها ممدوح حنفً عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  459

  -بوالق الدكرور  -ش سٌد فرؼلً  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79395ج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هانً فتحً عبد المجٌد فر -  463

 كرداسة  -كفر حكٌم  -الـتؤشٌر:   ، ش السد العالً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79375دمحم حمدى متولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 بوالق الدكرور  -ماعٌل الخضرى ش اس 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191316وفً تارٌخ  79373دمحم دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 زنٌن بوالق الدكرور -ش الطٌار جاد هللا 49، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316فً تارٌخ و 79364حازم عواض عبده مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  463

  -فٌصل  -كفرطهرمس  -تمسٌم العطور  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191316وفً تارٌخ  79393ضاحً عبد الصادق ابو رحاب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 لفٌص -كعبٌش  -ش احمد عبد الفتاح  73وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  66297فوزٌة حسن على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 الـتؤشٌر:   ، ش ابراهٌم ضٌؾ من ش امتداد المعهد الدٌنى وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  66297فوزٌة حسن على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 الـتؤشٌر:   ، له رئٌسى بالعنوان / ش على عبد الودود متفرع من ش مسجد الخولى بنشاط / بمالة جملة ولطاعى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79431دمحم رشدي دمحم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  467

  -ب الدكرور  -ابو اللٌل  -حرٌر الـتؤشٌر:   ، ش الت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  66297فوزٌه حسن علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  468

بنشاط مصنع مالبس -الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / شارع ابراهٌم ضٌؾ من امتداد شارع المعهد الدٌنى وراق العرب 

 مائه الؾ جنٌها فمط الؼٌر133333راسمال/ ب

تم تعدٌل العنوان ,  23191316وفً تارٌخ  79392احمد محمود صابر عبد الصبور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  469

  -فٌصل  -كعابٌش  -ش احمد عبد الفتاح  73وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79396ده برلم    جابر رجب جابر ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  473

 منشاه المناطر-الـتؤشٌر:   ، ش سوق الخمٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79371دمحم عبدالحمٌد محمود سوٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

 فٌصل-2ش طه الصاوى من ش ابوعكاشه ترعه عبدالعال 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  58931دمحم رافت الحسٌن خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  472

 الشٌخ زاٌد-الدور االرضى  b/13الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  67174راندا بخٌت اٌوب شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  473

  -عمرانٌة  -در ش ٌاسٌن من ش مستشفى الص 49الـتؤشٌر:   ، استدران بٌانات العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79383تامر احمد فراج حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  474

 ش حسان حسٌن العجوزة58الـتؤشٌر:   ، 

, وصؾ الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان  23191316وفً تارٌخ  79385والء حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  475

  -امبابة  -ش مسجد الرحمة مدٌنة االمل  21، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79369دمحم مصباح دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  476

 الهرم-ل حدائك االهرام  75الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79374سبك لٌده برلم     فولٌة حسن دمحم الحلوجى ، تاجر فرد ،  -  477

 الهرم -ش عبد المجٌد البطران  1الـتؤشٌر:   ، برج الخدٌو مدخل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79366اسماء احمد عطٌة دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  478

  -الهرم  -د خطاب من ش العروبة ش سٌ 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79393علً سٌد عبد الصادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  479

  -فٌصل  -الملكة الرئٌسً  -ش شعراوي  2الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191316وفً تارٌخ  79387  البال سامً صفى الدٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  483

 الكٌت كات  -ش دمحم عبد العال  39وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  63961شادى اشرؾ كمال جبرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

  -لبدرشٌن مركز ا -الحوامدٌة  -ش الصحافة  1الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  63961شادى اشرؾ كمال جبرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  482

 مع الؽاءه -بوالق الدكرور  -ش ترعة زنٌن طابك الدبابة بجوار كبابجً ابو حماده  28الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  58931،  سبك لٌده برلم     دمحم رافت الحسٌن خالد ، تاجر فرد -  483

 الشٌخ زاٌد-الدور االرضى  b/13الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان لٌصبح/محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79373سٌد السٌد لطب مٌزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  484

 العمرانٌة  -ش مكة المجزر االلى ع غ  2تؤشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79365حمدي سٌد سلٌمان سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  485

  -العمرانٌة  -ش مرتضى من ش العروبة  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79343بك لٌده برلم    احمد ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  س -  486

  -البراجٌل  -بجوار عمارة خالد ناجً  -ش ابن رشد من الصفطاوي  13الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79363بدور عبوده عزٌز فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  487

 -العمرانٌة  -عمرانٌة ؼربٌة  -عدوي سلٌم  -ش الحسن  13لـتؤشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79222نصر عبد هللا احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  488

 عمرانٌه ؼربٌه -ش الثالثٌنً  63الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79378فرد ،  سبك لٌده برلم    موسى طلعت عوض حزٌن ، تاجر  -  489

 الوراق-وراق العرب -شارع عبداللطٌؾ ندا من ش ترعه السواحل 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79432شعبان فاروق سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  493

 الهرم-الكوم االخضر -ش الهرم 113شٌر:   ، الـتؤ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79397ابانوب جوزٌؾ نظٌر كراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  491

 العمرانٌه-ش سٌدى عمار من ترعه الزمر 6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79383لم    محمود رفعت على الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  492

 الهرم-أ هضبه االهرام 5أ ش  218الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191316وفً تارٌخ  79372فتحٌه احمد طه حسٌن المبٌض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  493

 الهرم-ٌس ش مصطفى كمال الحلو من ترعه الس4وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  23191316وفً تارٌخ  79384اسالم حسن عبد اللطٌؾ حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  494

 الكوم االحمر  -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اول طرٌك النادي الكبٌر 

تم تعدٌل العنوان  23191316وفً تارٌخ  18333 دمحم ابو العال عبد الرحمن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  495

 وراق العرب-, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ ش احمد مهران من ش عشره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79389احمد حسٌن محمود الفزانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  496

  -كرداسة  -اهٌا ن -الـتؤشٌر:   ، ش اللبٌنً 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  79359فرحات فرحات دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  497

  -الهرم  -نزلة السمان  -الـتؤشٌر:   ، ش الجراج 

دٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   تم تع 23191316وفً تارٌخ  61368السٌوفً للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  498

 ش استدٌو مصر المرٌوطٌة 65، تعدٌل العنوان لٌصبح/رلم

تم تعدٌل العنوان ,  23191316وفً تارٌخ  79433فارس طارق مهران محمود مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  499

 ابو النمرس  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش  عباد الرحمن نزلة االشطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191316وفً تارٌخ  79381اسامه ٌسن دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  533

 بوالق الدكرور  -ش ضحى االسالم طالبٌة فٌصل  13، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  23191317وفً تارٌخ  79422زهره عبدالعظٌم عبدالعزٌز امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 الهرم-شارع احمد شارع احمد كامل خلؾ المحافظة 5وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  25332احمد علً عباس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 توكٌل ؼبور اسكانٌا خلؾ -للٌوب  -الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان /ابوسنه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79434ٌوسؾ سٌد ٌوسؾ سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  533

 ش سٌدى شعبان من ش المحطة 21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191317وفً تارٌخ  79439رضا دمحم عبد المجٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

 بهرمس -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼرب البد منشاه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79438عالء حمدى ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 فٌصل-ش الفادى من ش د الشٌن 35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79443اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد جمال عبدالمجٌد حسن ، ت -  536

 ش كورنٌش النٌل طرٌك العمومى سمٌل اوسٌم2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191317وفً تارٌخ  79416مستوره فتحى معوض السٌد كساب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  537

 الهرم-21ش الهرم كاٌرومول الدور االول محل رلم269، وصؾ الـتؤشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  23191317وفً تارٌخ  79433رفاعً لتجاره الزٌوت و الفالتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  538

 -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش وردان ش طرٌك كفر ابو الحدٌد م.منشاه المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79412، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فإاد وجٌه فإاد ارمٌس  -  539

 العمرانٌه -عمرانٌه ؼربٌه -الثالثٌنى  -ش احمد عبٌد1الـتؤشٌر:   ، 

ن , تم تعدٌل العنوا 23191317وفً تارٌخ  79413احمد عبدالبالى عبدالنبى عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 العمرانٌه-ع غ  1ش حمزة البطران من ش زؼلول شمة بالدور 14وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79439احمد محمود فراج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 مدكور بوالق الدكرور -ش زٌن الدٌن من ش منصور الصنادٌل1ًالـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79424اٌمان ٌحٌى احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 ش دمحم زكى مكاوى بشتٌل البلد اوسٌم13الـتؤشٌر:   ، 

ٌل العنوان , تم تعد 23191317وفً تارٌخ  79441دمحم رجب عبدالمجٌد على ابوحمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، داٌر الناحٌه بجوار مسجد احمد جاد محسن برطس اوسٌم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 104 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79435اٌمان دمحم سوٌفى لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 الهرم-ش محمود خلٌل النحاس الكوم االخضر 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79423دٌب شتا الالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رٌمون ا -  515

 ش ابراهٌم خله البصراوى امبابه4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79423رٌمون ادٌب بشتا الالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 ش ابراهٌم خله البصراوى امبابه4ؤشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان ,  23191317وفً تارٌخ  79425رشا سلٌمان عبدالمجٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  517

 الوراق-ش ابراهٌم سلٌمان من ش المومٌة العربٌه وراق العرب  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79435نعمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم نعمان دمحم  -  518

 ش مصطفى المصرى ناصٌه مستودع االنابٌب الهرم5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  63397سعٌد حسن محمود بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  519

 ش ابوالخٌر متفرع من ش المؤمون 35ر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/الـتؤشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  63397سعٌد حسن محمود بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 ش ابوالخٌر متفرع من ش المؤمون35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79431ك لٌده برلم    شعراوى دمحم على رٌاض ، تاجر فرد ،  سب -  521

 الهرم-الـتؤشٌر:   ، شارع ابوعوض بجوار مسجد لباء نزلة االشطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191317وفً تارٌخ  79426ساره دمحم عٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 العمومىالطرٌك -، بهرمس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79418محمود احمد راضى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 بعد االرضى فٌصل -شمة بالدور االول -شارع ابراهٌم بحر من ش الصفا والمروه طوابك  6الـتؤشٌر:   ، عمار رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79428اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمنعم عبدالنبى دمحم ، ت -  524

 الـتؤشٌر:   ، االبعدٌه خلؾ االسعاؾ اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79436نجالء امام محمود خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 كرداسه-ى مجدول ش مسجد الشهداء بن1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79421احمد سٌؾ الدٌن دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 ش ترعه زنٌن بجوار مستشفى الرضوى113الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191317 وفً تارٌخ 79413خالد مصطفى ابراهٌم عبدالحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  527

 ش خالد بن الولٌد س النصر ارض الجمعٌه امبابه3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191317وفً تارٌخ  79415وهبه محروس حسنٌن محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  528

 العجوزة-االلصى  وصؾ الـتؤشٌر:   ، ارض اللواء شارع ابوبكر الصدٌك من ش المسجد

تم تعدٌل العنوان ,  23191317وفً تارٌخ  79417مرفت فاروق هاشم عبدالحمٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  529

 الهرم -ش الهرم كاٌرومول الدور االول 269وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79443دمحم لممان احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  533

 فٌصل -ش ٌوسؾ كامل العجٌزي ش جمال عبد الناصر مساكن كفر طهرمس  5الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317ٌخ وفً تار 79444والء فاروق امٌن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 ش ناهٌا بوالق الدكرور 183الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79438فرٌده فرٌد دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 الهرم -ش الهرم بٌتكو مشعل  32الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79432تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شرٌؾ محمود فاٌز رجب ، -  533

 الـتؤشٌر:   ، شبرامنت بجوار مخبز همام

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79433نبٌل مفتاح محمود مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

 بوالق الدكرور -عبدهللا شارع السٌد دمحم 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79436احمد سٌد جبر صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 امبابه -ش ابراهٌم خضٌر ارض الحداد  63الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191317وفً تارٌخ  79427هشام دمحم على فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  536

 ش النادى الرٌاضى البراجٌل18، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  44683محمود جالل عبده اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  537

 الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /طرٌك برطس اوسٌم العمومً م اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  23191317وفً تارٌخ  79429الء شعبان عاشور عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نج -  538

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، االبعدٌه خلؾ االسعاؾ اوسٌم

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 23191317وفً تارٌخ  79437عبدهللا احمد عبدالمعز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  539

 مٌدان المساحه مبنى جرٌن هاوس دور المٌزانٌن الدلى 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79423هبه دمحم سٌد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  543

 الوراق-وراق الحضر -كورنٌش النٌل33الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79419تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سالم محمود الدوله ،  -  541

 العمرانٌه -ش مستشفى الصدر31الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79414عبدالبالى عبدالنبى عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

 العمرانٌه -شمة بالدور االرضى -البطران من ش زؼلول ع غ  ش حمزة14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79434عمرو دمحم سلٌمان فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  543

 اوسٌم -ش االسراء عند مسجد الخطٌب البراجٌل  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191317وفً تارٌخ  79433طٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبداللطٌؾ عاشور عبدالل -  544

 ش عبده مراد ارض اللواء العجوزة66وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79442كمال عبد الداٌم ابراهٌم بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  545

 ناهٌا بوالق الدكرور-ش دمحم عوٌس35،  الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191317وفً تارٌخ  79437ماٌكل زكرٌا لمعى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  546

 عمرانٌه ؼربٌه -الثالثٌنى -ش عبدالناصر 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191319وفً تارٌخ  53631لٌده برلم     محمود عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك -  547

 العمرانٌة  -ش عبد الؽنى حسن  23وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191323وفً تارٌخ  43743حسن لبٌع الومٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  548

 المنٌب -ن من ش مسجد الفتح ، افتتاح فرع بالعنوان / ش عٌد حس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79474سكٌنه سلٌم علً سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  549

 فٌصل -الملن فٌصل  -ش حسن الصبان  41الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  79468اسالم زكرٌا عبد العظٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 العمرانٌه -ش الحجاز من ش عادل امام الكنٌسه  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79454مٌنا فتحً عبده ؼندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 اوسٌم -ش سٌد همام الحفرٌه بشتٌل  71الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79478عطٌه فإاد عطٌه جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

  -الوراق  -وراق الحضر  -ش الشهٌد احمد بدوي  51الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  23136جمال السٌد عبد اللطٌؾ خضٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 العمرانٌه -الهرم -زمام الكوم االخضر  59ضمن المطعه رلم  6وصؾ الـتؤشٌر:   ،  ش العروبه حوض البوهات الوسطانً رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  79476جرجس اسحاق سوس عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

  -الوراق  -وراق الحضر  -ش السالم من ترعة السواحل  21ٌر:   ، وصؾ الـتؤش

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  79473سعٌد عبد الحمٌد السٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

  -اوسٌم  -سمٌل  -ش الشهٌد صالح  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79457، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد خالد سٌد عبد السالم  -  556

 العمرانٌه  -ش االدخار من ش مستشفى الصدر ع.غ 74الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79488ٌاسر عبدالعظٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  557

 ش التوفٌك خلؾ مساكن البراجٌل اوسٌم 5،   الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79452ماهر عطٌه ابو الٌمٌن حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  558

 امبابه -م.غ -البصراوي  -ش دمحم حافظ  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79455دمحم محمود سالمه عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  559

 الوراق -ش عمر بن عبد العزٌز من ش العروبه وراق العرب  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191323وفً تارٌخ  43743حسن لبٌع الومٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  563

 المنٌب -، ش عٌد حسن من ش مسجد الفتح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79481جون صبحى جابر توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 وراقال-حاره على الموان من ش معهد االبحاث البحرى وراق الحضر  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  23136جمال السٌد عبد اللطٌؾ خضٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 خلؾ فندق سٌاج -الهرم  -وصؾ الـتؤشٌر:   ،  ناصٌه ش كامل المحرولً من ش مصرؾ اللبٌنً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79456 صباح فوزي دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  563

 محطه التعاون -ش الفرن  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79483محمود صبحى دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  564

 عزبة المفتى زراق العرب الوراق-حاره عوؾ  17الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  79464محمود عبد السمٌع زكً عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  565

  -منشاه المناطر  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبه عوض عبد السمٌع المنصورٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79462ٌاسر حسان عبد الفتاح شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 اوسٌم -ش المزرعه من طرٌك ترعه الزمر بشتٌل البلد  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79453شرٌؾ بهاء مختار موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  567

 الهرم -ع حدائك االهرام 98الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79451حمٌد صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سحر عبد ال -  568

 العجوزه -ارض اللواء  -ش عبد هللا الشٌخ ٌمٌن المحور  16الـتؤشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 23191323وفً تارٌخ  79484دمحم عٌسى حمزه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  569

 الهرم-د س جاردٌنٌا حدائك االهرام 324الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79485احمد عاطؾ دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  573

 مركز الجٌزة-الـتؤشٌر:   ، ش مسجد الحاج بدوى المنوات 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  23136، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جمال السٌد عبد اللطٌؾ خضٌري -  571

زمام الكوم االخضر  59ضمن المطعه رلم  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / ش العروبه حوض البوهات الوسطانً رلم 

 العمرانٌه / و السمه / كاربت المروانً -الهرم -

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  23136اللطٌؾ خضٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جمال السٌد عبد -  572

خلؾ فندق سٌاج و سمته /  -الهرم  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / ناصٌه ش كامل المحرولً من ش مصرؾ اللبٌنً 

 كاربت المروانً

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79467سبك لٌده برلم    مها فإاد ٌوسؾ سعد ، تاجر فرد ،   -  573

 الدلً -ش نادي الصٌد  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79477هدى سعد احمد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  574

 امبابه-رة الؽربٌه ش عبدالسمٌع من ش المطار المن4ٌالـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  79448سامً الشوادفً سلٌمان الهواري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  575

 م.امبابه -منشاه المناطر  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش السوق الخمٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191323فً تارٌخ و 79469دمحم احمد دمحم رفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  576

 برطس -، طرٌك برطس العمومً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79486دمحم حسن عبدالؽنى شهٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  577

 اوسٌم-الـتؤشٌر:   ، الزٌدٌة خلؾ مدرسة اوسٌم الثانوٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79482حمن عطٌه ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالر -  578

 شارع الهدى متفرع من شارع احمد بدوى ابو النمرس 1الـتؤشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  23191323وفً تارٌخ  79445سامح رافت فرٌد عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  579

 منشاه المناطر -الـتؤشٌر:   ، ابو ؼالب ش الوحده المحلٌه المساكن الشعبٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79449جمال سمٌر سٌد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  583

 امبابه -مدٌنه العمال  18منزل  39الـتؤشٌر:   ، بلون 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  42938وح صبحى الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مى ممد -  581

 ش االباصٌر 18الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79542دمحم على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  582

 اوسٌم-بشتٌل البلد-تؤشٌر:   ، نصٌه ش صالح دروٌش من ترعه الزمر الـ

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  79458كرٌم عصام حلمً عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  583

 الجٌزه -الدلً  37ش التحرٌر برج الوطنٌه محل رلم  131وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79466سمٌر احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم -  584

 امبابه -مدٌنه العمال  34شمه  34الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79473ماهر شهٌر منٌر حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  585

 امبابه -م.غ  -البصراوي  -ش جمال عبد الناصر كمال حمزه  27شٌر:   ، الـتؤ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79447ٌسري ناجً حلمً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  586

 ش عامر ام المصرٌٌن 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79495عبده ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  587

 الوراق-ش عٌد هالل من ش المومٌة العربٌه وراق العرب 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323خ وفً تارٌ 35449هشام جورج مٌخائٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  588

 الوراق -ش المزرعه من كورنٌش النٌل جزٌره دمحم  3الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79483عمرو محمود سلٌمان عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  589

 الدارى برج مراد ا 8الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79459بدر لمتعهد نمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  593

 العمرانٌه -لسم الطالبٌه  -ش علً ؼضنفر  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  79461صابر حسن عبد العاطً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  591

 اوسٌم -ش ابو بكر الصدٌك من ش منصور ؼنام بشتٌل  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  26671مصطفى دمحم دمحم احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  592

 بوالق الدكرور -ش ترعه الزمر  254الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79487نجالء صبرى عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  593

 اوسٌم-الـتؤشٌر:   ، شارع منطمة الصفٌره 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 23191323وفً تارٌخ  79453ناجح حسنً بولس للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  594

 امبابه -عزبه المفتً  -االمام علً  -ش عبد المجٌد عبد الحً  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79472عبد هللا دمحم لطفً اللٌثً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  595

  -ش اللٌثً صفط اللبن  36ش داٌر الناحٌه  14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79471مكتب نمل عمال محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  596

 فٌصل-ش دمحم عبدالداٌم من ش على فرج منشؤة البكارى 29الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79446هانً علً عبد الرحٌم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  597

 العمرانٌه -ش خالد بن الولٌد العروبه  4الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79479مارٌنا حنا نصر هللا خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  598

 الوراق -ش سالم العربً من ش المسابن عزبه المفتً  43الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79231ؼٌاث لصى محب الدٌن الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  599

 الشٌخ زاٌد 7ش االسكان االجتماعً الحدائمى حى23وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 23191321وفً تارٌخ  79363سها ممدوح حنفً عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 العمرانٌه-شارع االشتراكٌه 8الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79518احمد ربٌع عاشور عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 منشاة المناطر  -الـتؤشٌر:   ، الطرٌك العمومى ام دٌنار بجوار المولؾ العمومى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79514 عبدالعال دمحم دردٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  632

 العشرٌن فٌصل-ش عبدالعال ناصٌه ٌاسٌن مرعى 153الـتؤشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , تم ت 23191321وفً تارٌخ  79231ؼٌاث لصى محب الدٌن الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 الشٌخ زاٌد  7ش االسكان االجتماعً الحدائمى حى23وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  33361اسالم فاهم عبد الرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

 خارج زمام ابو رواش 13وض الجبل الؽربً رلم الثانً بح 95/  94الـتؤشٌر:   ،  المطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79534سحر صالح دمحم شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

 منشؤة المناطر -وردان -الـتؤشٌر:   ، شارع التفتٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79534 دمٌان نظٌر نسٌم عطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  636

 الوراق-وراق العرب -شارع ثمانٌه من شارع عشره 25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191321وفً تارٌخ  55739احمد دمحم دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  637

-السادات -بمجمع الصناعات الصؽٌره والمتوسطه بالمنطمة الصناعٌه المطورٌن  162وحده رلم، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان/ 

 خمسه وعشرون الؾ جنٌها الؼٌر 25333براسمال/-بنشاط/ مصنع تعبئة زٌت طعام مكرر 

ل العنوان , تم تعدٌ 23191321وفً تارٌخ  79491احمد حٌدر عبدالاله عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  638

 بوالق الدكرور -ارض اللواء -شارع السٌد عبدالرحٌم 1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79527دمحم عبد العزٌز حمٌده الشملول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  639

 منشاه المناطر  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ام الدٌنار بجوار مسجد االسراء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79539حمدى عبدالمنعم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 ارض الجمعٌه امبابه-ش دمحم فرٌد 15الـتؤشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 23191321وفً تارٌخ  79499عمرو عبدالرحٌم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 بوالق الدكرور -ش مسجد التوحٌد من ش الرشاح 2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79529سماح اشرؾ مكرم ابوالٌمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 الوراق -ش المنطرة من ش المسبن4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79541ده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رجب عبد الفتاح حمٌ -  613

 فٌصل -ش دمحم مبرون كعبٌش الطوابك امتداد ش نادي كعبٌش  13الـتؤشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 23191321وفً تارٌخ  13943جالل دمحم سٌد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

 الـتؤشٌر:   ، ناحٌة مسجد موسى اطفٌح 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  13943جالل دمحم سٌد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 صول  -الـتؤشٌر:   ، له رئٌسى بالعنوان / اطفٌح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79163عصام حنفً محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /تمسٌم ال خضر زمام زاوٌه ابومسلم مركز ابوالنمرس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321ً تارٌخ وف 79163عصام حنفً محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  617

 الـتؤشٌر:   ، تمسٌم ال خضر زمام زاوٌه ابومسلم مركز ابوالنمرس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79537هانً سعد احمد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  618

 ق الدكروربوال -صفط اللبن  -الـتؤشٌر:   ، ش الشرٌؾ علً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79513بهاء ناجى فخرى بساده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  619

 العمرانٌه -الـتؤشٌر:   ، ش الدكتور دمحم فإاد سعٌد ع غ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79533احمد بدوى خلٌفه فرؼلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 ش اوالد طلبه من ش المسبن الوراق31الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79521اسامه عبد الؽفار عبدالحمٌد الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الجامع الجدٌد بوالق الدكرور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79382سن احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ح -  622

 الـتؤشٌر:   ، شارع ترعه عبدالعال صفط البن بوالق الدكرور 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 23191321وفً تارٌخ  53534سامح فتحً وهٌب متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 وراق الحضر  -ش البنان من مسبن الزهر  38الـتؤشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  53534سامح فتحً وهٌب متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 مع الؽاإه  -ش المنطره من مسبن الزهر وراق الحضر  2الـتؤشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  24686ن على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مهٌتاب محس -  625

 فٌصل-شارع عبدالرحٌم حسٌن خلٌل من شارع العشرٌن 4الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  12569صبحً علً باشا دمحم كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

بنشاط/مكتب -امبابه-شارع دمحم حجازى مساكن المنٌره 12الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان/ شمة بالدور العلوى عمار رلم

 خمسون الؾ جنٌها الؼٌر53333براسمال/-متعهد نمل عمال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  33361  اسالم فاهم عبد الرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  627

 -خارج زمام ابو رواش  13الثانً بحوض الجبل الؽربً رلم  95/  94الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح / المطعه رلم 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 23191321وفً تارٌخ  79532محمود جمال عبداللطٌؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  628

 بوالق الدكرور -ش على الملٌجى ش عزت السوٌفى 4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23191321وفً تارٌخ  79493عبدالعاطى عبدالعاطى عبدالجلٌل عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  629

 المنٌب-شارع النفك من جسر الكونٌسة 2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79493شادٌه عبدالعزٌز عبدالحلٌم البوهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 الوراق-وراق الحضر -شارع زهران 15وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 23191321وفً تارٌخ  79526صبري احمد السٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 اوسٌم -بشتٌل  -ش اوالد احمد جاد هللا من المسابن  1الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79544دمحم عبد الحمٌد دمحم عبد النبً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 الهرم -ش الملن فٌصل محطه حسن دمحم  321وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191321وفً تارٌخ  79535احمد دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 امبابه -ش رٌحان من ادتداد الوحده 14، 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 23191321وفً تارٌخ  79522احمد حنفى عبده فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

 ش مدرسة االهرام نصر الدٌن الهرم5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  53534سامح فتحً وهٌب متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

 تم الؽاإه-الوراق  -وراق الحضر  -ش البنان من مسبن الزهر  38الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  74261ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسامه فرٌد ودٌع ؼال -  636

 الوراق-وراق العرب -ش دمحم عثمان من ش الؽاز 23الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

نوان , وصؾ الـتؤشٌر:   تم تعدٌل الع 23191321وفً تارٌخ  79513دمحم جابر حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  637

 شارع العدل من المصرؾ زنٌن بوالق الدكرور 12، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79512مرٌم شمعون حبٌب مكسٌموس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  638

 العمرانٌه-طالبٌه -شارع عثمان محرم 11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79532، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسراء فارس حسنً عباس -  639

 امبابه -ش رخا صالح من ش ترعه السواحل  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79496منٌره محمود عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  643

 الهرم-ز هضبه االهرام 39،   وصؾ الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  13943جالل دمحم سٌد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

الجٌزة بنشاط / مكتب مماوالت عمومٌة وتورٌدات براس  -الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان / ناحٌة مسجد موسى اطفٌح 

 ملٌون جنٌها  1333333ل ما

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79519شٌماء محروس جمعه عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش المستشفى بجوار مسجد الحاج وطنى الباوٌطى الواحات البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79492ه برلم    سناء فكرى لبٌب موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  643

 وراق الحضر الوراق-ش صالح الدٌن ترعه السواحل 19الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79517عالء حسٌن عبدالوالى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  644

 زراعٌه بشتٌل البلد اوسٌمالـتؤشٌر:   ، ش الجمعٌه ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79543نسٌم ودٌع لسطور ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 امبابه -المنٌره الؽربٌه   -ش دمحم حجازي 12الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان  23191321وفً تارٌخ  79538مختار عبدالفتاح عبدالجلٌل سعد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

 الهرم-ج حدائك االهرام171, وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 23191321وفً تارٌخ  79489حمدي صالح حمدي الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  647

 المنٌب -ح المدٌنه المنوره من مصطفى االسٌوطً 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  12569صبحً علً باشا دمحم كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  648

 بابهام-شارع دمحم حجازى مساكن المنٌره 12الـتؤشٌر:   ، شمة بالدور العلوى عمار رلم



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  12569صبحً علً باشا دمحم كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  649

 مدخل ب 2شارع دمحم حجازى مساكن المنٌره رلم  12الـتؤشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79533    اٌمان رمضان عبدالؽنى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  653

 امبابه-23أ عمارات حجر االساس مدٌنة التحرٌر ش 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79515اشرؾ حسٌب حمدى عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 الواحات البحرٌه -طرٌك الواحات  -باوٌطىال-وصؾ الـتؤشٌر:   ، الواحات البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79533باسم رشدى بطرس برسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 العمرانٌه -شارع مستشفى الصدر 122الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79538 اسالم طاهر سعد احمد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  653

 الهرم-ش عاطؾ عوٌس اللبٌنى 13وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79528سلٌمان عبدالعزٌز سلٌمان عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  654

 راق العرب الوراقش ابوبكر الصدٌك من ش السٌما و6وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79536اسامه صابر عبدالعزٌز ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 ارض اللواء -شارع عبده مراد 66وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191321تارٌخ وفً  79536صبحى عبدهللا المعتمد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  656

 ابولتاته فٌصل-ح النصر من ش السالم  4وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79535احمد عٌد انٌس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  657

 منشاة المناطر -الـتؤشٌر:   ، كفر حجازى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  54412ى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد على دمحم عل -  658

 شارع الحدٌدى حى الزهور عزبة الزراعه 14الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

نوان , وصؾ الـتؤشٌر:   تم تعدٌل الع 23191321وفً تارٌخ  79531الحدق لتورٌد اللحوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  659

 فٌصل -الطالبٌه  -كفر طهرمس  -ش حسٌن عباس  2، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79539بهاء الدٌن مصطفى سٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

 المرٌوطٌه فٌصل-ش السبع عمارات 4وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79533تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    موسى حسن دمحم موسى ،  -  661

 الـتؤشٌر:   ، ش العماد ابوالنمرس مركز الجٌزة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79497ماهر سمٌر فرٌد ابسخرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 الهرم-منطمه أ هضبه االهرام 87عمار  3رالدو331الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79531احمد سامى دمحم خلٌفه عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

 بوالق الدكرور -ش على ابن ابى طالب ترعه المجنونه 2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79516،  سبك لٌده برلم    اسالم دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد  -  664

 اكتوبر سالٌه مكى  6حاره النصر من ش  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79494جون نسٌم عوض هللا زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

 الدلى -اسع ش التحرٌر الت6الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79498ٌاسر رمضان حفٌضه لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 الهرم-شارع سوٌلم الطالبٌه 12الـتؤشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 23191321وفً تارٌخ  79363سها ممدوح حنفً عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  667

 العمرانٌه-شارع االشتراكٌه 8الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  79511فخرى ناجى فخرى بساده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  668

 العمرانٌه-ش الدكتور دمحم فإاد سعٌد ع غ 8الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191321وفً تارٌخ  79546اد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر دمحم فإ -  669

 كرداسه -، ابو رواش ش المدرسه االبتدائٌه 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   23191321وفً تارٌخ  79523دمحم سٌد على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  673

 الوراق-، ش الجمعٌه الزراعٌه بشتٌل

تم تعدٌل العنوان ,  23191321وفً تارٌخ  79523السٌد عبدالعزٌز السٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  671

 ش التحرٌر ابواللٌل بوالق الدكرور 57وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191321وفً تارٌخ  55645برلم    مجدي سٌد احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  672

 الدلى-11شارع الدلى الدور الخامس شمة37الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79573خمٌس مرزوق سلٌمان سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  673

 احمد بن طوسون من كورنٌش النٌل وراق الحضر الوراقشارع 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79595عنتر ابراهٌم صدٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  674

 ح الجنٌدى من البحر االعظم  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79549رامى رفٌك جرجس انطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  675

 مارس المرٌوطٌة فٌصل 26عمارات  1الـتؤشٌر:   ، 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 23191322وفً تارٌخ  38933سمر عادل السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  676

 الهرم  -و حدائك االهرام  183الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  63726عماد سعد بدوي سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  677

 اقالور-ش الزهور من كورنٌش النٌل وراق الحضر 1الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79594عبد الجواد دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  678

 ش ابو السعود من جمال عبد الناصر  41الـتؤشٌر:   ، 

ل العنوان , تم تعدٌ 23191322وفً تارٌخ  79579مصطفى منصور صالح مصلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  679

  -بشتٌل  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الخدٌوٌة من ش المتربة 

تم تعدٌل العنوان ,  23191322وفً تارٌخ  79563مصطفى رمضان عبد العال علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  683

  -فٌصل  -المطبعه  -ش علً عفت من ش عمرو بن العاص  12وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79569صطفى محمود دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  681

  -ب الدكرور  -ش دمحم خلٌل م النجوم  1الـتؤشٌر:   ، 

الـتؤشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  49433دمحم دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 الدلى-شارع السودان الدور االرضى 37افتتاح فرع بالعنوان/ 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79588دمحم حماده محمود حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  683

 شارع عمر بن الخطاب ارض الحداد امبابه43الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79568الشوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عرفان دمحم دمحم ا -  684

 عمر بن العاص من ش المنشٌة الطوابك فٌصل 3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79585مصطفى جامع احمد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  685

 العمرانٌة  -ش بكرى منازع تمسٌم ش كمال عبد الحافظ ع غ   25شٌر:   ، الـتؤ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  6946دمحم فرج السٌد جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  686

 م الهر-ش طلعت حرب ش خلٌل حافظ سابما نصر الدٌن 13الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79547احمد نجاح ابراهٌم عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  687

 كرداسه-الـتؤشٌر:   ، شارع الماذون من شارع باتا 

ل العنوان , تم تعدٌ 23191322وفً تارٌخ  55313ادهم مدحت حسٌن احمد كراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  688

 بنشاط/ بٌع وتجارة تكٌٌؾ-المعادى -شارع كورنٌش النٌل 42وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  56169ولٌد مؽاوري احمد مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  689

 عمرانٌه-ٌخ من الكوم االخضر شارع الش2الـتؤشٌر:   ، تعٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  23191322وفً تارٌخ  79572دمحم عبد الاله الزناتً اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  693

  -فٌصل  -الطوابك  -ش دمحم الفحام من ش الصفا والمروة  15وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79574،  سبك لٌده برلم     عمرو عبد المنعم اسماعٌل ، تاجر فرد -  691

  -ب الدكرور  -ش جمال عبد الناصر من ترعة عبد العال  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79557على حسنٌن عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  692

 كرداسه-، بنى مجدول شارع الوحده المحلٌه    الـتؤشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79597دمحم سلٌمان عمر سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  693

 فٌصل  -ش فخرى الدالى من ش دكتور الشٌن  42الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23191322وفً تارٌخ  79562جر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌؾ النصر مصطفى عادل عبد المنعم دمحم ، تا -  694

 الهرم -شارع الشهٌد حسن حلمى التعاون  3العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79553احمد عباس ابراهٌم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  695

 بوالق الدكرور - سعد من ش عبدالعزٌز النرش حوض الحرمٌن الـتؤشٌر:   ، ش دمحم

تم تعدٌل العنوان ,  23191322وفً تارٌخ  79566عبد الرحمن دمحم اشرؾ شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  696

  -فٌصل  -ش شرٌؾ متفرع من ش الملن فٌصل  1عمار رلم  29وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79587مصطفى عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد  -  697

 وراق العرب الوراق-الـتؤشٌر:   ، شارع نورالدٌن خلؾ شركة الؽاز 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 23191322وفً تارٌخ  79563رائؾ ادور ولٌم ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  698

 امبابه-م  غ  -شارع االعتماد 22الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  38933سمر عادل السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  699

 الهرم  -و حدائك االهرام  183الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،   23191322وفً تارٌخ  49433    دمحم دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  733

 الدلى-شارع السودان الدور االرضى 37

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  77833بدر حسن حسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  731

 البراجٌل -ٌك البراجٌل شارع حسن محرم طر5الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79596ابراهٌم حسٌن دمحم على بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  732

 الوراق  -ش محطة المٌاه البحرى جزٌرة دمحم  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79589لبٌب عبد المسٌح لبٌب زاخر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  733

  -المهندسٌن  -الدور االول  1شمة - -ش جزٌرة العرب  58الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  53543طه علً عبد المادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  734

 شبرامنت بجوار حسن حسنى ابوالنمرس-الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ش عرب سراب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  44337عماد عبد العزٌز فوزى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  735

 الهرم -أ هضبه االهرام  322بالعنوان / الـتؤشٌر:   ، تم حذؾ الفرع الكائن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79581اٌمن عزابً صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  736

  -فٌصل  -الطالبٌة  -ش عبد الرحٌم كرٌم من ش العمدة  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79548سبك لٌده برلم    شهاب احمد سلٌمان محمود ، تاجر فرد ،   -  737

 الدلى بملن / هانى دمحم ممدوح عبد الوهاب  -ش االنصار  22الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191322وفً تارٌخ  79583رجب على عبدالرحٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  738

 فٌصل-شارع ابوالحسن سالم ناصٌه فتحى الموان المنشٌة  36ر:   ، وصؾ الـتؤشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79583بشوى ماهر نجٌب فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  739

 فٌصل-الـتؤشٌر:   ، شمة بالدور الثانى بعد االرضى فى شارع عفٌفى من شارع احمد ماهر 

تم تعدٌل العنوان ,  23191322وفً تارٌخ  79586مر دمحم عبد الفتاح دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تا -  713

  -الهرم  -البوابة الثالثة  -ص هضبة االهرام  21وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79558محمود دمحم عبدالسٌد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 فٌصل-ش االشمر منشاة البكارى 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191322وفً تارٌخ  79592احمد دمحم عطٌه محمود ابو جرٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  712

 اوسٌم  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش سالمه حامد ابو جرٌده صٌدا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79553لندٌل عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل صالح  -  713

 وراق العرب  -ش دمحم ربٌع خلؾ الناموس  8الـتؤشٌر:   ، 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 23191322وفً تارٌخ  79573سلطان نبٌل ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  714

  -العمرانٌة  -ش مصرؾ الكنٌسة من عثمان محرم  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79559فادى جندى فهمى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  715

 الهرم-المنطمة أ هضبة االهرام  5أ شارع 333الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  6946 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم فرج السٌد جاب هللا -  716

 الهرم-ش طلعت حرب ش خلٌل حافظ سابما نصر الدٌن 13الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79564دمحم شولى عبدالمنصؾ ٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  717

 الهرم-شارع الشربٌنى المطبعه 27تؤشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  44337عماد عبد العزٌز فوزى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  718

 الـتؤشٌر:   ، تم الؽاإه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191322وفً تارٌخ  79577دمحم احمد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  719

  -الهرم  -ل هضبة االهرام  426، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79575جالل احمد دمحم شراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  723

  -الهرم  -سٌتً مول  -ش الهرم  95الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191322وفً تارٌخ  79593عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عاطؾ عبدالمنعم -  721

 ش صابر من طرٌك الصفطاوى البراجٌل اوسٌم1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79554احمد رجب فرج فهمى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  722

 كرداسه-ؤشٌر:   ، شارع السوق المدٌم الـت

تم تعدٌل العنوان ,  23191322وفً تارٌخ  79578ؼرٌب خٌري فرحات عبد المعطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  723

  -منشؤة المناطر  -الجالتمة  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش محطة المٌاه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  33975برلم     سماح فوزي عازر بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  724

 الوراق -ش عبد ابوسعده 13الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79556هشام دمحم عبدالمادر على سبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  725

 كرداسه-الـتؤشٌر:   ، شارع باتا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79567طلعت سعد زكً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  726

  -ب الدكرور  -الـتؤشٌر:   ، ش طه الصاوي طرٌك صفط ترعة عبد العال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79593علً حسٌن علً حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  727

 بوالق الدكرور  -ناهٌا  -ش احمد عفٌفى  86الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79551دمحم عبدالستار سلٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  728

 بوالق الدكرور -ش مطر من ش ناهٌا 22الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79582بدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر جمال ع -  729

 كرداسه-الـتؤشٌر:   ، كومبره خلؾ المعهد الدٌنى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79561اٌمن ماجد زكى دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  733

 عمرانٌه ؼربٌه العمرانٌه-شارع طارق بن زٌاد من مستشفى الصدر 61ٌر:   ، الـتؤش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79576ٌسرى سعد هللا بشاى سعد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  731

 ش فاروق دبوس من ش التل الوراق   57الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191322وفً تارٌخ  79591طارق ملهم دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  732

 العمرانٌة -ش خالد زٌن العابدٌن ش الزهراء ع غ  29الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79611دمحم ماهر دمحم خضٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  733

  -مركز منشاة المناطر  -الـتؤشٌر:   ، ش ارض الباشا وردان 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  79637عاصم طلعت عبد هللا عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  734

  -العمرانٌة  -ش حسٌن سالمة  36وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79598ن عبد النبً فرحات متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌم -  735

 امبابه -ش سعد زؼلول من ش الطنانً  44الـتؤشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 23191323وفً تارٌخ  79632مصطفى دمحم عبد الحى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  736

  -الوراق  -وراق العرب  -ش ابو بكر الصدٌك  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  79633عصام خضر احمد دمحم رصرص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  737

  -الهرم  -المرٌوطٌة  -برج مكة ش الشٌخ  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79619جد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مجدي ابو الم -  738

  -بنً مجدول  -شرق البلد  -الـتؤشٌر:   ، ش احمد ابو سرٌع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79599احمد بدري احمد دمحم فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  739

  -امبابة  -المنٌرة الشرلٌة  -المطار  -ش دمحم سعفان  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79623مالن جمال مالن لولا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  743

  -فٌصل  - ناصٌة الشارع صٌدلٌة هانً محطة حسن دمحم -الطالبٌة البحرٌة  3ش عطور  53الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191323وفً تارٌخ  79636اسالم احمد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  741

  -اوسٌم  -بشتٌل  -المتربة  -، ش البراء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79622احمد اسماعٌل دمحم دمحم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  742

  -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش سعد زؼلول من ش ماجد حماد  16عمار رلم  6الـتؤشٌر:   ، الدور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79614شنودة سامً نسٌم لوندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  743

  -العمرانٌة  -خاتم المرسلٌن  -طة ش الهنٌدي ناصٌة ش شبٌ 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  79613عصام عبد الوهاب عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  744

  -برج الجٌزة االداري  38وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79621مصطفى عصام الدٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  745

  -فٌصل  -ش الشهٌد احمد حمدي  133الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  22253ولٌد عبد الحلٌم زعزوع سنوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  746

  -الهرم -بن الولٌد الوفاء واالمل تمسٌم خالد  -ش حلمً رشدي  77وصؾ الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79638رجب حمد هللا حسن جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  747

  -الهرم  -مدكور  -ناصٌة الوحدة العربٌة  -ش عبد المنعم سالم  7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79631فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد حسانٌن دمحم زٌد ، تاجر -  748

   -الوراق  -وراق الحضر  -ش مراد ابراهٌم من ترعة السواحل  8الـتؤشٌر:   ، 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 23191323وفً تارٌخ  25632محسن عبد هللا شاذلى خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  749

 مدٌنة االمل -ش حسٌن المؽربى من سٌد رخا 3الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79633راضً اسماعٌل دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  753

  -مبابة م ا -مركز منشؤة المناطر  -االخصاص  -الـتؤشٌر:   ، ش ورشة خلٌل النجار 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79639اٌمن رحٌم عبد السمٌع رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  751

  -الوراق  -وراق العرب  -ش عبد السمٌع رحٌم من ش الؽاز امام الؽاز  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79623لم    محسن شحاته مصطفى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  752

  -فٌصل  -سابماً  -ش جمال عبد الناصر من ترعة عبد العال  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  63797احمد مندوه عبد المنعم دمحم بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  753

  -هرم  -اسباتس  -عمارات جاردٌنٌا  13أصبح /  وصؾ الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  79615احمد مصطفى كامل جاد الرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  754

  -امبابة  -المدس الشرٌؾ  -ش احمد ٌونس  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79616لٌده برلم     مجدي عبود امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  755

  -الوراق  -ش عبد المحسن ابو عوؾ من ش النٌل وراق العرب  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79617دمحم احمد مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  756

  -ب الدكرور  -ش حسن عبد اللطٌؾ من ش الملكة  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79634مهند دمحم نور الدٌن خورشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  757

  -العجوزة  -ش النٌل  113الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  77836    اٌه احمد فوزي محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  758

 اوسٌم  -سمٌل   -ش عبد هللا السٌد عباس وشهرته ابو زٌد الجنٌدى  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79624عٌد عبد التواب حسٌن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  759

  -الهرم  -المرٌوطٌة -ش سعٌد الفولً من د / الشٌن  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191323وفً تارٌخ  79613محمود صبري عبد الصمد حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  763

  -مركز منشؤة المناطر  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، وردان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  79612ربٌع خلؾ عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  761

  -الهرم  -ش د / وسام من ش السٌسً  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191324وفً تارٌخ  79625سٌؾ الدٌن شمس الدٌن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  762

 بوالق الدكرور  -ش المعتصم باهلل  15وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  19457عرفه على جمعه عماب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  763

 كرداسة  -ش كرداسة السٌاحى  27الـتؤشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79653براهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا سعد سلطان ا -  764

 الهرم  -ش مصرؾ حمودة من زؼلول  5عمار  1الـتؤشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79656ابانوب صبحى لبٌب مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  765

 الهرم  -ح ش الكنٌسة من ش الجٌش حدائك االهرام  515تؤشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79653جاكلٌن بدٌع فاوى مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  766

 وراق العرب  -ش دسولى من ش النٌل  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23191324وفً تارٌخ  33367ٌده برلم    سالم ترافل ، تاجر فرد ،  سبك ل -  767

  -الحوامدٌة  -افتتاح فرع بالعنوان / عرب النعام 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191324وفً تارٌخ  79658دالٌا صالح رمضان عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  768

 كفر طهرمس  -وابور ش ال 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79661اسامة مجدي عبد السٌد حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  769

  -الـتؤشٌر:   ، ش النحاسٌن منشؤة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79667هانى مهنى امام سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  773

 البراجٌل  -الـتؤشٌر:   ، ش مهنى شرؾ من ش سالم بٌومى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79633دمحم سٌد عبد الحافظ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  771

 الوراق -الـتؤشٌر:   ، مسجد الرحمه من ش المشابه جزٌرة دمحم 

تم تعدٌل العنوان ,  23191324وفً تارٌخ  79643عبد الرحمن عبد العال سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  772

  -ارض اللواء  -ش مسجد الحسن ش المعتمدٌة امام فٌال علً عبد الوهاب  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79635مروان دمحم حسن دمحم ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  773

 الهرم  -ش ابو الفدا  12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191324وفً تارٌخ  79641ٌاسر على شعبان على السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  774

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، لرٌة المصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  36833تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صالح دمحم فرج هللا مبرون ،  -  775

بنشاط محل مالبس برأس مال مائة وخمسون  -الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسً آخر بالعنوان / ش الملن فٌصل بجوار بنن لطر االهلً 

 الؾ بسمة تجارٌة فرجللو للمالبس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79628تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجد حلمى اسكندر ساوٌرس ،  -  776

 الوراق -الـتؤشٌر:   ، ش المهندس من ش جمال حٌا هللا خلؾ الؽاز وراق العرب 

 تم تعدٌل العنوان , 23191324وفً تارٌخ  79632اشرؾ شفٌك جاد الرب كٌرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  777

 ش محمود ربٌع بجوار نمطة الوراق  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79636رٌجان ممدوح الٌشع عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  778

 الـتؤشٌر:   ، ش محمود عامر من ش الفرٌك دمحم فهمى نزلة البطران 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79663ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    لناوى دمحم ابراهٌم سلٌما -  779

 بوالق الدكرور  -ش مصطفى عبده  31الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79634دمحم حسن حنفى عٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  783

 13الهرم سابما حالٌا  -الصفا اسباتس ش ركن  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79654محمود ٌاسٌن عبد الحمٌد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  781

 الدلى  -تماطع وزراة الزراعة  -ش احمد عبد المنعم  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191324وفً تارٌخ  79644بك لٌده برلم    دمحم سامى السٌد على ، تاجر فرد ،  س -  782

 عمرانٌة ؼربٌة  -ش مدٌنة نصر من ش الثالثٌنى  28، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79639ماجد سمٌر مجلع عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  783

 الوراق  -وراق الحضر  -ٌم الـتؤشٌر:   ، ش مراد ابراه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79646هٌكل حسن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  784

 بوالق الدكرور  -ش محمود الجٌندى ناهٌا  13الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324فً تارٌخ و 79627رومانى زكرٌا فإاد معبدا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  785

 الوراق -الـتؤشٌر:   ، ش المهندس من ش جمال حٌا هللا خلؾ الؽاز 

تم تعدٌل العنوان ,  23191324وفً تارٌخ  79649ٌوسؾ سمٌر خلٌفه مصائٌل مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  786

 الوراق  -دمحم  جزٌرة -ش سامى شلبى  23وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79652ولٌم نصرى سعٌد ؼطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  787

 العمرانٌة  -ش اوالد سمعان من الدكتور دمحم فإاد سعٌد  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191324وفً تارٌخ  79665لم    دمحم عبد الهادى دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  788

 المعتمدٌة  -ش عبد السالم طلبه  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،   23191324وفً تارٌخ  33367سالم ترافل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  789

 -الحوامدٌة  -عرب النعام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79657سامح ٌعموب للته جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  793

 م اوسٌم  -بشتٌل  -ش الصحابة من ش المسابن  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191324وفً تارٌخ  79629احمد حامد عبد الباسط عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  791

 المنٌب  -المصبجى  -ش الحاج متولى من كوبرى والى  3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191324وفً تارٌخ  79633اٌه مصطفى عباس مصطفى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  792

 الهرم  -فٌصل االرٌزونا  371وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79643سمٌر عمر على شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  793

 ناهٌا كرداسة  -ش الشحاتٌة  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79662اٌمن علً الصادق علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  794

 فٌصل -شمه بالدور االول  -ش السادات المساحه  22:   ، الـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  23191324وفً تارٌخ  66831ولٌد حماد عبد الرحمن عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  795

التلٌفون المحمول  ش االسرة الدندراوٌة ارض اللواء بوالق الدكرور لٌصبح / بٌع وشراء 6وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح / 

 واكسسواراته 

تم تعدٌل العنوان ,  23191324وفً تارٌخ  66831ولٌد حماد عبد الرحمن عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  796

 ش الدكتور اشرؾ السباعى ارض اللواء العجوزة  12وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح فرع الكائن بالعنوان  / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191324وفً تارٌخ  79626كرى عبد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرمى تادرس ش -  797

 الوراق  -وراق العرب  -ش الراشدى  38وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر: 23191324وفً تارٌخ  79647دمحم على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  798

 الوحات البحرٌة  -، ش الجبانة السنترال الباوٌطى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79125وسٌم مٌالد شاكر جبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  799

شٌد بنشاط / مصنع الـتؤشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان / ش الدٌزرت بكٌنج مرٌوط امام السكة الحدٌد من ش دمحم ر

 خمسة وعشورن االؾ جنٌها الؼٌر 25333مالبس جاهزة ومفروشات وتصدٌر / بسمة تجارٌة هابى استر / براس مال / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79638اسالم احمد سٌد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  833

  -كرداسة  -حً الشارع السٌا 27الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79651مجدى على ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  831

 المنٌب --الـتؤشٌر:   ، ش السماح من ش المدرسة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  36833صالح دمحم فرج هللا مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  832

 -الـتؤشٌر:   ، ش الملن فٌصل بجوار بنن لطر االهلً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79648اشرؾ محمود على عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  833

 امبابة  -م العمال  17منزل رلم  36الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79663مان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسٌن دمحم سلٌ -  834

 ش الفدا الهرم  12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79642اسالم دمحم حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  835

 بوالق الدكرور  -ناهٌا  -ش شحاته الجمل  58الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79631فادى صبرى فهٌم فام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  836

 الوراق  -ش احمد النجار من المومٌة العربٌة  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324فً تارٌخ و 79655ابرام ٌسرى سٌدهم جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  837

 الهرم -هـ حدائك االهرام بوابة خفرع  146الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191324وفً تارٌخ  79637تامر حسام دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  838

 فٌصل -اول فٌصل  -لمساكن ش احمد احمد السٌد ش ٌوسؾ دمحم ٌوسؾ ش ا 3، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  79673احمد فتحً مسعود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  839

  -كرداسة  -الـتؤشٌر:   ، ابو رواش طرٌك بنً مجدول ناهٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324فً تارٌخ و 76338ماٌكل لٌصر بخٌت سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  813

 ش كشن النور مدٌنة السادات  الوراق  29الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191324وفً تارٌخ  79645شرٌفه حامد عبد الفضٌل دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

 منشاة المناطر  -ى وصؾ الـتؤشٌر:   ، ام دٌنار بجوار مسجد النور الدمحم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79687مٌنا رٌاض عٌاد بهجت خزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  812

 الوراق-ش الوحده العربٌه من ش ترعه السواحل وراق 15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  53143   محمود عبد الواحد سٌد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  813

بنشاط/ معرض  -الوراق  -وراق العرب  -ش حسن حربً من ش الجمعٌه الزراعٌه  5الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / 

 مائه الؾ جنٌه 133333براس مال /  -بٌع منتجات الومٌتال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79672د ،  سبك لٌده برلم    مصطفى ربٌع دمحم سالمه ، تاجر فر -  814

 كرداسه -ش مجاهد  19الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79733احمد فتحً سعد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  815

 داسةكر -خلؾ مونجٌنً  -الـتؤشٌر:   ، ابو رواش 

تم تعدٌل العنوان ,  23191327وفً تارٌخ  79686شعبان ابراهٌم عاٌد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  816

 كرداسة -كفر حكٌم  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع الطرٌك العمومً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  44539دمحم عبد الستار سٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  817

  -الوراق  -ش حسن حربً من ش الجمعٌه الزراعٌه وراق العرب  5الـتؤشٌر:   ،  



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  44539دمحم عبد الستار سٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  818

 الوراق -وراق العرب  -بى من ش الجمعٌه الزراعٌه ش حسن حر 8الـتؤشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79693محمود دمحم عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  819

 بوالق الدكرور -ش ابولرٌش همفرس32الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191327وفً تارٌخ  79673محمود دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  823

 كرداسه -كفر حكٌم  -ش مصطفى النحاس  13، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 23191327وفً تارٌخ  79674خالد السٌد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  821

 العمرانٌه -ش العٌد  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  44539دمحم عبد الستار سٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  822

براس مال /  -الوراق  -س حسن حربً من ش الجمعٌه الزراعٌه وراق العرب  5الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / 

 جنٌه و بنشاط / معرض بٌع منتجات الومٌتال 133333

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79678رإؾ راؼب ذكً دواله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  823

 الوراق -ش ترعه السواحل وراق العرب  - 3ش المدنٌه المنوره شمه  38الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23191327وفً تارٌخ  13566رشدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسواق  -  824

 الهرم  -حسن دمحم  -ش الملن فٌصل  337تعدٌل العنوان لٌصبح / 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 23191327وفً تارٌخ  79693وائل احمد السٌد دمحم الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  825

 كرداسة  -الـتؤشٌر:   ، المعتمدٌة ش فتحى تهامى امام البٌت بٌتن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191327وفً تارٌخ  79733دمحم احمد احمد جلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  826

 برطس-، الشارع الرئٌسً بجوار المراطٌن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79671م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر مسلم علً مسل -  827

  -ش العروبه المرٌوطٌه  53الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79734سعد فتحً سعد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  828

 كرداسة-طرٌك المنصورٌة  -الـتؤشٌر:   ، ابو رواش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79694عماد دمحم الجمٌل عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  829

 الطوابك فٌصل -ش الصفا والمروه 27الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327تارٌخ  وفً 79681كسبان ملٌون ولٌم عبدالجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  833

 وراق العرب الوراق-ش فوزى عبدالحمٌد 13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79692مٌنا فاٌز سٌفٌن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  831

 الوراق-دالـتؤشٌر:   ، جزٌرة وراق الحضر بٌن البحرٌن بجوار الشٌخ محمو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79696على السٌد على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  832

 المنٌب مركز  -ش جسر الكونٌسة  3الـتؤشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 23191327وفً تارٌخ  79731ٌحى امام كمال الدٌن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  833

 الوراق-ش عبد ربه المنصور تماطع متولى الشعراوى من ش العروبة وراق العرب 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79679اسالم دمحم عزمً دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  834

 امبابه -المنٌره  - طرٌك بشتٌل -ش الصداله  37الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191327وفً تارٌخ  79675اٌمان مخلوؾ خلؾ هللا مخلوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  835

 م.المناطر-المنصورٌه  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش حوض شرق الطرٌك 

تم تعدٌل العنوان ,  23191327ً تارٌخ وف 79697مصطفى محمود ٌونس منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  836

 اوسٌم-بشتٌل -شارع دمحم سٌد حوض الرمل 5وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79691مروه مصطفى احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  837

 العمرانٌه-ش االدخار من مستشفى الصدر32الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191327وفً تارٌخ  79699امٌره عبد الرحمن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  838

 الهرم -ش ضٌاء محطه حسن دمحم   25وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

ٌل العنوان , تم تعد 23191327وفً تارٌخ  79677كرم عبد اللطٌؾ احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  839

 العجوزه -ارض الواء  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش ابو صبحً من الطرٌك االبٌض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79683هانى سامى زاكى حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  843

 الوراق -ش زهران  13ش زمزم وراق العرب سابما  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79698جدى دمحم حسٌن رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  841

 امبابه -ش الطٌار فكرى زاهر مدٌنة التحرٌر131الـتؤشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 23191327وفً تارٌخ  79676امٌنه حاتم حلمً دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  842

 اوسٌم -ش طابونه سلٌم من ش السوق المدٌم  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79683انجً ٌوسؾ سٌدهم مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  843

 الهرم -ل حدائك االهرام  199الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79695فرد ،  سبك لٌده برلم     ابراهٌم خمٌس ابراهٌم دمحم ، تاجر -  844

 -الحرانٌه  -الـتؤشٌر:   ، ش عٌد ابو حسٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  23191327وفً تارٌخ  79688لٌلى عبدالظاهر سٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  845

 ٌاد من ش الصدر العمرانٌه ش طارق بن ز7وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191327وفً تارٌخ  79684اسالم فرحات سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  846

 مساكن كفرطهرمس بجوار االسعاؾ من ش العشرٌن فٌصل24الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23191327وفً تارٌخ  79682لٌده برلم     حسام رضا عبد الرحمن علٌوه العاصً ، تاجر فرد ،  سبك -  847

 فٌصل -كفرطهرمس  -شارع ابو عوٌس من شارع الجمهورٌة  1العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79735احمد وجٌه احمد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  848

 المعتمدٌة-ش الحاج ابراهٌم شاهٌن من جمال عبدالناصر  3الـتؤشٌر:   ، المعتمدٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  23191328وفً تارٌخ  79727احمد عبد الناصر حفنً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  849

 م اوسٌم -سمٌل  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع ترعة السواحل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79753رشاد دمحم الحسنً رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  853

 الكوم االحمر -الـتؤشٌر:   ، الطرٌك العمومً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79723 احمد عبد الصمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  851

 بوالق الدكرور -ش عباس على عٌسى ترعه زنٌن 1الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

عدٌل العنوان , تم ت 23191328وفً تارٌخ  79719تامر عبدالعزٌز نصر دمحم الحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  852

 الهرم-ش الملكة فرٌده نزلة السمان 7وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191328وفً تارٌخ  79737احمد سعد للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  853

 م منشاة المناطر -منشاة المناطر خلؾ المطافى -وصؾ الـتؤشٌر:   ، المولؾ الجدٌد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  62457حنان صبحً احمد عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  854

أ كورنٌش النٌل رمله بوالق /  4 -دى الدور الثالث اركدٌا مول  22دى و  23الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان / وحده 

 خمسة االؾ جنٌها 5333س مال / بنشاط تجارة مالبس جاهزة برا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79743دمحم سمٌر احمد عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  855

 فٌصل-عمارات سعودى الملٌن فٌصل 166الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328فً تارٌخ و 79752مصطفى ابراهٌم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  856

 مركز الجٌزة-ش الحارونى ابوالنمرس 11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79712احمد دمحم عبدالرحٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  857

 ش اسالم خلؾ مساكن كفرطهرمس فٌصل4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  61229جاج شحاتة حجاج رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ح -  858

 الهرم  - 25الدور االول بعد االرضى محل رلم  -ش الهرم كاٌرو مول  269الـتؤشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328رٌخ وفً تا 79748اٌمن عز كامل واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  859

 الوراق-وراق العرب 8متفرع من ش 6الـتؤشٌر:   ، شارع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191328وفً تارٌخ  79362حسام حسن سٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  863

 ش االشتراكٌه العمرانٌه الؽربٌة1، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23191328وفً تارٌخ  79718مطعم مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  861

 بوالق الدكرور -اكتوبر 6-ش ورشه البالط1

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 23191328وفً تارٌخ  79728دمحم حسن دمحم دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  862

 العمرانٌه-عمرانٌه شرلٌه -شارع هٌثم فتحى من ش دمحم عبدالبنى من ش السالم 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79736ولٌد طارق بٌومى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  863

 ش االمام على من ش دمحم مبرون بشتٌل اوسٌم9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79717سعٌد ابوزٌد على ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  864

 بوالق الدكرور -ش سالم عوده ابولتاده 19الـتؤشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 23191328وفً تارٌخ  79713مبارن سلمان حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  865

 صفط اللبن بوالق الدكرور -ش دمحم حمزة متفرع من المصرؾ 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191328وفً تارٌخ  79362حسام حسن سٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  866

 ش االشتراكٌه العمرانٌه الؽربٌة1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  73399مود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حفنً ذكً مح -  867

 ش التعاون الهرم  33الـتؤشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79729طه حسٌن عازر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  868

 زر المناشى البلد مركز منشاة المناطر الـتؤشٌر:   ، ش الحاج حسٌن عا



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79724هانى صبحى نجٌب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  869

 الوراق-ش محروس شاهٌن المومٌة العربٌه وراق العرب 11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79722ده برلم    رامز حسن دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  873

 بوالق الدكرور -ش على بن ابى طالب ش ترعه المجنونه 12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79735رضا عبدالمنعم رمضان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  871

 رٌك الرهاوى بجوار مسجد الحمد م منشاه المناطر الـتؤشٌر:   ، جزاٌه ط

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79742سعد عبدهللا عبدالرحمن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  872

 العجوزة-ش الحسنى مٌدان لبنان 22الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191328وفً تارٌخ  79746ده برلم    مٌالد شكري فرٌج حنا معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  873

 الوراق -وراق الحضر  -شارع سعد زؼلول من ترعة السواحل  33وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79739احمد جمال محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  874

 رٌه مركز منشؤة المناطر الـتؤشٌر:   ، المنصو

تم تعدٌل العنوان ,  23191328وفً تارٌخ  72856ممدوح فضل عبدالعال عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  875

 الدور الثانى 3ش سلٌمان نصر الدٌن الهرم شمة 12وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  23191328وفً تارٌخ  79716ر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد منصور حسانٌن منصور ، تاج -  876

 ناهٌا بوالق الدكرور -شارع انور عدوى 23وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79723عبدهللا ؼرٌب حنفى ابو اللٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  877

 ش المنطرة من ش المسبن وراق الحضر الوراق19الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  23191328وفً تارٌخ  79738ادهم ٌحٌى سعٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  878

 بوالق الدكرور -ش على خلٌل ناهٌا48الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79733اسماعٌل فاروق رضا صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  879

 ش التحرٌر بوالق الدكرور -الـتؤشٌر:   ، ش الجامع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79738د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شهاب الدٌن دمحم على احم -  883

 الـتؤشٌر:   ، منشؤة المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79721صٌدلٌه ٌاسر على ثابت فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  881

 كرداسه-المدرسه صفط اللبن ش نعٌم العربى من ش 27الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79741مٌنا فاروق فإاد ذكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  882

 امبابه-ش نادى جكٌم ش االمام الؽزالى المنٌره الؽربٌه 22الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191328وفً تارٌخ  79745لٌده برلم     عادل محمود دمحم نعمة هللا جعفر ، تاجر فرد ،  سبك -  883

 بوالق الدكرور -شارع النملً من شارع النادي الرٌاضً  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191328وفً تارٌخ  79751عادل عبدالحى احمد محمود هاللً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  884

 بوالق الدكرور -ش حسن عطٌه راشد من ترعه المجنونه  4،   وصؾ الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23191328وفً تارٌخ  79737دمحم احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  885

 الهرم-ش اوالد عوؾ محطة حسن دمحم5



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79714ٌده برلم    شعبان سعودى على سعودى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  886

 اوسٌم-بشتٌل م اوسٌم -ٌناٌر من ش حنفى ؼنٌم من ش المومٌة العربٌه25شارع 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79734دمحم عطٌه جبرٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  887

 ؤشٌر:   ، منشؤة رضوان اول البلد امام مسجد تاكى مركز منشؤة المناطر الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79739دمحم عبدالرحٌم سالمه الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  888

 بوالق الدكرور -ش فاروق حرب ناهٌا 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  1763مان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر سلٌمان انور سلٌ -  889

 ط حدائك االهرام البوابه االولى 7الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79744رجاء حسٌن دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  893

 بوالق الدكرور-شارع النصر من ترعه زنٌن 2ـتؤشٌر:   ، ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  69853عماد دمحم سالم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  891

 الوراق -شارع مسجد احباب ٌمن خلؾ المجزر االلى 3الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79733السٌد دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سعٌد -  892

 كرداسة -الـتؤشٌر:   ، شارع الرشاح بجوار ممهى شروق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79715خالد دمحم امٌن البكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  893

 فٌصل-شارع دمحم عفٌفى 21لـتؤشٌر:   ، ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79725مدحت صابر نصٌرعوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  894

 الوراق-الـتؤشٌر:   ، ش التل بجوار مدرسة نور المعارؾ وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79747ده برلم    مبرون السٌد دمحم الدعوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  895

 العمرانٌه-الـتؤشٌر:   ، شارع الشهٌد زكرٌا من العمده المدٌم ترسا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79713دمحم توفٌك كمال توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  896

 كرداسه-سجد الحمزة بن عبدالمطلب الـتؤشٌر:   ، بنى مجدول م

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79731احمد رمضان جاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  897

 الدلى-شارع عدى الموسٌمار على اسماعٌل حالٌا 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79753لم    دمحم لبٌب دمحم حسانٌن هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  898

 وراق العرب الوراق-شارع كفر الهنادوه 24الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79732محمود فتحى لطفى داؼر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  899

 لدكرور بوالق ا-ش التحرٌر -الـتؤشٌر:   ، ش الطوٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191328وفً تارٌخ  79743دمحم كامل سٌد كامل ابوباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  933

 العجوزة-أ ش المحروسه 64الـتؤشٌر:   ، 

وان , وصؾ الـتؤشٌر:   تم تعدٌل العن 23191328وفً تارٌخ  79736دمحم احمد دمحم خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  931

 الوراق-ش معهد االبحاث وراق الحضر 14، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79785حازم ٌحٌى مندوه عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  932

 الوراق  -الـتؤشٌر:   ، طناش ش كورنٌش النٌل ش مسجد لباء 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191329وفً تارٌخ  79777ة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رشا على عبد الحمٌد ابو ؼالٌ -  933

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، ابو ؼالب مسجد بر الوالدٌن مركز منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79759رشا دمحم زكى عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  934

 فٌصل-الصفا والمروه -ٌر:   ، ش دمحم زكى الـتؤش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79775رومانى ناجى عرٌان جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  935

 ش اسماعٌل محمود ش السوق المطار المنٌرة الؽربٌة امبابة  29الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79778نشات عطٌه ابوالٌمٌن حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  936

 االمام الؽزالى م غ امبابه-شارع سٌد مصطفى 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191329وفً تارٌخ  79773مختار زٌن العابدٌن دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  937

 المهندسٌن-وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش جزٌرة العرب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  28179مٌالد سعٌد شحات عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  938

 الوراق -ش االمام علً من  المومٌه العربٌه   23الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79781دمحم دمحم عبد السمٌع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  939

 اوسٌم  -الـتؤشٌر:   ، ش على سالمه من ش الحرٌة بشتٌل 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  23191329وفً تارٌخ  79779عماد محمود دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  913

 الوراق -ش د/ ابراهٌم عبد من ش المومٌه العربٌه وراق العرب 6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191329وفً تارٌخ  79762دمحم احمد عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  911

 الوراق-ش رشدى وراق العرب 4، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79758تركى طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد رمضان -  912

 الـتؤشٌر:   ، شارع سعد زؼلول م اوسٌم اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  23191329وفً تارٌخ  45941ابراهٌم حسن ابراهٌم ابو عمٌرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  913

  -كرداسه  -ؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / ش مسجد سٌؾ طرٌك المنصورٌه وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191329وفً تارٌخ  79783عماد عادل دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  914

 طالبٌة فٌصل  -كفر طهرمس  -ش الشٌمى متفرع من ش منٌر سعد  2، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79763ٌسه حسن عبدربه سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نف -  915

 الهرم-ش مدكور 23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79768اٌهاب رومانى بحر شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  916

 الوراق-رع كورنٌش النٌل بجوار بنزٌنه توتال وراق الحضر شا2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79786ٌاسر هرمل حكٌم بمطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  917

 وراق العرب  -الـتؤشٌر:   ، ش المدٌنة المنورة 

تم تعدٌل العنوان ,  23191329وفً تارٌخ  79763لٌده برلم     الحسٌن حسن حسٌن عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك -  918

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، صفط اللبن ش ال عثمان من ش الصاوى بوالق الدكرور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79793احمد دمحم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  919

 فه التجارٌه من ش مراد أ ش الؽر3الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79755عصام عٌد ٌسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  923

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -ش ابراهٌم المهدي  45الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329 وفً تارٌخ 79767عمرو هاشم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  921

 ارض الجمعٌه امبابه-شارع طارق بن زٌاد من عمر الخطاب18الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  42823هانى دمحم رجب عاٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  922

 الربعٌن الجالتمهالـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / خلؾ مسجد سٌدي ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79784ابتسام عصام ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  923

 الـتؤشٌر:   ، ش نور الدٌن من ش ترعة السواحل خلؾ ؼاز مصر الوراق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191329ً تارٌخ وف 79788دمحم سامى سٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  924

 اوسٌم  -البراجٌل  -عزبة الخطٌب  -، ش دمحم سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  59444وائل رشدى ابو الؽٌط برسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  925

مدٌنه  B116-Iماهره الجدٌده منطمه الخدمات الشمالٌه الشرلٌه سوق االداد الوحده الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / ال

 جنٌه 23333براس مال/  -الرحاب بنشاط/ ادوات منزلٌه ولعب اطفال و اكسسوار حرٌمً 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 23191329وفً تارٌخ  79757احمد رضا احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  926

 شارع الهرم نصرالدٌن الهرم 448الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191329وفً تارٌخ  79774دمحم سعودى عبدالمجٌد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  927

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، بشتٌل شارع سٌد المزاز 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79789لم    هدى حماد ثابت مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  928

 ش محمود حمدى عامر من ش الجٌش وراق شمة بالدور  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79776ٌاسر عاطؾ شافعً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  929

 -ام صٌدلٌه ماهر الـتؤشٌر:   ، بهرمس م. المناطر ام

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79783مصطفى هاشم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  933

 طناش  -الـتؤشٌر:   ، ش ٌاسر كمال من ش كمال احمد بجوار مدرسة االورمان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79772سمٌر سعد خضرى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  931

 ش المعسكر ابورواش كرداسه1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191329وفً تارٌخ  79765حسنى عبدالمجٌد زؼلول عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  932

 الهرم-وصؾ الـتؤشٌر:   ، نزله السمان امام بوابه الصوت والضوء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش  23191329وفً تارٌخ  79791دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  933

 بوالق الدكرور -اكتوبر  6حمدي احمد من ش عبد الحمٌد السٌد من ش جمال عبد الناصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329فً تارٌخ و 79761صباح سعد صالح مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  934

 امبابة-البصراوى -ش دمحم حافظ 36الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79787احمد حافظ عبد اللطٌؾ حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  935

 اوسٌم  -بشتٌل  -ش دمحم الجندى من ش المترٌه  2الـتؤشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 23191329وفً تارٌخ  79766شعبان هاشم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  936

 طارق بن زٌاد من عمر بن الخطاب ارضة الجمعٌه امبابه18الـتؤشٌر:   ، 



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79764احمد حسن دمحم عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  937

 ش مكه الوراق 19الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79756مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خلؾ هللا كامل اح -  938

 ش الصفا والمروة الطوابك فٌصل3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79773احمد حامد دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  939

 انه طرٌك مصر اسكندرٌة الصحراوى كرداسة الـتؤشٌر:   ، ش مدخل جر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191329وفً تارٌخ  79754اٌمن فاروق رجب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  943

 منٌل شٌحه -ش طراد النٌل  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333تارٌخ وفً  79819مصطفى جمال صدٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  941

 فٌصل -شارع الشهٌد عبد المنعم رٌاض من شارع فٌصل الرئٌسً  43الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  79817زٌنب نشؤت فهمً سراج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  942

 م اوسٌم -ٌة الزٌد -وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع المحطة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23191333وفً تارٌخ  79793سٌد هاشم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  943

 ش السودان العجوزه 312

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79795شنوده لوٌس حبٌب كٌرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  944

 امبابة  -م غ   -ش االلصر  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191333وفً تارٌخ  79796دمحم عبد الاله دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  945

 فٌصل  -ش ابو السعود من ش د الشٌن الكوم االخضر  23، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79827سبك لٌده برلم      احمد خالد سعد مبرون ، تاجر فرد ، -  946

 مركز كرداسة  -الـتؤشٌر:   ، ابو رواش بجوار المحور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79812رضا عبد الموى سعٌد مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  947

  م اوسٌم الـتؤشٌر:   ، برطس ش عطاهللا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79837نٌرفان صفوت عزت دوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  948

 العمرانٌة  -الـتؤشٌر:   ، ش السالم من عباد الرحمن 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 23191333وفً تارٌخ  79825سمٌره محمود خلٌل الشوٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  949

 الوراق  -ش السٌسى من ش التل وراق العرب  44الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79835عٌد سٌد رمضان شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  953

 وراق العرب الوراق  -عزبة الخالٌفة  -ش سلمى مكاوى 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191333وفً تارٌخ  79826دمحم سعٌد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  951

 اوسٌم  -، الطرٌك العمومى الكوم االحمر 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 23191333وفً تارٌخ  79834عماد عبد الحمٌد احمد راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  952

 -م. منشاه المناطر  -الـتؤشٌر:   ، المنصورٌه بجوار مسجد ابو سالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79829ناصر جمال سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  953

 الوراق -جزٌره وراق الحضر  -ش السكه الكبٌره  41الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 130 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  79797محمود على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شٌماء شرٌؾ  -  954

 خلؾ حمٌات امبابة  -مدٌنة التحرٌر  31ش  33وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79813عمرو دمحم طه حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  955

 العمرانٌة -الكونٌسة  -من شارع امتداد عثمان محرم  -ـتؤشٌر:   ، شارع بكر كمال السٌد ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79821ولٌد صالح دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  956

 م امبابة -م المناطر  -الـتؤشٌر:   ، وردان طرٌك كفر ابو حدٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  79815هانً سعٌد عبد الفتاح عبد الؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  957

 منشؤة المناطر  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، االخصاص بجوار المسجد الكبٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79833دمحم دمحم محمود احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  958

 م.اوسٌم  -الـتؤشٌر:   ، طرٌك برطس العمومً 

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  79816دمحم عبد الحفٌظ عبد العلٌم عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  959

 ٌمم اوس -الزٌدٌة  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع طه طلبه من شارع الجمهورٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  23191333وفً تارٌخ  79818مٌنا للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  963

 فٌصل -الطوابك  -شارع المنشٌة  36

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 23191333وفً تارٌخ  79813صباح دمحم ابو الدهب سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  961

 العمرانٌه -الـتؤشٌر:   ، ش اوالد عبد الرازق من ش صالح عبد الحمٌد من العروبه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79811احمد كردي علً عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  962

 الهرم -برج الٌاسمٌن  -شارع الملن فٌصل  31الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79833فتحى علً شرلاوى علً ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  963

 امبابة  -ترعة السواحل  -ش الحرٌة  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79838سارة على السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  964

 بوالق الدكرور  -الـتؤشٌر:   ، ش ابو النجا من ش سٌدى حسن صفط اللبن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79828وائل عبد السمٌع السٌد مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  965

 كرداسة  -ابو رواش  -الـتؤشٌر:   ، المعهد االزهرى وسط البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79824عمر حامد احمد حامد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  966

 الهرم  -بالمنطمة هـ حدائك االهرام  52الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79831شرٌؾ رجب عبد الكرٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  967

 ش مسجد االخالص عمرانٌة ؼربٌة  32الـتؤشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 23191333وفً تارٌخ  79832حنان دمحم محمود سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  968

 الـتؤشٌر:   ، ش مسجد تلٌمه اوسٌم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79839علً توفٌك سٌد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  969

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -ش كمال شحاته  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  79822ٌده برلم    عبد العزٌز محمود عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  973

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -شارع فاروق حرب  35وصؾ الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  79823الهام زامل عبد الرحٌم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  971

 فٌصل -الطوابك  -شارع حمد ٌاسٌن  - ح دمحم حسن 2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191333وفً تارٌخ  79794السٌد احمد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  972

 امبابة  -الجامع المنٌرة الشرلٌة  -ش الجهاد  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79836ه برلم    صبرى فتح هللا سالم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  973

 اوسٌم  -ش الحاج مراد االبعدٌة  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  79798سراج فتحى سراج الدٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  974

 الدلى  -االرضى الدور  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش جمعٌة النسر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  79792اٌمان سٌد محرم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  975

 الدلً -ش عبد الرحمن الرافعً  8الـتؤشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 23191331وفً تارٌخ  79841احمد عمار احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  976

 عمرانٌة  -ش مسجد الرحمن مستشفى الصدر  7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79868ٌوسؾ امام احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  977

 فٌصل -ش مسجد الوفاء من ش الصفا و المروه الطوابك  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79871محمود كرم عبدالمحسن لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  978

 الوراق-الـتؤشٌر:   ، ش مر عبدالعزٌز شحاته بجوار ٌحٌى السمكرى طناش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  71939دمحم سعد عبد الحمٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  979

 بوالق الدكرور -صفط اللبن  -شارع ترعة عبد العال  12الـتؤشٌر:   ، / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79858هانى سمٌر حسن حسن عبد النعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  983

 رماله -ش عادل رشدى نزلة السٌسى  11وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  38247سهره محروس فاٌز حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  981

 الهرم -ش ترسا العمرانٌة الكوم االخضر  64الـتؤشٌر:   ، اصبح / 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 23191331وفً تارٌخ  79859علً جاد الكرٌم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  982

 الهرم -ش فتحً شرابً من ش المجزر االلً اللبٌنً  8الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79845سامً ٌوسؾ سمعان جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  983

 العمرانٌة -ة عمرانٌة ؼربٌ -حارة ابراهٌم رزق من شارع عدوي سلٌم  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79876دمحم عبد الصمد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  984

 فٌصل -محطه حسن دمحم  5الدور  13ش اسامه ابو عمٌره شمه  12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79851عفاؾ رضانً عوض شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  985

 امبابة -شارع تادرس من شارع االلصر  62الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  45484احمد عبد الرازق دمحم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  986

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، حذؾ النشاط الرئٌسً االخر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  28433محمود ربٌع خلؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  987

 الهرم -ابراج هولٌدي  -شارع ترسا  132الـتؤشٌر:   ، اصبح / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 23191331وفً تارٌخ  64513نهله محمود السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  988

 العمرانٌه - 125شمة 12ابراج الصفا والمروة الدور  3الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79847ابانوب عادل سمٌر عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  989

 عمرانٌة ؼربٌة  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش حسن سالم ش عثمان محرم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79837جمال عبد السالم مجلً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  993

 امبابة -سوق المنٌرة الرئٌسً  82الـتؤشٌر:   ، باكٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331تارٌخ وفً  79874اسامه شعبان احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  991

 بوالق الدكرور -ش التحرٌر عزبه ابو اللٌل  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79842عالء محمود حسب عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  992

  فٌصل -ش ابراهٌم معتوق من ش ابو زٌد بدر  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79855نبٌله دمحم رضوان عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  993

 فٌصل-بالدور الخامس  23شارع الملن فٌصل الرئٌسً شمة رلم22الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79856امانى رجب عباس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  994

 الوراق-وراق الحضر -شارع لبنان 17الـتؤشٌر:   ، 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 23191331وفً تارٌخ  79862احمد فتحى منصور سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  995

 الوراق  -الـتؤشٌر:   ، ش االسماعلٌة متفرع من ش عبد المنعم رٌاض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79834اشرؾ فوزي عازر بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  996

 الوراق -وراق الحضر  -شارع الظاهر بٌبرس  43الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79866سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم دمحم ال -  997

 اوسٌم -الـتؤشٌر:   ، برطس بجوار جامع احمد جاد محسن برطس 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 23191331وفً تارٌخ  71939دمحم سعد عبدالحمٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  998

 بوالق الدكرور -صفط اللبن  -شارع ترعة عبد العال  12الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79863دمحم عبد الحك رمضان صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  999

 الوراق -عرب وراق ال -الـتؤشٌر:   ، شارع مسعد حسن من المومٌة العربٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79832فادٌة سلٌمان حافظ شرٌدح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1333

 منشاة المناطر -الـتؤشٌر:   ، االخصاص ش جنٌنه همام بجوار مولؾ االخصاص

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79864م    كامل عبد الكرٌم عطاهللا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  1331

 المهندسٌن-8شمة 13شارع شهاب الدور 3وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  45484احمد عبد الرازق دمحم عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1332

 منشؤة المناطر -بجوار بنن التنمٌة  -خر الكائن بالعنوان /  ش المطا وصؾ الـتؤشٌر:   ، حذؾ النشاط الرئٌسً اال

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79854ابراهٌم عبد الفتاح ابراهٌم باش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1333

 العجوزة -ارض اللواء  -شارع احمد ماهر تماطع شارع عفٌفً  37وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79853اٌمن عبد الرحمن محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1334

 مركز اوسٌم  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، لرٌة برطس بجوار ش النادى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79839خالد خلٌل عبدالسمٌع احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1335

 طالبٌه الهرم-عثمان محرم -ش زكى نبوى 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  23191331وفً تارٌخ  78434عبد الحلٌم عبد الباسط عبد الحلٌم عبد الباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1336

 من ش المسبن وراق الحضرش اوالد طلبه 9العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان  23191331وفً تارٌخ  79873اسالم دمحم عبد العزٌز السٌد الجوهري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1337

 كرداسه -بجانب فٌال عبد هللا مجرش  -, وصؾ الـتؤشٌر:   ، كومبره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79844رلم    حمزه دمحم حمزه مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  1338

 اوسٌم -م اوسٌم  -البراجٌل  -شارع اوالد حمد  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79833عصام الدٌن فتحً عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1339

 ناهٌا -م كرداسة  -ناهٌا البلد  -ترول وصؾ الـتؤشٌر:   ، محطة مصر للب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79831نبٌل رفعت وردى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1313

 بوالق الدكرور -ش منصور الصنادٌلى لسم بوالق الدكرور 42الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  64766فرد ،  سبك لٌده برلم    عٌسى كرم عطٌه هللا حنا هللا ، تاجر  -  1311

 الوراق تم الؽاءه -جزٌرة دمحم وراق العرب  -ش فٌال مهدى  1وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  64766عٌسى كرم عطٌه هللا حنا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1312

 الوراق  -عزبة الخالٌفة  -ؾ الـتؤشٌر:   ، له رئٌسى بالعنوان / ش سٌدى عبد العزٌز وص

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79838مصطفى حسن فرج دمحم على زمزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1313

 ارض اللواء بوالق الدكرور -شارع الزوات 8وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79836دمحم احمد رزق سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1314

 فٌصل -شارع المرٌوطٌة عمارات بشاٌر السالم  56الـتؤشٌر:   ، 

نوان , تم تعدٌل الع 23191331وفً تارٌخ  79872اسالم صبحى مصطفى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1315

 الوراق-وراق العرب  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش على بن ابى طالب

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79848امال مٌخائٌل عبد المالن برسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1316

 ش دمحم بٌومى من دمحم مرسى اول فٌصل  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79843 الجدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ السٌد عبد هللا -  1317

 -ش المركز المدٌم كومبره  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79863ماٌكل جورج فكري جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1318

 العمرانٌه -ش عمار بن ٌاسر من ش مستشفى الصدر  33وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  63633دمحم محروس مرشدى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1319

 المهندسٌن - 11شارع مٌدان الحجاز شارع جامعه الدول العربٌه دور7الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79843ٌاسر صالح طلبه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1323

 الـتؤشٌر:   ، بنى سالمه بجوار مجرسة بنى سالمه م منشاة المناطر

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 23191331وفً تارٌخ  79861مارٌان شحاته فرٌد كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1321

 امبابة  -ش الشٌخ ش البصراوى المنٌرة الؽربٌة  3الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 134 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79873مصطفى دمحم عبدالفتاح عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1322

 الوراق-حاره عبدهللا راؼب متفرع من ش السدودى الممومٌة العربٌه وراق العرب  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79852ٌده برلم    رٌمون عطٌه نبٌه عجاٌبى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  1323

 المنٌرة الؽربٌة امبابة  -ش دمحم حسن من ش البصراوى  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79875احمد رمضان الشٌمً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1324

 م. امبابه -ش المسمه مركز منشاه المناطر الـتؤشٌر:   ، نكال 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79865مصطفى سعٌد عبد الفتاح ابو حمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1325

 الوراق -ش السٌد عبد العظٌم ابو حمده  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79849سبك لٌده برلم     زكرٌا دمحم زكرٌا سلٌمان ، تاجر فرد ،  -  1326

 الوراق -بجوار مسجد االمٌن  -الـتؤشٌر:   ، جزٌرة وراق الحضر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79846حنان سٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1327

 بوالق الدكرو  -لعابدٌن ش مسجد ا 7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  63633دمحم محروس مرشدى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1328

 المهندسٌن- 11شارع مٌدان الحجاز شارع جامعه الدول العربٌه دور7الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79833ك لٌده برلم    سعٌد عبدالنبى احمد عٌد ، تاجر فرد ،  سب -  1329

 زنٌن بوالق الدكرور -شارع المحبه 6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79869نجالء عثمان رمضان علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1333

 المعتمدٌة -كرداسة  -ع جٌنٌة البحر شارع دمحم رجب من شار 3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191331وفً تارٌخ  79857زكرٌا دمحم معوض عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1331

 ش امتداد ترعه الزمر المصبجى 13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  64766  عٌسى كرم عطٌه هللا حنا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  1332

 وراق العرب تم الؽاءه -جزٌرة دمحم  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح / ش فٌال مهدى 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  64766عٌسى كرم عطٌه هللا حنا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1333

 الوراق  -عزبة الخالٌفة  -ارع سٌدى عبد العزٌز وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح / ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191331وفً تارٌخ  79867دمحم احمد هاشم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1334

 الوراق  -وراق الحضر  -، ش عمر ابن الخطاب 

تم تعدٌل العنوان ,  23191331وفً تارٌخ  79853بك لٌده برلم    عمرو احمد محمود احمد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  س -  1335

 الوراق -جزٌرة دمحم  -شارع الشٌخ علً  29وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191331رٌخ وفً تا 61877عاطؾ صبرى عبدالجلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / تورٌدات عمومٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191331وفً تارٌخ  76164مارٌو فوزى ثابت حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماول نمل ثمٌل ومماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191331وفً تارٌخ  76233اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌنا فوزى شاكر شحاته ، ت -  3

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌد كامٌرات مرالبه ومستلزمات دش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191332وفً تارٌخ  37353دمحم لدرى دمحم عبد الحسٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ؾ / االستٌرادخذ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  49727عمر عبد المرضً صالح عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط / خامات الطباعة ومستلزمات الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , 23191332وفً تارٌخ  49727عمرعبد المرضً صالح عمر فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 وصؾ التؤشٌر:  حذؾ نشاط / خامات الطباعة ومستلزمات الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191332وفً تارٌخ  72354سٌد حسن احمد محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 اصبح / تجهٌز وتعئبة االعشاب والزٌوت الطبٌعٌة ومستلزمات التجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191332وفً تارٌخ  72354سٌد حسن حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 اصبح / تجهٌز وتعئبة االعشاب والزٌوت الطبٌعٌة ومستلزمات التجمٌل

النشاط , وصؾ التؤشٌر:   تم تعدٌل23191332وفً تارٌخ  64339امٌره جمال جاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 اصبح / تصنٌع مالبس جاهزة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  2533الشاذلً شولً مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر:  اصبح / ورشة حداده واشؤت معدنٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  72316دمحم حافظ السمرى الزهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التؤشٌر:  أصبح / مصنع تصنٌع مالبس للؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  56575دمحم سامً فتح الباب فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التؤشٌر:  اضافة / رحالت داخلٌة دون المٌام بؤعمال شركات السٌاحة الى النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191333وفً تارٌخ  47313نوح ابراهٌم نوح محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ مستلزمات الطباعه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191333وفً تارٌخ  71743اسالم دمحم محمود مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 أصبح / بٌع الدلٌك الفاخر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191333وفً تارٌخ  31311، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ربٌع سلٌمان دمحم  -  15

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  56692دمحم حماد عبد الهادي حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 ات عمومٌه على النشاط االصلىالتؤشٌر:  اضافه نشاط/ تورٌد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191333وفً تارٌخ  61732دمحم عبدالستار دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 اصبح / مماوالت عامة

لنشاط , وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل ا23191333وفً تارٌخ  24439طاهر دمحم مرزوق علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 اضافة رحالت داخلٌة إلى النشاط األصلً دون المٌام بؤعمال شركات السٌاحة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  43724منى كمال نصر الدٌن ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 ن و تورٌد ورق تصوٌر و احبار و عرض كمبٌوترالتؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصوٌر مستندات و دعاٌه و اعال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191337وفً تارٌخ  72343دمحم احمد مرسً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 حذؾ نشاط / المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191337وفً تارٌخ  8751دمحم شولى دمحم ابو النصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تركٌب و تورٌد مكونات تكٌٌؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  71141هانً اسماعٌل اسماعٌل فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / التورٌدات )دون الكمبٌوتر(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  63881لنبى دمحم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عبد ا -  23

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / مكتب رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  74632محمود احمد هاشم ابوسبع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تورٌدات عمومٌةالتؤشٌر:  اضافة / 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191338وفً تارٌخ  67462شٌماء احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 أصبح / تورٌد احبار كمبٌوتر

, وصؾ تم تعدٌل النشاط 23191338وفً تارٌخ  34116صبرى عبد الفتاح سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التؤشٌر:  استدران بٌانات النشاط لٌصبح/ مماوالت ومكتب متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191338وفً تارٌخ  41816احمد دمحم حسان بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 اضافة / تورٌد وتركٌب شبكات الحرٌك والمماوالت العامة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191338وفً تارٌخ  65536 حمدي علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  28

 اضافة / متعهد نمل عمال داخل ج . م . ع .

:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر23191338وفً تارٌخ  27334وائل فتحى احمد ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 اضافة / مكتب تؤجٌر سٌارات لحساب الؽٌر على النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  54864ٌوسؾ عبد الحكٌم ٌوسؾ الكاشؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  12388لٌده برلم    عمر رشاد عبد الخالك خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك -  31

 التؤشٌر:  أصبح / مركز خدمة سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191339وفً تارٌخ  79313ولٌد كمال اللٌثى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , 23191339وفً تارٌخ  78446سٌد البدوي سنوسً عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد ال -  33

 وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / مصنع تعبئه و تجفٌؾ التمور

تم تعدٌل النشاط , 23191339وفً تارٌخ  68368ابراهٌم على عبدالسالم عبدالؽنى ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط / بٌع متوسٌكل لصالح الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191339وفً تارٌخ  37378اٌمان خلؾ محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 اضافه نشاط / تورٌد المنظمات و المطهرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 137 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافه 23191339وفً تارٌخ  13548سبك لٌده برلم   زهران للرحالت ، تاجر فرد ،   -  36

 نشاط / متعهد نمل عمال داخل )ج.م.ع(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191339وفً تارٌخ  72433سامٌة حسن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 ل )ج.م.ع(اضافه نشاط / متعهد نمل عمال داخ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  58339احمد السٌد عبد الهادى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / تورٌد لطع ؼٌار سٌارات

النشاط , وصؾ  تم تعدٌل23191313وفً تارٌخ  16911مرفت فإاد مهاود لرٌالص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / سوبر ماركت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  26893محمود مصطفى محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / متعهد نمل عمال داخل )ج.م.ع(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  62457حنان صبحً احمد عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التؤشٌر:  اصبح / اكسسورات حرٌمى ومستحضرات تجمٌل

, وصؾ التؤشٌر:   تم تعدٌل النشاط23191313وفً تارٌخ  63225احمد دمحم فتحً عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 اضافة / مكتب رحالت داخلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191313وفً تارٌخ  39332حمدى حسن على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 اضافة / تورٌد وتوزٌع المواد الؽذائٌة واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة والمعلبة إلى النشاط األصلً .

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  25435اشرؾ دمحم ابراهٌم محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التؤشٌر:  حذؾ للؽٌر من النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  74478ابراهٌم مصطفى دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 اضافة نشاط / خدمات النمل والشحن لبضائعالتؤشٌر:  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191313وفً تارٌخ  16935ٌسري مرٌد سعٌد شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 أصبح / التصدٌر فمط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  33854عماد  لالستٌراد و التصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التؤشٌر:  أصبح / مصنع تصنٌع و تطرٌز مالبس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  33854أصبح / عماد اٌلٌا حبٌب مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التؤشٌر:  أصبح / مصنع تصنٌع و تطرٌز مالبس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191313وفً تارٌخ  61281د ،  سبك لٌده برلم   اٌمان عثمان سالم عثمان ، تاجر فر -  49

 حذؾ نشاط / المماوالت العامة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  72273احمد كمال الدٌن دمحم جاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 مواد ؼذائٌة التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تعبئة وتورٌد

تم تعدٌل 23191313وفً تارٌخ  73697عرفة للتورٌدات العمومٌة والمماوالت العامة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  حذؾ نشاط / المماوالت العامة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191313خ وفً تارٌ 67999دمحم السٌد عبدالحمٌد عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التؤشٌر:  اصبح / دش وطحن الحبوب والؽالل وصناعة االعالؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 138 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  46785عبد هللا عبد الرحٌم محمود زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / خدمات شحن

تم تعدٌل النشاط , 23191314وفً تارٌخ  32677بد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وفاء زؼلول مصطفى ع -  54

 وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191314وفً تارٌخ  7132بدرى منٌر خلٌل بارح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 ٌع لحوم و فراخ مجمدهتعدٌل النشاط لٌصبح / ب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  43892فكرى عزت محمود دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ لطع ؼٌار دراجات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  72147خلٌل ابراهٌم صادق بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح  /بالي استشن )فٌما عدا االنترنت(

تم تعدٌل النشاط , 23191314وفً تارٌخ  31741زٌنب عبد الحمٌد مصطفى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط / تورٌدات عمومٌه دون الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191315وفً تارٌخ  33236فتحً حسٌن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 اصبح / تجارة وتوزٌع المالبس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  32562احمد سعٌد الدسولى زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 نشاط لٌصبح/ تؤجٌر مطاعم ومزاداتالتؤشٌر:  تعدٌل ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191315وفً تارٌخ  52675رأفت بدوي دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة لطع ؼٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  65933دمحم عبدهللا درباله عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191315وفً تارٌخ  65764دمحم احمد عبد المنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 حذؾ نشاط / مشروبات وكافٌترٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  74147ٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الناصر محمود دمحم -  64

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح /تمدٌم خدمات النظافه وتورٌد الوجبات الجاهزة والمواد الؽذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191316وفً تارٌخ  34336دمحم حنفى دمحم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 أصبح / تورٌد وبٌع اجهزة كهربائٌة وادوات منزلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  78831عمرو صالح عبد الحمٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التؤشٌر:  أصبح / أدوات كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , 23191316وفً تارٌخ  18333ن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابو العال عبد الرحم -  67

 وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ ورشة ستائر ومفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191316وفً تارٌخ  55253بالل عبد الظاهر خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 ه نشاط/مكتب رحالت داخلٌه دون المٌام باعمال شركات السٌاحةاضاف

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  17471عاطؾ ابراهٌم الصاوي ابو سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التؤشٌر:  حذؾ االستٌراد .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 139 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  22226على عبد الفتاح سٌد جاد المولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / مكتب متعهد نمل عمال داخل ج . م . ع .

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191316وفً تارٌخ  34336دمحم حنفى دمحم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 أصبح / تورٌد وبٌع اجهزة كهربائٌة وادوات منزلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191316وفً تارٌخ  34336دمحم حنفى دمحم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 أصبح / تورٌد وبٌع اجهزة كهربائٌة وادوات منزلٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191317وفً تارٌخ  62932هالل ؼطاس سفٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌونان  -  73

 اضافه نشاط / مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  76771صالح الدٌن دمحم هاشم دمحم الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 ه نشاط/ تشطٌباتالتؤشٌر:  اضاف

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191317وفً تارٌخ  74774دمحم رٌاض حسن هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 اصبح / تسمٌن وتجارة المواشى الحالبى

ل النشاط , وصؾ تم تعد23191317ٌوفً تارٌخ  57347احمد دمحم حنفً عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ االستثمار العمارى والمماوالت والتورٌدات )فٌما عدا الكمبٌوتر (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191319وفً تارٌخ  53631محمود عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 19و  6من المجموعة  36الفمرة التؤشٌر:  استٌراد وتصدٌر فٌما عدا 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191319وفً تارٌخ  53595مصطفى محمود عالم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التؤشٌر:  مماوالت

وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط , 23191323وفً تارٌخ  22285احمد جمال عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 اضافه نشاط / مكت متعهد نمل عمال داخل )ج.م.ع(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  26671مصطفى دمحم دمحم احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد و بٌع لطع ؼٌار السٌارات المستعمله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  34319ٌوسؾ دمحم جمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بهاء الدٌن -  81

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح /تصنٌع مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر

لتؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ ا23191323وفً تارٌخ  43743حسن لبٌع الومٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 اضافه نشاط / اكسسوار الومٌتال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191323وفً تارٌخ  75977اسماء محسن السٌد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 اضافه نشاط / رحالت داخلٌه دون المٌام باعمال شركات السٌاحه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191323وفً تارٌخ  63846ٌده برلم   عمر سمٌر انس المهدي ، تاجر فرد ،  سبك ل -  84

 (19و المجموعه  6من المجموعه  36اضافه نشاط / االستٌراد و تورٌدات و مماوالت دون الكمبٌوتر )فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  74147عبد الناصر محمود دمحمٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التؤشٌر:  اصبح النشاط /تمدٌم خدمات النظافه واعداد و تورٌد وتمدٌم  الوجبات الجاهزة والمواد الؽذائٌة و الكاترٌنج

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  61591احمد سعٌد السٌد الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 تعدٌل النشاط لٌصبح / مماوالت عمومٌه و تورٌدات عمومٌه دون الكمبٌوترالتؤشٌر:  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 140 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191321وفً تارٌخ  78835طارق دمحم احمد ابو داؼر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 اضافه نشاط/ االسمده والمبٌدات على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191321وفً تارٌخ  46125دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامى شعبان ابراهٌم  -  88

 اضافه نشاط/تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191321وفً تارٌخ  25789مدحت عبد الحفٌظ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 دا الكمبٌوتر(اضافه نشاط/ تورٌدات عمومٌة ) فٌما ع

تم تعدٌل النشاط , 23191321وفً تارٌخ  25789اصبح / مدحت عبد الحفٌظ محفوظ احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط/ تورٌدات عمومٌة ) فٌما عدا الكمبٌوتر(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191321رٌخ وفً تا 53534سامح فتحً وهٌب متى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 اصبح / ورشة مالبس جاهزة ) دون الزى العسكرى (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  423هالل مختار احمد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التؤشٌر:  اضافه نشاط/ متعهد نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191322وفً تارٌخ  62831مود دمحم روٌعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   علً مح -  93

 اضافه نشاط/ تورٌد بذور الخضروات الزراعٌه على النشاط االصلى

, وصؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط 23191322وفً تارٌخ  75749حامد مرسى حامد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌدات عمومٌة فٌما عدا الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191322وفً تارٌخ  56169ولٌد مؽاوري احمد مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 تعدٌل النشاط لٌصبح/ تجارة وتوزٌع توكٌالت تجارٌه وتورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  45739سر دمحم عبد الرحٌم ابو المعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌا -  96

 التؤشٌر:  اضافه نشاط /نمل بضائع ورحالت داخلٌه دون السٌاحٌة

عدٌل النشاط , وصؾ تم ت23191322وفً تارٌخ  44337عماد عبد العزٌز فوزى عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التؤشٌر:  تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  63797احمد مندوه عبد المنعم دمحم بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التؤشٌر:  أصبح / مماوالت عمومٌة وتورٌدات ومكتب الدارة المحاجر وتورٌد مواد بناء لدى الؽٌر وتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191323وفً تارٌخ  38933سمر عادل السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 حذؾ نشاط / التسوٌك والدعاٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191323وفً تارٌخ  6477خالد فوزى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 ح / مماوالت عمومٌة ومكتب رحالت دون المٌام باعمال شركات السٌاحةأصب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  67944احمد دمحم ابوسرٌع دمحم ٌحٌى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التؤشٌر:  أصبح / مماوالت عامة وتشطٌبات وترمٌم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191323وفً تارٌخ  36341د ،  سبك لٌده برلم   رشاد دمحم ؼانم دمحم ، تاجر فر -  132

 حذؾ نشاط / تورٌد مستلزمات الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  59359رشا عبد الوهاب على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 زه دون الزى العسكرىالتؤشٌر:  اصبح // تورٌد مالبس جاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , 23191324وفً تارٌخ  66831ولٌد حماد عبد الرحمن عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصؾ التؤشٌر:  أصبح / بٌع وشراء واستبدال التلٌفون المحمول ولطع ؼٌار واكسسوار المحمول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  اضافة / 23191324وفً تارٌخ  33367برلم   سالم ترافل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  135

 رحالت داخلٌة إلى النشاط األصلً .

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191324وفً تارٌخ  53673دمحم سٌد دمحم المؽربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 اضافة / تورٌدات عمومٌة وصٌانة .

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191324وفً تارٌخ  19457عرفه على جمعه عماب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 اصبح /بٌع مالبس جاهزة ) دون الزى العسكرى (

, وصؾ تم تعدٌل النشاط 23191324وفً تارٌخ  73621احمد الحسٌنى ابوالسعود عساكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 التؤشٌر:  أصبح / مكتب تنمٌة وادارة مشروعات فٌما عدا خدمات االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191324وفً تارٌخ  79173احمد خلٌفه عنتر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 اضافة / مماوالت الصرؾ الصحً على النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  25528ٌم ابو مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صبرى السٌد ابراه -  113

 داخلٌة -التؤشٌر:  اضافة نشاط / مكتب رحالت 

تم تعدٌل النشاط , 23191324وفً تارٌخ  33392محمود مصطفى مكاوى حسن مكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 ح / تورٌدات عمومٌة وتورٌد محمولوصؾ التؤشٌر:  اصب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191324وفً تارٌخ  68489مروه دمحم مصطفى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 اصبح / تصنٌع مطابخ وشبابٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  27698شادي سلٌمان عبد هللا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التؤشٌر:  اصبح النشاط /تورٌدات عمومٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  78225احمد نصر الدٌن اسماعٌل سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التؤشٌر:  اضافه نشاط // المماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191327وفً تارٌخ  79383ٌده برلم   تامر احمد فراج حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  115

 تعدٌل النشاط لٌصبح / خدمات نظافه و مكافحه حشرات و الند سكٌب و صٌانه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  29748خالد ابراهٌم عبد الحمٌد شوشة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 حذؾ نشاط / االستٌراد التؤشٌر: 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  73252عالء عبد هللا السٌد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / تورٌدات عامه )فٌما عدا االنترنت و تجاره االدوٌه(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191327وفً تارٌخ  53739   اشرؾ احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  118

 اضافه نشاط / االستٌراد و التصدٌر و تورٌد مواد ؼذائٌه

تم تعدٌل النشاط , 23191327وفً تارٌخ  64548دمحم رضوان عبد المعز عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 / استثمار عماري و مماوالت عامه و استٌراد و تصدٌر و توكٌالت تجارٌهوصؾ التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  2153مصطفى مصطفى ابراهٌم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط / مطعم اسمان
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 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191327وفً تارٌخ  23233ه برلم   حاتم محى دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  121

 تعدٌل النشاط / تورٌدات عامه و دٌكورات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  71112وائل فاروق حسانٌن الخولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

عدا اصدار الصحؾ و المجالتو الكتب الدٌنٌه و المصاحؾ فٌماعدا خدمات االنترنت التؤشٌر:  اضافه نشاط الدعاٌه و االعالن )فٌما 

 بعد الحصول علً التراخٌص الالزمه(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  تعدٌل 23191327وفً تارٌخ  13566اسواق رشدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 لجملهالنشاط لٌصبح / بٌع و لطع ؼٌار سٌارات با

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  53143محمود عبد الواحد سٌد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / التورٌدات العمومٌه

صؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط , و23191328وفً تارٌخ  23467اٌمن احمد علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 خذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191328وفً تارٌخ  79354محسن دمحم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 اصبح / تصنٌع وتعبئة وبٌع وتوزٌع منتجات االلبان ) دون الدعاٌة واالعالن(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  29474ح عمر عبد المجٌد عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سام -  127

 التؤشٌر:  اضافه نشاط/ اصالح وتجدٌد السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  32295صالح ابو سرٌع امام على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط // االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  42813عادل دمحم عبد المنعم دمحم فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 ٌر:  اضافة نشاط / محطات ومٌاة وصرؾ صحى وشبكات ؼاز وولودالتؤش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  71241امل اسماعٌل عبدالحفٌظ علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التؤشٌر:  اضافه نشاط/ تورٌد االثاث المعدنى والخشبى الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  55645ٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدي سٌد احمد س -  131

 التؤشٌر:  اضافه نشاط/ تورٌد منظفات

تم تعدٌل النشاط , 23191328وفً تارٌخ  79613محمود صبري عبد الصمد حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 نمل عمال داخل ج.م.ع وصؾ التؤشٌر:  اضافه نشاط/ متعهد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191328وفً تارٌخ  15329رانٌا صالح صدٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 اضافة / االستشارات والتدرٌب ) فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمة (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79636اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رٌجان ممدوح الٌشع عٌاد ، ت -  134

 التؤشٌر:  اصبح / صناعات ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79636رٌجان ممدوح الٌشع عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التؤشٌر:  اصبح / صناعات ؼذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191329وفً تارٌخ  7926تب جمعة صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامة را -  136

 تعدٌل النشاط لٌصبح / تجاره الخرده و مخلفات المصانع

صؾ تم تعدٌل النشاط , و23191329وفً تارٌخ  76587احمد عاشور عبد التواب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التؤشٌر:  اصبح // تصنٌع مالبس جاهزه دون الزى العسكرى
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تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  1896عبد المنعم فوزى عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تورٌد زلط ورمل ومواد ؼذائٌة ومعداتها

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  45941ٌم ابو عمٌرة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم حسن ابراه -  139

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط  / ورشه المالبس جاهزه دون الزي العسكري

صؾ تم تعدٌل النشاط , و23191329وفً تارٌخ  22394احمد دمحم على عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/االثاث المكتبى والدٌكور

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  74486رضوا صالح ساٌح مهلل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط / بٌع و شراء و صٌانه اكسسوارات المحمول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  64922، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نحمده عبده عبد العظٌم الزٌنً -  142

 التؤشٌر:  اضافه نشاط لٌصبح/تؤجٌر سٌارات على انشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  73333دمحم عباس عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 ه نشاط /  تصنٌع وتعبئة مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌرالتؤشٌر:  اضاف

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  64669دمحم فتحً ابو سرٌع حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التؤشٌر:  تورٌد وتركٌب وصٌانة جمٌع انواع المعدات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  59398سبك لٌده برلم    احمد عبدالمنعم دمحم السٌد البص ، تاجر فرد ،  -  145

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / تصنٌع منتجات البان

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  37198السٌد سعٌد السٌد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 داخلٌه دون السٌاحٌهالتؤشٌر:  اصبح // متعهد نمل عمال ورحالت 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  23191333وفً تارٌخ  73999واصؾ على دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 اضافه //تورٌد المكمالت الؽذائٌه دون االدوٌه

تم تعدٌل النشاط , 23191333ٌخ وفً تار 54341اصبح / رٌان لطحن وتجارة البن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصؾ التؤشٌر:  طحن وتجارة البن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  54341رٌان لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 التؤشٌر:  طحن وتجارة البن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  78183خطاب دمحم محمود دمحم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / تجاره و بٌع اجهزه التكٌٌؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  64766عٌسى كرم عطٌه هللا حنا هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 للٌد موفرهالتؤشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ تصنٌع و تجمٌع لمبات ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  35374اسالم دٌاب حجازى رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد

شٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤ23191331وفً تارٌخ  25288محمود دمحم دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 تعدٌل النشاط / مماوالت عامه فمط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79418محمود احمد راضى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / تورٌد عماله بالداخل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 144 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191331تارٌخ  وفً 64513نهله محمود السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التؤشٌر:  حذؾ نشاط/ تنظٌم معارض و تصمٌم مالبس

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191339وفً تارٌخ  79158اٌمن رمضان عبد المتجلً شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191339وفً تارٌخ  79159شرٌؾ دمحم رشاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79314مود دمحم حنفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مح -  3

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79532محمود جمال عبداللطٌؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79275، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد محب رمضان فرؼلى  -  5

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79393علً سٌد عبد الصادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191316وفً تارٌخ  79387د ،  سبك لٌده برلم   البال سامً صفى الدٌن محمود ، تاجر فر -  7

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79553عادل صالح لندٌل عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79573لٌده برلم    سلطان نبٌل ابراهٌم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك -  9

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79215طارق مختار سعٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79621مصطفى عصام الدٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191324وفً تارٌخ  79629احمد حامد عبد الباسط عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191324وفً تارٌخ  79633اٌه مصطفى عباس مصطفى شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  78982رجب صابر محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79643سمٌر عمر على شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79793احمد دمحم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التؤشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد23191332وفً تارٌخ  79329اٌهاب دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79332نورهان نور الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التؤشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و23191327وفً تارٌخ  79678رإؾ راؼب ذكً دواله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191332وفً تارٌخ  79316دمحم عبد الستار وهبه عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79168احمد حسونه احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تؤشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79177شرؾ اجرو كونسلت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191314وفً تارٌخ  79333عمرو محمود محمود النجولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  79335هانً ؼالً تادرس سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191329وفً تارٌخ  79763الحسٌن حسن حسٌن عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191328وفً تارٌخ  79716حسانٌن منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد منصور -  26

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79786ٌاسر هرمل حكٌم بمطر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79363خالد حسن عبدالراضى عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191333وفً تارٌخ  3231صٌدلٌة د/ حاتم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79256ام دمحم عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الهامى دمحم عص -  33

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191333وفً تارٌخ  79818مٌنا للمفروشات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 146 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79526فرد ،  سبك لٌده برلم    صبري احمد السٌد اسماعٌل ، تاجر -  32

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79544دمحم عبد الحمٌد دمحم عبد النبً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79813تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صباح دمحم ابو الدهب سالمان ، -  34

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79811احمد كردي علً عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191314وفً تارٌخ  79288جر فرد ،  سبك لٌده برلم   شكري عبد هللا حافظ عبد الجواد ، تا -  36

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79353نجاح سالم محروس حسن الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79356سبك لٌده برلم   امٌر سامى عزٌز بسكال ، تاجر فرد ،   -  38

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79657سامح ٌعموب للته جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79431م   شعراوى دمحم على رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  43

 التؤشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص23191324وفً تارٌخ  33367سالم ترافل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: ت23191317وفً تارٌخ  79426ساره دمحم عٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191324وفً تارٌخ  79665دمحم عبد الهادى دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التؤشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد23191331وفً تارٌخ  79334احمد دمحم خطاب شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191331وفً تارٌخ  79338حنان طلعت سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 خاص

وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79558محمود دمحم عبدالسٌد سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  79323محمود السٌد حفنى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191321وفً تارٌخ  79513دمحم جابر حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 صخا

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191339وفً تارٌخ  79196حمدي كامل مصطفى عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصؾ التؤشٌر: 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191339وفً تارٌخ  61419ابراهٌم احمد متولى حسن الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79374فولٌة حسن دمحم الحلوجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79733دمحم احمد احمد جلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79369دمحم عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم مصباح -  53

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79586تامر دمحم عبد الفتاح دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79693د السٌد دمحم الزٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل احم -  55

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79631احمد حسانٌن دمحم زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79213سمر حمدي شحاته احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79213دمحم عبد الستار جاد الرب حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191313وفً تارٌخ  79226نً جمعه سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ها -  59

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79742سعد عبدهللا عبدالرحمن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191328وفً تارٌخ  79746حنا معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌالد شكري فرٌج -  61

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79638رجب حمد هللا حسن جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79267تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد دمحم احمد السالن ، -  63

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  79283محمود سٌد مختار دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79482،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن عطٌه ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد -  65

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191321وفً تارٌخ  79535احمد دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79486م   دمحم حسن عبدالؽنى شهٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  67

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79833دمحم دمحم محمود احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79854م   ابراهٌم عبد الفتاح ابراهٌم باش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  69

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79113امٌره احمد دمحم محمود عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191314وفً تارٌخ  79294رلم   مهران التهامً مهران عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  71

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79355مارٌنا امٌر الفى اسكاروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337ً تارٌخ وف 79139مصطفى حسن عمر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79422زهره عبدالعظٌم عبدالعزٌز امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324 وفً تارٌخ 79673احمد فتحً مسعود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  69556عادل رضوان سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 23191313وفً تارٌخ  79279كامل منٌر محمود كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79197سعد ابراهٌم دمحم السعدنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 التؤشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل23191316وفً تارٌخ  79433فارس طارق مهران محمود مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79381اسامه ٌسن دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التؤشٌر: خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك23191322وفً تارٌخ  79591طارق ملهم دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79736دمحم احمد دمحم خفاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79434ٌوسؾ سٌد ٌوسؾ سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 صالتؤشٌر: خا
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تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79576ٌسرى سعد هللا بشاى سعد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79234سالم صالح دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191313وفً تارٌخ  79228احمد نبٌل دمحم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79743دمحم كامل سٌد كامل ابوباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79785ٌحٌى مندوه عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حازم  -  88

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79611دمحم ماهر دمحم خضٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79672، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى ربٌع دمحم سالمه  -  93

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  79283دمحم سعٌد سٌد عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79479رد ،  سبك لٌده برلم   مارٌنا حنا نصر هللا خلٌل ، تاجر ف -  92

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79231ؼٌاث لصى محب الدٌن الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79174ٌده برلم   شنوده ثابت صلٌب بشاي ، تاجر فرد ،  سبك ل -  94

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79871محمود كرم عبدالمحسن لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79131   دمحم احمد عبد السالم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  96

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79397احمد عبد هللا مصطفى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79233دمحم احمد عز الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  98

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191329وفً تارٌخ  79777رشا على عبد الحمٌد ابو ؼالٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79582تامر جمال عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79439رضا دمحم عبد المجٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313ً تارٌخ وف 79247محمود دمحم اسماعٌل عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79148خالد لطفً صبحً عزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191324ٌخ وفً تار 79645شرٌفه حامد عبد الفضٌل دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79798سراج فتحى سراج الدٌن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79161رواش حامد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191324وفً تارٌخ  79643دمحم عبد الرحمن عبد العال سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191327وفً تارٌخ  79677كرم عبد اللطٌؾ احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79547احمد نجاح ابراهٌم عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التؤشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع23191313وفً تارٌخ  79264موسى ٌونس موسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79262عالء الدٌن حامد على حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التؤشٌر: خاص

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 23191322وفً تارٌخ  79588دمحم حماده محمود حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79568عرفان دمحم دمحم االشوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79585مصطفى جامع احمد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79398حكمه عٌسً كٌالنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79437ٌكل زكرٌا لمعى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ما -  116

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79236حبٌبه جالل دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79748صؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمن عز كامل وا -  118

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79362حسام حسن سٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79633سبك لٌده برلم     دمحم سٌد عبد الحافظ على ، تاجر فرد ، -  123

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  78983هٌثم عادل دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79761  صباح سعد صالح مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  122

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191332وفً تارٌخ  79334دمحم رمضان سعد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191339رٌخ وفً تا 79165شرٌؾ عادل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191314وفً تارٌخ  79299دمحم احمد لاسم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191314وفً تارٌخ  79337منصور عبدهللا سوٌحه عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79132عبد هللا زكرٌا عبد العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79235ابو ؼالً لصٌانه السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191329وفً تارٌخ  79765حسنى عبدالمجٌد زؼلول عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاصتم تعدٌل 23191329وفً تارٌخ  79791دمحم الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191328وفً تارٌخ  79718مطعم مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79442كمال عبد الداٌم ابراهٌم بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التؤشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79252خالد سعد دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191338وفً تارٌخ  79153ممدوح سالم سنوسً زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191324وفً تارٌخ  79635مروان دمحم حسن دمحم ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79539بهاء الدٌن مصطفى سٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79533موسى حسن دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79837نٌرفان صفوت عزت دوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79531ٌد اللحوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الحدق لتور -  139

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79812رضا عبد الموى سعٌد مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  79289، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد العال دمحم زهران  -  141

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79357محمود عبد العظٌم ثابت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79111دمحم خالد فوزي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191324وفً تارٌخ  79654محمود ٌاسٌن عبد الحمٌد بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79644 سامى السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  145

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  78997دمحم معوض السٌد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191315وفً تارٌخ  79325ٌن دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى زٌن العابد -  147

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79257شٌماء شكرى عٌد عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79194، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم احمد نصر احمد -  149

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191339وفً تارٌخ  79183ٌوسؾ خلٌل رشدي عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191316وفً تارٌخ  79371جر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالحمٌد محمود سوٌفى ، تا -  151

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79589لبٌب عبد المسٌح لبٌب زاخر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79633،  سبك لٌده برلم    راضً اسماعٌل دمحم دروٌش ، تاجر فرد -  153

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191327وفً تارٌخ  79681كسبان ملٌون ولٌم عبدالجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79413سبك لٌده برلم    خالد مصطفى ابراهٌم عبدالحى ، تاجر فرد ،  -  155

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79216شٌماء دمحم عبد هللا بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79236لٌده برلم    اسامه جمال السٌد فتح هللا ، تاجر فرد ،  سبك -  157

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79241سٌد عبد السالم ٌوسؾ عبود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191328وفً تارٌخ  79724م   هانى صبحى نجٌب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  159

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79639ماجد سمٌر مجلع عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329 وفً تارٌخ 79788دمحم سامى سٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79784ابتسام عصام ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79639اٌمن رحٌم عبد السمٌع رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79335رجب فتحى سلٌمان حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التؤشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع23191314وفً تارٌخ  79282السٌد عبد الظاهر دمحم شنن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79484دمحم عٌسى حمزه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 التؤشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة23191331وفً تارٌخ  79872اسالم صبحى مصطفى دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79485احمد عاطؾ دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79829ناصر جمال سعد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 اصالتؤشٌر: خ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 154 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79133احمد علً سعد معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79396احمد مهدي حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79443دمحم لممان احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79444والء فاروق امٌن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79253نى مرعى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم لر -  174

 التؤشٌر: خاص

تم 23191338وفً تارٌخ  79153االسكندرانى لبٌع لطع ؼٌار واكسسوار موتوسٌكالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191319وفً تارٌخ  53631محمود عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  79293دمحم عبد اللطٌؾ احمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79352اٌهاب فاضل ابراهٌم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79353مظهر احمد خلؾ هللا علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79135ابراهٌم ٌوسؾ الرشٌدي ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79423هبه دمحم سٌد دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79419لم محمود الدوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سا -  182

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79653عبدهللا سعد سلطان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191324وفً تارٌخ  79656ٌب مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابانوب صبحى لب -  184

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79437عبدهللا احمد عبدالمعز على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79333، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو فتحى محمود ادرٌس -  186

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79263وائل السٌد سالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79277سبك لٌده برلم    طارق دمحم عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  -  188

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191339وفً تارٌخ  79193حجازى جمال الدٌن ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191327وفً تارٌخ  79682،  سبك لٌده برلم   حسام رضا عبد الرحمن علٌوه العاصً ، تاجر فرد  -  193

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79379جورج ودٌع نجٌب مسٌحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191328وفً تارٌخ  79735ه برلم   احمد وجٌه احمد عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  192

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79684اسالم فرحات سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79214م   حمدٌة رأفت ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  194

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79211مإمن حسٌن حسٌن حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191328وفً تارٌخ  79727احمد عبد الناصر حفنً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79753رشاد دمحم الحسنً رشاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191316وفً تارٌخ  79361عٌد عبد الوهاب عبد الحمٌد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191324وفً تارٌخ  79625سٌؾ الدٌن شمس الدٌن دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79613م   محمود صبري عبد الصمد حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  233

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79612ربٌع خلؾ عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79523دمحم سٌد على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79523السٌد عبدالعزٌز السٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79474سكٌنه سلٌم علً سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79853عمرو احمد محمود احمد ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191338وفً تارٌخ  79132 عبد العزٌز المهدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   باسل دمحم -  236

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79135دمحم احمد مصطفى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79398حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبده انور -  238

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79723دمحم احمد عبد الصمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79773ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حامد دمحم شعبان ، تاج -  213

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79157خالد عزٌز شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79663لٌده برلم   دمحم حسٌن دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك  -  212

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79433رفاعً لتجاره الزٌوت و الفالتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79556ك لٌده برلم   هشام دمحم عبدالمادر على سبل ، تاجر فرد ،  سب -  214

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79276سٌد صابر دمحم صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191316وفً تارٌخ  79384ده برلم   اسالم حسن عبد اللطٌؾ حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  216

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79567طلعت سعد زكً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79632مصطفى دمحم عبد الحى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79633عصام خضر احمد دمحم رصرص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79744رجاء حسٌن دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79243عمرو عطٌه دمحم دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 23191328وفً تارٌخ  79733سعٌد السٌد دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79619دمحم مجدي ابو المجد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 وصؾ التؤشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد23191331وفً تارٌخ  78981ماٌكل عٌاد حناوى عبدالشهٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79648اشرؾ محمود على عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 التؤشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و23191332وفً تارٌخ  79333رمضان دمحم سٌد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79338مٌنا اشرؾ فوزى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79313ولٌد كمال اللٌثى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 اصالتؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79487نجالء صبرى عبده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  79285عوض دمحم عوض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  79286عدنان صالح عدنان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79388جمال محمود ابراهٌم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79393عادل لاسم شعبان فرؼلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  79331امال بشرى حبٌب لوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79139حمد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محسن لاسم ا -  235

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79133جورج ناروز سمعان حنا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79715تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم امٌن البكرى ، -  237

 التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79762دمحم احمد عبدالملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191315وفً تارٌخ  79357سبك لٌده برلم    دٌنا عرفه سٌد حسن االبحر ، تاجر فرد ،  -  239

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79832حنان دمحم محمود سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79539ه برلم   حمدى عبدالمنعم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  241

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79831شرٌؾ رجب عبد الكرٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79527برلم   دمحم عبد العزٌز حمٌده الشملول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  243

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79412فإاد وجٌه فإاد ارمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79413رلم   احمد عبدالبالى عبدالنبى عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  245

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79345فتحً السٌد ابو بكر علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79361ابانوب جمال رسمً رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79362دمحم فوزي عبد المنعم دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79663لناوى دمحم ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79432شرٌؾ محمود فاٌز رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331رٌخ وفً تا 78994ابراهٌم نبٌل صالح موسى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191315وفً تارٌخ  79322دمحم محمود دمحم رضوان خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79319وسام عونى بكرى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79312احمد كمال احمد بطٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

الشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع 23191322وفً تارٌخ  79563رائؾ ادور ولٌم ٌعموب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  12569صبحً علً باشا دمحم كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التؤشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك23191321وفً تارٌخ  79533اٌمان رمضان عبدالؽنى شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191339وفً تارٌخ  79175عبد الفتاح منصور دمحم محمود منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191339وفً تارٌخ  79187عواطؾ عترٌس ابراهٌم زوٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79587دمحم احمد مصطفى عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  66297فوزٌة حسن على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79431دمحم رشدي دمحم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  38933السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمر عادل -  263

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191322وفً تارٌخ  49433دمحم دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 خاص

تم تعدٌل نوع 23191316وفً تارٌخ  79393احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ضاحً عبد الصادق ابو رحاب -  265

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79696على السٌد على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191327وفً تارٌخ  79731ر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌحى امام كمال الدٌن عثمان ، تاج -  267

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79218ولٌد دمحم رفعت محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79227ٌده برلم   اسالم مصري حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  269

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79362حسام حسن سٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79623محسن شحاته مصطفى جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191324وفً تارٌخ  79632اشرؾ شفٌك جاد الرب كٌرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  78983محمود حسٌن دمحم دمحم عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191329وفً تارٌخ  79774دمحم سعودى عبدالمجٌد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329رٌخ وفً تا 79789هدى حماد ثابت مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191327وفً تارٌخ  79679اسالم دمحم عزمً دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79263عالء راضً محمود راضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79863ماٌكل جورج فكري جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 وصؾ التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 23191314وفً تارٌخ  79333هشام حسٌن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79142ماجدة احمد دمحم عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 التؤشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال23191314وفً تارٌخ  79291احمد دمحم فإاد حسن فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79348دمحم شلمامً الشٌمً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79137مصطفى جمال مصطفى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 ؾ التؤشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79651مجدى على ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  36833صالح دمحم فرج هللا مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 خاص التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79163عصام حنفً محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79424اٌمان ٌحٌى احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  287

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79638اسالم احمد سٌد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79339هاجر اسامه السعودى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  289

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79554مد رجب فرج فهمى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  293

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79259صالح فوزى نصر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191316وفً تارٌخ  79383صاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود رفعت على ال -  292

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191322وفً تارٌخ  79578ؼرٌب خٌري فرحات عبد المعطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79599، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد بدري احمد دمحم فراج -  294

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79439احمد محمود فراج على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79212،  سبك لٌده برلم   دعاء محروس موسى اسماعٌل ، تاجر فرد  -  296

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79243جمال دمحم جمال الدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  297

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79223سبك لٌده برلم   شرٌؾ دمحم مسعد صدٌك المرسً ، تاجر فرد ،   -  298

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79725مدحت صابر نصٌرعوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  299

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79747  مبرون السٌد دمحم الدعوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  333

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79623مالن جمال مالن لولا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323خ وفً تارٌ 79636اسالم احمد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79336دمحم عبد العزٌز على الدٌبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191314وفً تارٌخ  79281عمر عبد الحلٌم محمود حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79483عمرو محمود سلٌمان عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191329وفً تارٌخ  79779عماد محمود دمحم عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79851عفاؾ رضانً عوض شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  337

 وصؾ التؤشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت23191314وفً تارٌخ  79339احمد رشدي عبد الؽنً عبد النبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  338

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191314وفً تارٌخ  79336ممدوح دمحم احمد دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  339

 وصؾ التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل23191338وفً تارٌخ  79125وسٌم مٌالد شاكر جبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79389دمحم عبد العال خلٌل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 23191313وفً تارٌخ  79237عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79713دمحم توفٌك كمال توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 التؤشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر23191329وفً تارٌخ  79781دمحم دمحم عبد السمٌع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191315وفً تارٌخ  79337عمرو دمحم عبد الوهاب محمود الؽرابلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة تم تع23191324وفً تارٌخ  66831ولٌد حماد عبد الرحمن عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191324وفً تارٌخ  66831ولٌد حماد عبد الرحمن عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191324وفً تارٌخ  79658دالٌا صالح رمضان عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79429نجالء شعبان عاشور عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79549رامى رفٌك جرجس انطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79313ولٌد كمال حندوق عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191313وفً تارٌخ  79258حمدى احمد عبدالؽنى عبدالمجٌد كشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 163 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191316وفً تارٌخ  79395هانً فتحً عبد المجٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79594عبد الجواد دمحم على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79579مصطفى منصور صالح مصلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191322وفً تارٌخ  79563مضان عبد العال علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى ر -  326

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79569مصطفى محمود دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  327

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79394بو سرٌع حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم علً ا -  328

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191328وفً تارٌخ  79737احمد سعد للمماوالت والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  329

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79363ً عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سها ممدوح حنف -  333

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79624عٌد عبد التواب حسٌن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  78984تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناصر محمود احمد مراد ، -  332

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79676امٌنه حاتم حلمً دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191327وفً تارٌخ  79683،  سبك لٌده برلم   انجً ٌوسؾ سٌدهم مرلص ، تاجر فرد  -  334

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79261مصطفى كامل نصر ابو رحاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79176ده برلم   سٌد سلٌمان دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  336

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79164السٌد احمد حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  337

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79857زكرٌا دمحم معوض عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  338

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191314وفً تارٌخ  79298جنٌدي للتعبئه و التؽلٌؾ المواد الؽذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  339

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 164 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191314وفً تارٌخ  79334برلم    اٌهاب حامد حسن عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  343

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  79338احمد صفا دمحم مرداش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79136محمود بندارى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191313وفً تارٌخ  79232دمحم سعٌد دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79766شعبان هاشم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79764احمد حسن دمحم عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191328وفً تارٌخ  79719تامر عبدالعزٌز نصر دمحم الحلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79756دمحم خلؾ هللا كامل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  347

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79817زٌنب نشؤت فهمً سراج الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  348

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79516اسالم دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  349

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191333وفً تارٌخ  79793ٌد هاشم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   س -  353

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191319وفً تارٌخ  53595مصطفى محمود عالم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79349ب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد حمدى عوٌس دٌا -  352

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79425رشا سلٌمان عبدالمجٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79435، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم نعمان دمحم نعمان  -  354

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79662اٌمن علً الصادق علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79423سبك لٌده برلم     رٌمون ادٌب شتا الالدٌوس ، تاجر فرد ، -  356

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79423رٌمون ادٌب بشتا الالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  357

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  6946ٌده برلم   دمحم فرج السٌد جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك ل -  358

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79335احمد رمضان حسٌن على النمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  359

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79559  فادى جندى فهمى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  363

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79271وحٌد ناصر ثابت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316خ وفً تارٌ 79373سٌد السٌد لطب مٌزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79219خالد عبد الرحمن محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  363

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79225سٌؾ الدٌن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79741مٌنا فاروق فإاد ذكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 23191328وفً تارٌخ  79745عادل محمود دمحم نعمة هللا جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191328وفً تارٌخ  79751عادل عبدالحى احمد محمود هاللً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  367

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت23191323وفً تارٌخ  79622احمد اسماعٌل دمحم دمحم نوفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  368

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79265نادر ناحج خلٌل عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  369

 التؤشٌر: خاص

, وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة23191323وفً تارٌخ  79542دمحم على محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  373

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79856امانى رجب عباس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  371

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79564دمحم شولى عبدالمنصؾ ٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  372

 ؤشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191314وفً تارٌخ  79295هانً فخري وهبه ابرام مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  373

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع 23191338وفً تارٌخ  79136شرٌؾ عبد الهادي عبد الباسط عبد الهادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  374

 ة , وصؾ التؤشٌر: خاصالشرك

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79138رضا احمد علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  375

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191338وفً تارٌخ  79143عبد الرحمن دمحم طه احمد الصابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  376

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79131فهٌمه السٌد عبد الفتاح احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  377

 اصوصؾ التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79239عماد ابراهٌم نجٌب رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  378

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79381شٌمً عصملً عثمان حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  379

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191328وفً تارٌخ  79737 احمد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  383

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191328وفً تارٌخ  79714شعبان سعودى على سعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  381

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191329وفً تارٌخ  79758طنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد رمضان تركى -  382

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191315وفً تارٌخ  79349ماٌكل جاد الرب ذكى عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  383

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191315وفً تارٌخ  79341ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مصطفى محجوب حس -  384

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79145اشرؾ دمحم امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  385

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  79293سبك لٌده برلم   تامر مجدي حنا بسالً ، تاجر فرد ،   -  386

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79358احمد حمدٌن سلطان لطٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  387

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79162 دمحم هالل علً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  388

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191324وفً تارٌخ  79655ابرام ٌسرى سٌدهم جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  389

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324رٌخ وفً تا 79637تامر حسام دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  393

 التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79336هشام معوض دسولى عبد العظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  391

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79324حسن احمد ربٌع مٌهوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  392

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79733احمد فتحً سعد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  393

 التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل23191313وفً تارٌخ  79268اكرم عطٌه بخٌت صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  394

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191339وفً تارٌخ  79189احمد محمود صادق ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  395

 وصؾ التؤشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل23191327وفً تارٌخ  79686شعبان ابراهٌم عاٌد عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  396

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191316وفً تارٌخ  79389احمد حسٌن محمود الفزانً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  397

 وصؾ التؤشٌر: خاص

شركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ال23191322وفً تارٌخ  79551دمحم عبدالستار سلٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  398

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79438عالء حمدى ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  399

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79231ؼٌاث لصى محب الدٌن الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191313وفً تارٌخ  79231احمد مدحت عبد الفتاح عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة23191328وفً تارٌخ  79753دمحم لبٌب دمحم حسانٌن هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79631فادى صبرى فهٌم فام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79778نشات عطٌه ابوالٌمٌن حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  434

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191329وفً تارٌخ  79773مختار زٌن العابدٌن دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  435

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79637عاصم طلعت عبد هللا عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79331رانٌا محمود خلٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  437

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 168 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79514دمحم عبدالعال دمحم دردٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  438

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79472عبد هللا دمحم لطفً اللٌثً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  439

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79471تب نمل عمال محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مك -  413

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79859علً جاد الكرٌم امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79387دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد هللا دمحم ثابت -  412

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79128علً سعٌد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79394، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ السٌد عبد العزٌز الشاهد -  414

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191329وفً تارٌخ  79775رومانى ناجى عرٌان جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79443رد ،  سبك لٌده برلم   احمد جمال عبدالمجٌد حسن ، تاجر ف -  416

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79154رجب ابراهٌم ناصر بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  417

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79642لٌده برلم   اسالم دمحم حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك  -  418

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79794السٌد احمد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  419

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79534دمٌان نظٌر نسٌم عطوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191314وفً تارٌخ  79292سادات عبد السالم دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79441  دمحم رجب عبدالمجٌد على ابوحمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  422

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79337رمضان عبدالسالم السٌد عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79278   اٌه عالء الدٌن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  424

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 169 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79274حسام صالح عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79593  دمحم عاطؾ عبدالمنعم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  426

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79432شعبان فاروق سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  427

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191322خ وفً تارٌ 79577دمحم احمد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  428

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79575جالل احمد دمحم شراره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  429

 التؤشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ تم ت23191317وفً تارٌخ  79435اٌمان دمحم سوٌفى لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191313وفً تارٌخ  79238عٌسى فتوح عبد العال عٌسى وهدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل23191313وفً تارٌخ  79238مصطفى عبده انور حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191328وفً تارٌخ  79733اسماعٌل فاروق رضا صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191324وفً تارٌخ  79626كرمى تادرس شكرى عبد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  434

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  78988احمد منٌر دمحم حسٌن ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  435

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79763نفٌسه حسن عبدربه سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79768اٌهاب رومانى بحر شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  437

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79673 دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم -  438

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79674خالد السٌد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  439

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79343تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رامى بدرى صبحى رفله ، -  443

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79173عشري دمحم عشري محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 170 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79266سبك لٌده برلم   صباح سعد سالم ابراهٌم ، تاجر فرد ،   -  442

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79166ولٌد صالح احمد لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  443

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79133حلمً امام عٌسً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191314وفً تارٌخ  79313ابراهٌم محمود موسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  445

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79198وائل عبد المنعم احمد احمد بالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79738شهاب الدٌن دمحم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  447

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337 وفً تارٌخ 79383دمحم ٌوسؾ زهران طلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  448

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79783عماد عادل دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  449

 التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم23191328وفً تارٌخ  79721صٌدلٌه ٌاسر على ثابت فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  453

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79248سامح رجب السٌد راضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 التؤشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر23191338وفً تارٌخ  79152شادٌة عمر دمحم مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191324وفً تارٌخ  79647دمحم على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  453

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79513بهاء ناجى فخرى بساده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 خاص التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79833فتحى علً شرلاوى علً ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79359ابراهٌم شفٌك سٌدهم بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79434عمرو دمحم سلٌمان فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  457

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191317وفً تارٌخ  79433احمد عبداللطٌؾ عاشور عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  458

 , وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 171 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191324وفً تارٌخ  79661اسامة مجدي عبد السٌد حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  459

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79667هانى مهنى امام سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79659احمد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجوى مرسى  -  461

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191315وفً تارٌخ  79323هوٌدا اسماعٌل انور عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79557على حسنٌن عبدالحمٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191321وفً تارٌخ  79536صبحى عبدهللا المعتمد عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79535احمد عٌد انٌس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79192باسم فرٌد رمزي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79193م خمٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌ -  467

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191316وفً تارٌخ  79376مجدى حامد ضٌؾ هللا سعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  468

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79377ز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ حامد طه على ع -  469

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79572دمحم عبد الاله الزناتً اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  473

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79574، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو عبد المنعم اسماعٌل -  471

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79683هانى سامى زاكى حنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  472

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79698سبك لٌده برلم   مجدى دمحم حسٌن رفاعى ، تاجر فرد ،   -  473

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79634مهند دمحم نور الدٌن خورشٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  474

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79217برلم   هشام دمحم عٌسى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  475

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 172 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79223خالد زٌنهم عبد الحمٌد دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  476

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79221م   نصر عبد هللا احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  477

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79743دمحم سمٌر احمد عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  478

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191328وفً تارٌخ  79752مصطفى ابراهٌم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  479

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191329وفً تارٌخ  79787احمد حافظ عبد اللطٌؾ حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  483

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331تارٌخ  وفً 79311محمود ابراهٌم امٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  481

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191313وفً تارٌخ  79269رجب فتحى دمحم منصور دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  482

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  43743حسن لبٌع الومٌتال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  483

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79481جون صبحى جابر توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  484

 التؤشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد23191314ٌوفً تارٌخ  79284حماده ثابت حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  485

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191314وفً تارٌخ  79287عمر دمحم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  486

 خاص

, وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 23191331وفً تارٌخ  79849زكرٌا دمحم زكرٌا سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  487

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79391احمد علً صابر محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  488

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79392سلوى سٌد خلٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  489

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79127سعٌد دمحم كامل عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  493

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79363حسٌن متولى عبدالحمٌد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  491

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79436احمد سٌد جبر صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  492

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 173 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79427هشام دمحم على فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  493

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  78979فإاد توفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لٌلٌان توفٌك  -  494

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79331عمرو كمال دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  495

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79553اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عباس ابراهٌم عباس ، ت -  496

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  79328دمحم وفٌك صالح محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  497

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79533لٌده برلم    باسم رشدى بطرس برسوم ، تاجر فرد ،  سبك -  498

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79538اسالم طاهر سعد احمد مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  499

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191339وفً تارٌخ  79171بك لٌده برلم   عبد الرحمن ثروت عبد النعٌم دمحم ، تاجر فرد ،  س -  533

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79375دمحم حمدى متولى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79566رلم   عبد الرحمن دمحم اشرؾ شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  532

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191327وفً تارٌخ  79691مروه مصطفى احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  533

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79373دمحم دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  534

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79597دمحم سلٌمان عمر سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  535

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79433نبٌل مفتاح محمود مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  536

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191322وفً تارٌخ  79562سٌؾ النصر مصطفى عادل عبد المنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  537

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191327رٌخ وفً تا 79697مصطفى محمود ٌونس منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  538

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79224احمد رشاد عٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  539

 التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد23191328وفً تارٌخ  79736ولٌد طارق بٌومى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191324وفً تارٌخ  79628ماجد حلمى اسكندر ساوٌرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 وصؾ التؤشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر23191329وفً تارٌخ  79783مصطفى هاشم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79772سمٌر سعد خضرى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191327وفً تارٌخ  79675اٌمان مخلوؾ خلؾ هللا مخلوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 لتؤشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79272عاٌشه سلٌم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79873مصطفى دمحم عبدالفتاح عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 : خاصوصؾ التؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79169فاطمه سالم عدلً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  517

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191332وفً تارٌخ  79315سمر سعٌد على ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  79297التهامً لتاجٌر السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  519

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79138دمحم سعٌد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  523

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  64366سامح دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79776ٌاسر عاطؾ شافعً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79717ابوزٌد على ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد  -  523

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79249احمد سٌد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  524

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79256ابوخضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانى دمحم دمحم دمحم  -  525

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191314وفً تارٌخ  79296سعد عبد هللا متولً ابو شنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة 23191333وفً تارٌخ  79354عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم عاصم دمحم كمال -  527

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79421احمد سٌؾ الدٌن دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  528

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191324وفً تارٌخ  79649ٌل مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسؾ سمٌر خلٌفه مصائ -  529

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79652ولٌم نصرى سعٌد ؼطاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  533

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79428 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالمنعم عبدالنبى دمحم -  531

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79332تامر عزت عبدالحمٌد السٌد ناجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  532

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79273رسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محسن حماده عبد الموى م -  533

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79195عبد المنعم جمال عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  534

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79383،  سبك لٌده برلم    تامر احمد فراج حسٌن ، تاجر فرد -  535

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79583رجب على عبدالرحٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  536

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79734سبك لٌده برلم   سعد فتحً سعد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،   -  537

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79548شهاب احمد سلٌمان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  538

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79436م   نجالء امام محمود خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  539

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79233عبده فإاد عبده عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  543

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191328وفً تارٌخ  79735رضا عبدالمنعم رمضان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  541

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79627رومانى زكرٌا فإاد معبدا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  542

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331فً تارٌخ و 78987سمٌر عبدالمحسن دمحم الفولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  543

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79767عمرو هاشم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  544

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79581اٌمن عزابً صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  545

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79671عمر مسلم علً مسلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  546

 التؤشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر23191313وفً تارٌخ  79273اٌمن دمحم شحات دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  547

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79519شٌماء محروس جمعه عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  548

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79167دمحم عبد السالم لاسم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  549

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79477هدى سعد احمد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  553

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191331وفً تارٌخ  79873اسالم دمحم عبد العزٌز السٌد الجوهري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79844حمزه دمحم حمزه مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  552

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191338وفً تارٌخ  79134دمحم شعٌب عبد المجٌد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  553

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79399نادي عبدالونٌس علً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  554

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79199رامً دمحم زكً عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  555

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79722رامز حسن دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  556

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79382مٌن ؼانم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بركات ا -  557

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79343اسامه ناجح فتحى للٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  558

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79244مر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو عمر مدنى ع -  559

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79149صباح جمعة حامد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  563

 التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  63397،  سبك لٌده برلم    سعٌد حسن محمود بخٌت ، تاجر فرد -  561

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79366اسماء احمد عطٌة دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79333ٌده برلم   دمحم محمود علً ابو ستٌت ، تاجر فرد ،  سبك ل -  563

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79449جمال سمٌر سٌد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  564

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 23191321وفً تارٌخ  79493ك لٌده برلم   عبدالعاطى عبدالعاطى عبدالجلٌل عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سب -  565

 نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79493شادٌه عبدالعزٌز عبدالحلٌم البوهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  566

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191315وفً تارٌخ  79321لٌده برلم    محمود حامد محمود حمدى ، تاجر فرد ،  سبك -  567

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79234رمزي سالمة حنا عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  568

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79232ناصر بلٌح حنا بلٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  569

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191315وفً تارٌخ  79343اشرؾ دمحم عبد الناصر عبد الرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  573

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79832فادٌة سلٌمان حافظ شرٌدح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  571

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79864كامل عبد الكرٌم عطاهللا حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  572

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79374الحصرى لوسائل النمل الخفٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  573

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79377حلمى عزٌز ٌوسؾ بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  574

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331ارٌخ وفً ت 79863دمحم عبد الحك رمضان صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  575

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191328وفً تارٌخ  79723عبدهللا ؼرٌب حنفى ابو اللٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  576

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79738ادهم ٌحٌى سعٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  577

 التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79445سامح رافت فرٌد عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  578

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191338وفً تارٌخ  79123دمحم احمد دمحم مرسً الصباحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  579

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79124احمد عبد هللا الصباحً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  583

 ارالتؤشٌر: استثم

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79134دمحم عزت عبد المنعم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  581

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79113رضا عبد البدٌع فرؼلً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  582

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79452ماهر عطٌه ابو الٌمٌن حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  583

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79455دمحم محمود سالمه عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  584

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191327وفً تارٌخ  79699امٌره عبد الرحمن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  585

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79314احمد فارس احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  586

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79488العظٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر عبد -  587

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79497ماهر سمٌر فرٌد ابسخرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  588

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79531عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد سامى دمحم خلٌفه  -  589

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79353احمد السٌد شحاته السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  593

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191315وفً تارٌخ  79347ت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكارٌوس مجدي نسٌم عبد الالهو -  591

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79366مصطفى محمود ذكى دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  592

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79372تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌده السٌد مصطفى ابراهٌم ، -  593

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  71743اسالم دمحم محمود مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  594

 التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79728فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن دمحم دمحم عبدهللا ، تاجر  -  595

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79852رٌمون عطٌه نبٌه عجاٌبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  596

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  3339لٌده برلم    تامر اسماعٌل دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك -  597

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79875احمد رمضان الشٌمً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  598

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191331وفً تارٌخ  79865ده برلم   مصطفى سعٌد عبد الفتاح ابو حمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  599

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191332وفً تارٌخ  79318عبد الرحمن عبدهللا دمحم احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  633

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79399ٌده برلم   باسم بلبل صابر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  631

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191332وفً تارٌخ  79326محمود مصطفى عبد العزٌز نصر الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  632

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79123ده برلم   دمحم جمال سلٌمان هلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  633

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79385هشام دمحم احمد دمحم هنداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  634

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191315وفً تارٌخ  79348ٌده برلم   مجدى عبدالعزٌز احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  635

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191338وفً تارٌخ  79156محمود عزت فرٌد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  636

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  13943جالل دمحم سٌد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  637

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79839علً توفٌك سٌد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  638

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79822العزٌز محمود عبد العزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد -  639

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79823الهام زامل عبد الرحٌم ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79529سماح اشرؾ مكرم ابوالٌمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79541رجب عبد الفتاح حمٌده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79184دمحم حسن دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هاجر -  613

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79499عمرو عبدالرحٌم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79354دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محسن دمحم  -  615

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79356دمحم احمد عمر عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79376تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد على حالوه ،  -  617

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79731احمد رمضان جاد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  618

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79332بك لٌده برلم   طارق دمحم احمد سٌد حسن ، تاجر فرد ،  س -  619

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79845سامً ٌوسؾ سمعان جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  623

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79876رلم   دمحم عبد الصمد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  621

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191316وفً تارٌخ  79397ابانوب جوزٌؾ نظٌر كراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  622

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79459بدر لمتعهد نمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  623

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191337وفً تارٌخ  79114احمد مصطفى احمد دمحم علً محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  624

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79233دمحم دمحم السٌد مؽبون خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  625

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191328وفً تارٌخ  79713مبارن سلمان حسن سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  626

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191329رٌخ وفً تا 79757احمد رضا احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  627

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79438فرٌده فرٌد دمحم النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  628

 التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79334عماد حمدى دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  629

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79253هوٌدا الفى شولى مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  633

 التؤشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت23191313وفً تارٌخ  79254دمحم صالح ابراهٌم عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  631

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79636رٌجان ممدوح الٌشع عٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  632

 التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع  تم23191321وفً تارٌخ  79538مختار عبدالفتاح عبدالجلٌل سعد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  633

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79826دمحم سعٌد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  634

 التؤشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع23191333وفً تارٌخ  79834عماد عبد الحمٌد احمد راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  635

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79453شرٌؾ بهاء مختار موسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  636

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79172جمال لرنً عوٌس احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  637

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  78998حسن عادل حسن جمعه الجرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  638

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79489صالح حمدي الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدي  -  639

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  33995عمر عزت مصطفى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  643

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79848ن برسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امال مٌخائٌل عبد المال -  641

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79843شرٌؾ السٌد عبد هللا الجدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  642

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191316وفً تارٌخ  79392الصبور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد محمود صابر عبد  -  643

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79396جابر رجب جابر ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  644

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79462، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر حسان عبد الفتاح شعبان -  645

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79126دمحم سعٌد حسنً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  646

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191338وفً تارٌخ  79129،  سبك لٌده برلم   اشرؾ احمد محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد  -  647

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79112هناء شاكر عطٌه اسكندروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  648

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191315وفً تارٌخ  79339ك لٌده برلم   فاطمه السٌد احمد عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سب -  649

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79329رافت مكرم تادرس بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  653

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191313وفً تارٌخ  79246لٌده برلم   شرٌؾ محمود ابراهٌم عبدهللا مؽربى ، تاجر فرد ،  سبك  -  651

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79754اٌمن فاروق رجب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  652

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79151على طاهر على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  653

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79147مٌاده دمحم جابر فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  654

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79653جاكلٌن بدٌع فاوى مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  655

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79819مصطفى جمال صدٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  656

 التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل23191321وفً تارٌخ  79511فخرى ناجى فخرى بساده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  657

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191321وفً تارٌخ  79546تامر دمحم فإاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  658

 خاص

ع الشركة تم تعدٌل نو23191331وفً تارٌخ  78993محمود انور عبد الرشٌد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  659

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79573خمٌس مرزوق سلٌمان سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  663

 وصؾ التؤشٌر: خاص

ؾ تم تعدٌل نوع الشركة , وص23191323وفً تارٌخ  79454مٌنا فتحً عبده ؼندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  661

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79595عنتر ابراهٌم صدٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  662

 التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79478عطٌه فإاد عطٌه جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  663

 صالتؤشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191332وفً تارٌخ  79337دمحم عبد الحافظ عبد السٌد فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  664

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79342جمال جندى حبٌب جندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  665

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79867دمحم احمد هاشم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  666

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79336ٌاسٌن مصطفى ٌسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  667

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191316وفً تارٌخ  79386امً عبد الوهاب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ته -  668

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191316وفً تارٌخ  79388محمود هشام عبد الواحد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  669

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79468زكرٌا عبد العظٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم  -  673

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79838سارة على السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  671

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79537مد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هانً سعد اح -  672

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79447ٌسري ناجً حلمً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  673

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191339وفً تارٌخ  79191م عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد العال ابراهٌ -  674

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79313صابر طه دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  675

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79495جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبده ابراهٌم احمد ابراهٌم ، تا -  676

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79163عصام حنفً محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  677

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79355سبك لٌده برلم    عازه عبد المجٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  -  678

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79369احمد مصطفى ابراهٌم دمحم دواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  679

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79862ٌده برلم   احمد فتحى منصور سالم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  683

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79834اشرؾ فوزي عازر بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  681

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79866  ابراهٌم دمحم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  682

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79363بدور عبوده عزٌز فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  683

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191332تارٌخ  وفً 79322محمود نصر مرسى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  684

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191316وفً تارٌخ  79222نصر عبد هللا احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  685

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191316وفً تارٌخ  79378موسى طلعت عوض حزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  686

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79323دمحم لملوم دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  687

 التؤشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد23191338وفً تارٌخ  79117خالد عبد الحمٌد دمحم خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  688

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79116سٌد ثابت سعد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  689

 التؤشٌر: خاص

ؾ تم تعدٌل نوع الشركة , وص23191337وفً تارٌخ  79395نبوٌه دمحم حسٌن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  693

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191338وفً تارٌخ  79133علً عبد الرحمن ابراهٌم علً سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  691

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79137دمحم حسٌن عمل جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  692

 تؤشٌر: خاصال

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79393عادل عواد حسن العادلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  693

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191337وفً تارٌخ  79383دمحم جالل عبد المإمن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  694

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79739احمد جمال محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  695

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79342شعبان احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  696

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 185 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع 23191333وفً تارٌخ  79816دمحم عبد الحفٌظ عبد العلٌم عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  697

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79522احمد حنفى عبده فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  698

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191317وفً تارٌخ  79418محمود احمد راضى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  699

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  78993م دمحم عبد العظٌم حولك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد العظٌ -  733

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191339وفً تارٌخ  79188ابو السعود عثمان رٌحان سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  731

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79592دمحم عطٌه محمود ابو جرٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  732

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191332وفً تارٌخ  79341حفنى عبد الفتاح حفنى عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  733

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191315وفً تارٌخ  79351ابراهٌم احمد منجود احمد السٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  734

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79853اٌمن عبد الرحمن محمود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  735

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79839خالد خلٌل عبدالسمٌع احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  736

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79755عصام عٌد ٌسن حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  737

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79385 حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   والء حسن دمحم -  738

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79469دمحم احمد دمحم رفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  739

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79181ر فرد ،  سبك لٌده برلم   كمال ٌوالٌم موسً عطٌه ، تاج -  713

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79457احمد خالد سٌد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  711

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79695،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم خمٌس ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد -  712

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191327وفً تارٌخ  79688لٌلى عبدالظاهر سٌد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  713

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 186 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79476،  سبك لٌده برلم   جرجس اسحاق سوس عبد المالن ، تاجر فرد  -  714

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79473سعٌد عبد الحمٌد السٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  715

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79494ك لٌده برلم   جون نسٌم عوض هللا زكى ، تاجر فرد ،  سب -  716

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79498ٌاسر رمضان حفٌضه لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  717

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191333وفً تارٌخ  79379ده برلم   احمد عبد الناصر عباس ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  718

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79375ناجً ٌعموب جرجس ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  719

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79833سعٌد عبدالنبى احمد عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  723

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79869نجالء عثمان رمضان علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  721

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79235دمحم احمد دمحم عزمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  722

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79242عاطؾ ودٌع مهنى رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  723

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79245دمحم امٌن سعد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  724

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79317محمود احمد سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  725

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79319فتحى مدكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم فتحى -  726

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79384محمود شحاته احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  727

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191337وفً تارٌخ  79386، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابو سرٌع على حماد -  728

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  23136جمال السٌد عبد اللطٌؾ خضٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  729

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79518تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد ربٌع عاشور عبدالفتاح ، -  733

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 187 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79792اٌمان سٌد محرم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  731

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  78989سبك لٌده برلم     سٌد دمحم عبد المطلب دمحم ، تاجر فرد ، -  732

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79446هانً علً عبد الرحٌم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  733

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191327وفً تارٌخ  79687ٌده برلم   مٌنا رٌاض عٌاد بهجت خزام ، تاجر فرد ،  سبك ل -  734

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191315وفً تارٌخ  79315هانى جمٌل عبدالموى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  735

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79363 سها ممدوح حنفً عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  736

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79339بالل صالح دمحم رمزى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  737

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79373احمد مصطفى طه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  738

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79841احمد عمار احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  739

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191315وفً تارٌخ  79338بطه شعبان سٌد مصطفى عفش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  743

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79868ٌوسؾ امام احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  741

 التؤشٌر: خاص

ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو23191316وفً تارٌخ  79359فرحات فرحات دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  742

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191329وفً تارٌخ  79759رشا دمحم زكى عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  743

 التؤشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و23191332وفً تارٌخ  79321طارق دمحم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  744

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79115دمحم سعٌد ابوزٌد رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  745

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191316وفً تارٌخ  79372فتحٌه احمد طه حسٌن المبٌض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  746

 شٌر: خاصوصؾ التؤ

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191339وفً تارٌخ  79183حسنً عبد الجابر راشد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  747

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 188 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  44539دمحم عبد الستار سٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  748

 خاصالتؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79491احمد حٌدر عبدالاله عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  749

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79333خالد دمحم سٌد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  753

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79311ابراهٌم على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  751

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79378هانى على عبدالعال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  752

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79847ابانوب عادل سمٌر عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  753

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79734دمحم عطٌه جبرٌل حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  754

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79837جمال عبد السالم مجلً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  755

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79874اسامه شعبان احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  756

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79233د سعٌد محمود الشافعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احم -  757

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  79229حجاج احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  758

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191313وفً تارٌخ  63993، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نصر على نصر عوض  -  759

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191328وفً تارٌخ  79739دمحم عبدالرحٌم سالمه الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  763

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79461ر فرد ،  سبك لٌده برلم   صابر حسن عبد العاطً حسن ، تاج -  761

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  79634دمحم حسن حنفى عٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  762

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79797بك لٌده برلم   شٌماء شرٌؾ محمود على سالم ، تاجر فرد ،  س -  763

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79517عالء حسٌن عبدالوالى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  764

 وصؾ التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 189 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191321وفً تارٌخ  79543برلم    نسٌم ودٌع لسطور ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  765

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79813عمرو دمحم طه حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  766

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317فً تارٌخ و 79415وهبه محروس حسنٌن محروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  767

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79417مرفت فاروق هاشم عبدالحمٌد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  768

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  78991احمد عبدالنعٌم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  769

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79451سحر عبد الحمٌد صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  773

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331ً تارٌخ وف 78999حمدي رجب دمحم الصؽٌر البكري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  771

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191322وفً تارٌخ  79596ابراهٌم حسٌن دمحم على بلح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  772

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79692مٌنا فاٌز سٌفٌن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  773

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  31311دمحم ربٌع سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  774

 التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل23191321وفً تارٌخ  79492سناء فكرى لبٌب موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  775

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79364مصطفى سالمه دمحم حنفً عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  776

 وصؾ التؤشٌر: خاص

, وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 23191315وفً تارٌخ  79312ممدوح جبر عٌد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  777

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191315وفً تارٌخ  79346باسم عبد المدوس عزمً عبد المدوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  778

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79729طه حسٌن عازر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  779

 لتؤشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة 23191331وفً تارٌخ  79838مصطفى حسن فرج دمحم على زمزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  783

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79836دمحم احمد رزق سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  781

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 190 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79324اٌمان جعفر احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  782

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191338وفً تارٌخ  79121ٌؾ كامل واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مارٌنا جوز -  783

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79836صبرى فتح هللا سالم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  784

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191317وفً تارٌخ  79416السٌد كساب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مستوره فتحى معوض  -  785

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79453ناجح حسنً بولس للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  786

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  78992د هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مامون السٌد عبد الحمٌد عب -  787

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191322وفً تارٌخ  79593علً حسٌن علً حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  788

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79317فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم السٌد على دمحم ، تاجر -  789

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79367دمحم رضا مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  793

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79345لٌده برلم   عبد هللا احمد دمحم حمزه ، تاجر فرد ،  سبك  -  791

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79598اٌمن عبد النبً فرحات متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  792

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79251ده برلم   دمحم رمضان عبدالتواب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  793

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191315وفً تارٌخ  79331جاد السٌد سمعان جاد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  794

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79732 محمود فتحى لطفى داؼر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  795

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  71939دمحم سعد عبد الحمٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  796

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79858هانى سمٌر حسن حسن عبد النعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  797

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79325هند سٌد احمد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  798

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 191 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338ٌخ وفً تار 79119كرم ابراهٌم سٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  799

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: 23191338وفً تارٌخ  79143كشري المدوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  833

 خاص

الشركة , وصؾ  تم تعدٌل نوع23191338وفً تارٌخ  79141سمٌرة احمد احمد امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  831

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191328وفً تارٌخ  79712احمد دمحم عبدالرحٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  832

 التؤشٌر: خاص

ركة , تم تعدٌل نوع الش23191315وفً تارٌخ  79344وفاء ابراهٌم دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  833

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191321وفً تارٌخ  79528سلٌمان عبدالعزٌز سلٌمان عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  834

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , تم تعدٌل 23191321وفً تارٌخ  79536اسامه صابر عبدالعزٌز ابوعامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  835

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79795شنوده لوٌس حبٌب كٌرلس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  836

 التؤشٌر: خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك23191333وفً تارٌخ  79796دمحم عبد الاله دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  837

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79827احمد خالد سعد مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  838

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191317وفً تارٌخ  79414عبدالبالى عبدالنبى عبدالبالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  839

 التؤشٌر: خاص وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79616مجدي عبود امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  813

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79617دمحم احمد مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  811

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79173احمد خلٌفه عنتر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  812

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  78995شنوده صفوت عباس مإنس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  813

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  78996علً عباس علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اكرامً  -  814

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79327دمحم سٌد على صالح حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  815

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 192 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79846تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنان سٌد دمحم احمد ،  -  816

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  63633دمحم محروس مرشدى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  817

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191316وفً تارٌخ  79368،  سبك لٌده برلم   محمود مصطفى فتٌحة مصطفى ، تاجر فرد  -  818

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  23136جمال السٌد عبد اللطٌؾ خضٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  819

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79533سبك لٌده برلم     احمد بدوى خلٌفه فرؼلى دمحم ، تاجر فرد ، -  823

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191321وفً تارٌخ  79521اسامه عبد الؽفار عبدالحمٌد الصاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  821

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79828فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل عبد السمٌع السٌد مهدى ، تاجر  -  822

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79824عمر حامد احمد حامد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  823

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79614لٌده برلم   شنودة سامً نسٌم لوندي ، تاجر فرد ،  سبك  -  824

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79613عصام عبد الوهاب عبد الفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  825

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79365برلم    حمدي سٌد سلٌمان سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  826

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191339وفً تارٌخ  79186عبد هللا علً عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  827

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79343  احمد ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  828

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79344حسام حسن عبدالمجٌد دمحم خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  829

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79351احمد صابر امٌن مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  833

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191315وفً تارٌخ  79327ٌحى ابوالعنٌن ابراهٌم ابوالعنٌن النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  831

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79842عالء محمود حسب عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  832

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 193 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79855نبٌله دمحم رضوان عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  833

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191313وفً تارٌخ  79222  هانً عبد الونٌس عبد الرازق سوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  834

 , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79458كرٌم عصام حلمً عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  835

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79466احمد دمحم سمٌر احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  836

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79473ماهر شهٌر منٌر حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  837

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191338رٌخ وفً تا 79146عالء صبحً عبد السالم المزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  838

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191324وفً تارٌخ  79641ٌاسر على شعبان على السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  839

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79515اشرؾ حسٌب حمدى عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  843

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333وفً تارٌخ  79825سمٌره محمود خلٌل الشوٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  841

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79835ٌد سٌد رمضان شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  842

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79615احمد مصطفى كامل جاد الرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  843

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  79364ده مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حازم عواض عب -  844

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  68792شٌماء احمد سٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  845

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79456اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صباح فوزي دمحم شحاته ، ت -  846

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79483محمود صبحى دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  847

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191315وفً تارٌخ  79316ك لٌده برلم   طارق لطفى شرلاوى سعٌد ، تاجر فرد ،  سب -  848

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 23191333وفً تارٌخ  79365محمود عبد الحمٌد محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  849

 , وصؾ التؤشٌر: خاص



 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 جشيجوال 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  79318برلم    جاب هللا ٌحً للبماله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  853

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79843ٌاسر صالح طلبه سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  851

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 23191313وفً تارٌخ  79237ٌده برلم   عبد السالم كمال عبد السالم ابو عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك ل -  852

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191331وفً تارٌخ  79861مارٌان شحاته فرٌد كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  853

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191338وفً تارٌخ  79122امٌر مراد ناشد لاصد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  854

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79464محمود عبد السمٌع زكً عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  855

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191324خ وفً تارٌ 79646هٌكل حسن احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  856

 التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191333وفً تارٌخ  79821ولٌد صالح دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  857

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191333 وفً تارٌخ 79815هانً سعٌد عبد الفتاح عبد الؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  858

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191321وفً تارٌخ  79512مرٌم شمعون حبٌب مكسٌموس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  859

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ  تم23191321وفً تارٌخ  79532اسراء فارس حسنً عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  863

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191323وفً تارٌخ  79448سامً الشوادفً سلٌمان الهواري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  861

 وصؾ التؤشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن23191322وفً تارٌخ  79583بشوى ماهر نجٌب فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  862

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191327وفً تارٌخ  79694عماد دمحم الجمٌل عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  863

 التؤشٌر: خاص

الشركة , تم تعدٌل نوع 23191321وفً تارٌخ  79496منٌره محمود عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  864

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191332وفً تارٌخ  79333دمحم زهٌر عبدالعزٌز زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  865

 وصؾ التؤشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و23191331وفً تارٌخ  79831نبٌل رفعت وردى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  866

 التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191315وفً تارٌخ  79334ولٌد خٌرى دانٌال عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  867

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191331وفً تارٌخ  79833عصام الدٌن فتحً عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  868

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191313وفً تارٌخ  79239نادٌه عبد الوهاب دمحم االشمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  869

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191332وفً تارٌخ  79323هبه دمحم ابراهٌم الشهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  873

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191316وفً تارٌخ  58931دمحم رافت الحسٌن خالد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  871

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 23191338وفً تارٌخ  79118برٌن رمضان شاكر حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صا -  872

 وصؾ التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 23191323وفً تارٌخ  79467مها فإاد ٌوسؾ سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  873

 التؤشٌر: خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 23191319وفً تارٌخ  53631محمود عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصؾ التؤشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 23191319ٌخ وفً تار 53595مصطفى محمود عالم عبد العال ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التؤشٌر: افراد

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 23191324وفً تارٌخ  66831ولٌد حماد عبد الرحمن عبد المطلب ، تاجر ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصؾ التؤشٌر: افراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 

 الى: اصبحت/ جٌمى   76233تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191331،  فى تارٌخ :   -  1

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ حسن  41364تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191331،  فى تارٌخ :   -  2

 شحات عبدالهادى سلٌمان  

الى: اصحبت/ تراٌنجل لتجاره المالبس  38138تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191331: ،  فى تارٌخ   -  3

Traingle   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 الى: اصبحت/الطٌب   62371تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191331،  فى تارٌخ :   -  4

الى: اصبحت/ مإسسة الخطٌب لالستٌراد و  61877الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة 23191331،  فى تارٌخ :   -  5

 التصدٌر و التورٌدات العمومٌه  

 الى: اصبحت / الدهبٌه   78377تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191331،  فى تارٌخ :   -  6

الى: اضافه السمه التجارٌه /مصنع الرإٌا  67788تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191332،  فى تارٌخ :   -  7

 للمالبس الجاهزة  

 الى: اصبحت / االدهم الفنٌة لالنشاءات المعدنٌة   2533تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191332،  فى تارٌخ :   -  8

 الى: اصبح / فٌوتشر واى   43825تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191332،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: اصبح / فٌوتشر واى   43825تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191332،  فى تارٌخ :   -  13

الى: اصبحت / مإسسة ٌى اس للتصدٌر  37353تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191332،  فى تارٌخ :   -  11

   وتجارة السجاد

الى: اصبحت / الفا لتجهٌز وتعئبة االعشاب  72354تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191332،  فى تارٌخ :   -  12

 والزٌوت الطبٌعٌة ومستلزمات التجمٌل  

الى: اصبحت/مإسسة االدهم للتورٌدات  31311تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191333،  فى تارٌخ :   -  13

 العمومٌة  

الى: أصبحت / المهران لبٌع جمٌع انواع  71743تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191333،  فى تارٌخ :   -  14

 الدلٌك الفاخر  

الى: اصبحت/مإسسة التموى للمماوالت  64353تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191333،  فى تارٌخ :   -  15

 العامه  

 الى: اصبحت / سولً تال للمماوالت العامة   61732تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191333،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: اصبحت / اكس سٌؾ فور ترٌدٌنج   78666تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191337،  فى تارٌخ :   -  17

 الى: اصبحت / العامر لالستٌراد والتصدٌر   72343تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191337،  فى تارٌخ :   -  18

الى: اصبحت / نٌو هاوس للدٌكورات  47255سم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل ا23191337،  فى تارٌخ :   -  19

 الحدٌثه  

 الى: أصبحت / افكت اتوموتٌؾ   54864تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191338،  فى تارٌخ :   -  23

ى: أصبحت / األسٌا لتورٌد المالبس ال 79329تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191338،  فى تارٌخ :   -  21

 الجاهزة  

الى: اصبحت / ستار بٌلد للهندسه و  29519تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191339،  فى تارٌخ :   -  22

 المماوالت  

 دمحم الحوٌحى   الى: دمحم صابر 29519تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191339،  فى تارٌخ :   -  23

الى: اصبحت / مصنع االبرار تعبئه و  78446تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191339،  فى تارٌخ :   -  24

 تجفٌؾ التمور  
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 الى: اصبحت / سكشن   49359تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191339،  فى تارٌخ :   -  25

الى: اصبحت / الزهران للرحالت و نمل  13548تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191339خ : ،  فى تارٌ  -  26

 العمال  

 الى: اصبحت /االمل   72658تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191339،  فى تارٌخ :   -  27

 الى: اصبحت / الشٌخ للسباكه   24784كة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشر23191313،  فى تارٌخ :   -  28

 الى: اصبحت /ال ٌوجد   16911تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191313،  فى تارٌخ :   -  29

 الى: اٌجً جروب   33854تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191313،  فى تارٌخ :   -  33

 الى: أصبح / عماد اٌلٌا حبٌب مرجان   33854تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191313تارٌخ :  ،  فى  -  31

 الى: اصبحت / مإسسة االسراء   77363تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191313،  فى تارٌخ :   -  32

 الى: اصبح / المكة للبالستٌن   25435م الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اس23191313،  فى تارٌخ :   -  33

الى: اصبحت / الرحاب لنمل العمال و  78239تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191313،  فى تارٌخ :   -  34

 الرحالت  

الى: المتحدة لدش وطحن الحبوب وصناعة  67999تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191313،  فى تارٌخ :   -  35

 االعالؾ  

 الى: موسى ٌونس موسى ابراهٌم   79264تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191313،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: الٌوجد   79264تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191313،  فى تارٌخ :   -  37

 الى: اصبحت/ ال ٌوجد   68865تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191314تارٌخ :  ،  فى  -  38

الى: اصبحت/ ارت مٌوزٌن لالنتاج  23847تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191314،  فى تارٌخ :   -  39

 السٌنمائً  

الى: اصبحت / المحبه لبٌع الفراخ و اللحوم  7132م الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اس23191314،  فى تارٌخ :   -  43

 المجمده  

 الى: اصبحت / رٌتش الند للتصدٌر   32677تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191314،  فى تارٌخ :   -  41

 الى: تاؾ ترٌبل اس اورانج   59613تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191314،  فى تارٌخ :   -  42

للدعاٌة  E&Mالى: أصبحـ / إٌه أند إم  43486تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191315،  فى تارٌخ :   -  43

 واالعالن  

 الى: اصبحت/ الٌوجد   4151تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191315،  فى تارٌخ :   -  44

الى: اصبح/مكتب هانى كمال ابو السعد  4151تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191315،  فى تارٌخ :   -  45

 للمماوالت  

الى: اصبحت/ وكاله الحاج للخضروات  78455ة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد23191315،  فى تارٌخ :   -  46

 والفاكهه  

 الى: اصبحت/ االخالص للمماوالت   65933تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191315،  فى تارٌخ :   -  47



 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 جشيجوال 

 وشن تراى  الى: اصبحت/ ا 74147تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191315،  فى تارٌخ :   -  48

 الى: اصبحت/ الصفا للتورٌدات   54783تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191315،  فى تارٌخ :   -  49

 الى: اصبحت/باشمٌنا لتجارة المالبس   78572تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191315،  فى تارٌخ :   -  53

الى: أصبحت / بداٌة للتورٌدات العمومٌة  52676تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191316،  فى تارٌخ :   -  51

 واعمال النظافة  

   stepالى: ستٌب  42373تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191316،  فى تارٌخ :   -  52

 الى: أصبحت / الشمس للتورٌدات العمومٌة   58199كة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشر23191316،  فى تارٌخ :   -  53

 الى: أصبحت / المدهش لألدوات الكهربائٌة   78831تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191316،  فى تارٌخ :   -  54

 الى: أصبحت / الصفا لالستٌراد   77988تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191316،  فى تارٌخ :   -  55

 الى: تعدٌل السمة التجارٌه لتصبح/الترا الٌت   79313تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191317،  فى تارٌخ :   -  56

ثمار العمارى الى: اصبحت/ االنوار لالست 57347تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191317،  فى تارٌخ :   -  57

 والمماوالت والتورٌدات  

 الى: اصبحت/ اعمار للتورٌدات والمماوالت   62932تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191317،  فى تارٌخ :   -  58

 د العال  الى: مصطفى محمود عالم عب 53595تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191319،  فى تارٌخ :   -  59

 الى: الٌوجد   53595تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191319،  فى تارٌخ :   -  63

 الى: محمود عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد   53631تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191319،  فى تارٌخ :   -  61

 الى: المإسسة الدولٌة لالستٌراد والتصدٌر   53631ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤش23191319ٌ،  فى تارٌخ :   -  62

الى: اصبحت / المصطفى الستٌراد و بٌع  26671تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191323،  فى تارٌخ :   -  63

 لطع ؼٌار السٌارات المستعمله  

 الى: اصبحت / برون   58465التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم 23191323،  فى تارٌخ :   -  64

 الى: اصبح / براند لتجاره االدوات الصحٌه   77348تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191323،  فى تارٌخ :   -  65

الى: اصبحت / مكتب الندى لنمل العمال و  75977تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191323،  فى تارٌخ :   -  66

 الرحالت  

الى: اصبحت / مكتب الحٌاه لمستحضرات  34319تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191323،  فى تارٌخ :   -  67

 التجمٌل  

 اصبحت / الٌوجد   الى: 53534تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191321،  فى تارٌخ :   -  68

 الى: اصبحت/ اٌمدج سٌرفٌس   76531تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191321،  فى تارٌخ :   -  69

الى: اصبحت/ الندى لتجارة البذور واالسمده  78835تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191321،  فى تارٌخ :   -  73

 والمبٌدات  

 الى: اصبحت/ المحبه   76933تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191321،  فى تارٌخ :   -  71



 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 جشيجوال 

 الى: فاكت لالدوٌة البٌطرٌة   38933تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191322،  فى تارٌخ :   -  72

 الى: اصبحت/ المزٌنى للتورٌدات العمومٌه   75749لشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم ا23191322،  فى تارٌخ :   -  73

 الى: مإسسة راما للتورٌدات العمومٌة   44337تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191322،  فى تارٌخ :   -  74

الى: تعدٌل االسم التجارى لٌصبح/ دمحم  12787تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191322،  فى تارٌخ :   -  75

 صالح عكاشة دمحم  

 الى: أصبحت / جزٌرة الندى   67944تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191323،  فى تارٌخ :   -  76

 Theخ ) ذا كٌتشن ( الى: اصبحت // المطب 79134تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191323،  فى تارٌخ :   -  77

Kitchen   

الى: أصبحت / عروس النٌل لالستٌراد  36341تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191323،  فى تارٌخ :   -  78

 والتصدٌر  

تٌراد الى: أصبحت / عروس النٌل لالس 36341تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191323،  فى تارٌخ :   -  79

 والتصدٌر  

الى: أصبحت / الكٌان للمماوالت العمومٌة  63797تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191323،  فى تارٌخ :   -  83

 والتورٌدات  

 الى: اصبحت // جنرال كار   69121تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191323،  فى تارٌخ :   -  81

 الى: اصبحت // اباتشى للتجاره   76384تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191324،  فى تارٌخ :   -  82

 الى: صالح عبد العزٌز دمحم مٌزار   32746تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191324،  فى تارٌخ :   -  83

 الى: اضافة السالم لتاجٌر السٌارات   77831ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعد23191324،  فى تارٌخ :   -  84

الى: اصبحت / مإسسه المتخصص للخدمات  73639تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191327،  فى تارٌخ :   -  85

 البٌئٌه المتكامله  

الى: اصبحت/ مكتب وٌلز للمماوالت و  79451كة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشر23191327،  فى تارٌخ :   -  86

 التورٌدات العمومٌه  

 الى: اصبحت /االلمانٌه لمطع ؼٌار السٌارات   13566تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191327،  فى تارٌخ :   -  87

الى: اصبحت / الرضوان لالستثمار العماري  64548لممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا23191327،  فى تارٌخ :   -  88

 و المماوالت العامه  

الى: اصبحت / المرٌم تكس لتصنٌع المالبس  24225تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191327،  فى تارٌخ :   -  89

 الجاهزه  

 الى: دمحم احمد شفٌك دمحم الحفنً عبد الجلٌل   78699لشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم ا23191327،  فى تارٌخ :   -  93

الى: اصبحت / الشرق لتجاره االدوات  53143تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191327،  فى تارٌخ :   -  91

 الصحٌه و التورٌدات العمومٌه  

الى: اصحبت / العالء للتورٌدات العامه و  73252ل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعد23191327ٌ،  فى تارٌخ :   -  92

 المستلزمات الطبٌه  



 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 جشيجوال 

 الى: اصبحت / المدٌنه للعطاره   75464تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191327،  فى تارٌخ :   -  93

الى: اصبحت/ مكتب الفرح للرحالت ونمل  79613الممٌدة برلم  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة23191328،  فى تارٌخ :   -  94

 العمال  

 الى: اصبحت / الهدى لتصنٌع المالبس   79597تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191328،  فى تارٌخ :   -  95

ى: اصبحت / المتوكل لتجاره الخرده و ال 7926تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191329،  فى تارٌخ :   -  96

 مخلفات المصانع  

الى: اصبحت // مإسسه براندز لتجاره  26694تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191329،  فى تارٌخ :   -  97

 المالبس الجاهزه  

 الى: اصبحت / الشمس للتورٌدات   58199تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191329،  فى تارٌخ :   -  98

   green artالى: اصبحت/ جرٌن ارت  14464تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191329،  فى تارٌخ :   -  99

الى: اصبحت // مإسسه اونا لتصنٌع  76587تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191329،  فى تارٌخ :   -  133

 المالبس الجاهزه  

الى: اصبحت/ التٌسٌر لالثاث المكتبى  22394تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191329،  فى تارٌخ :   -  131

 والدٌكور  

 الى: اصبحت/الٌوجد   1896تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191329،  فى تارٌخ :   -  132

 الى: اصبحت/الٌوجد   79319تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191329،  فى تارٌخ :   -  133

الى: اصبحت // الراعى الصالح للمماوالت  79692ة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌد23191333،  فى تارٌخ :   -  134

 العامه  

 الى: هٌرتز باور لتاجٌر المولدات   64669تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191333،  فى تارٌخ :   -  135

صبحت // المإسسه المصرٌه الى: ا 37198تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191333،  فى تارٌخ :   -  136

 للرحالت ونمل عمال  

 الى: اصبح / رٌان لطحن وتجارة البن   54341تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191333،  فى تارٌخ :   -  137

 لمماوالت  الى: اصبحت / المجد ل 25288تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191331،  فى تارٌخ :   -  138

الى: اصبحت / الدلتا لتصنٌع و تجمٌع  64766تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191331،  فى تارٌخ :   -  139

 لمبات اللٌد موفره  

الى: اصبحت / المإسسة الوطنٌة لبٌع  35374تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191331،  فى تارٌخ :   -  113

 الدراجات البخارٌة والتصدٌر  

 الى: دمحم جمال ٌحى عبد الرإؾ   68324تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 23191331،  فى تارٌخ :   -  111

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    



 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 جشيجوال 

 

 63663برلم       23191323تامر سعٌد كامل عبد السمٌع   ، تارٌخ :  -  1

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

   23191333، وفى تارٌخ    43136مصطفى طه الكرٌدى الحفنى ابو على وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

 تم محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر الى محافظة الملٌوبٌة

تم    23191333، وفى تارٌخ    43136لكرٌدى الحفنى ابو على وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : مصطفى طه ا   - 2

 محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر الى محافظة الملٌوبٌة

تم محو/شطب    23191333، وفى تارٌخ    68163امال صبحً ٌونان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

 سجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه شرٌكةال

تم محو/شطب    23191337، وفى تارٌخ    27227اصبح / اشرؾ جوده وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 السجل  أمر محو لفسخ الشركة و استالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب السجل     23191337، وفى تارٌخ    27227برلم : اشرؾ جوده و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها    - 5

 أمر محو لفسخ الشركة و استالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب    23191337، وفى تارٌخ    27227اصبح / اشرؾ جوده وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 6

 ه حمولهالسجل  أمر محو لفسخ الشركة و استالم كل شرٌن كاف



 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 جشيجوال 

تم    23191338، وفى تارٌخ    59699هٌثم محمود مصطفى كمال و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

 محو/شطب السجل  امر محو لفسخ الشركة تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى اللمٌد من السجل التجاري

تم محو/شطب السجل     23191339، وفى تارٌخ    73933ة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم شعبان خلؾ و شرٌكه  ، توصٌ   - 8

 أمر محو لفسخ الشركة و استالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب السجل     23191339، وفى تارٌخ    73933دمحم شعبان خلؾ و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 استالم كل شرٌن كافه حمولهأمر محو لفسخ الشركة و 

تم محو/شطب    23191315، وفى تارٌخ    75737ممدوح صالح احمد وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

 السجل  أمر محو لفسخ الشركة و اسالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب السجل     23191316وفى تارٌخ ،    62973دمحم عبد العال وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 أمر محو لترن التجاره فسخ شركه و استالم كل شرٌن كافه حموله

تم محو/شطب    23191322، وفى تارٌخ    67221احمد دمحم معاذ حسان وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حمولة

تم محو/شطب    23191322، وفى تارٌخ    67221احمد دمحم معاذ حسان وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حمولة

سجل  امر تم محو/شطب ال   23191323، وفى تارٌخ    14133دمحم شاهٌن وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 محو لنمل الممر إلى محافظة الماهرة

تم محو/شطب السجل     23191323، وفى تارٌخ    14133ولٌد سٌد علً وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

 امر محو لنمل الممر إلى محافظة الماهرة

   23191323، وفى تارٌخ    14133بك لٌدها برلم : اصبح / كرٌم محسن على محمود عبدهللا وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  س   - 16

 تم محو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر إلى محافظة الماهرة

تم    23191323، وفى تارٌخ    14133اصبحت / احمد سمٌر احمد و شركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 17

 اهرةمحو/شطب السجل  امر محو لنمل الممر إلى محافظة الم

تم محو/شطب    23191333، وفى تارٌخ    71433محسن دمحم ابو المعاطً و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 18

 السجل  فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

   23191333تارٌخ  ، وفى   71433أصبح / طارق عثمان عبد العال الجبالً وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 19

 تم محو/شطب السجل  فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  23191338وفً تارٌخ   ، 73833اسامه سلمً سلٌم سلٌمان و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   2333330333, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال 

تم تعدٌل رأس المال ,  23191313وفً تارٌخ   ، 59769الرسولً احمد جوده و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   233330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 203 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل رأس المال ,  23191314وفً تارٌخ   ، 78985عصام رضوان دمحم و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   533330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  23191315وفً تارٌخ   ، 43156دمحم محمود حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   23333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  23191315وفً تارٌخ   ، 43156اصبح / دمحم محمود حسن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   23333330333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  23191315وفً تارٌخ   ، 43156دمحم محمود حسن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   23333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  23191315وفً تارٌخ   ، 43156اصبح / دمحم محمود حسن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   23333330333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  23191316وفً تارٌخ   ، 79163شركه العارؾ دمحم عبد المادر بدوي و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   533330333دٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال ,  23191321وفً تارٌخ   ، 39284هشام حسٌن عبدالبدٌع وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   933330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    2967ٌدي وشرٌكه لمعالجة المٌاة والكٌماوٌات توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،احمد عبد هللا بسٌونً السو -  13

 جنٌه   533330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23191322،

ات الصناعٌه والفندلٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك اصبح/احمد عبدهللا بسٌونى على السوٌدى وشرٌكه لمعالجة المٌاه والكٌماوٌ -  11

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  23191322وفً تارٌخ   ، 2967لٌدها برلم ،

 جنٌه   533330333،

تم تعدٌل  23191322وفً تارٌخ   ، 16348أصبح / دمحم كامل حسٌن علً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   5333330333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  23191322وفً تارٌخ   ، 16348)اعتماد اسماعٌل وشرٌكتها( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   5333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  23191324وفً تارٌخ   ، 63562اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم عبدالصمد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   1333330333تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 23191324وفً تارٌخ   ، 63562صمد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم عبد ال -  15

 جنٌه   1333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  23191324وفً تارٌخ   ، 63562الشٌماء السٌد ابراهٌم دمحم السباعى وشرٌكها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   1333330333رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 23191324وفً تارٌخ   ، 63562اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم عبد الصمد وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   1333330333ل لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم  23191324وفً تارٌخ   ، 63562اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم عبدالصمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  18

 جنٌه   1333330333تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 204 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 23191324وفً تارٌخ   ، 63562 السعٌد دمحم عبد الصمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح / محمود دمحم -  19

 جنٌه   1333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  23191324وفً تارٌخ   ، 63562، الشٌماء السٌد ابراهٌم دمحم السباعى وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم -  23

 جنٌه   1333330333تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 23191324وفً تارٌخ   ، 63562اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم عبد الصمد وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   1333330333لتؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ ا

تم تعدٌل رأس المال ,  23191324وفً تارٌخ   ، 3876اٌهاب عبد هللا وجورج نبٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  22

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  23191324وفً تارٌخ   ، 3876 وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اٌهاب عبد هللا -  23

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

المال ,  تم تعدٌل رأس 23191324وفً تارٌخ   ، 3876اٌهاب عبد هللا وجورج نبٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  23191324وفً تارٌخ   ، 3876اٌهاب عبد هللا وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   1333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  23191324وفً تارٌخ   ، 43181ح / دمحم حسن وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،أصب -  26

 جنٌه   1663330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل رأس المال ,  تم 23191324وفً تارٌخ   ، 43181ابو بكر ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   1663330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    43181( للصٌانة ابو بكر ابراهٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، On Teamاصبح / وان تٌم )  -  28

 جنٌه   1663330333مال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس ال 23191324،

تم تعدٌل رأس المال ,  23191333وفً تارٌخ   ، 49944فإاد عزت فإاد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   1333330333وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  23191333وفً تارٌخ   ، 51397ن  ، سبك لٌدها برلم ،رافت على حماد ودمحم حسن دمحم شركة تضام -  33

 جنٌه   4333330333, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  23191333وفً تارٌخ   ، 36466محمود خالد دمحم ابراهٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   23333330333التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ 

وفً  36466اصبح / محمود خالد محمود ابراهٌم و دمحم احمد دمحم سلٌمان وشركائهما شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   23333330333تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 23191333تارٌخ   ،

تم تعدٌل رأس  23191333وفً تارٌخ   ، 36466تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اصبحت / محمود خالد و شرٌكه شركة  -  33

 جنٌه   23333330333المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 205 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 

تم تعدٌل العنوان  23191331وفً تارٌخ  69454ة ،  سبك لٌدها برلم    علً عباس ووائل مكرم وشرٌكتهما ، توصٌة بسٌط -  1

 الطالبٌه -عثمان محرم  -ش النصر  21, وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان /

تم تعدٌل  23191331وفً تارٌخ  69454علً عباس ووائل مكرم بخٌت وشرٌكتهما ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 الطالبٌه -عثمان محرم  -ش النصر  21ؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان /العنوان , وص

تم  23191333وفً تارٌخ  43136مصطفى طه الكرٌدى الحفنى ابو على وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  3

ترعة الشرلاوٌة خلؾ   -الجدٌدة  الشرلاوٌة -الدور االرضً منزل دمحم عطٌة  64تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

طرٌك مصر اسكندرٌة الزراعً بجوار مدٌنة الفرنوانً شبرا الخٌمه  الملٌوبٌة وبذلن ٌمحى المٌد من سجل ؼرفة  -شركة الصعٌد 

 شبرا الخٌمه -الجٌزة

تم  23191333ٌخ وفً تار 43136مصطفى طه الكرٌدى الحفنى ابو على وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

ترعة الشرلاوٌة خلؾ   -الشرلاوٌة الجدٌدة  -الدور االرضً منزل دمحم عطٌة  64تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

طرٌك مصر اسكندرٌة الزراعً بجوار مدٌنة الفرنوانً شبرا الخٌمه  الملٌوبٌة وبذلن ٌمحى المٌد من سجل ؼرفة  -شركة الصعٌد 

 الخٌمهشبرا  -الجٌزة

تم تعدٌل  23191338وفً تارٌخ  72356انصاري عوض عبدهللا خمٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  5

العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / اول الفاتح مع المعاهدة بجوار مولؾ الجملة امام البحٌري لمطع الؽٌار الدور 

  -طنطا  -االول علوي 

تم تعدٌل  23191338وفً تارٌخ  72356انصاري عوض عبدهللا خمٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  6

  -بنها  -الدور الثانً علوي  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / ش كلٌة التجارة امام مستشفى الدرة 

تم تعدٌل  23191338وفً تارٌخ  72356وصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    انصاري عوض عبدهللا خمٌس وشركاه ، ت -  7

 -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / منطمه االستاد شارع دمحم جابر اعلً مخزن االدوٌه طنطا 

تم تعدٌل العنوان ,  23191339وفً تارٌخ  67917تامر صالح الدٌن دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 436مكتب اداري رلم  -برج االهرام بالزا  -ش الهرم  191وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191313وفً تارٌخ  59769الرسولً احمد جوده و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 -حوض ابو شامه  -ارض اللواء  -شارع الشٌخ ٌاسٌن من شارع ؼالٌه ؼرٌب  5ان لٌصبح / وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنو

 بوالق الدكرور -فٌصل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    23191313وفً تارٌخ  33662اٌمن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 الهرم-ن ش متولى الشعراوى ش سٌد احمد متفرع م22، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191313وفً تارٌخ  34936ٌاسر الكارم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

  -حدائك االهرام  -ط البوابة الثانٌة  433الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل  23191313وفً تارٌخ  34936لٌدها برلم     أصبح / ٌاسر الكارم وشركاه للتصدٌر ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -  12

  -حدائك االهرام  -ط البوابة الثانٌة  433العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل  23191314وفً تارٌخ  63498انصارى عوض عبدهللا خمٌس وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 الهرم -هضبه االهرام  -ل ش الجٌش  423، افتتاح فرع بالعنوان /  العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  23191314وفً تارٌخ  78985عصام رضوان دمحم و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 وابه داٌموند مول الخلٌفه الدور الثانً امام ب -مول علً الدٌن  -اكتوبر  6وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 206 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  35577دمحم رجب سٌد و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 -الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/عمار ملن محمود على احمد شارع صالح الدٌن االلصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191315وفً تارٌخ  35577ٌطة ،  سبك لٌدها برلم    دمحم رجب سٌد و شركاه ، توصٌة بس -  16

 الهرم -ب جاردٌنٌا  194الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/شمة بالعمار رلم

 تم تعدٌل العنوان , 23191315وفً تارٌخ  67133محمود اسماعٌل محمود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 العجوزة-ارض اللواء -ش الطوخى حسن الراضً 23وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل  23191315وفً تارٌخ  72356انصاري عوض عبدهللا خمٌس وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  18

 --الهرم  -أ حدائك االهرام  5أ شارع 2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  23191316وفً تارٌخ  33784راضى عرفان راضى وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  19

 بنشاط / االنتاج الحٌوانً والزراعً -بجوار الدائري  -صفط اللبن  -ش ابو صفٌة  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  23191316وفً تارٌخ  33784ركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    عرفان راضً عرفان و شركاه ، ش -  23

 بنشاط / االنتاج الحٌوانً والزراعً -بجوار الدائري  -صفط اللبن  -ش ابو صفٌة  5وصؾ الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191316وفً تارٌخ  36325احمد رمضان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

  -أ ش حسٌن باشا واصؾ الدلً 13الدور الثالث عشر العمار رلم  23الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شمه 

تم تعدٌل  23191316وفً تارٌخ  47852نور الدٌن دمحم انور الكافوري وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  22

  -لسم الهرم  -المرٌوطٌة  -ش اللبٌنً  16العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

 23191316وفً تارٌخ  47852اصبحت / نور الدٌن دمحم انور الكافوري و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

  -لسم الهرم  -المرٌوطٌة  -ش اللبٌنً  16تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان  23191316وفً تارٌخ  23259خٌرى صدٌك عبد العزٌز وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

  -العمرانٌة  -خلؾ لاعة سٌد دروٌش  -مكرر ش مصطفى بدوي من ش خاتم المرسلٌن  9, وصؾ الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل  23191317وفً تارٌخ  69753احمد عبد المنعم عبد هللا حسانٌن و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  25

 البدرشٌن -ابوصٌر -طرٌك المرٌوطٌه -بعرب عش سماره -ش التموى 1العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ 

تم تعدٌل  23191322وفً تارٌخ  59875 وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    رشا عبد الخالك عبد اللطٌؾ دمحم -  26

 منشاه المناطر-العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ المنصورٌه

تارٌخ  وفً 59875اصبحت / محمود ابراهٌم ابو الحدٌد عبد الرحمن و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

 منشاه المناطر-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ المنصورٌه 23191322

وفً تارٌخ  59875اصبحت / محمود ابراهٌم ابو الحدٌد عبد الرحمن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

 منشاه المناطر-ل العنوان لٌصبح/ المنصورٌهتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌ 23191322

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  68585سامح طه وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  29

  -الهرم  -حدائك االهرام   -منطمة ) ج (  183الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  14133ٌدها برلم    دمحم شاهٌن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك ل -  33

 وبذلن ٌمحى المٌد من محافظة الجٌزة لنمل الممر الى محفظة الماهرة -مصر الجدٌدة  -ش الحجاز  64الـتؤشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191323وفً تارٌخ  14133ولٌد سٌد علً وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 وبذلن ٌمحى المٌد من محافظة الجٌزة لنمل الممر الى محفظة الماهرة -مصر الجدٌدة  -ش الحجاز  64الـتؤشٌر:   ، أصبح / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 207 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم  23191323وفً تارٌخ  14133اصبح / كرٌم محسن على محمود عبدهللا وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

وبذلن ٌمحى المٌد من محافظة الجٌزة لنمل الممر الى  -مصر الجدٌدة  -ش الحجاز  64لعنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، أصبح / تعدٌل ا

 محفظة الماهرة

تم تعدٌل  23191323وفً تارٌخ  14133اصبحت / احمد سمٌر احمد و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

وبذلن ٌمحى المٌد من محافظة الجٌزة لنمل الممر الى  -مصر الجدٌدة  -ش الحجاز  64، أصبح /  العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:  

 محفظة الماهرة

تم تعدٌل العنوان ,  23191324وفً تارٌخ  43181أصبح / دمحم حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

  -العمرانٌة  -انٌة ؼربٌة عمر -ش سوهاج  13وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور األرضً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191324وفً تارٌخ  43181ابو بكر ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

  -العمرانٌة  -عمرانٌة ؼربٌة  -ش سوهاج  13الـتؤشٌر:   ، الدور األرضً 

وفً تارٌخ  43181ابراهٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    ( للصٌانة ابو بكر  On Teamاصبح / وان تٌم )  -  36

  -العمرانٌة  -عمرانٌة ؼربٌة  -ش سوهاج  13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور األرضً  23191324

 23191324وفً تارٌخ  63562اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم عبدالصمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  37

 الهرم  -منشاة البكارى متفرع من المرٌوطٌة امام محطة المٌاه  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور الثامن عمار 

 23191324وفً تارٌخ  63562اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم عبد الصمد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  38

 الهرم  -منشاة البكارى متفرع من المرٌوطٌة امام محطة المٌاه  6ٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور الثامن عمار تم تعد

تم  23191324وفً تارٌخ  63562الشٌماء السٌد ابراهٌم دمحم السباعى وشرٌكها ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  39

 الهرم  -منشاة البكارى متفرع من المرٌوطٌة امام محطة المٌاه  6لدور الثامن عمار تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ا

 23191324وفً تارٌخ  63562اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم عبد الصمد وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  43

 الهرم  -بكارى متفرع من المرٌوطٌة امام محطة المٌاه منشاة ال 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور الثامن عمار 

 23191324وفً تارٌخ  63562اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم عبدالصمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 الهرم  -م محطة المٌاه منشاة البكارى متفرع من المرٌوطٌة اما 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور الثامن عمار 

 23191324وفً تارٌخ  63562اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم عبد الصمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  42

 الهرم  -منشاة البكارى متفرع من المرٌوطٌة امام محطة المٌاه  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور الثامن عمار 

تم  23191324وفً تارٌخ  63562الشٌماء السٌد ابراهٌم دمحم السباعى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  43

 الهرم  -منشاة البكارى متفرع من المرٌوطٌة امام محطة المٌاه  6تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور الثامن عمار 

 23191324وفً تارٌخ  63562عبد الصمد وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم -  44

 الهرم  -منشاة البكارى متفرع من المرٌوطٌة امام محطة المٌاه  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الدور الثامن عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  23191333وفً تارٌخ  23235برلم    احمد ابو الفتوح احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  45

 فٌصل -مطبعه  44شمه  33ش صالح الخولً من ش عمرو بن العاص عماره  2وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  23191333وفً تارٌخ  49944فإاد عزت فإاد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  46

 فٌصل -ش السادات  57الـتؤشٌر:   ، اصبحت / 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 208 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

علً عباس ووائل مكرم وشرٌكتهما ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / جمٌع اعمال المماوالت داخل )ج.م.ع( او  -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191331رٌخ وفً تا 69454خارجها ،  سبك لٌدها برلم   

علً عباس ووائل مكرم بخٌت وشرٌكتهما ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / جمٌع اعمال المماوالت داخل )ج.م.ع( او  -  2

 ة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توص23191331ٌوفً تارٌخ  69454خارجها ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  34936ٌاسر الكارم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ االستٌراد من نشاط الشركة . ،  سبك لٌدها برلم    -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191313

وفً  34936أصبح / ٌاسر الكارم وشركاه للتصدٌر ، توصٌة بسٌطة  حذؾ االستٌراد من نشاط الشركة . ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191313تارٌخ 

ا اصدار الصحؾ و المجالت و دمحم خلؾ على سالمة وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / الطباعه و النشر )فٌما عد -  5

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191314وفً تارٌخ  56476الكتب الدٌنٌه و المصاحؾ فٌما عدا االنترنت ( ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

بك لٌدها برلم   انصارى عوض عبدهللا خمٌس وشرٌكة ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / تجاره الموبٌلٌا بكافه انواعها ،  س -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191314وفً تارٌخ  63498

وفً تارٌخ  43156دمحم محمود حسن وشركاه ، شركة تضامن  اضافة / االستٌراد للنشاط األصلً . ،  سبك لٌدها برلم    -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23191315

وفً  43156/ دمحم محمود حسن وشرٌكه ، شركة تضامن  اضافة / االستٌراد للنشاط األصلً . ،  سبك لٌدها برلم   اصبح  -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23191315تارٌخ 

وفً تارٌخ  43156دمحم محمود حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافة / االستٌراد للنشاط األصلً . ،  سبك لٌدها برلم    -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191315

وفً  43156اصبح / دمحم محمود حسن وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافة / االستٌراد للنشاط األصلً . ،  سبك لٌدها برلم    -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191315تارٌخ 

و شركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح / استٌراد و تصدٌر و تجاره و تورٌد االجهزه العلمٌه و احمد رمضان  -  11

المعملٌه و خطوط االنتاج و تجهٌزات الورش و المصانع و تمدٌم الخدمات المتكامله من صٌانه و خالفه فً مجال االلت و المعدات 

بالمعامل و االستٌراد و التصدٌر و تورٌد و تجاره االجهزه الطبٌه و المستلزمات و تشؽٌل الماكٌنات و المعدات و االجهزه الخاصه 

وفً تارٌخ  36325،  سبك لٌدها برلم    19و المجموعه  6من المجموعه  36الطبٌه و اجهزه طب اسنان فٌما عدا الفمره 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191316

وشرٌكه ، شركة تضامن  أصبح / تجارة السٌارات واالنتاج الحٌوانً والزراعً والتصدٌر ،  سبك راضى عرفان راضى  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23191316وفً تارٌخ  33784لٌدها برلم   

اعً والتصدٌر ،  سبك عرفان راضً عرفان و شركاه ، شركة تضامن  أصبح / تجارة السٌارات واالنتاج الحٌوانً والزر -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23191316وفً تارٌخ  33784لٌدها برلم   

صالح الدٌن زهٌر عمبى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح /  تجارة وتورٌد وتركٌب وصٌانة التكٌٌفات  -  14

تم تعدٌل النشاط , 23191323وفً تارٌخ  33926مبٌوتر ،  سبك لٌدها برلم   والتورٌدات العمومٌة و التوكٌالت التجارٌة دون الك

 وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 209 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

وفً تارٌخ  27692نصار شاذلى وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / تجارة لطع ؼٌار سٌارات ،  سبك لٌدها برلم    -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23191321

وفً تارٌخ  27692صار شاذلً و شرٌكه ، شركة تضامن  اصبح / تجارة لطع ؼٌار سٌارات ،  سبك لٌدها برلم   ن -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23191321

م ت23191322وفً تارٌخ  47616دمحم فاروق وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / تجهٌز الحفالت ،  سبك لٌدها برلم    -  17

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

احمد عبد هللا بسٌونً السوٌدي وشرٌكه لمعالجة المٌاة والكٌماوٌات ، توصٌة بسٌطة  والتعامل فٌما سبك ذكره مع الشركات  -  18

وفً تارٌخ  2967الوطنٌه الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بؽرض التجارة والتورٌد وتصدٌر جمٌع المنتجات ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191322

اصبح/احمد عبدهللا بسٌونى على السوٌدى وشرٌكه لمعالجة المٌاه والكٌماوٌات الصناعٌه والفندلٌه ، توصٌة بسٌطة  والتعامل  -  19

لتورٌد وتصدٌر جمٌع المنتجات ،  سبك لٌدها برلم   فٌما سبك ذكره مع الشركات الوطنٌه الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بؽرض التجارة وا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191322وفً تارٌخ  2967

احمد عبد هللا بسٌونً السوٌدي وشرٌكه لمعالجة المٌاة والكٌماوٌات ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/شركة متخصصة  -  23

والكٌماوٌات الصناعٌه والفندلٌه المتخصصه وؼٌر المتخصصة وكٌماوٌات التنظٌؾ والمحافظة على فى كٌماوٌات معالجة المٌاه 

البٌئة وكٌماوٌات الؽسٌل الكمٌائى لدوائر التبرٌد والتسخٌن والكٌماوٌات والمعدات المعملٌه للتحالٌل واالختبار والمٌاس والمتابعه 

ٌع انواع االدوات والمعدات والفالتر الصناعٌه ومحطات التنمٌه والمعالجة ومستلزمات وكٌماوٌات حمامات السباحة والكلور وجم

وفً تارٌخ  2967لكافه االؼراض وذلن للمصانع والمستشفٌات والفنادق والمالعب والمبانى الخاصه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191322

ونى على السوٌدى وشرٌكه لمعالجة المٌاه والكٌماوٌات الصناعٌه والفندلٌه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل اصبح/احمد عبدهللا بسٌ -  21

النشاط لٌصبح/شركة متخصصة فى كٌماوٌات معالجة المٌاه والكٌماوٌات الصناعٌه والفندلٌه المتخصصه وؼٌر المتخصصة 

ائى لدوائر التبرٌد والتسخٌن والكٌماوٌات والمعدات المعملٌه وكٌماوٌات التنظٌؾ والمحافظة على البٌئة وكٌماوٌات الؽسٌل الكمٌ

للتحالٌل واالختبار والمٌاس والمتابعه ومستلزمات وكٌماوٌات حمامات السباحة والكلور وجمٌع انواع االدوات والمعدات والفالتر 

ق والمالعب والمبانى الخاصه ،  سبك الصناعٌه ومحطات التنمٌه والمعالجة لكافه االؼراض وذلن للمصانع والمستشفٌات والفناد

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191322وفً تارٌخ  2967لٌدها برلم   

اٌهاب عبد هللا وجورج نبٌه ، شركة تضامن  أصبح / صٌانة وتورٌد وتركٌب االجهزة الطبٌة وتمدٌم االستشارات الفنٌة  -  22

تم تعدٌل النشاط 23191324وفً تارٌخ  3876الصحٌة المائمة وتحت االنشاء ،  سبك لٌدها برلم    والهندسٌة للمستشفٌات والمراكز

 , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

اٌهاب عبد هللا وشرٌكه ، شركة تضامن  أصبح / صٌانة وتورٌد وتركٌب االجهزة الطبٌة وتمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة  -  23

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  3876صحٌة المائمة وتحت االنشاء ،  سبك لٌدها برلم   للمستشفٌات والمراكز ال

 التؤشٌر:  شركة تضامن

اٌهاب عبد هللا وجورج نبٌه ، توصٌة بسٌطة  أصبح / صٌانة وتورٌد وتركٌب االجهزة الطبٌة وتمدٌم االستشارات الفنٌة  -  24

تم تعدٌل النشاط 23191324وفً تارٌخ  3876الصحٌة المائمة وتحت االنشاء ،  سبك لٌدها برلم   والهندسٌة للمستشفٌات والمراكز 

 , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

اٌهاب عبد هللا وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  أصبح / صٌانة وتورٌد وتركٌب االجهزة الطبٌة وتمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة  -  25

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 23191324وفً تارٌخ  3876لصحٌة المائمة وتحت االنشاء ،  سبك لٌدها برلم   للمستشفٌات والمراكز ا

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

اٌمن دمحم عادل عبد الوهاب زهران وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / مصنع لتصنٌع االرضٌات الخشبٌة وتجارة االرضٌات  -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191328وفً تارٌخ  34333الخشبٌة ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 210 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

خالد ذكري سالمه فرج وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/التصدٌر والتورٌدات العمومٌة وتجارة االجهزة  -  27

 14383مة ( ،  سبك لٌدها برلم   الرٌاضٌه والتسوٌك الرٌاضى )فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالز

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23191328وفً تارٌخ 

فور سبورت مصر ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح/التصدٌر والتورٌدات العمومٌة  -خالد ذكرى سالمه فرج وشركاه -  28

ت االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ،  سبك لٌدها وتجارة االجهزة الرٌاضٌه والتسوٌك الرٌاضى )فٌما عدا خدما

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23191328وفً تارٌخ  14383برلم   

خالد ذكري سالمه فرج وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/التصدٌر والتورٌدات العمومٌة وتجارة االجهزة  -  29

 14383سوٌك الرٌاضى )فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ،  سبك لٌدها برلم   الرٌاضٌه والت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191328وفً تارٌخ 

رٌدات العمومٌة فور سبورت مصر ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/التصدٌر والتو -خالد ذكرى سالمه فرج وشركاه -  33

وتجارة االجهزة الرٌاضٌه والتسوٌك الرٌاضى )فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمة ( ،  سبك لٌدها 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191328وفً تارٌخ  14383برلم   

وفً  33316من  اضافه نشاط // التوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم   دمحم عبد هللا احمد عبد هللا و شرٌكه ، شركة تضا -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن23191333تارٌخ 

وفً  33316دمحم عبد هللا احمد عبد هللا و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط // التوكٌالت التجارٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة23191333تارٌخ 

العمال الهندسٌة والمماوالت والصٌانة محمود كمال عبد الحمٌد عماره وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل لٌصبح  المٌام با -  33

والخدمات المتكاملة للمنشآت والمرافك العامة والخاصة واعمال صٌانة المسطحات الخضراء والحدائك واالشجار واعمال الصٌانة 

من  36مرة والف 19المدنٌة واعمال التركٌبات المٌكانٌكٌة والكهربائٌة و التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ) فٌما عدا المجموعة 

( والمٌام بؤعمال االستثمار العماري واستصالح االراضً والتورٌدات العمومٌة والنظافة الزراعة وواالرضٌة المضٌئة  6المجموعة 

وفً  73376واعمال تجمٌل الطرق والمنشآت ومكافحة االفات والحشرات والموارض والحٌوانات الضالة . ،  سبك لٌدها برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم 23191331تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: 23191339وفً تارٌخ  73933دمحم شعبان خلؾ و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 23191324وفً تارٌخ  63562اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم عبدالصمد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

تم تعدٌل الكٌان 23191324وفً تارٌخ  63562سبك لٌدها برلم   اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم عبد الصمد وشرٌكه ،  -  3

 المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 23191324وفً تارٌخ  63562الشٌماء السٌد ابراهٌم دمحم السباعى وشرٌكها ، سبك لٌدها برلم    -  4

 وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان 23191324وفً تارٌخ  63562 السعٌد دمحم عبد الصمد وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم   اصبح / محمود دمحم -  5

 المانونى  , وصؾ التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 23191327وفً تارٌخ  47578اصبحت / محمود صالح هاشم و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 سٌطةوصؾ التؤشٌر: توصٌة ب

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 23191327وفً تارٌخ  47578ٌاسر عزت مصطفى السٌسً و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 23191327وفً تارٌخ  47578اصبح / ابراهٌم المهدى ابراهٌم عبد الجواد وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  8

 , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة  المانونى

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اصبحت / اٌهاب عماره  77759شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23191338،  فى تارٌخ :   -  1

 وشرٌكته

الى: أصبح / ٌاسر الكارم  34936وصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت  23191313،  فى تارٌخ :   -  2

 وشركاه للتصدٌر

 الى: نصار شاذلى وشركاه 27692شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23191321،  فى تارٌخ :   -  3

الى: اصبح/احمد عبدهللا  2967م التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  ت  23191322،  فى تارٌخ :   -  4

 بسٌونى على السوٌدى وشرٌكه لمعالجة المٌاه والكٌماوٌات الصناعٌه والفندلٌه

الى: اصبح/ خالد حسنى  65893شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23191322،  فى تارٌخ :   -  5

 ٌن وشرٌكهحسان

الى: اصبح / محمود دمحم  63562توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23191324،  فى تارٌخ :   -  6

 السعٌد دمحم عبد الصمد وشرٌكه

حمود دمحم الى: اصبح / م 63562شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23191324،  فى تارٌخ :   -  7

 السعٌد دمحم عبد الصمد وشرٌكه

الى: أصبح / االمٌر  59832شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23191324،  فى تارٌخ :   -  8

 وشرٌكته

الى: أصبح / دمحم حسن  43181توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23191324،  فى تارٌخ :   -  9

 وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

الى: اصبحت / محمود  47578شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23191327،  فى تارٌخ :   -  13

 صالح هاشم و شركاه

الى: اصبحت / محمود  47578توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23191327فى تارٌخ :  ،   -  11

 صالح هاشم و شركاه

الى: اصبحت / دمحم ابراهٌم  76519شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23191327،  فى تارٌخ :   -  12

 تهٌوسؾ ابراهٌم و شرٌك

الى: اصبحت / ماٌكل  21776توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23191327،  فى تارٌخ :   -  13

 مورٌس خلٌله مرجان و شركاه

الى: اصبحت / محمود  36466شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   23191333،  فى تارٌخ :   -  14

 شرٌكه خالد و

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

علً عباس سٌد عوض هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ :  -  1

 69454برلم       23191331

و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : علً عباس سٌد عوض هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  2

 69454برلم       23191331

محروسه سباعً عبد النبً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  االداره و التولٌع للشرٌن االول السٌد /سالم بٌومً سلٌمان الشٌخ  -  3

لمالٌه و ٌكون له حك التعامل مع البنون و الجهات الحكومٌه كافه والمضاء وله مطلك السلطات فً تسٌٌر اعمال الشركه التجارٌه و ا

و الؽٌر بصفه عامه فٌما ٌخص اعمال الشركه و سحب و اٌداع االموال و التولٌع علً العمود و المعامالت طالما لصالح  الشرٌكٌن  

مالٌه علً انه فٌما ٌختص بالتعهدات و التصرفات الخاصه ٌكون لهما كافه السلطات المانونٌه و الفعلٌه المنفرده و اداره الشركه ال

 62692برلم       23191332برهن او بٌع عمارات الشركه او ، تارٌخ : 

محروسه سباعً عبد النبً  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ممتلكتها فٌجب حتً تكون نافذه فً حك الؽٌر و الشركه ان  -  4

 62692برلم       23191332دا دون ؼٌره ، تارٌخ : تصدر بتولٌع الشرٌن االول فمط منفر

رامى دمحم ربٌع عبد الحافظ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌحك للطرؾ االول التعامل الكامل مع البنون واصدار خطابات  -  5

لثانى والثالث من الضمان واصدار الشٌكات وله الحك فى االلتراض والرهن واي تعامالت اخرى ٌطلبها دون الرجوع الى الطرؾ ا

الشركاء وٌحك للطرؾ االول التعامل المباشر فى كافة االمور المتعلمة بالمضاٌا بكافة احوالها دون الرجوع الى بالى الشركاء وٌحك 

للطرؾ االول اٌضا التعامل المباشر فى جمٌع المنالصات والممارسات والمزٌدات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة واي تعامالت اخالى 

برلم       23191332المستخلصات واستالم المستحمات المالٌة بكافة انواعها دون الرجوع الى بالى الشركاء ، تارٌخ :  بخصوص

78487 

برلم       23191333تامر دمحم  الكرٌدى الحفنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  6

43136 

برلم       23191333رٌدى الحفنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : تامر دمحم  الك -  7

43136 
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 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

برلم       23191333على دمحم على احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  8

43136 

برلم       23191333متضامن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  على دمحم على احمد  شركة تضامن  شرٌن -  9

43136 

    23191333تامر دمحم  الكرٌدى الحفنى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  13

 43136برلم   

    23191333ارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : تامر دمحم  الكرٌدى الحفنى  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخ -  11

 43136برلم   

برلم       23191333على دمحم على احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  12

43136 

برلم       23191333، تارٌخ : على دمحم على احمد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج واستلم كافة حموله  -  13

43136 

برلم       23191338اٌهاب جمال دمحم دمحم عماره  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  14

77759 

برلم       23191338اٌهاب جمال دمحم دمحم عماره  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  15

77759 

 77759برلم       23191338دمحم فتحى دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  16

 77759برلم       23191338دمحم فتحى دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  17

برلم       23191338محمود حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : رباب عزت  -  18

77759 

برلم       23191338رباب عزت محمود حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  19

77759 

    23191338اٌهاب جمال دمحم دمحم عماره  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفرداً ، تارٌخ :  -  23

 77759برلم   

    23191338اٌهاب جمال دمحم دمحم عماره  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفرداً ، تارٌخ :  -  21

 77759برلم   

برلم       23191338دمحم فتحى دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفرداً ، تارٌخ :  -  22

77759 

برلم       23191338دمحم فتحى دمحم احمد  شركة تضامن  شرٌن متخارج  له حك االدارة والتولٌع منفرداً ، تارٌخ :  -  23

77759 

برلم       23191338محمود حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفرداً ، تارٌخ :  رباب عزت -  24

77759 

برلم       23191338رباب عزت محمود حسٌن  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفرداً ، تارٌخ :  -  25

77759 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 214 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

سٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، االدارة والتولٌع للسٌد / ٌاسر اٌمان جورج رٌاض عوض  توصٌة ب -  26

ابراهٌم الدسولً وله فً ذلن كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله الحك فً تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فً أعمال الشركة وحك 

 34936برلم       23191313التعامل والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

ٌمان جورج رٌاض عوض  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرجت واستلمت كافة حمولها ، االدارة والتولٌع للسٌد / ٌاسر ا -  27

ابراهٌم الدسولً وله فً ذلن كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وله الحك فً تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فً أعمال الشركة وحك 

 34936برلم       23191313التعامل والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

انصارى عوض عبدهللا خمٌس  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع لٌصبح حك االداره و التولٌع للطرؾ االول  -  28

و له حك البٌع و التصرؾ فً اصول و ممتلكات الشركه للنفس او للؽٌر و له حك شراء و التملن للعمارات و االراضً الزراعٌه و 

و بٌعها و التنازل عنها و تاجٌرها و رهنها وله حك من شراء السٌارات بانواعها المختلفه و تراخٌصها فحصها و استالم  السكنٌه

رخصها و بٌعها ونمل ملكٌتها للنفس او للؽٌر وله حك االلتراض من البنون و التعامل مع الشهر العماري فً التسجٌل و نمل الملكٌه 

 63498برلم       23191314ٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : للنفس و للؽٌر وله حك التوك

دمحم محمود حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة والتعامل مع  -  29

تعامالت الخاصة بإدارة شئون الشركة امام كافة البنون والتولٌع على الشٌكات التً تصدر باسم الشركة منفرداً وذلن على جمٌع ال

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وبؽٌر حصر وكذلن فٌما ٌخص التولٌع على الشٌكات بالسحب او االٌداع وكذلن كافة التعامالت 

لى عمود البٌع والشراء البنكٌة والتولٌع على عمود الرهن او االلتراض او التسهٌالت االئتمانٌة وكذلن البٌع والشراء والتولٌع ع

 43156برلم       23191315والتولٌع الخاصة بؤصول الشركة واتخاذ ، تارٌخ : 

دمحم محمود حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة والتعامل مع  -  33

لشركة منفرداً وذلن على جمٌع التعامالت الخاصة بإدارة شئون الشركة امام كافة البنون والتولٌع على الشٌكات التً تصدر باسم ا

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وبؽٌر حصر وكذلن فٌما ٌخص التولٌع على الشٌكات بالسحب او االٌداع وكذلن كافة التعامالت 

وكذلن البٌع والشراء والتولٌع على عمود البٌع والشراء البنكٌة والتولٌع على عمود الرهن او االلتراض او التسهٌالت االئتمانٌة 

 43156برلم       23191315والتولٌع الخاصة بؤصول الشركة واتخاذ ، تارٌخ : 

دمحم محمود حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة والتعامل مع  -  31

على الشٌكات التً تصدر باسم الشركة منفرداً وذلن على جمٌع التعامالت الخاصة بإدارة شئون الشركة امام كافة  البنون والتولٌع

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وبؽٌر حصر وكذلن فٌما ٌخص التولٌع على الشٌكات بالسحب او االٌداع وكذلن كافة التعامالت 

تراض او التسهٌالت االئتمانٌة وكذلن البٌع والشراء والتولٌع على عمود البٌع والشراء البنكٌة والتولٌع على عمود الرهن او االل

 43156برلم       23191315والتولٌع الخاصة بؤصول الشركة واتخاذ ، تارٌخ : 

ٌة والتعامل مع دمحم محمود حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسم -  32

البنون والتولٌع على الشٌكات التً تصدر باسم الشركة منفرداً وذلن على جمٌع التعامالت الخاصة بإدارة شئون الشركة امام كافة 

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وبؽٌر حصر وكذلن فٌما ٌخص التولٌع على الشٌكات بالسحب او االٌداع وكذلن كافة التعامالت 

التولٌع على عمود الرهن او االلتراض او التسهٌالت االئتمانٌة وكذلن البٌع والشراء والتولٌع على عمود البٌع والشراء البنكٌة و

 43156برلم       23191315والتولٌع الخاصة بؤصول الشركة واتخاذ ، تارٌخ : 

والى الشركة وله حك التولٌع على عمد الرهن  دمحم محمود حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اجراءات نمل الملكٌة من -  33

التجاري وكذا عمود الرهن التجارٌة التكمٌلٌة وعمود زٌادة الممومات المادٌة وزٌادة الضمانات للرهن الرسمً التجاري وعمود نمل 

الزمة الجراء الرهن الممر المرهون وعمود تعدٌل البٌانات امام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك فً استخراج كافة االوراق ال

الرسمً التجاري وكذا تمدٌم واستالم الطلبات من والى مكاتب السجل التجاري وله الحك فً كفالة الؽٌر وله حك تفوٌض او توكٌل 

 43156برلم       23191315الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

نمل الملكٌة من والى الشركة وله حك التولٌع على عمد الرهن  دمحم محمود حسن دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اجراءات -  34

التجاري وكذا عمود الرهن التجارٌة التكمٌلٌة وعمود زٌادة الممومات المادٌة وزٌادة الضمانات للرهن الرسمً التجاري وعمود نمل 

كافة االوراق الالزمة الجراء الرهن الممر المرهون وعمود تعدٌل البٌانات امام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك فً استخراج 

الرسمً التجاري وكذا تمدٌم واستالم الطلبات من والى مكاتب السجل التجاري وله الحك فً كفالة الؽٌر وله حك تفوٌض او توكٌل 

 43156برلم       23191315الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

شرٌن  اجراءات نمل الملكٌة من والى الشركة وله حك التولٌع على عمد الرهن  دمحم محمود حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و -  35

التجاري وكذا عمود الرهن التجارٌة التكمٌلٌة وعمود زٌادة الممومات المادٌة وزٌادة الضمانات للرهن الرسمً التجاري وعمود نمل 

ٌك فً استخراج كافة االوراق الالزمة الجراء الرهن الممر المرهون وعمود تعدٌل البٌانات امام مصلحة الشهر العماري والتوث

الرسمً التجاري وكذا تمدٌم واستالم الطلبات من والى مكاتب السجل التجاري وله الحك فً كفالة الؽٌر وله حك تفوٌض او توكٌل 

 43156برلم       23191315الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اجراءات نمل الملكٌة من والى الشركة وله حك التولٌع على عمد الرهن دمحم محمود حسن دمحم  توصٌ -  36

التجاري وكذا عمود الرهن التجارٌة التكمٌلٌة وعمود زٌادة الممومات المادٌة وزٌادة الضمانات للرهن الرسمً التجاري وعمود نمل 

العماري والتوثٌك فً استخراج كافة االوراق الالزمة الجراء الرهن  الممر المرهون وعمود تعدٌل البٌانات امام مصلحة الشهر

الرسمً التجاري وكذا تمدٌم واستالم الطلبات من والى مكاتب السجل التجاري وله الحك فً كفالة الؽٌر وله حك تفوٌض او توكٌل 

 43156برلم       23191315الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

    23191321لى عبد المالن سالمه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا . ، تارٌخ : ابو زٌد شذ -  37

 27692برلم   

    23191321ابو زٌد شذلى عبد المالن سالمه  شركة تضامن  شرٌن متضامن  له حك االدارة والتولٌع منفردا . ، تارٌخ :  -  38

 27692برلم   

ود حافظ عزت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع للشرٌكٌن االول / حازم محمود حافظ والثانً / حازم محم -  39

نهى عبد العزٌز احمد مجتمعٌن او منفردٌن ولهم فً ذلن حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

لمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال وا

واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

 25732برلم       23191322وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها والتولٌع على عمود البٌع ، تارٌخ : 

حازم محمود حافظ عزت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والشراء او التؤجٌر ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة  -  43

واالراضً باسم الشركة ولمصلحتها وكذلن حك التولٌع على عمود المرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحك فً تعٌٌن 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات وعزل مستخدمً ووكالء الشركة 

االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكذلن حك توكٌل الؽٌر 

 25732برلم       23191322الؽٌر فً ، تارٌخ : فً كل او بعض ما ذكر وكذلن لكل منهما الحك فً توكٌل 

حازم محمود حافظ عزت  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  البٌع للنفس او للؽٌر وفً االبراء وااللرار والتصالح واالنكار امام  -  41

 25732برلم       23191322جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة . ، تارٌخ : 

    23191322على زؼلول  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجة واستالمه كافه حمولة ، تارٌخ :  خالد حسنى حسانٌن -  42

 65893برلم   

    23191322خالد حسنى حسانٌن على زؼلول  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجة واستالمه كافه حمولة ، تارٌخ :  -  43

 65893برلم   

زؼلول  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجة واستالمه كافه حمولة ، تارٌخ : عمرو دمحم حسنى حسانٌن على  -  44

 65893برلم       23191322

عمرو دمحم حسنى حسانٌن على زؼلول  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجة واستالمه كافه حمولة ، تارٌخ :  -  45

 65893برلم       23191322

زؼلول  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجة واستالمه كافه حمولة ، تارٌخ : احمد خالد حسنى حسانٌن على  -  46

 65893برلم       23191322

احمد خالد حسنى حسانٌن على زؼلول  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجة واستالمه كافه حمولة ، تارٌخ :  -  47

 65893برلم       23191322



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 216 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

    23191322خالد حسنى حسانٌن على زؼلول  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجة واستالمه كافه حمولة ، تارٌخ :  -  48

 65893برلم   

    23191322خالد حسنى حسانٌن على زؼلول  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم خروجة واستالمه كافه حمولة ، تارٌخ :  -  49

 65893برلم   

دمحم حسنى حسانٌن على زؼلول  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجة واستالمه كافه حمولة ، تارٌخ :  عمرو -  53

 65893برلم       23191322

عمرو دمحم حسنى حسانٌن على زؼلول  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجة واستالمه كافه حمولة ، تارٌخ :  -  51

 65893برلم       23191322

خالد حسنى حسانٌن على زؼلول  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجة واستالمه كافه حمولة ، تارٌخ :  احمد -  52

 65893برلم       23191322

احمد خالد حسنى حسانٌن على زؼلول  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تم خروجة واستالمه كافه حمولة ، تارٌخ :  -  53

 65893برلم       23191322

حسنى حسانٌن على زؼلول  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/ لالول والثانى فمط  خالد -  54

 65893برلم       23191322مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

انى فمط خالد حسنى حسانٌن على زؼلول  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/ لالول والث -  55

 65893برلم       23191322مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

عمرو دمحم حسنى حسانٌن على زؼلول  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/ لالول والثانى  -  56

 65893برلم       23191322فمط مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌن على زؼلول  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/ لالول والثانى عمرو دمحم حسنى حسان -  57

 65893برلم       23191322فمط مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

احمد خالد حسنى حسانٌن على زؼلول  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/ لالول والثانى  -  58

 65893برلم       23191322مط مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : ف

احمد خالد حسنى حسانٌن على زؼلول  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح/ لالول والثانى  -  59

 65893برلم       23191322فمط مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌطة  مدٌر و شرٌن  أصبح شرٌن متضامن بدالً من شرٌن موصً وله حك االدارة والتولٌع سمٌر احمد حنفً  توصٌة بس -  63

منفرداً وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتعامل مع ادارة المرور والتؤمٌنات االجتماعٌة وله فً ذلن الحك فً 

ت وخالفه وكذلن حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات وكافة كافة اعمال التصرؾ من البٌع والشراء واالٌجار والرهن والوكاال

االعمال البنكٌة من االلتراض واعتمادات وتسهٌالت بنكٌة وخالفه ، تعٌٌن السٌد / احمد سمٌر احمد حنفً مدٌراُ مسئوالً من الناحٌة 

 14133   برلم    23191323الفنٌةوالسٌاحٌة بدالً من السٌد / سامً لطفً مؽاوري . ، تارٌخ : 

سمٌر احمد حنفً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أصبح شرٌن متضامن بدالً من شرٌن موصً وله حك االدارة والتولٌع  -  61

منفرداً وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتعامل مع ادارة المرور والتؤمٌنات االجتماعٌة وله فً ذلن الحك فً 

البٌع والشراء واالٌجار والرهن والوكاالت وخالفه وكذلن حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات وكافة  كافة اعمال التصرؾ من

االعمال البنكٌة من االلتراض واعتمادات وتسهٌالت بنكٌة وخالفه ، تعٌٌن السٌد / احمد سمٌر احمد حنفً مدٌراُ مسئوالً من الناحٌة 

 14133برلم       23191323طفً مؽاوري . ، تارٌخ : الفنٌةوالسٌاحٌة بدالً من السٌد / سامً ل

سمٌر احمد حنفً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أصبح شرٌن متضامن بدالً من شرٌن موصً وله حك االدارة والتولٌع  -  62

وله فً ذلن الحك فً منفرداً وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتعامل مع ادارة المرور والتؤمٌنات االجتماعٌة 
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 217 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

كافة اعمال التصرؾ من البٌع والشراء واالٌجار والرهن والوكاالت وخالفه وكذلن حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات وكافة 

االعمال البنكٌة من االلتراض واعتمادات وتسهٌالت بنكٌة وخالفه ، تعٌٌن السٌد / احمد سمٌر احمد حنفً مدٌراُ مسئوالً من الناحٌة 

 14133برلم       23191323الفنٌةوالسٌاحٌة بدالً من السٌد / سامً لطفً مؽاوري . ، تارٌخ : 

سمٌر احمد حنفً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أصبح شرٌن متضامن بدالً من شرٌن موصً وله حك االدارة والتولٌع  -  63

مع ادارة المرور والتؤمٌنات االجتماعٌة وله فً ذلن الحك فً  منفرداً وذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتعامل

كافة اعمال التصرؾ من البٌع والشراء واالٌجار والرهن والوكاالت وخالفه وكذلن حك التعامل مع البنون وفتح الحسابات وكافة 

ٌر احمد حنفً مدٌراُ مسئوالً من الناحٌة االعمال البنكٌة من االلتراض واعتمادات وتسهٌالت بنكٌة وخالفه ، تعٌٌن السٌد / احمد سم

 14133برلم       23191323الفنٌةوالسٌاحٌة بدالً من السٌد / سامً لطفً مؽاوري . ، تارٌخ : 

اٌهاب دمحم عبد هللا دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة وله فً ذلن اوسع السلطات  -  64

الشركة ومنها حك االلتراض من البنون والسحب واالٌداع وفتح الحسابات واجراء كافة المعامالت المالٌة والبنكٌة  لتحمٌك ؼرض

 3876برلم       23191324والتولٌع عن الشركة منفرداً والرهن والبٌع . ، تارٌخ : 

لتولٌع نٌابة عن الشركة وله فً ذلن اوسع السلطات اٌهاب دمحم عبد هللا دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة وا -  65

لتحمٌك ؼرض الشركة ومنها حك االلتراض من البنون والسحب واالٌداع وفتح الحسابات واجراء كافة المعامالت المالٌة والبنكٌة 

 3876برلم       23191324والتولٌع عن الشركة منفرداً والرهن والبٌع . ، تارٌخ : 

عبد هللا دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة وله فً ذلن اوسع السلطات اٌهاب دمحم  -  66

لتحمٌك ؼرض الشركة ومنها حك االلتراض من البنون والسحب واالٌداع وفتح الحسابات واجراء كافة المعامالت المالٌة والبنكٌة 

 3876برلم       23191324ٌع . ، تارٌخ : والتولٌع عن الشركة منفرداً والرهن والب

اٌهاب دمحم عبد هللا دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع نٌابة عن الشركة وله فً ذلن اوسع السلطات  -  67

ت المالٌة والبنكٌة لتحمٌك ؼرض الشركة ومنها حك االلتراض من البنون والسحب واالٌداع وفتح الحسابات واجراء كافة المعامال

 3876برلم       23191324والتولٌع عن الشركة منفرداً والرهن والبٌع . ، تارٌخ : 

 43181برلم       23191324ابو بكر ابراهٌم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أصبح موصً ، تارٌخ :  -  68

 43181برلم       23191324و شرٌن  أصبح موصً ، تارٌخ :  ابو بكر ابراهٌم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  69

 43181برلم       23191324ابو بكر ابراهٌم دمحم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أصبح موصً ، تارٌخ :  -  73

 43181برلم       23191324دمحم حسن دمحم عبده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أصبح موصً ، تارٌخ :  -  71

 43181برلم       23191324دمحم حسن دمحم عبده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أصبح موصً ، تارٌخ :  -  72

 43181برلم       23191324دمحم حسن دمحم عبده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  أصبح موصً ، تارٌخ :  -  73

برلم       23191324استلم كافة حموله ، تارٌخ : دمحم عاطؾ علً علً سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج و -  74

59832 

برلم       23191324دمحم عاطؾ علً علً سالم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  75

59832 

ع للطرفٌن الثانً و الثالث خروج السٌد  /مٌالد كامل خلٌله مرجان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌ -  76

 21776برلم       23191327مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 

خروج السٌد  /مٌالد كامل خلٌله مرجان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌع للطرفٌن الثانً و الثالث  -  77

 21776برلم       23191327مجتمعٌن فمط ، تارٌخ : 
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مٌنا مورٌس كامل خلٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للطرفٌن الثانً و الثالث مجتمعٌن فمط ، تارٌخ :  -  78

 21776برلم       23191327

ارٌخ : مٌنا مورٌس كامل خلٌله  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للطرفٌن الثانً و الثالث مجتمعٌن فمط ، ت -  79

 21776برلم       23191327

دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره و حك التولٌع امام الؽٌر موكله للشرٌكٌن  -  83

لً سبٌل مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌه و الجهات ؼٌر الحكومٌه و لطاع االعمال العام و المطاع الخاص و ذلن ع

المثال ال الحصر االتحاد المصري للتشٌٌد و البناء و الهٌئه الهندسٌه للموات المسلحه و وزاره االسكان و هٌئه المجتمعات العمرانٌه 

الجدٌده و امام كافه اجهزه المدن الجدٌده و لهم الحك فً ابرام جمٌع العمود و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه و لهم الحك فً 

 76519برلم       23191327لتولٌع علً عمود المماوالت و عمود ، تارٌخ : ا

دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره و حك التولٌع امام الؽٌر موكله للشرٌكٌن  -  81

االعمال العام و المطاع الخاص و ذلن علً سبٌل مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات الحكومٌه و الجهات ؼٌر الحكومٌه و لطاع 

المثال ال الحصر االتحاد المصري للتشٌٌد و البناء و الهٌئه الهندسٌه للموات المسلحه و وزاره االسكان و هٌئه المجتمعات العمرانٌه 

تعلك بمعامالت الشركه و لهم الحك فً الجدٌده و امام كافه اجهزه المدن الجدٌده و لهم الحك فً ابرام جمٌع العمود و الصفمات التً ت

 76519برلم       23191327التولٌع علً عمود المماوالت و عمود ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االداره و حك التولٌع امام الؽٌر موكله للشرٌكٌن  -  82

حكومٌه و الجهات ؼٌر الحكومٌه و لطاع االعمال العام و المطاع الخاص و ذلن علً سبٌل مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه الجهات ال

المثال ال الحصر االتحاد المصري للتشٌٌد و البناء و الهٌئه الهندسٌه للموات المسلحه و وزاره االسكان و هٌئه المجتمعات العمرانٌه 

ً ابرام جمٌع العمود و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه و لهم الحك فً الجدٌده و امام كافه اجهزه المدن الجدٌده و لهم الحك ف

 76519برلم       23191327التولٌع علً عمود المماوالت و عمود ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االستشارت الهندسٌه و لهم فً سبٌل ذلن تفوٌض او  -  83

الؽٌر فً كل او بعض ماذكر و منح سلطات التولٌع امام البنون للسٌد / دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم و السٌده / نجالء دمحم سعد توكٌل 

دمحم لهم الحك فً التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه البنون الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه علً الحسابات البنكٌه بالشركه بدون حد 

ً السحب و االٌداع منها و التولٌع علً الشٌكات و الكمبٌاالت و تظهٌرها و فتح الحسابات البنكٌه بالشركه بدون الصً و لهم الحك ف

 76519برلم       23191327حد الصً و لهم الحك فً اصدار الشٌكات و ، تارٌخ : 

سٌه و لهم فً سبٌل ذلن تفوٌض او دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  االستشارت الهند -  84

توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر و منح سلطات التولٌع امام البنون للسٌد / دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم و السٌده / نجالء دمحم سعد 

كٌه بالشركه بدون حد دمحم لهم الحك فً التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه البنون الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه علً الحسابات البن

الصً و لهم الحك فً السحب و االٌداع منها و التولٌع علً الشٌكات و الكمبٌاالت و تظهٌرها و فتح الحسابات البنكٌه بالشركه بدون 

 76519برلم       23191327حد الصً و لهم الحك فً اصدار الشٌكات و ، تارٌخ : 

ن  مدٌر وشرٌن متضامن  االستشارت الهندسٌه و لهم فً سبٌل ذلن تفوٌض او دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم  شركة تضام -  85

توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر و منح سلطات التولٌع امام البنون للسٌد / دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم و السٌده / نجالء دمحم سعد 

ومٌه و الؽٌر حكومٌه علً الحسابات البنكٌه بالشركه بدون حد دمحم لهم الحك فً التولٌع مجتمعٌن او منفردٌن امام كافه البنون الحك

الصً و لهم الحك فً السحب و االٌداع منها و التولٌع علً الشٌكات و الكمبٌاالت و تظهٌرها و فتح الحسابات البنكٌه بالشركه بدون 

 76519برلم       23191327حد الصً و لهم الحك فً اصدار الشٌكات و ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تحوٌل الحسابات البنكٌه و كذلن االلتراض و الرهن من  -  86

    23191327البنون و كافه التسهٌالت المصرفٌه و لهم فً سبٌل ذلن تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 76519برلم   

وسؾ ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تحوٌل الحسابات البنكٌه و كذلن االلتراض و الرهن من دمحم ابراهٌم ٌ -  87

    23191327البنون و كافه التسهٌالت المصرفٌه و لهم فً سبٌل ذلن تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 76519برلم   
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كة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تحوٌل الحسابات البنكٌه و كذلن االلتراض و الرهن من دمحم ابراهٌم ٌوسؾ ابراهٌم  شر -  88

    23191327البنون و كافه التسهٌالت المصرفٌه و لهم فً سبٌل ذلن تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 76519برلم   

شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  -  89

 47578برلم       23191327

خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  93

 47578برلم       23191327

الفتاح دمحم عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ : خروج السٌد / هبه عبد  -  91

 47578برلم       23191327

خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  92

 47578برلم       23191327

خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  93

 47578برلم       23191327

خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  94

 47578برلم       23191327

خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  95

 47578برلم       23191327

كافه حموله ، تارٌخ : خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم  -  96

 47578برلم       23191327

خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  97

 47578برلم       23191327

ن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ : خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌ -  98

 47578برلم       23191327

خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  99

 47578برلم       23191327

عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ : خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم  -  133

 47578برلم       23191327

برلم       23191327محمود صالح دمحم محمود هاشم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  131

47578 

برلم       23191327ة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ : محمود صالح دمحم محمود هاشم  توصٌ -  132

47578 

برلم       23191327محمود صالح دمحم محمود هاشم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  133

47578 
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برلم       23191327م استالم كافه حموله ، تارٌخ : محمود صالح دمحم محمود هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ت -  134

47578 

برلم       23191327محمود صالح دمحم محمود هاشم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  135

47578 

برلم       23191327محمود صالح دمحم محمود هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  136

47578 

خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  137

 47578برلم       23191327

خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  138

 47578برلم       23191327

 خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ : -  139

 47578برلم       23191327

خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  113

 47578برلم       23191327

تالم كافه حموله ، تارٌخ : خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم اس -  111

 47578برلم       23191327

خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  112

 47578برلم       23191327

شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  شركة تضامن   -  113

المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها 

لهم و كذلن التعامل مع امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكا

جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

برلم       23191327و كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : 

47578 

خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و  -  114

المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها 

لحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر ا

جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

برلم       23191327العمود بكافه انواعها ، تارٌخ :  و كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و

47578 

خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و  -  115

باسم الشركه و ضمن اؼراضها  المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل

امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع 

جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

برلم       23191327كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : و 

47578 

خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و  -  116

لرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها المسئولٌه امام جمٌع الجهات ا
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع 

لشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً ا

برلم       23191327و كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : 

47578 

خارج  تعدٌل االداره و التولٌع و خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن مت -  117

المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها 

عامل مع امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن الت

جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

برلم       23191327و كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : 

47578 

/ هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و خروج السٌد  -  118

المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها 

اع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المط

جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

برلم       23191327انواعها ، تارٌخ : و كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه 

47578 

خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و  -  119

و ضمن اؼراضها  المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه

امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع 

جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

برلم       23191327امل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : و كافه صو التع

47578 

خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و  -  123

ركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للش

امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع 

تح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و ف

برلم       23191327و كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : 

47578 

دٌل االداره و التولٌع و خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تع -  121

المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها 

امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع 

جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

برلم       23191327و كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : 

47578 

المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و  خروج السٌد/ ابراهٌم -  122

المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها 

ام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع الع

جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

برلم       23191327ا ، تارٌخ : و كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعه

47578 

خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و  -  123

اؼراضها  المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع 

جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

برلم       23191327البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ :  و كافه صو التعامل مع

47578 

خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و  -  124

لمتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء ا

امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع 

لك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼ

برلم       23191327و كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : 

47578 

ه امام جمٌع الجهات محمود صالح دمحم محمود هاشم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره و التولٌع و المسئولٌ -  125

الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 

ٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صو التعامل مع البنون سحب و ا

 47578برلم       23191327و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : 

ن  تعدٌل االداره و التولٌع و المسئولٌه امام جمٌع الجهات محمود صالح دمحم محمود هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  126

الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ل مع جمٌع البنون و المصارؾ من و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعام

سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صو التعامل مع البنون 

 47578برلم       23191327و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : 

 محمود هاشم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره و التولٌع و المسئولٌه امام جمٌع الجهات محمود صالح دمحم -  127

الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

اع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لط

سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صو التعامل مع البنون 

 47578برلم       23191327و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : 

محمود صالح دمحم محمود هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره و التولٌع و المسئولٌه امام جمٌع الجهات  -  128

الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من و ؼٌر الحكوم

سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صو التعامل مع البنون 

 47578برلم       23191327ود بكافه انواعها ، تارٌخ : و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العم

محمود صالح دمحم محمود هاشم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره و التولٌع و المسئولٌه امام جمٌع الجهات  -  129

ام جمٌع الجهات الحكومٌه الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها ام

و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 

سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صو التعامل مع البنون 

 47578برلم       23191327هم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : و ل

محمود صالح دمحم محمود هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل االداره و التولٌع و المسئولٌه امام جمٌع الجهات  -  133

التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه  الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك

و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من 

لضمان و كافه صو التعامل مع البنون سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات ا

 47578برلم       23191327و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 223 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و  -  131

لجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها المسئولٌه امام جمٌع ا

امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع 

ع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌ

برلم       23191327و كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : 

47578 

تضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  132

المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها 

كذلن التعامل مع امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و 

جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

برلم       23191327و كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : 

47578 

ج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و خرو -  133

المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها 

و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع  امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه

جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

برلم       23191327بكافه انواعها ، تارٌخ :  و كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود

47578 

خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و  -  134

الشركه و ضمن اؼراضها المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم 

امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع 

جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

برلم       23191327و التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : و كافه ص

47578 

خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و  -  135

المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك التعامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها 

ر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌ

جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان 

برلم       23191327ء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : و كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشرا

47578 

خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  تعدٌل االداره و التولٌع و  -  136

عامل باسم الشركه و ضمن اؼراضها المسئولٌه امام جمٌع الجهات الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن و لهم حك الت

امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع االعمال و لطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلن التعامل مع 

ن جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضما

برلم       23191327و كافه صو التعامل مع البنون و لهم حك التولٌع علً عمود الشراء و العمود بكافه انواعها ، تارٌخ : 

47578 

خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل  -  137

تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه مستخدمً و وكالء الشركه و 

السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك 

 47578برلم       23191327ارٌخ : توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، ت

خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل  -  138

فه مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 224 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك 

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل  خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  شركة -  139

مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه 

ت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامال

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل  -  143

باتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرت

السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك 

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل  -  141

مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه 

االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك  السندات

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

رٌن متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل خروج السٌد / هبه عبد الفتاح دمحم عبد الرحمن  توصٌة بسٌطة  ش -  142

مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه 

بالنمد او باالجل و لهم حك  السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل  -  143

اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و 

السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك 

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل  -  144

مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه 

نٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك السندات االذ

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن  -  145

مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه 

نمد او باالجل و لهم حك السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بال

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل  -  146

رهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجو

السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك 

 47578رلم   ب    23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل  -  147

مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه 

و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك السندات االذنٌه 

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

امن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل خروج السٌد/ ابراهٌم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متض -  148

مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 225 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

او باالجل و لهم حك  السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود صالح دمحم محمود هاشم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه  -  149

مبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه ال

ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل 

 47578برلم       23191327او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

دمحم محمود هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه محمود صالح  -  153

و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و 

تً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات ال

 47578برلم       23191327او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود صالح دمحم محمود هاشم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه  -  151

ورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و و تحدٌد مرتباتهم و اج

ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل 

 47578برلم       23191327او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود صالح دمحم محمود هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه  -  152

و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و 

العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل ابرام جمٌع 

 47578برلم       23191327او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ء الشركه محمود صالح دمحم محمود هاشم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكال -  153

و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و 

ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل 

 47578برلم       23191327ض ما ذكر ، تارٌخ : او بع

محمود صالح دمحم محمود هاشم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً و وكالء الشركه  -  154

الذنٌه و التجارٌه و و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات ا

ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل 

 47578برلم       23191327او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل  خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن -  155

مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه 

لنمد او باالجل و لهم حك السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه با

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل  -  156

هم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجور

السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك 

 47578لم   بر    23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل  -  157

مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه 

لتجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك السندات االذنٌه و ا

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

تخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن م -  158

مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 226 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

االجل و لهم حك السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او ب

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل  -  159

ك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم ح

السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك 

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

خروج السٌد / دمحم المهدي ابراهٌم عبد الجواد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  و لهم الحك فً تعٌٌن و عزل  -  163

مستخدمً و وكالء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و لهم حك لبض و دفع كافه المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه 

ابرام جمٌع العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و لهم حك  السندات االذنٌه و التجارٌه و

 47578برلم       23191327توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

و استالم كافه حموله ، تارٌخ خروج السٌد / دمحم عبد الرازق سلٌمان عبد السمٌع  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج   -  161
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خروج السٌد / مصطفى احمد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  167

 36466برلم       23191333

خروج السٌد / مصطفى احمد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  168

 36466م   برل    23191333

خروج السٌد / مصطفى احمد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  169
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برلم       23191333محمود خالد محمود ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  173

36466 

برلم       23191333محمود خالد محمود ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  171
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برلم       23191333محمود خالد محمود ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  172
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ازق سلٌمان عبد السمٌع  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و استالم كافه حموله ، تارٌخ خروج السٌد / دمحم عبد الر -  173
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خروج السٌد / دمحم عبد الرازق سلٌمان عبد السمٌع  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و استالم كافه حموله ، تارٌخ  -  174

 36466برلم       23191333: 

خروج السٌد / دمحم عبد الرازق سلٌمان عبد السمٌع  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و استالم كافه حموله ، تارٌخ  -  175
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خروج السٌد / ابراهٌم احمد دمحم عزب  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  176

 36466رلم   ب    23191333

خروج السٌد / ابراهٌم احمد دمحم عزب  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  177
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خروج السٌد / ابراهٌم احمد دمحم عزب  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  178
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خروج السٌد / مصطفى احمد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  179

 36466برلم       23191333

خروج السٌد / مصطفى احمد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  183

 36466برلم       23191333

خروج السٌد / مصطفى احمد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  181
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م   برل    23191333محمود خالد محمود ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  182
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برلم       23191333محمود خالد محمود ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  183

36466 

برلم       23191333محمود خالد محمود ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  184

36466 

دمحم عبد الرازق سلٌمان عبد السمٌع  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌع اصبح خروج السٌد /  -  185

للشرٌكٌن دمحم احمد دمحم سلٌمان و محمود خالد محمود ابراهٌم لندٌل مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادره منهم 

 36466برلم       23191333بعنوان الشركه و ضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

خروج السٌد / دمحم عبد الرازق سلٌمان عبد السمٌع  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌع اصبح  -  186

للشرٌكٌن دمحم احمد دمحم سلٌمان و محمود خالد محمود ابراهٌم لندٌل مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادره منهم 

 36466برلم       23191333شركه و ضمن اؼراضها ، تارٌخ : بعنوان ال

خروج السٌد / دمحم عبد الرازق سلٌمان عبد السمٌع  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌع اصبح  -  187

ن تكون االعمال الصادره منهم للشرٌكٌن دمحم احمد دمحم سلٌمان و محمود خالد محمود ابراهٌم لندٌل مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ا

 36466برلم       23191333بعنوان الشركه و ضمن اؼراضها ، تارٌخ : 
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 228 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

خروج السٌد / ابراهٌم احمد دمحم عزب  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌع اصبح للشرٌكٌن دمحم  -  188

مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادره منهم بعنوان الشركه و احمد دمحم سلٌمان و محمود خالد محمود ابراهٌم لندٌل 

 36466برلم       23191333ضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

خروج السٌد / ابراهٌم احمد دمحم عزب  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌع اصبح للشرٌكٌن دمحم  -  189

خالد محمود ابراهٌم لندٌل مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادره منهم بعنوان الشركه و احمد دمحم سلٌمان و محمود 

 36466برلم       23191333ضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

خروج السٌد / ابراهٌم احمد دمحم عزب  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌع اصبح للشرٌكٌن دمحم  -  193

احمد دمحم سلٌمان و محمود خالد محمود ابراهٌم لندٌل مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادره منهم بعنوان الشركه و 

 36466برلم       23191333ضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

لتولٌع اصبح للشرٌكٌن خروج السٌد / مصطفى احمد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و ا -  191

دمحم احمد دمحم سلٌمان و محمود خالد محمود ابراهٌم لندٌل مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادره منهم بعنوان 

 36466برلم       23191333الشركه و ضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

امن متخارج  حك االداره و التولٌع اصبح للشرٌكٌن خروج السٌد / مصطفى احمد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متض -  192

دمحم احمد دمحم سلٌمان و محمود خالد محمود ابراهٌم لندٌل مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادره منهم بعنوان 

 36466برلم       23191333الشركه و ضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

خروج السٌد / مصطفى احمد دمحم سلٌمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌع اصبح للشرٌكٌن  -  193

دمحم احمد دمحم سلٌمان و محمود خالد محمود ابراهٌم لندٌل مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادره منهم بعنوان 

 36466برلم       23191333 الشركه و ضمن اؼراضها ، تارٌخ :

محمود خالد محمود ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌع اصبح للشرٌكٌن دمحم احمد دمحم سلٌمان و  -  194

 محمود خالد محمود ابراهٌم لندٌل مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادره منهم بعنوان الشركه و ضمن اؼراضها ،

 36466برلم       23191333تارٌخ : 

محمود خالد محمود ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌع اصبح للشرٌكٌن دمحم احمد دمحم سلٌمان و  -  195

ؼراضها ، محمود خالد محمود ابراهٌم لندٌل مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادره منهم بعنوان الشركه و ضمن ا

 36466برلم       23191333تارٌخ : 

محمود خالد محمود ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌع اصبح للشرٌكٌن دمحم احمد دمحم سلٌمان و  -  196

و ضمن اؼراضها ،  محمود خالد محمود ابراهٌم لندٌل مجتمعٌن او منفردٌن بشرط ان تكون االعمال الصادره منهم بعنوان الشركه

 36466برلم       23191333تارٌخ : 

ولٌد صالح الدٌن عبد الحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌع للسٌد / محمود كمال عبد الحمٌد و السٌد  -  197

ك فً الشراء نٌابة عن الشركة وبٌع / ولٌد صالح الدٌن عبد الحً منفردٌن لهم انابة من ٌشاء فً التولٌع وفً ادارة الشركة وله الح

ممومات الشركة سواء المدنٌة او المادٌة وكذلن حك الرهن وااللتراض من البنون وله كافة السلطات الالزمة لتحمٌك ؼرض الشركة 

واعطاء والتولٌع على كافة العمود وفتح الحسابات فً البنون والتولٌع على الشٌكات وصرؾ كافة المبالػ المستحمة لدى الؽٌر 

 73376برلم       23191331المخالصات والتنازل والتصالح واالبراء وتوكٌل ، تارٌخ : 

ولٌد صالح الدٌن عبد الحى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المحامٌٌن والمحاسبٌن  و تعٌٌن انهاء خدمه العاملٌن بالشركه  -  198

ات و المإسسات و علً العموم كل ما تمتضٌه مصلحه الشركه و ذلن و تمثٌل الشركه امام الجهات الحكومٌه و الشركات و الهٌئ

 73376برلم       23191331ممابل اجر شهري ٌتفك علٌه ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     
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 ــــــــــــــــــــــ    
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 اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم عبد الصمد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : -  12

 63562برلم       23191324

    23191324الشٌماء السٌد ابراهٌم دمحم السباعى وشرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

 63562برلم   

اصبح / محمود دمحم السعٌد دمحم عبد الصمد وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

 63562برلم       23191324

برلم       23191327اصبحت / محمود صالح هاشم و شركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

47578 

برلم       23191327ٌاسر عزت مصطفى السٌسً و شركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  16

47578 

اصبح / ابراهٌم المهدى ابراهٌم عبد الجواد وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  17

 47578برلم       23191327

برلم       23191327اصبحت / محمود صالح هاشم و شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  18

47578 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 230 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

برلم       23191327ى السٌسً و شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : ٌاسر عزت مصطف -  19

47578 

اصبح / ابراهٌم المهدى ابراهٌم عبد الجواد وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

 47578برلم       23191327

برلم       23191333دمحم عبد هللا احمد عبد هللا و شرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  21

33316 

برلم       23191333دمحم عبد هللا احمد عبد هللا و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  22

33316 

برلم       23191333 حسن دمحم  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : رافت على حماد ودمحم -  23

51397 

برلم       23191333محسن دمحم ابو المعاطً و شركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  24

71433 

    23191333ن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : أصبح / طارق عثمان عبد العال الجبالً وشرٌكه  شركة تضام -  25

 71433برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 1661برلم       23191331، تارٌخ :  14353  2322/6/26مصطفى عبد الستار عبد المحسن شلبً  سارى حتى  -  1

 27757برلم       23191331، تارٌخ :  14357  2323/9/29اشرؾ هدٌه مهدي  ساري حتً  -  2

 13339برلم       23191331، تارٌخ :  14369  2323/6/18عبد السالم عبد هللا عبد الجواد الؽول  سارى حتى  -  3

 14214برلم       23191331، تارٌخ :  14373  2323/7/15لشوٌمى  سارى حتى خالد سعٌد صالح ا -  4

 26694برلم       23191331، تارٌخ :  14359  2323/6/12حسن ابو العال حسٌن ابو العال  ساري حتً  -  5

 8644   برلم    23191331، تارٌخ :  14376  2323/2/12اٌهاب مرعً عبد الصبور عبد الجواد  سارى حتى  -  6

 36333برلم       23191331، تارٌخ :  14355  2324/9/28دمحم مصطفى عبدهللا مصطفى  سارى حتى  -  7

 27573برلم       23191332، تارٌخ :  14147  2323/ 8/ 23باتع دمحم جاب هللا باتع  سارى حتى  -  8



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 231 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 34432برلم       23191332: ، تارٌخ  14138  2324/7/19مارى سعٌد مٌخائٌل خلٌل  سارى حتى  -  9

 8172برلم       23191332، تارٌخ :  14143  2323/ 13/  2دمحم شاكر عبد السالم عبد العزٌز  سارى حتى  -  13

 37353برلم       23191332، تارٌخ :  14129  2324/  11/  25دمحم لدرى دمحم عبد الحسٌب  سارى حتى  -  11

 28572برلم       23191332، تارٌخ :  14399  2323/ 11/ 12د  سارى حتى احمد ممدوح اسماعٌل احم -  12

 13339برلم       23191332، تارٌخ :  14398دمحم رشاد دمحم عوٌس     -  13

 33848برلم       23191332، تارٌخ :  14141مجدي طه دمحم السما     -  14

 35778برلم       23191332، تارٌخ :  14395  2324/ 9/ 23محمود سٌد عبد العاطى شحاته  سارى حتى  -  15

 33343برلم       23191332، تارٌخ :  14135  2324/ 5/ 19احمد دمحم رضوان اسماعٌل  سارى حتى  -  16

 2383برلم       23191332، تارٌخ :  14132حمدى جابر سٌد دمحم     -  17

 2383برلم       23191332، تارٌخ :  14133  2322/ 7/ 23حمدى جابر سٌد دمحم  سارى حتى  -  18

 35929برلم       23191332، تارٌخ :  14148  2324/ 9/ 24هبه دمحم دمحم ابراهٌم الحلو  سارى حتى  -  19

 26377برلم       23191332، تارٌخ :  14144  2323/ 5/  18اسامه ابراهٌم دمحم رجب  سارى حتى  -  23

 33985برلم       23191332، تارٌخ :  14396  2324/6/25زكً صفوت زكً دمحم  ساري حتً  -  21

 17754برلم       23191332، تارٌخ :  14133  2323/  11/  26عبد العزٌز عزمى عبد العزٌز داوود  سارى حتى  -  22

 21313برلم       23191332، تارٌخ :  14139  2323/ 3/ 27حتى  دمحم هاشم دمحم امام عبد هللا  سارى -  23

 2533برلم       23191332، تارٌخ :  14123الشاذلً شولً مصطفى دمحم     -  24

 2533برلم       23191332، تارٌخ :  14121  2322/ 7/ 24الشاذلً شولً مصطفى دمحم  سارى حتى  -  25

 32672برلم       23191332، تارٌخ :  14142  2324/ 5/  4الحمٌد  سارى حتى  دمحم محمود عبد الصادق عبد -  26

 5439برلم       23191332، تارٌخ :  14112بركات امٌن ؼانم عبد العال     -  27

 5439برلم       23191332، تارٌخ :  14113بركات امٌن ؼانم عبد العال     -  28

 7926برلم       23191333، تارٌخ :  14226  2318/1/23تى اسامة راتب جمعة صالح  سارى ح -  29

 7926برلم       23191333، تارٌخ :  14227  2323/1/23اسامة راتب جمعة صالح  سارى حتى  -  33

 3231برلم       23191333، تارٌخ :  14194  2322/8/15صٌدلٌة د/ حاتم  سارى حتى  -  31

 22354برلم       23191333، تارٌخ :  14184فى دمحم    أصبح / أحمد عبد الفتاح مصط -  32

 22354برلم       23191333، تارٌخ :  14184مصطفى للمماوالت العامه واالعمال المتكاملة     -  33

 33376برلم       23191333، تارٌخ :  14179  2324/1/11نهله دمحم طه كامل  سارى حتى  -  34

 33995برلم       23191333، تارٌخ :  14219  2324/6/25سارى حتى عمر عزت مصطفى خلٌل   -  35



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 232 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 35946برلم       23191333، تارٌخ :  14162  2324/9/27هناء عبد الونٌس السٌد علً  سارى حتى  -  36

 3231برلم       23191333، تارٌخ :  14193  2323/3/17حاتم دمحم احمد بكر  سارى حتى  -  37

 18126برلم       23191333، تارٌخ :  14183  2318/12/16هللا محسب ابو زٌده  سارى حتى ضاحى عبد  -  38

 18126برلم       23191333، تارٌخ :  14181  2323/12/16ضاحى عبد هللا محسب ابو زٌده  سارى حتى  -  39

 29549م   برل    23191333، تارٌخ :  14233  2323-12-18رجب رزق رجب متولى  ساري حتى  -  43

 31311برلم       23191333، تارٌخ :  14229  2324/3/8دمحم ربٌع سلٌمان دمحم  سارى حتى  -  41

 33462برلم       23191333، تارٌخ :  14176  2324/6/8اٌهاب حسنى محٌى شعبان  سارى حتى  -  42

 32817برلم       23191337، تارٌخ :  14246  2324/5/11احمد جمال سٌد اسماعٌل  سارى حتى  -  43

 28993برلم       23191337، تارٌخ :  14258  2323/11/27حازم احمد دمحم احمد  ساري حتً  -  44

 35839برلم       23191337، تارٌخ :  14255  2324/9/22عبٌر صادق احمد عبد الجواد  ساري حتً  -  45

 23153برلم       23191337، تارٌخ :  14285  2324/2/24محمود عبد هللا محمود دمحم منٌسى  ساري حتً  -  46

 3762برلم       23191337، تارٌخ :  14253  2322/9/2مكتب سعد للمماوالت  سارى حتى  -  47

 34953برلم       23191337، تارٌخ :  14264  2324/8/19عبد هللا لطفى دمحم السٌد  ساري حتً  -  48

 16911برلم       23191337، تارٌخ :  14251  2323/13/33مرفت فإاد مهاود لرٌالص  ساري حتً  -  49

 4779برلم       23191337، تارٌخ :  14241عاشور للرحالت     -  53

 4779برلم       23191337، تارٌخ :  14242عاشور للرحالت     -  51

 26635برلم       23191337، تارٌخ :  14256  2323/6/13عبد الرسول حسانٌن  ساري حتً خالد دمحم  -  52

 36179برلم       23191338، تارٌخ :  14346  2324-13-11اشرؾ عباس حلمى محمود محجوب  ساري حتى  -  53

 21125برلم       23191338، تارٌخ :  14368  2324-3-31عبد الرحٌم فاروق عبد الرحٌم  ساري حتى  -  54

 15382برلم       23191338، تارٌخ :  14371طارق السٌد عبد الفتاح السٌد حجاج     -  55

 22545برلم       23191338، تارٌخ :  14313  2322-12-33امٌر بخٌت وٌصا عطا هللا  ساري حتى  -  56

 32864برلم       23191338خ : ، تارٌ 14344  2324-5-12هانً دمحم رجب عبد الؽفار  ساري حتى  -  57

 22545برلم       23191338، تارٌخ :  14339  2324-2-147امٌر بخٌت وٌصا عطاهلل  ساري حتى  -  58

 36164برلم       23191338، تارٌخ :  14318  2324-13-11ٌاسر احمد عبد البالى الجابرى  ساري حتى  -  59

 36757برلم       23191338، تارٌخ :  14317  2324-11-8ري حتى حمد عبد البالً كرومه الجابري  سا -  63

 34633برلم       23191338، تارٌخ :  14328  2324-8-5عبد الكرٌم عزٌز الدٌن عبد الؽنى  ساري حتى  -  61

 35952برلم       23191338، تارٌخ :  14339  2324-9-27سامح ابو زٌد رافت عبد المنعم  ساري حتى  -  62



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 233 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 32397برلم       23191338، تارٌخ :  14357  2324-4-6اشرؾ عبد الستار عبد المنعم حسٌن  ساري حتى  -  63

 12388برلم       23191338، تارٌخ :  14358  2324-5-23عمر رشاد عبد الخالك خلٌفة  ساري حتى  -  64

 13914برلم       23191339خ : ، تارٌ 14376  2318/7/7صالح السٌد ابو طالب السٌد  ساري حتً  -  65

 13914برلم       23191339، تارٌخ :  14377  2323/7/6صالح السٌد ابو طالب السٌد  ساري حتً  -  66

، تارٌخ :  14394  2324/5/33اضافة االسم التجارى لٌصبح / مكتب ولٌد للمماوالت وبناء السفن  ساري حتً   -  67

 32626برلم       23191339

 32626برلم       23191339، تارٌخ :  14394  2324/5/33ولٌد بدر احمد مهنى  ساري حتً   -  68

 35632برلم       23191339، تارٌخ :  14431هٌثم دمحم عوض احمد     -  69

 25133برلم       23191339، تارٌخ :  14374  2323/4/9احمد رمضان احمد ابراهٌم  ساري حتً  -  73

 33294برلم       23191339، تارٌخ :  14425 سٌد موسً    فاتن دمحم -  71

 33944برلم       23191339، تارٌخ :  14413  2324/6/24هالل عبد العلٌم حسن سٌد احمد  ساري حتً  -  72

 29519برلم       23191339، تارٌخ :  14453  2323/12/17دمحم صابر دمحم الحوٌحى  ساري حتً  -  73

 29519برلم       23191339، تارٌخ :  14453  2323/12/17دمحم صابر دمحم الحوٌجى  ساري حتً  -  74

 23393برلم       23191339، تارٌخ :  14436  2323-2-2ثومٌه عبد هللا دمحم حسن  ساري حتى  -  75

 26911برلم       23191339 ، تارٌخ : 14373  2323/6/24منى سعد ابراهٌم عبد العال عٌسى  ساري حتً  -  76

 14932برلم       23191339، تارٌخ :  14378  2323/8/13على احمد على احمد  ساري حتً  -  77

 14435برلم       23191339، تارٌخ :  14389  2323/7/22مجدى رشاد عبد الرحمن فاضل  ساري حتً  -  78

 19844برلم       23191313، تارٌخ :  14482  2323/ 2/ 16عٌد صمر سالم عبد هللا  سارى حتى  -  79

 34581برلم       23191313، تارٌخ :  14483  2324/8/3بٌتر شكرى عطا هللا منصور  ساري حتً  -  83

 7952برلم       23191313، تارٌخ :  14484  2323/ 1/ 25سعد عوض على عٌد  سارى حتى  -  81

 9846برلم       23191313، تارٌخ :  14493   عبد المنعم دمحم عبد العزٌز على  -  82

 9846برلم       23191313، تارٌخ :  14494عبد المنعم دمحم عبد العزٌز على     -  83

 7832برلم       23191313، تارٌخ :  14463  2318/1/21عرالى للرحالت  ساري حتً  -  84

 7832برلم       23191313ٌخ : ، تار 14461  2323/1/23عرالى للرحالت  ساري حتً  -  85

 24552برلم       23191313، تارٌخ :  14472  2323/3/18جمال مختار امٌن شلمامى  ساري حتً  -  86

 33859برلم       23191313، تارٌخ :  14517  2324/ 6/ 22عماد عادل عٌاد عٌد  سارى حتى  -  87

 33854برلم       23191313، تارٌخ :  14498  2324-6-22أصبح / عماد اٌلٌا حبٌب مرجان  ساري حتى  -  88

 14118برلم       23191313، تارٌخ :  14463  2318/7/14محمود دمحم دمحم عسل  ساري حتً  -  89



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 234 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشيجوال 

 14118برلم       23191313، تارٌخ :  14464  2323/7/13محمود دمحم دمحم عسل  ساري حتً  -  93

 33854برلم       23191313، تارٌخ :  14498  2324-6-22ر  ساري حتى عماد  لالستٌراد و التصدٌ -  91

 35383برلم       23191313، تارٌخ :  14514  2324-9-6سٌد عبد الحمٌد عبد الباسط عبد الحمٌد  ساري حتى  -  92

 33714برلم       23191313، تارٌخ :  14537فهمى احمد دمحم فتحى     -  93

 35512برلم       23191313، تارٌخ :  14589  2324/9/9ؾ  سارى حتى مطعم احمد خل -  94

 3462برلم       23191313، تارٌخ :  14577محمود فتحً السٌد عبد هللا     -  95

 3462برلم       23191313، تارٌخ :  14578محمود فتحً السٌد عبد هللا     -  96

 33494برلم       23191313، تارٌخ :  14637  2324/1/28السٌد صالح السٌد عٌسى لاسم  سارى حتى  -  97

 13931برلم       23191313، تارٌخ :  14588  2323/7/6حمودة فراج زاكى فراج  ساري حتً  -  98

 34661برلم       23191313، تارٌخ :  14544  2324/8/5خالد علً عطٌه محمود  سارى حتى  -  99

 11437برلم       23191313، تارٌخ :  14561  2323/4/28سارى حتى احمد دمحم دمحم مصطفى   -  133

 35422برلم       23191313، تارٌخ :  14572  2324/9/8اسامه خطاب احمد خطاب  ساري حتً  -  131

 36494برلم       23191313، تارٌخ :  14563  2324/13/25ولٌد سعدى عبد اللطٌؾ سالمان  سارى حتى  -  132
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 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     
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عبد التواب شعبان ربٌع عبد المادر  لٌد رهن تجاري لصالح البنن االهلً المصري بموجب عمد تموٌل رسمً ، تارٌخ :  -  2

 37695برلم       23191339

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

برلم  2319/13/27بتارٌخ  5اصبح / احمد كرٌم ٌونس وشرٌكته  رهن تجارى لصالح بنن لطر الوطنى االهلى اودع برلم  -  1
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 37612برلم       23191327

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 

 


