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 لٌود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

عن بٌع  52842برلم  22191126، لٌد فى  25222.222صالح عبدالمادر عبدالمنعم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 لسم -ش صالح الدٌن بجوار مسجد االنصارى  32نجؾ وتحؾ ، بجهة : 

عن  52763برلم  22191123، لٌد فى  12222.222  ٌؾ مج ه جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم سالم دمحم -  2

 لسم -محل  -تاجٌر فساتٌن ، بجهة : ش شعراوى لوران مول الوطنٌه 

عن بٌع ادوات  52757برلم  22191123، لٌد فى  12222.222عمرو عبدمج ه مصطفى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لسم -محل  -تجمٌل ، بجهة : المرٌه الثانٌه بجوار مسجد الصالح والحكمه ابٌس خلؾ المطافى 

عن كوافٌر ،  52786برلم  22191124، لٌد فى  5222.222حنان عبدالرحٌم ابراهٌم مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لسم -محل  -االبراهٌمٌه  -ش مصطفى دمحم صبرى  12بجهة : 

عن تجاره احذٌه ،  52841برلم  22191126، لٌد فى  12222.222اكرام سعٌد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 لسم -محل  -باكوس  -ش الزمخشرى  65بجهة : 

عن بٌع ادوات  52793برلم  22191124، لٌد فى  5222.222مد ابراهٌم دمحم ابوالحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اح -  6

محل  -العواٌد  -( من ش عمر بن عبدالعزٌز 8محسن الكبرى نمره ) 3سباكه و كهرباء و التورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : ش 

 لسم -

مؤسسه مصطفى عبدالنعٌم لتجاره ادوات و مستح رات التجمٌل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله مصطفى عبدالنعٌم طه عبدالؽنى ) -  7

بجوار  -عن تجاره ادوات و مستح رات التجمٌل ، بجهة : ش بن عمٌل  52863برلم  22191127، لٌد فى  52222.222،  

 لسم -مكتب  -الدور االر ى  -فٌكتورٌا  -مكتبه الٌسر 

عن تجاره  52884برلم  22191127، لٌد فى  12222.222الشٌخه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالءالدٌن مرسى سعد  -  8

 لسم -الواح فٌبر و مستلزماته ، بجهة : عزبه اسكوت بجوار شركه سٌكالم المالحه 

ورٌدات عن ت 52888برلم  22191111، لٌد فى  152222.222نعمه عبده احمد احمد سوٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

عمومٌه صناعٌه فى االالت والمعدات و االجهزه الكهربائٌه ومهمات اللحام ومهمات مستخدمه فى محطات البترول والؽاز 

 لسم - 13شمه  -الثالث  -سٌدى بشر  -ش خلٌل حماده  -ش خالد بن الولٌد  91والبتروكٌماوٌات ماعدا اعمال التنمٌب ، بجهة : 

عن محمصه ،  52912برلم  22191111، لٌد فى  12222.222ٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ترٌزه مالكه اسكندر عط -  12

 لسم -محل  -طرٌك اسكندرٌه مطروح بجوار الدولٌه لال اءه الحدٌثه  21بجهة : ن 

ب عن ابوا 52929برلم  22191112، لٌد فى  52222.222دمحم احمد دمحم احمد را ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 -محمود حسنى سٌدى بشر بحرى  12متفرع من ش  851ش  3، بجهة :  pvcاتوماتٌكٌة وشٌش حصٌره ومستلزماتها ولطاعات 

 لسم -االول العلوى بعد مزانٌن 

عن مكتب نمل  52939برلم  22191112، لٌد فى  25222.222دمحم فرج مج ه عباس فرج مج ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 لسم - 1محل  -االر ى  -ش الشٌخ عماره كفر عشرى  18ٌر ، بجهة : لحساب الؽ

 22191112، لٌد فى  52222.222رومانى را ى منصور جرٌس عٌد )رومانى للبالستٌن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

لطعه -بجوار مصنع الحالوه عن مصنع تكسٌر بالستٌن ، بجهة : عبد المادر طرٌك المجزر المدٌم بحرى السكه الحدٌد 52936برلم 

 لسم-ارض
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عن بٌع  52957برلم  22191112، لٌد فى  5222.222عمرو اشرؾ ابراهٌم ابوالمعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم -محل  -سموحه -ش اسماعٌل سرى  4مخبوزات نواشؾ فمط ، بجهة : 

عن بٌع مالبس )ماعدا  52984برلم  22191113، لٌد فى  12222.222انور اسعد على سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم -محل  -عماره الزهور  -لوران  -ش االلبال  32المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

برلم  22191114، لٌد فى  12222.222احمد ماهر مهنى فرؼل احمد )ماهر للزجاج(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

متفرع من شارع جمٌله بو  12رٌت مع الجهات الملزمه باحكام الخصم واال افه ، بجهة : شارع عن تورٌد زجاج سكو 53224

 لسم-2محل -االر ى-العواٌد-حرٌد

عن تجاره  53239برلم  22191117، لٌد فى  12222.222محمود الدسولى جابر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

 لسم -محل  -التٌن  ش راس 161الموبٌلٌات و االثاث ، بجهة : 

عن مطعم ،  53244برلم  22191118، لٌد فى  3222.222على حسٌن على سلٌمان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

 لسم -محل  -مٌامى  -ش اسكندر ابراهٌم  6بجهة : 

عن بٌع  53213برلم  22191117ى ، لٌد ف 12222.222عبدالعال السٌد عبدالرحٌم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

 لسم -محل  -باكوس  -ش االخطل متفرع من ش المومٌه العربٌه  42بٌض ومواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن بٌع  53224برلم  22191117، لٌد فى  12222.222نورهان عبدالناصر ابراهٌم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 لسم -الح ره الجدٌده -ش ترعه المحمودٌه مع ش االزاله لطع ؼٌار موتوسٌكالت ، بجهة : ناصٌه 

عن مواد ؼذائٌه  53247برلم  22191118، لٌد فى  12222.222وائل عبد ربه احمد علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم-محل-ار ى-طوسون 25بجوار مسجد التوحٌد من شارع  12، بجهة : شارع 

عن مواد ؼذائٌه  53247برلم  22191118، لٌد فى  12222.222ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل عبد ربه احمد علوا -  22

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/بٌع جمٌع مستلزمات التدخٌن-محل-، بجهة : شارع سكه حدٌد رشٌد المعموره البلد

 لسم2219/11/18

عن مواد ؼذائٌه  53247برلم  22191118، لٌد فى  12222.222وائل عبد ربه احمد علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ش دمحم زٌدان مكرم بملن / عباس عبدمج ه دمحم احمد ونشاطه/تجارة وبٌع المشه وستائر 12، بجهة : 

2214/8/18 

عن بٌع و  52795برلم  22191124، لٌد فى  5222.222مروه حمدى عبدالسالم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -محل  -سموحه تمسٌم سٌدى جابر  -ش اسماعٌل سرى  4خلط المواد الؽذائٌه و بٌع عطاره ، بجهة : 

عن  52861برلم  22191127، لٌد فى  122222.222حسن سعودى دمحم الشاٌب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -محل  -الدور االر ى  -امام جمعٌه نهج االعمار  -جوار مدرسه ابراهٌم خ ر ب -مكتب مماوالت ، بجهة : الكرنن 

عن مكتب  52739برلم  22191123، لٌد فى  122222.222دمحمفرج ابو بكر السٌد نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

بن عبدالمطلب متفرع من ش النصر ش حمزه  1توزٌع مالبس جاهزه وجمله ولطاعى )ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 لسم -محل  -)المواسٌر( جانوتى الدور االر ى 

، لٌد فى  22222.222حسٌن جمعه دمحم جمعه )مكتب حسٌن للتشطٌبات المعمارٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

ابو بكر الصدٌك و الطرٌك عن مكتب مماوالت تشطٌبات مع الجهات الملزمه بالخصم ، بجهة : ش  52776برلم  22191124

 لسم -شمه  -الثالث علوى  -العمومى الخمسمائه 

عن مطعم  52762برلم  22191123، لٌد فى  12222.222السٌد صالح صالح بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

 لسم -استانلى  -ش المس مٌخائٌل ابادٌر  17لالسمان والماكوالت البحرٌة ، بجهة : 

عن تصنٌع و بٌع  52825برلم  22191125، لٌد فى  25222.222ابراهٌم حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   فتحٌه -  29

 لسم -محل  -الدور االر ى  -المعموره البلد لبلى  -مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش متفرع من ش الرحاب 
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عن تورٌدات  52829برلم  22191125، لٌد فى  12222.222رأس ماله ،   امٌر نشات عبدالملن ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، -  32

السٌوؾ  -ش محمود الكمشوش ناصٌه ش  الدكتور / حسن زكى  5مستلزمات واجهزه معامل اسنان مع الجهات الملزمه ، بجهة : 

 لسم -شماعه بدروم ودور ار ى 

عن تجاره  52882برلم  22191127، لٌد فى  12222.222،   سامح فكرى حنفى دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  31

 لسم -محل  -ش الشركه العربٌه  92ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

عن  52859برلم  22191126، لٌد فى  12222.222ولٌد دمحم سعٌد حسن عرفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 لسم -محل  -الوردٌان  -ش بم مرداس  6مستح رات تجمٌل ، بجهة : 

عن بٌع  52894برلم  22191111، لٌد فى  12222.222حسن محمود محروس دمحم ابوكلٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 لسم -محل  -عزبه اسكوت امام مؤسسه سودان لاللومنٌوم  16لطاعات الومٌتال لطاعى ، بجهة : ش 

عن معمل  52927برلم  22191111، لٌد فى  5222.222مصطفى حسٌن محمود حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 لسم -محل  -اخر الشارع  21خلؾ مرور  2بجوار مدخل اكتوبر  21ن 1البان ، بجهة : تمسٌم المعلمٌن رلم 

عن مكتب  52945برلم  22191112، لٌد فى  222222.222احمد دمحم ابو ٌؾ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 مكتب-برج النورس جمٌله بو حرٌد   57رحالت ولٌموزٌن )ماعدا شمال وجنوب سٌناء( ، بجهة : 

عن مطعم  52985برلم  22191113، لٌد فى  5222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رشا ابوزٌد ابراهٌم الشرلاوى   -  36

 لسم -المحل الثانى ٌمٌن مدخل العمار  -ش مسجد العطارٌن  36مشوٌات ، بجهة : 

عن جراج  52977برلم  22191113، لٌد فى  5222.222امٌره على جبر العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  37

 لسم -سابا باشا  -أ تنظٌم بزلاق المهندس 2ة : عمومى ، بجه

عن تصدٌر ،  52995برلم  22191114، لٌد فى  12222.222نصر ناصؾ عٌسى عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

 لسم -طرٌك مطروح ابو صٌر لبلى مسجد لرٌة االطباء  42بجهة : ن 

عن  52999برلم  22191114، لٌد فى  12222.222، رأس ماله ،   احمد عٌد عبد الحمٌد ابراهٌم لوش  ، تاجر فرد -  39

 لسم-الحادى عشر شمه ٌمٌن السلم-الهانوفٌل-شارع جابر حافظ ناصٌه مٌنا مرلص 2مكتب رحالت ، بجهة : 

 عن مخبز 53217برلم  22191117، لٌد فى  5222.222عبداللطٌؾ دمحم عبداللطٌؾ رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 لسم -مخبز  -ش عادل خٌرى  22شامى ، بجهة : 

عن ورشة  53249برلم  22191118، لٌد فى  12222.222وفاء ابوؼنٌمه فهمى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

 لسم -االر ى  -ماوى المبارى  -مٌكانٌكا سٌارات ، بجهة : ش مسجد المبارى 

عن ورشه جلد  53263برلم  22191118، لٌد فى  12222.222، رأس ماله ،  سوزان احمد دمحم عمٌلى  ، تاجر فرد  -  42

 لسم -بجانب صٌدلٌه نور  -شارع نبوى المهندس  16بشرط استصدار كافه التراخٌص الالزمه لذلن ، بجهة : 

عن بٌع  53268برلم  22191118، لٌد فى  12222.222دمحم ٌاسٌن دمحم السٌد حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  43

 لسم -محل  -عماره بانوراما الهانوفٌل  -موباٌل و اكسسواراته ، بجهة : اول ش الهانوفٌل الرئٌسى 

عن مزرعه  53276برلم  22191119، لٌد فى  52222.222دمحم فرحات عبدالعزٌز سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 لسم -ه المسٌرى الثانوٌه الصناعٌهلرٌه المسٌرى بجوار مدرس -مواشى ، بجهة : النه ه 

عن  53294برلم  22191119، لٌد فى  52222.222احمد دمحم ابراهٌم دمحم احمد البدرمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 لسم -شمه  -الهانوفٌل  -تورٌد التجهٌزات و المستلزمات الصناعٌه ، بجهة : ش م من ش حسنى مبارن ش الصفا و المروه 

عن نمل  53126برلم  22191119، لٌد فى  52222.222دمحم جمعه السٌد على حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 لسم-محل-ب ائع لحساب الؽٌر ، بجهة : الطرٌك الدائرى امام مدرسه اللؽات بعد مدخل ابٌس الثانٌه
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 22191124، لٌد فى  122222.222س ماله ،  رجب الصاوى ٌوسؾ ادرٌس )رجب لتورٌد المالبس(  ، تاجر فرد ، رأ -  47

بجوار مطعم الوالى و البان  22ن -عن تورٌد مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : طرٌك اسكندرٌه مطروح  53172برلم 

 لسم -محل  -العامرٌه أول  -جادو 

عن  53234برلم  22191126، لٌد فى  12222.222السٌد عوض عبدالجلٌل عبدالجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 لسم -محل  -كرموز  -ؼٌط العنب  -(2بشاٌر الخٌر ) 16صالون حالله ، بجهة : بلون 

عن  53298برلم  22191128، لٌد فى  522222.222عبدمج ه محمود السعٌد السٌد الصعٌدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

 لسم -مكتب  -سموحه  -ت ، بجهة : عمارات سموحه هاٌتس ش فوزى معاذ التشٌٌد و االستثمار العمارى و المماوال

، لٌد فى  122222.222احمد عبدالجواد للمماوالت العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد السٌد احمد دمحم عبدالجواد  -  52

 لسم-شمه -السادس -منتزه ثان  -ى عصافره لبل -ش مسجد التائبٌن  41عن مماوالت عامه ، بجهة :  52732برلم  22191123

عن مخبز و بٌع  52774برلم  22191124، لٌد فى  12222.222محمود احمد باتع فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 لسم -محل  -ش ابو ورده  12مخبوزات ، بجهة : 

عن  52751برلم  22191123د فى ، لٌ 122222.222نٌفٌن دمحم فتحى مصطفى لطوط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

ش امٌن حسونه  -( السٌوؾ شماعه 1تصنٌع مالبس جاهزه )ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : عمارات جاردٌنٌا عماره رلم )

 لسم -شمه  -الدور الثانى  -متفرع من ش مصطفى كامل 

عن استٌراد  52886برلم  22191127ٌد فى ، ل 522222.222احمد عاطؾ السٌد بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

تجاره مستلزمات االنتاج الخاصه بصناعات -(والتوكٌالت التجارٌه19والمجموعه  6من المجموعه  36وتصدٌر)فٌما عدا الفمره 

لمماوالت البالستٌن والفوم والفلٌن وصناعات التعبئه والتؽلٌؾ وتجاره االالت والمعدات والتورٌدات العامه فى مجال النشاط وا

 لسم-شمه-الدور االول-فٌكتورٌا-شارع الجالء 8المتكامله ، بجهة : 

عن  52843برلم  22191126، لٌد فى  52222.222دمحم عالءالدٌن بسٌونى دمحم بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

تراخٌص الالزمه )الموافمه االمنٌه رلم مركز تدرٌب و است افه و اٌواء كالب )فٌما عدا خدمات االنترنت( بعد الحصول على ال

ناحٌه كٌنج مرٌوط  -( ، بجهة : ش الكٌنج المدٌم بعد النجار ش اله به بعد مسجد رجب 2219/29/24بتارٌخ  6513/5338

 لسم -لطعه ارض  -بحوض برنجى و كٌنج مرٌوط 

عن مكتب تورٌدات  52855برلم  22191126 ، لٌد فى 25222.222محمود دمحم فؤاد متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لسم -مكتب  -زٌزٌنٌا  -مجمع عبدالمنعم جابر  -ش ابراهٌم العطار  15عمومٌه فى مجال توزٌع االجهزه الكهربائٌه ، بجهة : 

عن  52881برلم  22191127، لٌد فى  12222.222احمد ر ا عبدالعزٌز محمود خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 لسم - 2محل رلم  -الدور االر ى  -السٌوؾ  -ش وٌلى سبرنج  22جاره مواد ؼذائٌه ، بجهة : ت

عن لطع ؼٌار  52783برلم  22191124، لٌد فى  12222.222عبدمج ه دمحم عبدمج ه عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 لسم -محل  -محرم بن ثان  -ش بوالٌنو  42موتوسٌكالت و توكتون ، بجهة : 

عن بٌع  52791برلم  22191124، لٌد فى  122222.222عادل مصطفى صالح محمود طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 لسم -محل  -كوم الشمافه  -ش شفا من ش ذو الفمار  6و صٌانه ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

 22191124، لٌد فى  122222.222أس ماله ،  مؤمن نجاح حواس متولى )نجاح لالستثمار العمارى(  ، تاجر فرد ، ر -  59

 لسم -شمه  -الهانوفٌل بحرى  -ش الخلفاء الراشدٌن بجوار فٌال لورانى  56عن استثمار عمارى ، بجهة :  52792برلم 

عن تؽٌٌر  52865برلم  22191127، لٌد فى  12222.222احمد صالح كامل مرسى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم -محل  -ش سعد مج ه حالبو  12و تشحٌم السٌارات ، بجهة : زٌوت 

عن بٌع دهانات  52873برلم  22191127، لٌد فى  12222.222دمحم رم ان عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 لسم -محل  -منتزه ثان  -اسكوت  45ش برج الحمد امتداد ش  6الومنٌوم بالعموله ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع ادوات  52932برلم  22191112، لٌد فى  12222.222احمد دمحم احمد حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 لسم -28محل  -مٌدان التحرٌر المطل على ش نوبار المنشٌه  5منزلٌه ، بجهة : 

عن ورشه  52966برلم  22191113ى ، لٌد ف 22222.222كٌرلس عادل الدٌب ارمانٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 محل -فرعون متفرع من ش البحرٌه بجوار ممهى العمده  21تصنٌع مالبس جاهزه )ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش 

 22191113، لٌد فى  52222.222دمحم ؼرٌب هاللى تؽٌان )هاللى لتعبئه المواد الؽذائٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 لسم -محل  -الهانوفٌل بحرى  -عن تعبئه مواد ؼذائٌه ، بجهة : ش على حماد متفرع من ش السالم  52983برلم 

عن تجاره  53223برلم  22191117، لٌد فى  52222.222عادل موسى عبدالرحمن موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

وحده  -الثامن  -سٌدى بشر  -مصطفى كامل و امٌن حسونه  كٌماوٌات )بعد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة : تماطع ش

 لسم - 826/3رلم 

عن مماوالت  42288برلم  22191117، لٌد فى  122222.222دمحم شعبان محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 لسم-5شمه -المدٌنه الفرنسٌه شارع مصطفى كامل بجوار كارفور سٌتى الٌت2عمومٌه ومتكامله ، بجهة : 

عن مماوالت  42288برلم  22191117، لٌد فى  122222.222دمحم شعبان محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 19السٌوؾ ونشاطه/عموم االستٌراد والتصدٌر)ماعدا المجموعه  -ش عبدالرازق السنهورى  31عمومٌه ومتكامله ، بجهة : 

 افتتاح المحل فىوتارٌخ -(6من المجموعه  36والفمره 

عن تصدٌر ،  53112برلم  22191122، لٌد فى  25222.222زٌاد مجدى ابراهٌم لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 لسم - 1شمه رلم  -االول  -ش خالد بن الولٌد حجر النواتٌه  723بجهة : 

عن بوفٌه ،  53123برلم  22191122ٌد فى ، ل 12222.222دمحم مبرون عبدالعظٌم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 لسم -محل  -الدور االر ى  -جانوتى  -بجهة : ش النصر من ش عمر بن الخطاب 

عن تح ٌر و  53128برلم  22191122، لٌد فى  12222.222محمود البسٌونى السٌد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 لسم -محل  -المندره لبلى  -( 1ش الحرمٌن بلون ) 2بٌع المشروبات الساخنه و البارده ، بجهة : 

عن بمالة جافة ،  53185برلم  22191124، لٌد فى  12222.222سعٌد محمود دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 لسم -المدٌم العصافرة لبلى  32ش المتوكلٌن على مج ه خلؾ مسجد المتوكلٌن على مج ه من ش  17بجهة : 

عن مالبس  31685برلم  22191124، لٌد فى  122222.222دمحم على مصطفى زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

طرٌك اسكندرٌه مطروح مول العروبه لبلى طرٌك  34.5سباحه بحر وكاجوال حرٌمى ، بجهة : نهاٌة طرٌك محور التعمٌر ن 

 لسم -الساحل الشمالى 

عن مالبس  31685برلم  22191124، لٌد فى  122222.222فرد ، رأس ماله ،  دمحم على مصطفى زكى  ، تاجر  -  73

الرمل / نشاطه / بٌع مالبس -محل -ار ى -سباحه بحر وكاجوال حرٌمى ، بجهة : باكوس ارض سلٌم اسكندر بجوار المسجد 

 12222راس ماله / -جاهزه 

برلم  22191125، لٌد فى  12222.222رأس ماله ،   احمد السٌد احمد الؽرٌب )الؽرٌب للرحالت(  ، تاجر فرد ، -  74

 لسم -شمه  -الوردٌان  -ش النوبارٌه خلؾ مساكن نجع العرب  32عن مكتب رحالت ، بجهة :  53228

عن مركز اشعه  43658برلم  22191126، لٌد فى  12222.222احمد رافت على ر وان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 لسم -المنتزه اول  -المنرده بحرى  -ش جمال عبدالناصر  457اسنان ، بجهة : 

عن مركز اشعه  43658برلم  22191126، لٌد فى  12222.222احمد رافت على ر وان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 -ن /سمته التجارٌه مركز اسنا -الدور المٌزان شمتٌن المنتزه / نشاطه  -المندره بحرى  -ش جمال عبدالناصر  452اسنان ، بجهة : 

 12222-مركز روٌال لالسنان / راس ماله 

عن  53268برلم  22191127، لٌد فى  12222.222طارق مدحت مراد حنفى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 لسم -محل  -سٌدى بشر بحرى  -ش مشروع طابٌه سٌدى بشر االسكان والتعمٌر  3مطعم سندوتشات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن سوبر  53282برلم  22191127، لٌد فى  7222.222صطفى عبدالعال شرؾ عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  م -  78

 لسم -( 2محل ) -ش الجواد و ابو زرعه  22ماركت ، بجهة : 

ت عن مماوال 53297برلم  22191128، لٌد فى  122222.222مٌالد فوزى سمعان جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 لسم -شمه  -منتزه ثان  -مٌامى  -ش اللواء حسن كامل  28عمومٌه مع جهات ملزمه بالخصم والتحصٌل ، بجهة : 

عن بٌع خ ار  53191برلم  22191125، لٌد فى  12222.222كرٌم شحاته سعد ؼازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 لسم - 1محل رلم  -الدور االر ى  - كفر عبده -ش خلٌل الخٌاط  26وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : 

 52846برلم  22191126، لٌد فى  12222.222طلعت احمد رٌان ادم )مكتبة احمد رٌان (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 لسم-عن مكتبة ، بجهة : زاوٌة عبدالمادر بحرى ش المستعمرة امام كنٌسة ابوسٌفٌن 

عن بٌع  52794برلم  22191124، لٌد فى  12222.222اجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى احمد السٌد احمد حجاب  ، ت -  82

 لسم -محل  -بجوار مستشفى راس التٌن العام  -االنفوشى  -شارع بمساكن الموات المسلحه  7زٌوت معدنٌه ، بجهة : د/ 

عن كوافٌر واتٌلٌه  52743برلم  22191123، لٌد فى  52222.222احمد جابر دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 لسم -، بجهة : طرٌك اسكندرٌة مطروح الدراٌسة بحرى الطرٌك امام معمل الفا 

 22191125، لٌد فى  5222.222مكتب النور للتورٌدات العامه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد محمود على عطٌه -  84

شاب وموبٌلٌات ومواد البناء والحدٌد ومالبس واحذٌه ومصنوعات جلدٌه عن مكتب تورٌدات عامه فى مجال ) االخ 52814برلم 

الثالث  -ش اسنا العصافره لبلى  3والواح اكرلن واكسسوار المطابخ ( ، بجهة :  pvcولطع ؼٌار السٌارات ومواد ؼذائٌه وخامات 

 لسم -شمه  -علوى 

عن بٌع مالبس  52845برلم  22191126، لٌد فى  12222.222اسالم انور احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 لسم -محل  -الدور االر ى  -السٌوؾ شماعه  -ش عبدالرازق السنهورى  37جاهزه )ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

فى  ، لٌد 3222.222خالد عبدالرا ى عبدالعظٌم صالح )صالح للبوٌات و الحداٌد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 لسم -محل  -عن حداٌد و بوٌات ، بجهة : عزبه حجازى بجوار لهوه مهدى متفرع من االخالص  52862برلم  22191127

عن مماوالت  52858برلم  22191126، لٌد فى  122222.222احمد حسنٌن احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 لسم -شمه  -الدور الثانى  -ش على فهمى  15عمومٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  52742برلم  22191123، لٌد فى  22222.222مٌمى الشحات دمحم دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

 لسم -تشطٌبات عامة ، بجهة : ش دنا العمومى المحروسة الجدٌدة 

عن بٌع مواد  52759برلم  22191123، لٌد فى  12222.222دمحم دمحم محمود على عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 لسم -محل  -الدور االر ى  -خورشٌد  -الزواٌده  -ش  مصعب عمٌر 33ؼذائٌه ، بجهة : 

عن  52775برلم  22191124، لٌد فى  122222.222شحات محمود مفتاح عبدالعال السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 لسم -مكتب  -ش  الكٌنج مرٌوط ش الكٌنج المدٌم  4,5مماوالت عمومٌه ورفع مخلفات ، بجهة : الكٌلو 

عن مركز  52929برلم  22191111، لٌد فى  5222.222ه ،  رامى عصام عبدالمنعم ؼنٌم سالم  ، تاجر فرد ، رأس مال -  91

 لسم -(1الوحده رلم ) -فلمنج  -طرٌك الحرٌه  521تجمٌل )كوافٌر( ، بجهة : 

برلم  22191112، لٌد فى  12222.222ٌحٌى بدر على بدر ) بدر للتعبئة والتؽلٌؾ (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 لسم -كرموز  -ش الزمزمى  3الؽذائٌة ، بجهة :  عن تعبئة وتؽلٌؾ المواد 52925

عن بٌع  52892برلم  22191111، لٌد فى  22222.222هند دمحم عبده على الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 لسم -محل  -ش مسجد الفردوس نزله ابو سعده  16مفروشات واجهزه منزلٌه ، بجهة : 

برلم  22191112، لٌد فى  122222.222ى بٌوتى سنتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هبه مهد -هبه جمال شهدى مهدى -  94

 لسم -طرٌك الحرٌة  612عن مركز تجمٌل حرٌمى بٌوتى سنتر ، بجهة :  52947



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع سجاد ،  52961برلم  22191113، لٌد فى  12222.222فاطمة شعبان حامد عاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 لسم -السٌوؾ شماعة  -امام سباهى الحدٌثة  9ش  53بجهة : 

عن تجاره  53222برلم  22191114، لٌد فى  522222.222دمحم عبدالرحمن عزوز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

شهٌد ش ال 36( ، بجهة : 6من المجموعه  36والفمره  19مالبس جاهزه ومستح رات تجمٌل واستٌراد وتصدٌر)ماعدا المجموعه 

 لسم -محل  -االر ى  -ابراج كٌروسٌز  -مصطفى شعبان 

عن تورٌد  52973برلم  22191113، لٌد فى  25222.222حسن السٌد على عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 -محل  -لبٌطاش ا -ش حسٌن لب اٌا خلؾ صٌدلٌه صابرٌن امام برج رائعه صابرٌن  8وصٌانه التكٌفات وفالتر المٌاه ، بجهة : 

 لسم

عن بٌع  52978برلم  22191113، لٌد فى  12222.222سمٌر فوزى سٌد احمد على سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 لسم - S 99محل رلم  -( البٌطاش 8مالبس جاهزه )ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : مول العجمى ستار بوابه )

عن مصنع لتصنٌع  53236برلم  22191117، لٌد فى  25222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   السٌد احمد احمد السٌد  -  99

 لسم -المالبس و المفروشات و تصدٌر ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : شارع عبدالفتاح الطلخاوى 

عن  53222برلم  22191117، لٌد فى  25222.222انجى جابر دمحم دمحم عبدالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 شمه -االر ى  -عماره الرحمه  -تصدٌر ، بجهة : ش الهانوفٌل ش ابوبكر الصدٌك امام مدرسه النخبه 

عن مالبس  53251برلم  22191118، لٌد فى  5222.222فادى فؤاد سعد ممار عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لسم -محل  -ش االشجار ؼٌط العنب راؼب  4بجهة :  جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ،

عن تدوٌر مخلفات  53264برلم  22191118، لٌد فى  12222.222عادل دمحم احمد ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 لسم -عمار ملن محمود حماد  -ش المٌنا  -الدخٌله البحرٌه  -، بجهة : ارض دروٌش بجوار برج الحدٌدى 

عن  53233برلم  22191126، لٌد فى  5222.222احمد اسام عبدالعزٌز الشحات السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 لسم -شمه  -الثالث  -ش عٌد مبرون  -الهانوفٌل خلؾ مسجد الموٌرى  -ش عزبه عالم  16مكتب رحالت ، بجهة : 

عن  52816برلم  22191125، لٌد فى  12222.222أس ماله ،  احمد دمحم عبدالحمٌد السٌد االجدر  ، تاجر فرد ، ر -  124

مكتب  -الرأس السوداء  -عزبه الشامى  -ش عمر بن الخطاب  4تأجٌر سٌارات لٌموزٌن )فٌما عدا شمال و جنوب سٌناء( ، بجهة : 

 لسم -

عن تجارة  53139برلم  22191121، لٌد فى  12222.222عطٌه عبدالعلٌم السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 -ساحل  33السٌارات والموتوسٌكالت ، بجهة : برج العرب الكٌلو 

عن اعمال  52744برلم  22191123، لٌد فى  22222.222دمحم عٌسى احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 شمه -باكوس  -من محطه السوق  84دٌكورات وتشطٌبات ، بجهة : ش خلؾ 

 22191123، لٌد فى  12222.222دالٌا رشدى دمحم على زمزم )صٌدلٌه د/ دالٌا زمزم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 لسم -لبلى تماطع ش ملن حفنى  45ش  1عن صٌدلٌه ، بجهة : عصافرة لبلى  52753برلم 

 12222.222ئٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحمن ابراهٌم عبدالرحمن الما ى)الما ى لتعبئه وتوزٌع المواد الؽذا -  128

 -ش صالح الدٌن فٌظى من ش احمد ابوسلٌمان  21عن تعبئه وتوزٌع مواد ؼذائٌه ، بجهة :  52764برلم  22191123، لٌد فى 

 لسم -محل 

عن تورٌد  53143برلم  22191121، لٌد فى  122222.222سمٌر شولى نظٌر عطا مج ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

االول  -بجوار جامع بالل بن رباح  -الجزٌره الخ راء  -ش السالم  7مالبس جاهزه )ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 لسم -شمه  -االر ى 

عن بٌع زجاج ،  52857برلم  22191126، لٌد فى  5222.222دمحم عبدالسالم حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم -محل  -الدور االر ى  -ش حافظ لبطان  37بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  52785برلم  22191124، لٌد فى  12222.222عمرو سعٌد امام محمود دمحم الشحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 لسم -محل  -ش الجواهر الح ره المبلٌه  74مكتبه ، بجهة : 

عن بٌع عصائر  52824برلم  22191125، لٌد فى  152222.222سٌؾ انور السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 لسم -ش خالد بن الولٌد الفلكى السٌوؾ  1، بجهة : 

عن مكتب  52832برلم  22191125، لٌد فى  1222.222سعٌد احمد عبدالحمٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 لسم -شمه  -االول علوى  -انى هندسى ، بجهة : ش دمحم العالؾ اعلى المخبز خلؾ مسجد سن

عن  52897برلم  22191111، لٌد فى  5222.222اسالم ممدوح زكى احمد المعاون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 لسم -شمه   -سٌدى جابر  -من ش الهٌلتون امام جرٌن بالزا  7ش 32توزٌع وتورٌدات عمومٌه فى مجال المواد الؽذائٌه ، بجهة : 

عن سوبر  52926برلم  22191111، لٌد فى  25222.222 مرسى خمٌس عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  115

 لسم -محل  -الدور االر ى  -طوسون  -مزلمان البحرٌه  25من ش  6ماركت ، بجهة : ش 

عن  52919برلم  22191111، لٌد فى  122222.222مجدى ابراهٌم السٌد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 لسم -( 9شمه) -الثالث علوى  -العجمى  -ابوٌوسؾ  -ش حسنى مبارن تمسٌم هاله السٌاحٌه  199مماوالت ، بجهة : 

عن بٌع اكسسوار  52895برلم  22191111، لٌد فى  12222.222احمد عطا احمد حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 لسم - 11الرئٌسً عزبه اسكوت من طرٌك مصطفى كامل محل رلم  16ش  16الومٌتال لطاعى ، بجهة : 

عن  52922برلم  22191111، لٌد فى  12222.222اٌمن فتحى احمد عطٌه العربى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 لسم -محل  -الدور االر ى  -ش االمان المبارى  288سمكرى سٌارات ، بجهة : 

عن  52946برلم  22191112، لٌد فى  12222.222دمحم رم ان السٌد رم ان الناعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 لسم -الراس السوداء محل  -ورشه حداده ، بجهة : عزبه كازولٌنا بجوار مجمع الفرلان 

عن تورٌد  52948برلم  22191112فى  ، لٌد 12222.222اسالم حسن محمود على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 لسم -شمه  -ش طاهر بن 13اكسسوارت موباٌالت ، بجهة : 

عن مكتبه ،  52956برلم  22191112، لٌد فى  12222.222خالد منصور حسن الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 لسم -بجهة : ش الزهور متفرع من ش التٌن المعموره البلد لبلى محل 

عن مكتب  52964برلم  22191113، لٌد فى  12222.222عادل عبدالرحمن محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  122

 لسم -الهانوفٌل  -رحالت ، بجهة : ش الموٌرى متفرع من ش المستشار دمحم لاسم من ش االصدلاء 

عن  52976برلم  22191113، لٌد فى  12222.222مصطفى دمحم محمود دمحم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 لسم -محل  -خدمات محمول ، بجهة : عزبه الموظفٌن ش دمحم متولى الشعراوى 

عن كافٌترٌا ،  52975برلم  22191113، لٌد فى  12222.222دمحم جابر عبدالرحمن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 لسم -محل  -ش كنٌسه الدبانه  5بجهة : 

عن اعاده  53212برلم  22191117، لٌد فى  122222.222نصر نصر محمود دبور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 شمه -بهٌج بجوار مسجد السٌده زٌنب  -تدوٌر مخلفات ، بجهة : ش المحطه 

عن مكتب  53259برلم  22191118، لٌد فى  12222.222مصطفى على دمحم على ادرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 لسم -البٌطاش خلؾ التجاره الخارجٌه  8ش الطوب الرملى بوابه  27تورٌدات ادوات معمار ، بجهة : 

عن بٌع  53247برلم  22191118، لٌد فى  12222.222وائل عبد ربه احمد علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 -محل-ار ى-الرحاب المعموره البلدشارع سكه حدٌد رشٌد مع تماطع شارع  12سجائر ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع  53247برلم  22191118، لٌد فى  12222.222وائل عبد ربه احمد علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ش دمحم زٌدان مكرم بملن / عباس عبدمج ه دمحم احمد ونشاطه/تجارة وبٌع المشه وستائر 12سجائر ، بجهة : 

2214/8/18 

عن بٌع  53247برلم  22191118، لٌد فى  12222.222وائل عبد ربه احمد علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/بٌع جمٌع مستلزمات التدخٌن-محل-سجائر ، بجهة : شارع سكه حدٌد رشٌد المعموره البلد

 لسم2219/11/18

عن بٌع  53247برلم  22191118، لٌد فى  12222.222حمد علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل عبد ربه ا -  132

وتارٌخ افتتاح المحل -ونشاطه/مواد ؼذائٌه-محل-ار ى-طوسون 25بجوار مسجد التوحٌد من شارع  12سجائر ، بجهة : شارع 

 لسم2219/11/18فى 

عن مماوالت  53281برلم  22191119، لٌد فى  122222.222 هانى سامى حنا عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  131

 لسم -محل  -الزواٌده خورشٌد  3من ش  2مع جهات ملزمه بالخصم ، بجهة : ش نمره 

عن مماوالت عامه  53283برلم  22191119، لٌد فى  122222.222دمحم على حمد جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 مكتب -مطروح  Aط ، بجهة : ابوٌوسؾ امام صٌدلٌه المعراج لبلى طرٌك و تورٌدات فى مجال النشا

عن تجارة  53111برلم  22191122، لٌد فى  12222.222فرحات عبدالعلٌم السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 لسم -محل  -طرٌك اسكندرٌه مطروح بجوار مسجد االسراء  37السٌارات ، بجهة : ن 

عن مصنع  53125برلم  22191119، لٌد فى  12222.222مدحت داود عبدالمسٌح سٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 لسم -بالستٌن ، بجهة : زاوٌه عبدالمادر لبلى بٌن المعدٌه الثانٌه والثالثه ش مصنع اكرم للبالستٌن 

عن تورٌد  53298برلم  22191119، لٌد فى  5222.222فاطمه احمد موسى دمحم جوٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  135

ج برج العرب  12ع  3مج  4ش المنخفض ش  12مستلزمات طبٌه )ما عدا االدوٌه و مكوناتها( و اجهزه كهربائٌه ، بجهة : 

 مكتب -الجدٌد 

عن بٌع  53129برلم  22191122، لٌد فى  12222.222حازم رفاعى ابراهٌم رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 لسم -محل  -الدور االر ى  -العصافره بحرى  -ش سلمان الفارسى  5ف ٌات ، بجهة : 

عن استٌراد  53145برلم  22191121، لٌد فى  522222.222رستم دمحم سالمه عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

سٌدى بشر  -ش صالح الدٌن من ش هدى االسالم  36بجهة : ( ، 6من المجموعه  36و الفمره  19و تصدٌر )ما عدا المجموعه 

 لسم -شمه  -الثانى  -لبلى 

عن بٌع حداٌد وبوٌات ،  52612برلم  22191122، لٌد فى  2222.222احمد السٌد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  138

 لسم-الح ره المبلٌه-شارع جالل الدٌن الدسولى13بجهة : 

عن بٌع حداٌد وبوٌات ،  52612برلم  22191122، لٌد فى  2222.222لسٌد دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد ا -  139

-2219/12/27وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ خردوات-محل -الدور االر ى  -سوق الطباخٌن  21,  19,  17,  15بجهة : 

 لسم

عن استٌراد  53157برلم  22191121، لٌد فى  522222.222أس ماله ،  دمحم احمد حسنٌن دمحم  ، تاجر فرد ، ر -  142

 لسم -ش عبدالفتاح السمنودى ) مسجد الخواجة عثمان سابما (التاسع علوى بعد المٌزانٌن ٌسار الصاعد  18وتصدٌر ، بجهة : 

عن مماوالت  53222برلم  22191125، لٌد فى  22222.222كمال فؤاد محمود دمحم امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 لسم -العصافره بحرى من ش اطلس -برج االخالص  -ش احمد الصافى  12تشطٌبات ، بجهة : 

عن مخبز  42279برلم  22191125، لٌد فى  12222.222مهران عبده مهران دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 لسم-ده الصحٌهافرنجى ، بجهة : شارع سعد مج ه الهانوفٌل خلؾ الوح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مخبز  42279برلم  22191125، لٌد فى  12222.222مهران عبده مهران دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

ونشاطه/ عصٌر -محل -الدور االر ى  -امام المخبز و حلوانى الحبٌب النبى الهانوفٌل بحرى  -ش خٌر مج ه  2افرنجى ، بجهة : 

 لسم - 2218/4/11المحل فى وتارٌخ افتتاح -ومٌاه ؼازٌه

عن مصنع مالبس  53227برلم  22191126، لٌد فى  5222.222حمزه دمحم الشناوى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 لسم -شمه  -الدور االول علوى  -السٌوؾ  -( خلؾ لهوه اسماعٌل 12)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش رلم )

عن مزرعه  53243برلم  22191126، لٌد فى  62222.222ٌس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عاطؾ فاٌز خم -  145

 لسم -لطعه ارض  -مواشى ، بجهة : نجع كاتب بجوار مسجد عبد الموى المصرى 

عن ورشه  53263برلم  22191127، لٌد فى  12222.222عزمى سلٌمان بخٌت مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 لسم -محل  -ش متفرع من طرٌك مطروح  24رخام ، بجهة : ابوتالت لبلى ن 

برلم  22191128، لٌد فى  22222.222احمد رائد احمد صالح عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -مطعم احمد رائد احمد -  147

 لسم-عن مطعم ، بجهة : برج دمٌاط شارع دمحم نجٌب 53296

عن مصنع  53251برلم  22191126، لٌد فى  52222.222حسام دمحم محمود الزعوٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

مصنع  -الدور االول علوى  -خلؾ شركة ارابٌسن  -مالبس جاهزه ومفروشات ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عزبة ناصر 

 لسم -

عن  53229برلم  22191126، لٌد فى  12222.222ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ادهم جمال ابراهٌم مصطفى عل -  149

 لسم -محل  -عزبه الفلكى  -االصالح  16ورشه الومٌتال ، بجهة : ش دمحم متولى الشعراوى من ش 

عن بٌع  52741برلم  22191123، لٌد فى  12222.222مٌنا ر ا عبٌد عبدالمالن عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 لسم -( 1محل ) -االر ى  -عزبة عبدالمنعم رٌاض مطار النزهه  2ش  27لطع ؼٌار ؼساالت ، بجهة : 

 53248برلم  22191126، لٌد فى  12222.222معرض السفٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -عزت ذكى سفٌر ممار  -  151

 لسم -السٌوؾ  -شارع الشركه العربٌه  48عن بٌع اجهزه كهربائٌه ، بجهة : 

عن  52735برلم  22191123، لٌد فى  12222.222على رجب عبدالعال على جوٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 لسم -محل  -ار ى  -العواٌد  9كافٌترٌا ، بجهة : مساكن الملعه امام بلون 

عن  52754برلم  22191123، لٌد فى  222222.222سلٌمان دمحم مستور سعٌد هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 لسم -تعبئة فواكه و خ روات ، بجهة : طرٌك الطابٌه لبل عزبة الماكٌنه 

عن  52767برلم  22191124، لٌد فى  122222.222فاطمه جابر دمحم احمد شهاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 لسم -شمه  -االر ى  -ورشه خٌاطه ، بجهة : ش مسجد الجلٌل خلؾ معسكر البحرٌه 

عن صٌانه  52811برلم  22191125، لٌد فى  12222.222احمد دمحم الحسٌنى ابو اللٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 لسم-العصافره شمال 45شارع الزهراء متفرع من شارع  35شبكات المحمول ، بجهة : 

عن تورٌدات  52868برلم  22191127، لٌد فى  12222.222،  عبله سرحان بٌومى عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  156

 لسم -ش ابوبكر الصدٌك بجوار احمد البمال ابوٌوسؾ لبلى  22صناعٌة ، بجهة : ن 

برلم  22191125، لٌد فى  12222.222خلود فٌصل جادمج ه سلٌم )صٌدلٌه / خلود فٌصل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

 لسم -محل  -سٌدى بشر بحرى  -متفرع من ش الصاغ دمحم عبدالسالم  592جهة : ش عن صٌدلٌه ، ب 52818

، لٌد فى  122222.222دمحم صادق عبدالحلٌم عبدالرحمن )الصادق للمماوالت والتورٌدات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

ش العباده متفرع من ش البٌطاش الرئٌسى عن مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة :  52932برلم  22191112

 لسم -شمه  -

عن مشوٌات ،  44149برلم  22191112، لٌد فى  5222.222جابر دمحم احمد عبدالعواض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 لسم-شارع عبد الرازق ابو الخٌر9بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مشوٌات ،  44149برلم  22191112، لٌد فى  5222.222جابر دمحم احمد عبدالعواض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

ونشاطه/ - 3محل  -االر ى  -بجهة : ش عبد الرازق ابو الخٌر متفرع من ش احمد عبدالوهاب متفرع من ش روفائٌل تورٌل 

 لسم 2218/9/19وتارٌخ افتتاح المحل فى -كافٌترٌا

عن مكتب  52962برلم  22191113، لٌد فى  12222.222شعبان عبده دمحم الوزان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 لسم -شمه -الدور الثالث -مٌامى  -ش اسكندر ابراهٌم  9رحالت ، بجهة : 

عن سوبر ماركت ،  49528برلم  22191113، لٌد فى  12222.222ٌاسر دمحم ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 لسم-الهانوفٌل-( شارع الجمعٌه4(محل رلم )1) عمار رلم-بجهة : لرٌه فاروق صادق

عن سوبر ماركت ،  49528برلم  22191113، لٌد فى  12222.222ٌاسر دمحم ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 ملس-2219/4/28وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ عموم التصدٌر-شارع تمسٌم الشرطه لرٌه فاروق صادق 1228بجهة : 

عن مخبز  53222برلم  22191117، لٌد فى  12222.222اشرؾ خلؾ انور عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 لسم -البٌطاش محل  -وحلوانى ، بجهة : ش السالم متفرع من شهر العسل 

عن كوافٌر ،  53235 برلم 22191117، لٌد فى  25222.222اٌناس عواض حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 لسم -االر ى  -ش االمام رجب والمرسى  2بجهة : امام 

عن مكتب  53241برلم  22191117، لٌد فى  12222.222محمود جابر ابراهٌم دوٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 لسم -شمه  -عزبه البكاتوش  -شارع ابن المٌم  6رحالت ، بجهة : 

عن بٌع جمٌع  53247برلم  22191118، لٌد فى  12222.222د علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل عبد ربه احم -  167

 لسم-محل-مستلزمات التدخٌن ، بجهة : شارع سكه حدٌد رشٌد المعموره البلد

جمٌع عن بٌع  53247برلم  22191118، لٌد فى  12222.222وائل عبد ربه احمد علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  168

 لسم-ونشاطه/مواد ؼذائٌه -محل-ار ى-طوسون 25بجوار مسجد التوحٌد من شارع  12مستلزمات التدخٌن ، بجهة : شارع 

عن بٌع جمٌع  53247برلم  22191118، لٌد فى  12222.222وائل عبد ربه احمد علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

-ونشاطه/بٌع سجائر-محل-ار ى-ٌد رشٌد مع تماطع شارع الرحاب المعموره البلدشارع سكه حد 12مستلزمات التدخٌن ، بجهة : 

 لسم

عن بٌع جمٌع  53247برلم  22191118، لٌد فى  12222.222وائل عبد ربه احمد علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

وتارٌخ -مد ونشاطه/تجارة وبٌع المشه وستائرش دمحم زٌدان مكرم بملن / عباس عبدمج ه دمحم اح 12مستلزمات التدخٌن ، بجهة : 

 2214/8/18افتتاح المحل فى 

عن  53266برلم  22191118، لٌد فى  12222.222صالح جمعه دمحم رم ان خٌرمج ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  171

 لسم -محل  -ش المصرؾ  -عزبه العراوه  -ش الزعٌم دمحم حسنى مبارن  1منجد ، بجهة : 

عن لطع ؼٌار  53317برلم  22191128، لٌد فى  122222.222حسن خلٌفه منفى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  172

 لسم -دور ادارى  -االول  -لبلى اول طرٌك العامرٌه امام المولؾ الجدٌد  21سٌارات ، بجهة : ن 

عن تجاره  53274برلم  22191119، لٌد فى  35222.222فاٌزه احمد ابو المعاطى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  173

 لسم -محل  -حدٌد مشؽول ، بجهة : كٌنج مرٌوط الشارع الجدٌد بعد البنزٌنه بجوار مكتب البرٌد 

عن  53297برلم  22191119، لٌد فى  12222.222ندا صالح الدٌن عبدالموى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  174

 لسم -شمه  -االول  -س واالحذٌه ، بجهة : امام مسجد سعد الجندى ابوٌوسؾ لبلى تورٌدات فى مجال المالب

عن توزٌع  53122برلم  22191122، لٌد فى  12222.222دمحم محمود ابراهٌم علم الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  175

 لسم -شمه  -سٌدى بشر بحرى  42ش  13لعب اطفال ، بجهة : 

عن مكتب  53113برلم  22191122، لٌد فى  12222.222خائٌل عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مالن عدلى مٌ -  176

 شمه  لسم -االول علوى  -ؼبلاير  -ش دنا العمومى امام محالت صفوت امام مسجد الٌسر  1رحالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  53161برلم  22191124، لٌد فى  152222.222عبدالعزٌز عطٌه عبدالعزٌز عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  177

 لسم - 6عمار  -منتزه ثان  -العصافره بحري  -اكتوبر من ش جمال عبدالناصر  6من ش  522بٌع مصنوعات جلدٌه ، بجهة : ش 

عن بٌع  53167برلم  22191124، لٌد فى  12222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالفتاح حفنى عبدالجلٌل  ،  -  178

 لسم -بنزٌنه توتال طرٌك اسكندرٌه مطروح داخل البنزٌنه  21كاوتش و بط زواٌا وترصٌص ، بجهة : ن 

 53169برلم  22191124، لٌد فى  12222.222اسماعٌل عبدالعزٌز اسماعٌل عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  179

 لسم -ش بن امبابى  -عن ورشه رخام ، بجهة : الدرٌسه خلؾ شركه البطاطٌن 

عن بٌع  53183برلم  22191124، لٌد فى  15222.222كرٌم دمحم حنفى عبدالفتاح زٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 لسم -محل  -ش االمٌر حسٌن تاح ره المبلٌه 22مصوؼات ، بجهة : 

عن  53211برلم  22191125، لٌد فى  122222.222دمحم فتحى ابراهٌم ابوزٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  181

 لسم -محل  -عزبه سكٌنه المدٌمه  17ش  2ورشه الومٌتال ، بجهة : 

عن كى و  53212برلم  22191125، لٌد فى  12222.222اسالم دمحم فهمى دمحم سوٌلم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  182

 لسم -محل  -الح ره المبلٌه  -ؼسٌل مالبس ، بجهة : ش المفتش عماره الورده مدٌنه الشباب 

عن بٌع  53277برلم  22191127، لٌد فى  12222.222مٌنا جاد كامل جاد مرجان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  183

 لسم -شمه -مخبز النصؾ ألى تكٌفات ، بجهة : ابٌس المرٌه الثانٌه بجوار المطافى وبجوار ال

عن تجاره  53279برلم  22191127، لٌد فى  12222.222اٌمن ابراهٌم السٌد زٌاده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  184

 لسم -محل  -ش مسجد الدمحمى من البستان البٌطاش  4مالبس )ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن  53288برلم  22191127، لٌد فى  122222.222ٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود دمحم عبدالهادى احمد الس -  185

 لسم -( 17التاسع شمة ) -سٌدى بشر لبلى  -ش طارق بن زٌاد  23مماوالت عامة وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

عن مكتب رحالت ،  53325برلم  22191128، لٌد فى  12222.222حامد السٌد احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  186

 لسم -شمه  -الدور االر ى  -خط رشٌد  -الطابٌه  -ش مسجد الهدى  3بجهة : 

عن  53272برلم  22191118، لٌد فى  5222.222امانى عبدالرازق دمحم على صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  187

 لسم -محل  -الح ره الجدٌده محمصه ، بجهة : ناصٌه ش الصفا والمروه خلؾ مخزن االزاله 

عن  53278برلم  22191119، لٌد فى  122222.222عمرو عبدالكرٌم ابراهٌم مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  188

 لسم - 628شمه  -ش النبى دانٌال  29عموم التصدٌر ، بجهة : 

، لٌد فى  5222.222بٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم رجب تاج الدٌن حسن احمد )تاج الدٌن للمعادن و االثاثات الط -  189

 لسم - 6محل  -عن تشكٌل معادن و تصنٌع اثاثات طبٌه ، بجهة : ارض دوٌدار الزواٌده خورشٌد  53291برلم  22191119

تأجٌر عن  53187برلم  22191124، لٌد فى  5222.222دمحم عبدمج ه احمد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 لسم -محل  -رمل ثان  -ش لنال المحمودٌه  168معدات ثمٌله ، بجهة : 

عن ترزى  53192برلم  22191125، لٌد فى  5222.222اسالم رسمى صابر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 لسم -محل  -الدور االر ى  -باكوس  -ش الزمخشرى  3اصالحات ، بجهة : 

عن بماله  53222برلم  22191125، لٌد فى  12222.222ك نصر مج ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نرمٌن را ى شفٌ -  192

 لسم -محل  -عامه ، بجهة : بجوار سور ثالجه العامرٌه الوكالة وبجوار ممهى بٌاض مباشره 

عن اصالح و  53226لم بر 22191126، لٌد فى  12222.222شعبان ابراهٌم شحاته دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  193

 لسم -محل  -الدور االر ى  -امام الممابر  -بجوار شركة المٌاه  -نفخ كاوتش ، بجهة : طرٌك مطروح

عن تمطٌع  53235برلم  22191126، لٌد فى  12222.222محمود احمد محمود محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 لسم -محل  -كوبرى الناموس امتداد ش المواسٌر بجوار الصالحٌه  اللواح خشب للؽٌر ، بجهة : البر المبلى خلؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 53253برلم  22191126، لٌد فى  12222.222هدى فتحى مصطفى السٌد )هدى بٌوتى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 لسم -( بممر العمار 1محل ) -سٌدى بشر الترام  -برج سعد زؼلول  -ش على عبادى  2عن كوافٌر ، بجهة : 

عن بٌع اسمان ،  53255برلم  22191127، لٌد فى  12222.222دمحم على حسن سنٌور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 لسم -محل  -بحرى  22بجهة : ش الصفا ن 

عن بٌع  53282برلم  22191127، لٌد فى  22222.222دنٌا فتحى السٌد على عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  197

 لسم -محل  - 3طرٌك المحمودٌه رلم  387ت عرض ، بجهة : ثالجا

عن  53286برلم  22191127، لٌد فى  22222.222رم ان ابراهٌم محمود البٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  198

 لسم -مكتب  8/8مماوالت تركٌبات ، بجهة : ابٌس 

عن مكتب  53322برلم  22191128، لٌد فى  522222.222وجدى زكرٌا ٌعموب رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

( ، بجهة : الناصرٌه الجدٌده نجع حفٌظ ش على ناصٌه الطٌب  6من المجموعه  36والفمره 19استٌراد وتصدٌر )ماعدا المجموعه 

 شمه -االر ى   -الجزار ثالث ش شمال 

عن عموم  53324برلم  22191128، لٌد فى  522222.222موفك رفعت السٌد دمحم عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 لسم -االبراهٌمٌه  -ش بن زهٌر  25، بجهة :  19والمجموعه  36من المجموعه  6االستٌراد والتصدٌر فٌما عدا الفمره 

عن  53242برلم  22191117، لٌد فى  5222.222حسنه الحمامجى عبدالعزٌز خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 لسم -شمه  -الخامس  - 19كتب رحالت ، بجهة : ش محمود ؼنٌم ابوٌوسؾ لبلى الطرٌك ن م

عن مكتب  53215برلم  22191117، لٌد فى  5222.222احمد خمٌس السٌد متولى الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 لسم -مكتب -االول علوى  -ش البملى عزبه سعد  24رحالت ، بجهة : 

عن  53218برلم  22191117، لٌد فى  122222.222ٌاء جمال على عبدالباسط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لم -  223

 لسم -محل  -باكوس  -ش محطه السوق  4مماوالت ، بجهة : 

عن تجاره حلوٌات  53262برلم  22191118، لٌد فى  12222.222محمود السٌد على دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 لسم -محل  -عزبه سالم  286ه ، بجهة : جمل

عن ورشة  53277برلم  22191119، لٌد فى  25222.222نجوى رزق سالمه نصٌر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 لسم -الدور االر ى  -المندرة لبلى  -ش مسجد التعاون  4خٌاطة ، بجهة : 

عن مطعم ،  53282برلم  22191119، لٌد فى  21222.222احمد احمد دمحم احمد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 لسم -محل  -بجهة : البٌطاش اخر شارع الحى بعماره الشروق بجوار موبٌلٌات االسٌوطى 

عن تجهٌز  53296برلم  22191119لٌد فى ،  52222.222هبه مج ه رمزى زكرٌا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 مكتب -االر ى  -رمل ثان  -زٌزٌنٌا  -ش امٌن ٌحٌى  7دٌكورات ، بجهة : 

برلم  22191122، لٌد فى  25222.222لسطنطٌن اسبٌروكوستى دٌمترى مرمراس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 لسم-سبورتنج-شارع طٌبه 159بجهة :  عن تورٌد مالبس جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، 53129

عن استٌراد  53132برلم  22191122، لٌد فى  522222.222دمحم على فرؼلى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 -الدور االر ى  -( ، بجهة : ش احباب رسول مج ه من ش الكابالت 6من المجموعه  36من الفمره  19وتصدٌر )ماعدا المجموعه 

 لسم -شمه 

عن نجاره  53142برلم  22191121، لٌد فى  4222.222محمود مرسى عٌسى مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 لسم -محل  -ش المٌنا متفرع من ش كافٌترٌا مكه تمسٌم مصطفى جبرٌل  شهر العسل البٌطاش  46لطعه  7بسٌطه ، بجهة : 

، لٌد فى  12222.222بٌع الموتوسٌكالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم على دمحم البهنساوى ) البهنساوى ل -  211

 16الفلكى  -فى المنتصؾ الوحده  3عن بٌع موتوسٌكالت ووسائل نمل خفٌؾ ، بجهة : محل رلم  53154برلم  22191121

 لسم -االصالح 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  53162برلم  22191124د فى ، لٌ 5222.222برسوم صبحى سلٌمان عطٌة الحٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  212

 لسم -الدرٌسة  -ش ابو بكر الصدٌك  9مكتب بٌع منظفات ، بجهة : 

عن دراى كلٌن ،  53223برلم  22191125، لٌد فى  12222.222سٌد على عثمان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 لسم -محل  -خورشٌد  -المراؼىالمدٌمه  -ش مسجد بن تٌمٌه  3بجهة : 

عن  53222برلم  22191125، لٌد فى  522222.222احمد صالح سعٌد على سوٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 لسم- A 625الدور السادس شمه رلم -االستٌراد ومبٌدات ومخصبات زراعٌه وكٌماوٌات ، بجهة : ابراج الصٌادله شرق سموحه

عن  53222برلم  22191125، لٌد فى  522222.222، رأس ماله ،  احمد صالح سعٌد على سوٌدان  ، تاجر فرد  -  215

-بملن / سعٌد دمحم سعٌد على سوٌدان  -ؼرب السوق  -االستٌراد ومبٌدات ومخصبات زراعٌه وكٌماوٌات ، بجهة : عزبة الصاوى 

ؼرفه  19276جل تجارى ولٌد برلم س-2218/12/17وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ مبٌدات و مخصبات و كٌماوٌات زراعٌة

 -دمنهور

 53252برلم  22191126، لٌد فى  52222.222اسماء احمد عبدالسالم مصطفى ؼباشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  216

 لسم -محل  -شارع البحرٌه  93عن صٌدلٌه ، بجهة : 

 53227برلم  22191125، لٌد فى  12222.222مختار دمحم توفٌك عبدالعزٌز السنافٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  217

 لسم-شمه -بجوار جامع فتحى عبدالصمد -عن تورٌد مستح رات تجمٌل بالجمله ، بجهة : عزبه البكاتوشى 

عن تصنٌع  53256برلم  22191127، لٌد فى  12222.222بٌشوى سمٌر بنٌامٌن عاٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  218

 لسم-شارع الفهد 11لمالبس العسكرٌه( ، بجهة : مالبس لحساب الؽٌر)ما عدا ا

عن تعبئة المواد  53291برلم  22191127، لٌد فى  12222.222هانى سعد وهبه شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  219

( من 4محل ) -االر ى  -فرعون الجدٌده  -الرئٌسى المتفرع من ش البحرٌه  12الؽذائٌه مع الجهات الملزمه بالخصم ، بجهة : ش 

 لسم -شمال المدخل 

،  122222.222عماد الدٌن ر وان عبدالعزٌز خٌر مج ه )ر وان للمماوالت و التورٌدات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 -عماره أ  2222عن مماوالت عمومٌه و تورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : مدٌنه الهانوفٌل  53312برلم  22191128لٌد فى 

 لسم -شمه  -علوى  االول

عن بماله  52821برلم  22191125، لٌد فى  12222.222صابرٌن على عبدالعلٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

 لسم -محل  -الح ره المبلٌه  -ش دمحم بن عزٌز  12جافه ، بجهة : 

عن تصدٌر ، بجهة  53245برلم  22191118 ، لٌد فى 25222.222جٌهان سعد دمحم سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 لسم -شمه  -االر ى  -امبروزو  -ش عٌسى باشا حمدى  7: 

عن مكتب  52769برلم  22191124، لٌد فى  12222.222امجد رم ان شحاته سدره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 لسم -شمه شمال الصاعد  -الدور االول علوى  -الرابعه الناصرٌه ابٌس  -خلؾ كوٌن هوم  -ش خفاجه  23رحالت ، بجهة : 

عن  52773برلم  22191124، لٌد فى  122222.222احمد مجدى جابر احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 لسم-تورٌد مالبس جاهزه)ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع الكٌنج مرٌوط

عن مصنع مالبس  52742برلم  22191123، لٌد فى  12222.222، رأس ماله ،  دمحم جابر حافظ طه  ، تاجر فرد  -  225

 لسم - 4شمه  -االول علوى  -ش الكٌال  4)فٌما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن مصنع  52748برلم  22191123، لٌد فى  12222.222حازم زكى عبدالحمٌد شٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

 لسم -بجهة : زاوٌة عبدالمادر لبلى الترعة لبل المعدٌة الثانٌة بجوار مصنع بسكوٌت ابراهٌم الفالح بالستٌن ، 

عن  52874برلم  22191127، لٌد فى  8222.222عبدمج ه احمد عبداللطٌؾ المصص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  227

 لسم -شمه  -مٌزان  -ري المندره بح -من ش مورٌتانٌا  212تورٌدات كهربائٌه ، بجهة : ش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجهٌز و  52779برلم  22191124، لٌد فى  12222.222فؤاد اكرم دمحم سعٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  228

 لسم -سموحه  -تمسٌم المنطمه هــ  -ش ادمون فرٌمون  1بٌع مشروبات ساخنه و بارده ، بجهة : محل رلم 

عن  52822برلم  22191125، لٌد فى  12222.222بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم بسٌونى منشاوى دمحم  -  229

 لسم -شمه  -االر ى  -خورشٌد  -مكتب رحالت ، بجهة : ش السوق التوفٌمٌه 

عن بٌع  52826برلم  22191125، لٌد فى  5222.222ر ا حمدى ابراهٌم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 لسم -محل  -جهة : المرٌه البٌ اء مهندسٌن على الشارع الرئٌسى بجوار مٌزان بسكول اعالؾ ، ب

عن بماله جافه ،  52852برلم  22191126، لٌد فى  5222.222دمحم عطٌه دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

 لسم -لطعه ارض  -بجهة : طرٌك الكٌنج نجع عبدالرواؾ خلؾ سنترال 

عن  52892برلم  22191111، لٌد فى  52222.222سى عٌسى ؼرٌب عٌسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مر -  232

 لسم-شمه شمال السلم-الدور االول علوى-شارع التجاره )المناصره(كفر عشرى 25مكتب نمل لحساب الؽٌر ، بجهة : 

حمن سامى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صٌدلٌه الدكتور / عبدالر -عبدالرحمن سامى عبدالرحمن حسن احمد -  233

 -المندره لبلى  -ش الشٌخ دمحم عبدالحلٌم محمود  13عن صٌدلٌه ، بجهة :  52916برلم  22191111، لٌد فى  12222.222

 لسم -( 2محل)

عن بٌع  52922برلم  22191112، لٌد فى  122222.222هشام عاطؾ عبدربه صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 لسم -تكٌٌؾ وتبرٌد ، بجهة : ابراج فٌكتورٌا ش ترعة المنتزة عمارة المرجان ش احمد ابو سلٌمان 

برلم  22191112، لٌد فى  12222.222نجالء على محمود جالل)جالل للتورٌدات(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 -شمه  -الرابع  -عماره محمود جالل  -الجبل  -ش نور االسالم الدخٌله  4عن مكتب تورٌدات االت صناعٌه ، بجهة :  52953

 لسم

عن مكتب نمل  52943برلم  22191112، لٌد فى  52222.222د ، رأس ماله ،  دمحم بهجت السٌد دمحم  ، تاجر فر -  236

 لسم -مكتب  -حاره الشعراوى كفر عشرى  3بسٌارات الؽٌر ، بجهة : 

عن مخلفات خردة  52979برلم  22191113، لٌد فى  12222.222محمود سٌد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 لسم -ٌسى  امام مدرسة النورس ، بجهة : ش الصعٌدى الرئ

عن مكتب  52972برلم  22191113، لٌد فى  12222.222سعد مجدى سعد دمحم عبدمج ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 لسم - 6محل  -الوردٌان  - 8رحالت ، بجهة : مساكن الدهاوى بلون 

عن مكتب  53222برلم  22191114، لٌد فى  52222.222امجد جمال فهمى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 لسم -ش مصطفى فهمى جلٌم  18تصمٌمات هندسٌه ، بجهة : 

عن  53227برلم  22191114، لٌد فى  122222.222احمد سعٌد عبدالؽنى دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 لسم -لمبارى ا 218ش  7مماوالت عمومٌة وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

عن  52997برلم  22191114، لٌد فى  5222.222دمحم رزق حسن ؼنٌم ) جزارة رزق (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 (2البٌطاش محل ) -عمار لؤلؤه البشوات بٌانكى  -جزارة ، بجهة : ش البشوات امام كوافٌر دالٌدا 

عن لعب  53232برلم  22191117، لٌد فى  22222.222رأس ماله ،   راوٌة جمعة ابراهٌم السعدنى  ، تاجر فرد ، -  242

محل ٌمٌن مدخل  -السٌوؾ بحرى برج جوهرة ترام فٌكتورٌا  -ش عبدالسالم عارؾ  338اطفال ومستلزمات منزلٌة ، بجهة : 

 لسم -العمار 

عن كافٌترٌا ، بجهة  53256برلم  22191118، لٌد فى  2222.222دمحم فراج دمحم ابورحاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 لسم -شمه  -االر ى  -الشاطبى  -طرٌك الجٌش  2: 

عن  53211برلم  22191117، لٌد فى  122222.222عالءالدٌن عادل عباس عبدالؽفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 لسم -امرٌة االبتدائٌة بٌع مالبس ) ماعدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : ش البنن امام مدرسة الع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع  52864برلم  22191127، لٌد فى  12222.222منتصر دمحم على عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  -ش ملن حفنى  154مالبس داخلٌه وتصدٌر ، بجهة : 

عن عموم  53149برلم  22191121، لٌد فى  25222.222مصطفى خلؾ احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 لسم -االر ى  -العصافره لبلى  -ش ام النور  38التصدٌر ، بجهة : 

عن مماوالت صب  52828برلم  22191125، لٌد فى  122222.222دمحم احمد دمحم فوله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  247

 لسم -شمه  -ول علوى الدور اال -صفر  -ش مرت ى  1خرسانات ، بجهة : 

عن  53262برلم  22191118، لٌد فى  12222.222احمد حسٌن ابراهٌم احمد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 لسم -شمه -االول  -مكتب رحالت ، بجهة : ش لسم العامرٌه عماره محمود خمٌس اعلى ماركت رٌشو 

برلم  22191122، لٌد فى  12222.222م (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر احمد محمود السٌد ؼنٌم ) كوافٌر ؼنٌ -  249

 لسم - 14محل  -لوران  -ش اسماعٌل سرهنن  3عن كوافٌر ، بجهة :  53128

عن تورٌد  53228برلم  22191126، لٌد فى  12222.222دٌنا احمد دمحم احمد المطفانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 لسم -شمه  -زٌوت و مواد بترولٌه ، بجهة : ش الحى المٌوم المراؼى  لطع ؼٌار محركات و

 22191123، لٌد فى  12222.222هشام عثمان دمحم السعدنى ) هشام السعدنى للرحالت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 شمه -علوى االول  -ش امام مركز شباب مبارن مساكن الصٌنٌه  37عن مكتب رحالت ، بجهة :  52733برلم 

عن مخبز ،  52765برلم  22191123، لٌد فى  5222.222سامح فوزى فتح مج ه لطٌط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 لسم-االزارٌطه-شارع على الخشخاشى وناصٌه شارع طاؼور 7بجهة : 

عن مكتب رحالت  52756برلم  22191123، لٌد فى  12222.222دمحم فتحى السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 لسم -مكتب  -االر ى  -العواٌد  -عزبه سكٌنه  17ش  52، بجهة : 

عن عموم  52761برلم  22191123، لٌد فى  122222.222دمحم محى عبدالرحٌم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 لسم -28شمه رلم  -طٌبه  43التصدٌر وعموم المماوالت ، بجهة : 

عن فرن  52788برلم  22191124، لٌد فى  12222.222عاطؾ هاشم كامل سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 لسم -محل  -سابا باشا  -ش خلٌل مطران  26عٌش ، بجهة : 
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 لسم-اسكوت امام مدرسه جراند للؽات 12شارع  16عن بماله عامه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 لسم-2219/12/15
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 لسم -شمه  -االول علوى 

عن استؽالل  52934برلم  22191112، لٌد فى  15222.222دمحم سمٌر واصؾ دمحم زكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 لسم -محل  -االر ى  -ش الهالل 12طئ و جراجات ، بجهة : اماكن مجهزه شوا

عن تجاره وتورٌد  53148برلم  22191121، لٌد فى  5222.222احمد دمحم ابراهٌم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

 لسم -شمه  -ش عبدالحمٌد العبادى بولكلى  42الكٌماوٌات ، بجهة : 

عن صالون حالله ،  53152برلم  22191121، لٌد فى  5222.222اجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد احمد حافظ  ، ت -  292

 لسم -محل  -ش هنو الجمرن متفرع من ش صفر باشا 2بجهة : 

عن شحن و  53182برلم  22191124، لٌد فى  5222.222عصام عبده ابراهٌم بحر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 -الدور االر ى  -مساكن الحرٌه  -بجوار مٌدو جٌم  -صحراوى  27ن  232كافحة الحشرات ، بجهة : تورٌد اجهزه كهربائٌه و م

 لسم - 23شمه رلم 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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 لسم
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 لسم -محل  -سٌارات ، بجهة : تماطع ش عزبه سالم العمومٌه عل ش على بن ابى طالب 

عن مكتب  52952برلم  22191112، لٌد فى  12222.222على عبد الحلٌم دمحم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 لسم-شمه-حاره عبد النبى كفر عشرى 7رحالت ، بجهة : 

 25222.222هاشم اسماعٌل هاشم احمد نصار ) هاشم لتجارة وبٌع السٌارات لحساب الؽٌر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 لسم -منتزة بجوار لهوة عثمان عن تجارة وبٌع سٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : ش ترعة ال 52967برلم  22191113، لٌد فى 

عن مكتبة ،  52944برلم  22191112، لٌد فى  5222.222طارق مصطفى شحاتة احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 لسم -خلؾ الفرن االلى  -بجهة : الخلفاء الراشدٌن 

عن بماله  52998برلم  22191114فى  ، لٌد 12222.222اٌمن رمزى توفٌك جاد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 لسم-محل-االر ى-االصالح 16جافه ، بجهة : ناصٌه شارع عبد المنعم واصل ٌمٌن من شارع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن استٌراد و  53229برلم  22191117، لٌد فى  522222.222اسالم على احمد ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 -الخامس عشر  -عصافره لبلى  45من ش  6شارع  5( ، بجهة : 6من المجموعه  36و الفمره  19تصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

 لسم -شمه 

عن بٌع  53172برلم  22191124، لٌد فى  122222.222دمحم عبدالعال الصؽٌر حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 لسم -محل  -ابو ٌوسؾ  -ش مسجد الصابرٌن  721سجاد و مفروشات ، بجهة : 

، لٌد فى  522222.222عاطؾ دمحم احمد عبدالمولى )عبدالمولى لالستٌراد و التصدٌر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

طرٌك  29( ، بجهة : ن 6من المجموعه  36و الفمره  19عن استٌراد و تصدٌر )ما عدا المجموعه  53249برلم  22191126

 لسم -خلؾ شركه االهرام  -اسكندرٌه مطروح 

عن تورٌدات  53232برلم  22191126، لٌد فى  122222.222ماهر حسن فتح مج ه حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 -ارض الفولى  -شارع ابن تٌمٌه  35عمومٌه )المصنوعات البالستٌكٌه و الكهربائٌه و االدوات الصحٌه و ادوات النظافه( ، بجهة : 

 لسم -شمه  -باكوس 

عن مكتب  53273برلم  22191127، لٌد فى  12222.222عزٌز فاٌد عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاٌز عبدال -  318

 لسم -رحالت ، بجهة : ش عمر بن الخطاب عزبة سالم بجوار كوبرى الناموس رمل ثان 

عن سوبر  53274برلم  22191127، لٌد فى  122222.222منى حمدى حنفى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

 لسم -( 1محل ) -لوران  -ثروت  -ش عبدالحمٌد الدٌب  18ماركت ، بجهة : 

عن تمدٌم  53295برلم  22191127، لٌد فى  12222.222دمحم جمال لاسم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 لسم - 1محل رلم  -الٌزل صفٌحه ش مدحت سٌؾ  23ش ارمنت كلٌوباترا  28/  21مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : 

عن مكتب  53316برلم  22191128، لٌد فى  122222.222رجب احمد دمحم صٌام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 لسم -شمه  -الثالث علوى  -المباري  -ش بن الكحال  15مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن كوافٌر )  52866برلم  22191127، لٌد فى  12222.222نشوى سمٌر السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 لسم -العصافرة لبلى  -اكتوبر  6ش  15مركز تجمٌل ( ، بجهة : 

عن  52792برلم  22191124، لٌد فى  12222.222دمحم صالح عبدالسالم اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 لسم -سكٌنة االرض الجدٌدة رمل ثان  7مكتب رحالت ، بجهة : امتداد ش 

عن كوافٌر  53193برلم  22191125، لٌد فى  12222.222رشا احمد حجازى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 لسم -محل  -الدور االر ى  -الوردٌان  -ش حافظ حسٌن  19حرٌمى ، بجهة : 

عن  52994برلم  22191114، لٌد فى  12222.222ابانوب فوزى ناشد عبدالنور موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 لسم -شارع دمحم نصحى  3مكتب رحالت ، بجهة : 

عن خردوات  53283برلم  22191127، لٌد فى  12222.222اٌمان متولى جابر جاد سند  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 لسم -برج العرب المدٌم  -ش انور السادات  12جهة : ، ب

، لٌد فى  522222.222حسن نٌازى حسن ابراهٌم مصباح ) مصباح لالستٌراد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

 -ش جمٌله بو حرٌد  57( ، بجهة :  6من المجموعه 36والفمره  19عن استٌراد )ماعدا المجموعه  52772برلم  22191124

 لسم -شمه  -السابع  -السٌوؾ بجوار لرٌه عبدالوهاب 

 

عن بٌع مالبس)ماعدا  52762برلم  22191123، لٌد فى  5222.222ساره دمحم سٌد عزام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  328

 لسم -محل  -( 8المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش خلؾ مساكن ف ه بجوار مجمع المدارس البوابه)

عن  52825برلم  22191125، لٌد فى  12222.222صبرى ؼالى خلٌل سوٌحه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جرجس  -  329

 لسم -عزبة البكاتوشى العواٌد  -ش نور االسالم  7مكتب رحالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع  52838برلم  22191126، لٌد فى  5222.222محمود دمحم محمود عبدالؽنى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 لسم-محل  -بولكلى  -ش مصطفى ابوهٌؾ  9لطع ؼٌار دراجات بخارٌه ، بجهة : 

عن ادوات  52789برلم  22191124، لٌد فى  12222.222احمد رجب فتحى محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 لسم - 2.1محل  -موى صحٌه و كهربائٌه و بوٌات و حداٌد ، بجهة : النه ه الشارع الرئٌسى بجوار مسجد الت

عن مكتب رحالت  52831برلم  22191125، لٌد فى  12222.222هٌثم رجب احمد فاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 لسم -محل  -ش التوحٌد امام المخبز االلى  6، بجهة : 

 22191126، لٌد فى  12222.222  اسالم سعٌد دمحم السوٌفى )السوٌفى لتوزٌع االسمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  333

 -السادس  -برج السعد  -ش السٌد ر وان مٌامى  39عن مكتب توزٌع اسمان وتجهٌز المزارع السمكٌه ، بجهة :  52849برلم 

 لسم - 62شمه 

عن عموم  52878برلم  22191127، لٌد فى  522222.222هبه فتحى محمود جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

-شارع صفر باشا متفرع من رأس التٌن 76( ، بجهة : 19والمجموعه  6من المجموعه  36ستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره اال

 لسم

عن مكتب  52869برلم  22191127، لٌد فى  22222.222زهره محمود دمحم عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 لسم -شمه ٌسار الصاعد  -الدور السابع  -الوردٌان  -البنن المدٌم الجالء اعلى  -شحن و تفرٌػ ، بجهة : ش االمان 

، لٌد  252222.222سامر احمد على مجاهد ) مجاهد للمماوالت واعمال المبانى المتكاملة (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  336

بحرٌه بجوار  25متفرع من شارع  8 شارع 12عن مماوالت واعمال مبانى متكاملة ، بجهة :  52941برلم  22191112فى 

 لسم -المعمورة البلد  -مسجد االمام 

عن  52958برلم  22191112، لٌد فى  12222.222مرٌم اكرم عبدالداٌم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

 لسم -طاش البٌ -ش االٌمان امام النمل العام  6تورٌدات عمومٌه فى مجال المستلزمات الطبٌه ، بجهة : 

عن بٌع عصٌر  52924برلم  22191112، لٌد فى  12222.222كٌرلس عزٌز عٌد شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 لسم -محل  -ش مدحت سٌؾ الٌزل  14لصب وفواكه ، بجهة : 

ر فرد ، رأس ماله ،  شٌماء شكرى دمحم حسن موسى)شكرى للتورٌدات العمومٌه للمواد الؽذائٌه والمنظفات(  ، تاج -  339

ش ام  81عن تورٌدات عمومٌه فى مجال المواد الؽذائٌه والمنظفات ، بجهة :  52987برلم  22191113، لٌد فى  12222.222

 لسم -محل  -الوردٌان  -السلطان برج االسراء 

عن  53221برلم  22191114، لٌد فى  12222.222احمد حاتم محمود بهنسى الكومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 لسم -الهانوفٌل لبلى الطرٌك امام الصفتى  8تاجٌر فساتٌن الزفاؾ  الحرٌمى ، بجهة : طرٌك اسكندرٌة مطروح بوابة 

عن تورٌدات  53229برلم  22191117، لٌد فى  122222.222طلعت عدلى بختان عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 لسم - 3الوحده  -االول علوى  -اتحاد مالن برج تشاكوس  -اللبان  -بى الدرداء ش ا 21صناعٌه ، بجهة : خلؾ 

عن  53228برلم  22191117، لٌد فى  522222.222دمحم ابراهٌم عباس دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 -جناكلٌس  -ش صالح على  19بجهة : ( ، 6من المجموعه  36والفمره  19توكٌالت تجارٌه واستٌراد وتصدٌر )ماعدا المجموعه 

 لسم

عن  53295برلم  22191119، لٌد فى  12222.222عبدالرحمن جابر دمحم محمود عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 لسم -شمه  -المنتزه العصافره  45ش الفاروق متفرع من ش  27مكتب رحالت ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  53168برلم  22191124، لٌد فى  5222.222فرد ، رأس ماله ،   محمود احمد محمود دمحم  ، تاجر -  344

 لسم -شمه  -االول علوى  -سموحه  -ش النور حجازى عزبه حجازى البر المبلى  6، بجهة : 

فى ، لٌد  12222.222اندرو مورٌس انور جرس عبدالسٌد ) صٌدلٌة / اندرو مورٌس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 لسم -محل  -خلؾ سنترال مٌامى اسكندر ابراهٌم  -ش المهدى 2عن صٌدلٌه ، بجهة :  53184برلم  22191124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع احذٌه ،  53245برلم  22191126، لٌد فى  52222.222احمد دمحم على السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 لسم-بجهة : شارع جاب مج ه منصور من شارع الما ى نعمان

عن  53122برلم  22191119، لٌد فى  32222.222عبدالرحٌم عثمان احمد عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  347

 لسم -شمه  -توزٌع ادوات كهربائٌه ، بجهة : الدراٌسه لبلى خلؾ شركه االهرام الهانوفٌل بجوار مسجد الصالحٌن 

 53117برلم  22191122، لٌد فى  5222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  دعاء مصطفى حفنى عبدالرحمن مصطفى  ،  -  348

 لسم -محل  -الدور االر ى -العواٌد  -عزبه الموظفٌن  15عن تعبئه وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن  53118برلم  22191122، لٌد فى  12222.222دمحم شعبان رم ان شعبان البدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

 لسم -االر ى  -ش تنظٌم ابوحنٌفة  6-4-2تجارة االسمان بالجملة ، بجهة : 

عن  53124برلم  22191122، لٌد فى  5222.222ادهم سعٌد رم ان احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 لسم -شمه  -االر ى  -ش االسكندرانى  82تورٌدات فى مجال الزراعه ومستلزمات المصانع ، بجهة : 

عن بٌع و توزٌع  53163برلم  22191124، لٌد فى  25222.222اٌمان دمحم ٌوسؾ شرؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 لسم -محل  -االصالح عزبه الفلكى  16فحم ، بجهة : ش فجر االسالم متفرع من ش 

عن تورٌدات  53142برلم  22191121، لٌد فى  12222.222نسمه دمحم السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 لسم -شمه  -شدس  -ب شارع مرت ى  22صناعٌه ، بجهة : 

عن  53192برلم  22191125، لٌد فى  12222.222اندرو زكرٌا تامر عطامج ه لالده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 لسم -شمه  -الهانوفٌل  -بجوار محل عجمٌستا  -ش زمزم  2مكتب نمل لحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن  53178برلم  22191124، لٌد فى  12222.222هدى على عبداللطٌؾ عبدمج ه عتش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 لسم -محل  -فٌكتورٌا  -ال عبدالناصر ش جم 22ادوات رٌا ٌه وبٌع مالبس )ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن منجد  53237برلم  22191126، لٌد فى  5222.222دمحم ابرهٌم حسانٌن دمحم حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 لسم-6ةحده رلم -الهانوفٌل-العجمى-افرنجى ، بجهة : ج مساكن الطاهره لالسكان التعاونى اول شارع ر وان

عن  53226برلم  22191125، لٌد فى  5222.222اطؾ عبدالحلٌم بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم ع -  356

 لسم -محل  -سروجى سٌارات ، بجهة : متفرع من ش مستشفى العامرٌه 

عن  53215برلم  22191125، لٌد فى  122222.222احمد السٌد احمد جابر ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

 لسم -( شمال السلم 14شمة ) -السابع  -سٌدى بشر بحرى  -ش صالح حمدى  36ت عامة ، بجهة : مماوال

عن تجاره مواد  53257برلم  22191127، لٌد فى  12222.222رانده العربى احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  358

 لسم -محل  -الدور االر ى  -تٌه حجر النوا -جانوتى  -ش العلم المصرى  6ؼذائٌه ومشروبات ، بجهة : 

عن ممهى  53275برلم  22191127، لٌد فى  12222.222رفاعى دمحم رفاعى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  359

 لسم -محل  -بجوار صٌدلٌه النجاح  -عمومى ، بجهة : شارع الشركه العربٌه متفرع من ش احمد ابوسلٌمان 

عن  53221برلم  22191125، لٌد فى  12222.222عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اسالم فوزى عبدالموى -  362

 لسم -سٌدى جابر  -ش طارق  47 - 45بٌع مستح رات تجمٌل ، بجهة : 

عن  53262برلم  22191127، لٌد فى  52222.222شٌماء صدٌك ابوزٌد صدٌك حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 -البٌطاش  -برج الرحمن امام دار الوالء  -عدا المالبس العسكرٌه( و مكٌاج و برفانات ، بجهة : ش حسٌن لب اٌا بٌع مالبس )ما 

 لسم -محل 

عن مكتب  53329برلم  22191128، لٌد فى  5222.222رافت ٌحى السٌد عطٌة  ٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 لسم -سٌوؾ شماعة ال -ارض صالح عٌد  4ش  46رحالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تورٌدات  53225برلم  22191114، لٌد فى  12222.222صبحى دمحم ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

عمومٌة فى مجال العدد الصناعٌة والمسامٌر ولطع ؼٌار المكن وكسوة الدرافٌل ، بجهة : ش الجمعٌة الخٌرٌة متفرع من شارع 

 ملس -مسجد محسن المبارى 

عن  52772برلم  22191124، لٌد فى  122222.222نظٌمه عبد الجٌد عبده ابو رحاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 لسم -شمه  -السابع  -العصافره لبلى  45ش السد العالى شمال من ش  1استثمار عمارى ، بجهة : 

، لٌد فى  122222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،   انس احمد دمحم عبدالرحٌم الصعٌدى )الصعٌدى للمماوالت(  ، -  365

الدور  -ش امتداد ش مسجد المبارى  6عن مماوالت عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة :  52815برلم  22191125

 لسم -شمه  -االر ى 

عن  52738لم بر 22191123، لٌد فى  12222.222جوزفٌن ودٌع سرجٌوس مسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 لسم -محل  -الدور االر ى  -المحروسه الجدٌده ؼبلاير  -ش سلمان الفارسى  27مكتب رحالت ، بجهة : 

عن  52736برلم  22191123، لٌد فى  522222.222نورالدٌن عمادالدٌن امٌن ابو علفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

الرمل  -( ، بجهة : ش فرج االشبٌلى متفرع من ش المصعى  19و المجموعه  6عه من الجمو 36عموم االستٌراد ) فٌما عدا الفمره

 لسم -المٌرى 

 52745برلم  22191123، لٌد فى  12222.222مصطفى عبد مصطفى ابراهٌم ابوجهل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  368

 لسم -الح رة الجدٌدة  -ش الصحابة متفرع من الزهور  2عن بٌع اسمان ، بجهة : 

عن مكتبه ، بجهة  52842برلم  22191126، لٌد فى  12222.222باسم ودٌع سعد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  369

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  -حسن رفعت  628ش  1: 

تٌلٌه ، بجهة : عن ا 52862برلم  22191127، لٌد فى  12222.222احمد دمحم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  372

 لسم - 25محل رلم  -الدور االر ى  -مول الوطنٌه بالزا لوران  -ش شعراوى  18

عن بٌع مشمع ،  52883برلم  22191127، لٌد فى  22222.222هدى سعٌد محمود خلٌفه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

 لسم -محل  -ش سالمه موسى  2بجهة : 

عن  52826برلم  22191125، لٌد فى  522222.222عساؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم احمد السٌد فرؼلى -  372

 لسم -مكتب  -الثالث  -ش سنان  2( ، بجهة : 6من المجموعه  36و الفمره  19عموم االستٌراد و التصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

عن بٌع  52847برلم  22191126، لٌد فى  25222.222ولٌد احمد محمود احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  373

 لسم -محل  -ش الرصافه تماطع ش االبعادٌه  35نظارات )نظارات شمسٌه( ، بجهة : 

، لٌد فى  12222.222زهٌره ناجح سعٌد مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -زهٌره للعطور ومستلزمات التجمٌل  -  374

-من حسنٌن هٌكل المندره 247تنظٌم شارع  3لعطور ومستلزمات تجمٌل ، بجهة : عن تورٌد وشراء ا 52853برلم  22191126

 لسم

عن مكتب  52911برلم  22191111، لٌد فى  5222.222عاطؾ ف ل محمود احمد سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  375

شرق  -الح ره الجدٌده  -ن ش عبدالعلٌم تورٌد مالبس جاهزه )ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : برج الخلٌل من ش اوالد ادم م

 لسم -شمه  -التاسع علوى شمال السلم  -ثان 

 52896برلم  22191111، لٌد فى  5222.222دمحم فتحى السٌد احمد ابراهٌم المسلمانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  376

 محل -الدور االر ى  -طوسون  -مرور بجوار مسجد عمرو بن العاص اخر ش  6عن لص وتجمٌل الشعر للرجال ، بجهة : 

عن تصنٌع  52921برلم  22191111، لٌد فى  322222.222احمد دمحم بخٌت السٌد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  377

 لسم -الدور االر ى محل  -ش المتمٌن من ش اللوادر خلؾ مصر للتجاره  2فوٌل ، بجهة : 

عن بٌع  52928برلم  22191112، لٌد فى  52222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابانوب عطامج ه انور عطامج ه  -  378

 لسم -محل  -ادوات منزلٌه ، بجهة : ش الحاج حامد خلؾ فرن ابو  احى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع  52959برلم  22191112، لٌد فى  12222.222هانى خٌر المس انٌس بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  379

 لسم -ش عمر بن الخطاب ش الصفا والمروه عصافره لبلى محل  1دا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : مالبس جاهزه )ما ع

عن فسخانى  52965برلم  22191113، لٌد فى  12222.222خالد عبداللطٌؾ دمحم النحاس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

 لسم -محل  -منتزه ثان -ش السٌد حسٌن المندره  9وتجاره اسمان ، بجهة : رلم 

عن تورٌد  53254برلم  22191118ٌد فى ، ل 5222.222دمحم عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  381

 لسم -شمه -ش بالى مكرر شدس  23وبٌع وتوزٌع المستلزمات الطبٌه)ماعدا االدوٌه ومكوناتها( ، بجهة : 

عن استٌراد  53284برلم  22191119، لٌد فى  522222.222مٌنا فوزى لمعى خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

 لسم -البٌطاش  -( 1ش السملٌهى ) 114بجهة : وتوزٌع مكمالت ؼذائٌة ، 

عن زجاج  53272برلم  22191118، لٌد فى  5222.222دمحم حسن زكى عبدالؽنى امبابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  383

 لسم - 2محل رلم  -سلٌمان ٌسرى)عمارات  باط الشرطه(  1سٌارات ، بجهة : 

عن مكتب  53112برلم  22191122، لٌد فى  12222.222ر فرد ، رأس ماله ،  عاطؾ سعٌد عبدالحمٌد دمحم  ، تاج -  384

الدور االر ى  -خلؾ مستشفى ابٌس الثانٌه  -امام خلٌؾ المٌكانٌكى  -ش مسجد خالد بن الولٌد  -المرٌه الثانٌه  -نمل ، بجهة : ابٌس 

 لسم -محل  -

عن مماوالت  53124برلم  22191119، لٌد فى  122222.222 اٌمان حافظ دمحم فرحات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  385

 لسم -عمومٌه وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : مشروع ناصر ابٌس المرٌه الثانٌه 

عن  52986برلم  22191113، لٌد فى  122222.222احمد دمحم السٌد ابو زٌد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  386

بحرى الطرٌك الصحراوى مدخل ش مشمش خلؾ شركه اركاس لتداول  26.5ٌوم و المعادن ، بجهة : ن تجارة و تورٌد االلومن

 لسم -الحاوٌات 

عن بٌع  52856برلم  22191126، لٌد فى  12222.222مرلص اسطاسى مٌخائٌل موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  387

 لسم-شارع مسجد العطارٌن 31مصوؼات ، بجهة : 

عن بٌع  53212برلم  22191125، لٌد فى  12222.222 احمد اسماعٌل دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  388

 لسم - 1محل ار ى ٌمٌن المدخل محل رلم  -ش احمد لمحه كامب شٌزار 11مشروبات و سندوتشات ، بجهة : 

عن بلٌاردو  52879برلم  22191127، لٌد فى  52222.222حماده عبد اللطٌؾ احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  389

 لسم-شارع سكٌنه 9، بجهة : برج السالم 

 52798برلم  22191124، لٌد فى  52222.222دمحم اشرؾ حمدى احمد ابراهٌم جاد مج ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  392

 لسم-محل-شارع الظاهر 4عن خدمات الموباٌل بٌع اكسسوارات موباٌالت ، بجهة : 

عن  52839برلم  22191126، لٌد فى  12222.222مخلوؾ سعٌد مخلوؾ عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  391

 لسم -محل   -المنتزه ثان  -المنشٌه البحرٌه  -ش عثمان بن عفان  12مكتب نمل ، بجهة : 

عن بماله جافه ،  52822برلم  22191125لٌد فى ،  12222.222دمحم ابوالمجد حسٌن سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  392

 لسم -محل  -االر ى  -السٌوؾ شماعه  -من سمٌه ام عمار ارض زبٌب  2بجهة : ش 

 52927برلم  22191112، لٌد فى  52222.222سرٌه محمود عبدالمطلب احمد ابوسمره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  393

 لسم - 3محل  -مندره لبلى  -النبوى المهندس  -الجوهرة المهندس  برج - 1عن بٌع مسامٌر ، بجهة : عمار 

عن تورٌدات  25917برلم  22191111، لٌد فى  12222.222رانٌا احمد احمد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  394

 لسم -شمه  -علوى  الثالث -ش االٌمان امام النمل العام البٌطاش  6عمومٌه فى مجال لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة : 

عن مكتب  52937برلم  22191112، لٌد فى  25222.222السٌد فرج مج ه عباس فرج مج ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

 لسم-2محل -االر ى-الشٌخ عماره كفر عشرى 18نمل ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن عطاره ،  52954برلم  22191112، لٌد فى  12222.222عالء شعبان ذكى ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  396

 لسم-محل-الصبحٌه-شارع المرسى من شارع العمده 4بجهة : 

عن تورٌدات  52963برلم  22191113، لٌد فى  12222.222اسالم حماد هالل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  397

 3شمه  - 1مدخل  21ن طلعت مصطفى الهانوفٌل ب االوناش ومستلزماتها وتورٌدات صناعٌه وكهربائٌه ومٌكانٌكا ، بجهة : مساك

 لسم -

عن بٌع  52974برلم  22191113، لٌد فى  12222.222دمحم محمود عبدمج ه مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  398

 لسم -( خلؾ لسم المنتزه ثالث ارض سباهى 6مستح رات تجمٌل ، بجهة : ش رلم )

 53214برلم  22191117، لٌد فى  22222.222ر الحمالى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد محمود سالمه عبدالماد -  399

 لسم -مخزن  -ش الدلتا  31عن تورٌد خ ار و فاكهه ، بجهة : 

عن  53225برلم  22191117، لٌد فى  252222.222احمد سرحان محمود سرحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 لسم -شمه  -االر ى  -السٌوؾ  -ى ارض المفت 5تصدٌر ، بجهة : 

عن مكتب تصدٌر ،  53232برلم  22191117، لٌد فى  25222.222جهاد دمحم حسان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 لسم -شمه  -الرابع علوى  -ش عارؾ بن تماطع ام السلطان  62بجهة : 

عن  53238برلم  22191117، لٌد فى  12222.222ماله ،   انتصار محفوظ معروؾ عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس -  422

 لسم -محل  -ش الربٌع من ش دمحم كرٌم العصافره لبلى  12صالون حالله )رجالى( ، بجهة : 

عن اصالح  53252برلم  22191118، لٌد فى  12222.222شكوكو رجب احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 لسم -محل  -المبارى  -مسجد المبارى امام شركه مصر للتجاره الخارجٌه  كاوتش ، بجهة : امتداد

عن  53275برلم  22191119، لٌد فى  12222.222مؤمن دمحم طلعت عبداللطٌؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 لسم -شمه  -المٌزان  -المندره بحرى  -شارع البستان  7تورٌدات ادوات كهربائٌه ، بجهة : 

عن تعبئه و  53282برلم  22191119، لٌد فى  25222.222عمر احمد فؤاد جابر الشاذلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 لسم - 3محل  -سٌدى بشر لبلى  -متفرع من ش الماهره  622تؽلٌؾ مواد ؼذائٌه و تورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : ش 

عن اداره  53132برلم  22191122، لٌد فى  12222.222فرد ، رأس ماله ،   محمود مرسى دمحم عبدالعال  ، تاجر -  426

 لسم -محل  -المندره لبلى  -بوفٌهات ، بجهة : الحرمٌن بجوار ابو مجدى البمال 

عن مصنع  53155برلم  22191121، لٌد فى  122222.222دمحم على احمد الرفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  427

 لسم - 222شمه  -عمارات جاردٌنٌا السٌوؾ ش مصطفى كامل  1)ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : عماره مالبس جاهزه 

عن اتٌلٌه  53194برلم  22191125، لٌد فى  12222.222 حى صالح عبدالفتاح خمٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

 لسم -شمه  -الوردٌان  -ش المفال  23عراٌس ، بجهة : 

عن توزٌع مواد  53221برلم  22191125، لٌد فى  122222.222اٌمن دمحم احمد اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

الدور الثالث علوى  -الهانوفٌل  -امام سوبرماركت االمٌن  -ؼذائٌه ، بجهة : ش فاطمه الزهراء من ش االصدلاء من لصر الموٌرى 

 لسم -شمه  -

عن مكتبه  53162برلم  22191124، لٌد فى  12222.222ابراهٌم خلٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم  -  412

 لسم -ش مدرسه عمر مكرم متفرع من ش جمٌله ابو حرٌد  7، بجهة : 

ن ع 53218برلم  22191125، لٌد فى  12222.222احمد عبدالناصر احمد الحنطور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 لسم - 1جزاره ، بجهة : طرٌك اسكندرٌه مطروح امام كافتٌرٌا لدم الخٌر بجوار عطاره ابو على محل 

عن مزرعة  53244برلم  22191126، لٌد فى  62222.222عبدالهادى لاسم على لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 لسم -رٌه ثان العام -مواشى ، بجهة : لرٌة بؽداد بجوار عزبه طه بعد المسجد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن مشؽل  53261برلم  22191127، لٌد فى  62222.222خالد عبدالمحسن نصر سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 لسم -شمه -الثانى  -مالبس )ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش الصالحٌن من عمر بن العزٌز ارض فرحات التركى 

عن ورشه  53271برلم  22191127، لٌد فى  5222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم سالم دمحم جمعه   -  414

  -محل  -البر المبلى  -ش الرشٌدى من ارض الخولى عزبه حجازى  17لتصنٌٌع المالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 لسم

عن بٌع  53326برلم  22191128، لٌد فى  12222.222اكرام محمود ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 لسم -امام شركة النصر  -حلوٌات وسجائر ، بجهة : امتداد ش مسجد المبارى 

عن مخبز وحلوانى  53287برلم  22191127، لٌد فى  15222.222والء حسٌن احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 لسم -اغ دمحم عبدالسالم سٌدى بشر محل ش الص 18وتعبئة وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌه ، بجهة : 

عن مكتب  53279برلم  22191119، لٌد فى  522222.222كمٌل عٌد سالمه خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  417

 لسم -شمه -ش ابو شعٌر ؼبلاير  12( ، بجهة : 6من المجموعه  36والفمره  19استٌراد وتصدٌر )ماعدا المجموعه 

برلم  22191119، لٌد فى  122222.222ٌوسؾ سدره )سدره للمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌوسؾ مجدى  -  418

 لسم -شمه  -الدور االول علوى  -( 14امام باب المٌناء رلم ) -ش البحرٌه  4عن مماوالت ، بجهة :  53288

 53286برلم  22191119، لٌد فى  52222.222محمود عبدالمعطى عبدمج ه عطٌه مشعل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

ش مسجد الرحمه موازى  3عن تورٌدات عمومٌه فى مجال البناء و الكهرباء وادوات مكتبٌه )ما عدا تصوٌر المستندات( ، بجهة : 

 لسم - 2شمه  -الدور الرابع  -لشارع الملن حفنى 

عن بٌع لطع  53122برلم  22191119، لٌد فى  5222.222دمحم شعبان خمٌس ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 لسم -محل  -الدور االر ى  -ؼٌار سٌارات استعمال ، بجهة : ش مؤسسه الكهرباء المدٌمه بجوار مطعم زٌاد للمشوٌات 

عن  53127برلم  22191122، لٌد فى  52222.222شرٌؾ عبدالعظٌم صادق محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 لسم - 2الوحده رلم  -الثانى  -رشدى  -تنظٌم من على باشا ذو الفمار  21ووكاله مالحٌه ، بجهة :  تصدٌر

عن  53151برلم  22191121، لٌد فى  12222.222محمود دمحم دمحم عبدالمحسن العٌسوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 لسم -محلٌن  -حناوى كافٌترٌا ، بجهة : مساكن زاوٌه عبدالمادر بجوار مشوٌات ال

عن مصنع  53176برلم  22191124، لٌد فى  52222.222المعتز باهلل حسنى السٌد حلمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 لسم -محل  -مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش الحرم حى الزهور خلؾ مشروع مارسٌلٌا 

، لٌد فى  15222.222تب رحالت دمحم خمٌس صالح(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم خمٌس صالح حسن اسماعٌل )مك -  424

 لسم -محل  - 7/2عن مكتب رحالت ، بجهة : ابٌس  53198برلم  22191125

عن  53224برلم  22191125، لٌد فى  5222.222وائل مبرون عماد اسماعٌل عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 لسم -الوردٌان  -نجع العرب 5 ش 35خردوات ، بجهة : 

عن مركز  53199برلم  22191125، لٌد فى  5222.222بثٌنه دمحم سلطان الدردٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 لسم-محل  -العصافره بحرى  -تجمٌل ، بجهة : اتحاد مالن الرحمه ممابل لشارع المدٌنه المنوره 

عن  53175برلم  22191124، لٌد فى  21222.222رفاعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم ر وان دمحم السٌد ال -  427

 لسم -محل  -مول الوطنٌه  -ش صالح الدٌن  11/ 9كافٌترٌا ، بجهة : 

عن مكتب  53225برلم  22191126، لٌد فى  12222.222احمد دمحم احمد سعد الؽٌطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

 لسم -مكتب  -ثان الرمل  -: ش عبدالعزٌز الهوارى الظاهرٌه رحالت ، بجهة 

عن  53246برلم  22191126، لٌد فى  52222.222احمد ٌسٌن احمد عطٌه المدبولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

 - 9شمه رلم  -االول علوى  -ابوٌوسؾ  -ش رٌدمٌكس  -بجوار مدرسه ال وى  12خدمات بٌئٌه )نمل و جمع لمامه( ، بجهة : 

 لسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن عموم  53267برلم  22191127، لٌد فى  25222.222السٌده دمحم على موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 لسم -كامب شٌزار -ش كانوب  26التصدٌر ، بجهة : 

، لٌد فى  122222.222دمحم حسن ر وان احمد ادم )الر وان للمماوالت العامة(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 لسم - 2شمة  -االر ى -عن مماوالت عامة ، بجهة : ش الهاٌدى ابو سٌؾ العامرٌة اول  53321برلم  22191128

عن تربٌه  15245برلم  22191127، لٌد فى  122222.222شرٌؾ عادل سعد جادمج ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

 لسم -بجوار الجمعٌه العامه لالنتاج الحٌوانى مواشى وتسمٌنها ، بجهة : لرٌه العراق مرٌوط 

عن تربٌه  15245برلم  22191127، لٌد فى  122222.222شرٌؾ عادل سعد جادمج ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 توزٌع -طرٌك اسكندرٌه مصر الصحراوى بجوار الشركه المتحده للدواجن العامرٌه / نشاطه  59مواشى وتسمٌنها ، بجهة : ن

 12222اسطوانات بوتاجاز / راس ماله

، لٌد فى  122222.222مصطفى جابر محمود دمحم فصٌح )مصطفى للمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 لسم - 21شمه  -الهانوفٌل  -عن مماوالت ، بجهة : آخر ش عمر المختار و اعلى محل المدٌنه المنوره  53156برلم  22191121

عن مكتب تورٌدات  53144برلم  22191121، لٌد فى  12222.222حمد ادم دردٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ادم ا -  435

 لسم -مكتب  -ش الهانوفٌل الرئٌسى مجمع عبدالمنعم جابر  16ؼذائٌه ، بجهة : 

عن مماوالت  53138برلم  22191121، لٌد فى  122222.222مٌنا رافت فرٌد سٌدهم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 لسم -شمه  -البٌطاش امام سوبر ماركت سندباد  41أ ش شهر العسل ن  7عامه ، بجهة : 

 53138برلم  22191121، لٌد فى  122222.222مٌنا رافت فرٌد سٌدهم )مٌنا للمماوالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  437

 لسم -شمه  -اش امام سوبر ماركت سندباد البٌط 41أ ش شهر العسل ن  7عن مماوالت عامه ، بجهة : 

 53173برلم  22191124، لٌد فى  5222.222بدرالدٌن بهاءالدٌن السٌد ابراهٌم السٌد بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  438

 لسم -محل  -حاره الفاكهى متفرع من سلٌم البشرى  4عن بٌع مٌاه ؼازٌه ، بجهة : 

عن  53229برلم  22191125، لٌد فى  122222.222صفوان محمود دمحم احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  439

 لسم - 1شمه  -كامب شٌزار  -ش تانٌس  75اداره المشروعات واالستثمار العمارى ، بجهة : 

عن تعبئه  53252برلم  22191126، لٌد فى  25222.222ولٌد سامى ابراهٌم عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 لسم -شمه  -الدور السابع علوى  -العواٌد  -المراؼى الجدٌده  - 9منظفات ، بجهة : ش دمحم نور الهدى متفرع من ش 

عن بٌع زٌوت  53262برلم  22191127، لٌد فى  12222.222على احمد مصطفى سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 لسم -محل  -سٌدى بشر  -، بجهة : ش احمد بركات سٌارات 

عن بوفٌه ،  53289برلم  22191127، لٌد فى  5222.222دمحم عبدالحك ابراهٌم بصٌله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 لسم - 4محل  -ش المحاسبه بولكلى  29بجهة : 

عن اتٌلٌه مالبس  53278برلم  22191127، لٌد فى  12222.222نانسى دمحم دمحم حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 لسم -شمه بالدور االول علوى  -، بجهة : اخر ش احمد ابوسلٌمان بجوار شركه النشا بجوار سوبر ماركت السندباد 

برلم  22191128، لٌد فى  12222.222صفاء دمحم الحفناوى شاهٌن )مكتبه الصفاء(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 لسم -محل -الهانوفٌل  -ش السالم بجوار بوٌات حمدى بملن عبده رجائى  2عن مكتبه ، بجهة :  53327

عن  53242برلم  22191118، لٌد فى  122222.222فؤاد عزت فؤاد السٌد الزؼبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 - 45متفرع من شارع  -شارع الشروق خلؾ مسجد الخلفاء الراشدٌن  تجاره المالبس الجاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة :

 لسم -شمه  -ار ى  -الطرٌك الدولى المنشٌه البحرٌه 

عن بٌع  53269برلم  22191118، لٌد فى  22222.222رم ان حسٌن عمر حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 لسم -محل  -االر ى الدور  -الفلكى  -( االصالح 16زجاج ، بجهة : ش )



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  53289برلم  22191119، لٌد فى  22222.222سلوى ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم السوسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  447

 لسم - 3شمه رلم  -ش ابن عتٌك  4مكتب رحالت ، بجهة : 

 29725برلم  22191119، لٌد فى  5222.222احمد صادق عبدالحلٌم عبدالرحمن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  448

 لسم-بابور المٌاه-شارع جالل الدسولى لصر االمراء 122عن تخلٌص جمركى ، بجهة : 

 29725برلم  22191119، لٌد فى  5222.222احمد صادق عبدالحلٌم عبدالرحمن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  449

ونشاطه/ النمل و االستٌراد -محل -الهانوفٌل مدرسه العجمى النموذجٌه  -ٌسه عن تخلٌص جمركى ، بجهة : الزبٌر ابن العوام الدرا

 2216/11/32وتارٌخ افتتاح المحل فى -والتخلٌص الجمركى 6من المجموعه  36و الفمره  19و التصدٌر ماعدا المجموعه 

 29725برلم  22191119د فى ، لٌ 5222.222احمد صادق عبدالحلٌم عبدالرحمن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

بنشاط/ بٌع كبده  -محل-عن تخلٌص جمركى ، بجهة : ش الزبٌر ابن العوام امام الممر الرئٌسى خلؾ مدرسه العجمى النموذجٌه

 لسم- 2218/2/13وتارٌخ افتتاح المحل فى -وسندوتشات ومكرونه 

عن تجاره  53131برلم  22191122، لٌد فى  52222.222صابرٌن السٌد حسٌن عزام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 (6محل ) -زاوٌه عبدالمادر طرٌك البتروكٌماوٌات اول مساكن مبارن ) أ (  323لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن  53133برلم  22191122، لٌد فى  5222.222حازم حسن البنا سعد عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 -مكتب  -االول  -سٌدى بشر بحرى  -ش احمد حافظ  67وتوزٌع ادوات مستح رات التجمٌل( ، بجهة : مستح رات تجمٌل )بٌع 

 لسم

عن اداره  53153برلم  22191121، لٌد فى  12222.222محمود سٌد دمحم عمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

( ٌمٌن 12شمه ) -الرابع  -شدس  -المرسلٌن االمرٌكان  كافٌترٌات )اؼذٌه و مشروبات( بالمستشفٌات ، بجهة : ش كمال مرسى من

 لسم -الصاعد 

عن بٌع  53171برلم  22191124، لٌد فى  52222.222حاتم نبٌل خطاب دمحم خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 لسم -محل  -اعلى نفك سٌدى بشر  -ش جمال عبدالناصر  149فالتر مٌاه ، بجهة : 

عن  53222برلم  22191125، لٌد فى  122222.222ان دمحم عبدالرحمن الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم رم  -  455

 لسم -ؼرفه من شمه -الدور الرابع علوى  -سٌدى بشر لبلى  -ش متفرع من ش مسجد التائبٌن  23مماوالت عمومٌه ، بجهة : 

عن مكتب نمل ،  53223برلم  22191125، لٌد فى  52222.222،   دمحم فرج مج ه جاد ابوهبش  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  456

 لسم -شمه  -االول  -البٌطاش  -ش مسجد ابوالنصر  45بجهة : 

، لٌد  12222.222دمحم دمحم عثمان احمد عوٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -مؤسسه عثمان لبٌع الماكوالت والمشروبات   -  457

امام كلٌه  -ش ملن حفنى بحرى  91افٌترٌا لبٌع جمٌع الماكوالت والمشروبات ، بجهة : عن ك 53272برلم  22191127فى 

 لسم -فٌكتورٌا 

عن  53272برلم  22191127، لٌد فى  522222.222فكتر عبدالمنعم جرس رومان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  458

ش خالد بن الولٌد مع خلٌل حماده سٌدى بشر  81، بجهة : ( 6من المجموعه  36والفمره  19استٌراد وتصدٌر ) ماعدا المجموعه 

 لسم -شمه -بحرى 

عن  53292برلم  22191127، لٌد فى  15222.222محمود دمحم رافت دمحم دمحم المنزالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

 لسم -محل  -برج البركه  -ش جالل الدسولى  67بٌع وتح ٌر وتجهٌز السندوتشات ، بجهة : 

، لٌد فى  12222.222اسالم محمود دمحم ابوركبه ) ابوركبه لتورٌدات االسمنت ومواد البناء (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 لسم -ش ارض الخواجة ابراهٌم  5عن تورٌدات اسمنت ومواد بناء ، بجهة :  53226برلم  22191114

برلم  22191117، لٌد فى  52222.222اجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحمن دمحم خ ر طه )مزرعه خ ر (  ، ت -  461

( ولرٌه مصطفى اسماعٌل شمال ترعه 4عن مزرعه مواشى وادرار ألبان ، بجهة : عزبه عبدالؽنى عطا بٌن محطه ) 53231

 لسم -ارض  -ناصر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم  22191117لٌد فى  ، 252222.222محمود جمال عبدالناصر دمحم حسٌن سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 لسم -شمه  -محطه مصر  -ش البسطامى  14عن تورٌد الخرسانه الجاهزه ومنتجاتها ومستلزمات مواد البناء ، بجهة :  53233

عن تورٌدات  53248برلم  22191118، لٌد فى  12222.222كٌرلس مجدى وانس دمٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 لسم -شمه  -الحادى عشر  -ش السد العالى عصافره لبلى  24هة : مستح رات تجمٌل ، بج

عن  53292برلم  22191119، لٌد فى  51222.222عماد عبدالمعتمد كامل عبدالسمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

شمه  -الدور التاسع علوى  -سٌدى بشر بحرى  -خلؾ كبائن البنا  181تنظٌم ش رلم  6تورٌد شدات معدنٌه ولوازمها ، بجهة : رلم 

 لسم -

عن مكتب  53299برلم  22191119، لٌد فى  12222.222احمد عبدالجابر دمحم لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

وحده  -الدور الثانى علوى نموذج ج  -البٌطاش  -ش مسجد الصالحٌن بعد تماطع المسجد شمال شهر العسل  2رحالت ، بجهة : 

 ملس - 6رلم 

عن مكتب  53121برلم  22191122، لٌد فى  5222.222عبد الحمٌد ؼازى مبارن ؼازى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 لسم-ابراهٌم العطار 14بٌع ادوات تجمٌل ، بجهة : شارع 

عن ؼٌار الزٌت  53136برلم  22191122، لٌد فى  5222.222دمحم عٌسى حسن عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  467

 لسم-محل-الدور االر ى-ولطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : الهوارٌه بحرى السكه الحدٌد

عن  53146برلم  22191121ٌد فى ، ل 52222.222احمد دمحم ابوالفتوح سلٌمان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  468

 لسم - 24شمه  -المنتزه ثان  -تمسٌم شركه الماهره مع ش النبوى المهندس  77تورٌدات صناعٌه ، بجهة : 

عن  53182برلم  22191124، لٌد فى  52222.222محمود خمٌس سعد على الملٌجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

 لسم -شمه  -البٌطاش  -اب الؽٌر ، بجهة : ناصٌه ش البٌطاش اعلى عصٌر الطلخاوى مكتب تأجٌر سٌارات لحسابه و لحس

عن بماله  53186برلم  22191124، لٌد فى  12222.222ساره ماهر ابراهٌم عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  472

 لسم-محل-ش شمس اسكندرٌه  3/ 16عامه ، بجهة : ابٌس المرٌه العاشره 

عن بماله عامه ،  53197برلم  22191125، لٌد فى  52222.222به على محارب سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ه -  471

 لسم-محل-المعوةره البلد-شارع ابو ذر الؽفارى 19بجهة : 

ن ع 53236برلم  22191126، لٌد فى  32222.222سهى عبدالشافى دمحم دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  472

 لسم -ش عبدالكرٌم الوردٌان محل  129كوافٌر حرٌمى ومركز تجمٌل حرٌمى ، بجهة : 

، لٌد فى  522222.222احمد فتحى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -احمد فتحى الروبى دمحم )الروبى لالستٌراد  -  473

 لسم -ن ش احمد ابوسلٌمان ش االندلس م 12عن استٌراد لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة :  53219برلم  22191125

عن حداٌد و  53258برلم  22191127، لٌد فى  5222.222اسالم فاروق عبده الحناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  474

 لسم -محل  -سموحه  -متفرع من ش نصر الدٌن  6بوٌات ، بجهة : ش 

عن بٌع لحوم  53281برلم  22191127ٌد فى ، ل 5222.222بشٌر رزق ناصؾ سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  475

 لسم -ش حسن طوبار ؼبلاير محل  17مجمده ومشوٌات ، بجهة : 

عن بماله ،  53312برلم  22191128، لٌد فى  12222.222احمد كامل ال ٌفى فرؼلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

 لسم -حل م -بجهة : ش ورشه الرخام نجع رسالن بجوار صٌدلٌه احمد راشد 

 53241برلم  22191126، لٌد فى  122222.222عمر عبدالعزٌز ابوالفتوح على هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  477

 لسم -شمه شمال الصاعد  -الدور االر ى  -كامب شٌزار  -طرٌك الجٌش  16عن مماوالت عامه ، بجهة : 

عن مركز  52844برلم  22191126، لٌد فى  12222.222ماله ،  سٌؾ ابراهٌم مرسى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس  -  478

 لسم -محل -طرٌك كورنٌش الدخٌله عماره السالم للبترول ش اسكندرٌه مطروح  3خدمات سٌارات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بمالة ،  53228برلم  22191117، لٌد فى  52222.222سامح لطب عبدالبدٌع على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  479

 لسم -تماطع مع نهاٌة امتداد المرور طوسون  12هة : ش بج

عن تجارة  52749برلم  22191123، لٌد فى  5222.222احمد خمٌس السٌد دمحم بركات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

 لسم -محل  -ش مصطفى كامل  317مستح رات التجمٌل ، بجهة : 

عن  52768برلم  22191124، لٌد فى  122222.222ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالوهاب عبدالرحٌم احمد  ، تاج -  481

تركٌب و صٌانه كامٌرات المرالبه و انذار الحرٌك )ما عدا الكامٌرات الالسلكٌة و بدون استخدام االنترنت و ما عدا خدمات االمن و 

 لسم -شمه  -دور اول مٌزان  -فٌكتورٌا بحرى  -الحراسه( ، بجهة : ش ملن حفنى 

عن مماوالت  52782برلم  22191124، لٌد فى  122222.222ناجح دمحم السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

 لسم -محل  -ش اسكوت العمومى خلؾ ورشه االلومٌتال  8متكامله ، بجهة : 

عن مكتب  53238لم بر 22191126، لٌد فى  5222.222هناء مصطفى مرسى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  483

 لسم-محل-شارع البهواشى المتراس 44رحالت ، بجهة : 

عن  52851برلم  22191126، لٌد فى  522222.222احمد محمود عبدالمعطى سوٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  484

بحرى ش الرو ه الخ راء ( ، بجهة : ابو ٌوسؾ 6من المجموعه  36و الفمره  19مكتب استٌراد و تصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

 لسم -شمه  -الحادى عشر  -عمار بجوار ماركت بٌم  -

عن مخبز  52877برلم  22191127، لٌد فى  12222.222احمد عبدمج ه ٌاسٌن عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  485

 لسم -محل  -خورشٌد  -منزل الراوى من ش هدى االسالم الزواٌده  22شامى ، بجهة : 

عن عالفه و  52876برلم  22191127، لٌد فى  5222.222دمحم دمحم ابراهٌم ابو زٌد عبدمج ه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  486

 لسم -محل  -ؼٌط العنب  -ش المرنفل  54بماله جافه ، بجهة : 

عن بٌع ادوات  52827لم بر 22191125، لٌد فى  12222.222جهاد السٌد صدٌك عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  487

 لسم -محل  -االبراهٌمٌه  -ش االندلس  12منزلٌه ، بجهة : 

عن  52812برلم  22191125، لٌد فى  222222.222السٌد خٌرى السٌد شبٌب السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  488

 -الهانوفٌل  -خلؾ مدرسه االسراء  -م مماوالت عامه و تورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : ش الشٌخ مستور على من ش السال

 لسم -محل  -الدور االر ى 

عن خدمات  52812برلم  22191125، لٌد فى  12222.222احمد خالد عبده حسٌن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  489

 لسم -( 1شمه ) -االول  -( 3حجره ) -ش محمود سالمه  24لٌموزٌن )فٌما عدا شمال و جنوب سٌناء( ، بجهة : 

عن بٌع  52924برلم  22191111، لٌد فى  5222.222ابراهٌم خمٌس محمود عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  492

 لسم-محل-الدور االر ى-العواٌد-خورشٌد-خ ار وفاكهه بالتجزئه ، بجهة : شارع عثمان بن عفان بجوتر مولؾ االتوبٌس

عن  52912برلم  22191111، لٌد فى  122222.222اجر فرد ، رأس ماله ،  حسن دمحم امام النخٌلى عطا مج ه  ، ت -  491

 - 13شمه  -الدور السابع  -ش مسجد العزٌز المنان الح ره الجدٌده  13مماوالت عمومٌه مع الجهات الملزمه بالخصم ، بجهة : 

 لسم

عن بٌع فاكهه  52952برلم  22191112لٌد فى ،  5222.222دمحم فتح مج ه حسن عبد الؽفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  492

 لسم-محل-عصافره-ناصٌه شارع مسجد الهدى مع شارع ملن حفنى 5بالتجزئه ، بجهة : 

عن مكتب خدمه  52942برلم  22191112، لٌد فى  5222.222جرجس فهٌم صبحى فهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  493

 لسم -شمه -االر ى  -طوسون  25متفرع من ش  8ش  11بجهة : لٌموزٌن )فٌما عدا شمال وجنوب سٌناء( ، 

عن  52969برلم  22191113، لٌد فى  222222.222محمود سعٌد شحاته عبدالؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  494

 لسم -ش المستشارٌن 23تورٌد اجهزه كهربائٌه و معدات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن كافٌترٌا  52993برلم  22191113، لٌد فى  12222.222فرد ، رأس ماله ،  جابر دمحم جابر السٌد احمد  ، تاجر  -  495

 لسم-محل-تنظٌم شارع نصر الدٌن 17وتجهٌز الفطائر ، بجهة : 

عن تورٌدات  52981برلم  22191113، لٌد فى  12222.222دمحم حسن دسولى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  496

 لسم -طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى خلؾ راشد للرخام 26صناعٌه وانشاءات معدنٌه ، بجهة : ن 

عن  53246برلم  22191118، لٌد فى  122222.222عالء عبدالحمٌد محمود حفنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  497

 لسم - 8شمه رلم  -الدور الثامن علوى  -السٌوؾ  -ش جمٌله بو حرٌد  -امام بنزٌنه صبرى  -تصدٌر ، بجهة : برج سان جٌوفانى 

عن  53217برلم  22191118، لٌد فى  1222.222عبداللطٌؾ دمحم عبداللطٌؾ رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  498

 لسم-شارع الباب االخ ر22وحلوانى وكافه ما ٌصنع من عجٌن ، بجهة :  مخبز

عن  53217برلم  22191118، لٌد فى  12222.222عبداللطٌؾ دمحم عبداللطٌؾ رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  499

 لسم-شارع الباب االخ ر22مخبز وحلوانى وكافه ما ٌصنع من عجٌن ، بجهة : 

عن  52822برلم  22191125، لٌد فى  22222.222حاته شنوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عزت مٌخائٌل ش -  522

تورٌدات مع جهات ملزمه بالخصم و اال افه )تورٌدات فى مجال المستلزمات الطبٌه )ما عدا االدوٌه و مكوناتها( و االجهزه 

 لسم -خورشٌد البحرٌه  -ه الكهربائٌه و الطبٌه و مستلزمات المكاتب( ، بجهة : ش المدرسه المدٌم

عن مركز  52752برلم  22191123، لٌد فى  52222.222عماد مورٌس لمعى عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 لسم -طابك  2فٌال عدد  -ابو ٌوسؾ  -تنمٌه بشرٌه وتاهٌل نفسى والتعامل مع السلوكٌات االدمانٌه وااللامه ، بجهة : ش السٌاحه 

عن  52758برلم  22191123، لٌد فى  8222.222ٌر اشرؾ حلمى صبحى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هد -  522

 لسم -(1محل ) -ش الٌاسمٌن من ش مصطفى ابو هٌؾ سابا باشا  3كوافٌر ، بجهة : 

عن  52747برلم  22191123، لٌد فى  12222.222اشرؾ احمد احمد احمد الدروى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 لسم -محل  -مستلزمات طبٌه و مستح رات تجمٌل ، بجهة : الكابالت ش على ناصٌة فرع شركه اورانج 

عن توزٌع  52755برلم  22191123، لٌد فى  12222.222دمحم فتحى محمود عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 لسم -( 5طوسون رلم ) 25من ش  6احذٌة بالجملة ، بجهة : ش 

عن بٌع  52823برلم  22191125، لٌد فى  12222.222عبدمج ه جرجس عبدمج ه اسخرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

 لسم -محل  -مٌامى  -ش امٌن خٌرت الؽندور  13و تجهٌز مشروبات ساخنه و بارده ، بجهة : 

عن بٌع سجاد ،  52827برلم  22191125لٌد فى  ، 12222.222دمحم حسن زاهر حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 لسم -محل  -المندره بحرى بجوار حلوانى الصردى  -ش جمال عبدالناصر  452بجهة : 

عن بٌع  52832برلم  22191125، لٌد فى  52222.222دمحم عصام احمد حلمى دمحم مسعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  527

 لسم -محل  -ش اسكندر ابراهٌم مٌامى  49، بجهة : مالبس)ماعدا المالبس العسكرٌه( 

عن مصنع  52891برلم  22191111، لٌد فى  12222.222نور الدٌن دمحم نصر ابو ناعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

 3ه مستح رات تجمٌل ومنظفات وكٌماوٌات)بعد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة : برج العرب جنوب منطمه صناعٌ

 -12بلون  44لطعه 

برلم  22191111، لٌد فى  122222.222اسامه احمد فراج الحصرى )مماوالت الحصرى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  529

 لسم - 11شمه  -الدور الثانى  - 2مدخل  9عن مماوالت عامه ، بجهة : مساكن البوسطه بلون  52923

عن تعبئه مواد  52935برلم  22191112، لٌد فى  21222.222ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم السٌد دمحم عبدالرزاق  ، تاج -  512

 لسم -محل  -خلؾ المروش االمٌن   21ؼذائٌه ٌدوى ، بجهة : ن 

عن بٌع  52915برلم  22191111، لٌد فى  122222.222فدوى مصطؾ كامل خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 لسم -عٌد الجندى محل ش س 34فالتر مٌاه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن معرض  47374برلم  22191113، لٌد فى  12222.222النصر حسن السٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 لسم-موبٌلٌات وتنجٌد ، بجهة : شارع لصر الموٌرى متفرع من شارع الهانوفٌل الرئٌسى امام سوبر ماركت شلش

عن معرض  47374برلم  22191113، لٌد فى  12222.222د ، رأس ماله ،  النصر حسن السٌد حسن  ، تاجر فر -  513

 لسم-2219/1/27وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ صالون حالله -الهانوفٌل-شارع دمحم الفردى 4موبٌلٌات وتنجٌد ، بجهة : 

عن  52968برلم  22191113، لٌد فى  122222.222اٌمان فاروق عبده الحناوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 لسم -سموحه  -االدٌب دمحم زٌتون  - 329ش  6 - 5مماوالت عمومٌه وتشطٌبات وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : شمه رلم 

عن عموم  52989برلم  22191113، لٌد فى  25222.222دمحم عبد العزٌز سالم على سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 لسم-شمه-ابراج سٌتى الٌت-متفرع من شارع مصطفى كامل السٌوؾ 8: التصدٌر ، بجهة 

عن مكتب  52992برلم  22191113، لٌد فى  152222.222على ابراهٌم على امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 لسم-28شمه -الرابع عشر-الملن الفلكى 16متفرع من شارع  28تصدٌر ، بجهة : شارع 

عن فراكه  53234برلم  22191117، لٌد فى  5222.222سالمه عٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   سالمه سلٌمان -  517

 لسم -محل  - 8/3ارز و طحن حبوب ، بجهة : ابٌس 

عن مالبس  53227برلم  22191117، لٌد فى  12222.222احمد فوزى عدلى جاد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 لسم-سموحه-عماره الم اه شارع فٌكتورعمانوٌل 19لمالبس العسكرٌه( ، بجهة : جاهزه )ما عدا ا

عن  52996برلم  22191114، لٌد فى  22222.222سعٌد عبدالحمٌد سعد عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

 لسم - 46شمة  -العاشر علوى  -ة ثان المنتز -مكتب تورٌدات صناعٌة ، بجهة : اول شارع الرحاب ممتد مع ش سكة حدٌد رشٌد 

عن بماله ، بجهة  53267برلم  22191118، لٌد فى  5222.222شكرى السٌد احمد حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 لسم -: ش عمر بن العاص برج العرب متفرع من فكرى ابو طالب برج العرب المدٌم 

عن اداره  53293برلم  22191119، لٌد فى  22222.222د ، رأس ماله ،  اٌمان سعد عبدالحلٌم لطاره  ، تاجر فر -  521

 لسم -سان ستٌفانو  -مطاعم و استؽاللها ، بجهة : شارع طلعت باشا 

عن  53121برلم  22191119، لٌد فى  52222.222سمٌه عبدالعاطى دمحم اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 لسم -محل  -ن سالم الوردٌان ش اب 39مخلفات سفن ، بجهة : 

عن  53217برلم  22191118، لٌد فى  1222.222عبداللطٌؾ دمحم عبداللطٌؾ رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ مخبز شامى-مخبز -ش عادل خٌرى  22مخبز وحلوانى وكافه ما ٌصنع من عجٌن ، بجهة : 

 لسم - 2219/11/17

عن  53217برلم  22191118، لٌد فى  12222.222عبداللطٌؾ دمحم عبداللطٌؾ رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ مخبز شامى-مخبز -ش عادل خٌرى  22مخبز وحلوانى وكافه ما ٌصنع من عجٌن ، بجهة : 

 لسم - 2219/11/17

عن تورٌدات  53287برلم  22191119، لٌد فى  222222.222دمحم فاروق على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

 لسم -شمه  -الدور االر ى  -ش دمحم عثمان محرم  27صناعٌه وعدد وادوات ، بجهة : 

 53127برلم  22191122لٌد فى  ، 12222.222دمحم مرزوق عبدالصمد مرزوق ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 لسم -ش المطبعه بجوار مسجد نور االسالم  14عن مكتب رحالت ، بجهة : 

عن بماله جافه ،  53119برلم  22191122، لٌد فى  5222.222عادل نظٌر نخله ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  527

 -محل ٌمٌن الصاعد  -االر ى  -برج الر وى  -د البخارى ش عبد الفتاح الصعٌدى مع ش الكمشوش بجوار مسج 16بجهة : 

 لسم

عن مستولد  53134برلم  22191122، لٌد فى  12222.222شعبان دمحم مطاوع عسمالنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

 لسم-محل-حاره ابو الخٌر جامع الشٌخ متفرع من طلبه العلم 12فول وفالفل ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 53177برلم  22191124، لٌد فى  52222.222ت عبدالممصود سعد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو فرحا -  529

 لسم -محل  -البٌطاش  -ش اسماعٌل الطلخاوى بجوار الورشه االسالمٌه  3عن بٌع ادوات منزلٌه ، بجهة : 

عن بٌع  53225برلم  22191125فى  ، لٌد 22222.222مصطفى فتحى عثمان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 لسم -محل  -الوردٌان  -ش على ابن ابى طالب  13اٌس كرٌم ، بجهة : 

عن اكسسوارات  53242برلم  22191126، لٌد فى  12222.222دمحم جمال دمحم عبد الحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 سمل-محل-شارع دمحم فرٌد وٌنجت 163- 161موباٌل ، بجهة : 

عن تورٌدات  53247برلم  22191126، لٌد فى  25222.222احمد محمود داود مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 لسم -محل  -ش الصفا و المروه من ش عمر بن عبدالعزٌز عزبه الموظفٌن  22صناعٌه فى مجال النشاط ، بجهة : 

 53216برلم  22191125، لٌد فى  522222.222، رأس ماله ،  عبدالمعبود صبحى عبدالمعبود صمر  ، تاجر فرد  -  533

( وبٌع وتجاره عموم السٌارات ولطع ؼٌار سٌارات ،  6من المجموعه 36والفمره  19عن استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا المجموعه 

 لسم -محل  -ش مصطفى شولى السٌوؾ  19بجهة : 

 53266برلم  22191127، لٌد فى  522222.222فرد ، رأس ماله ،   دمحم عبدالمنعم عبدالنعٌم فرؼلى على  ، تاجر -  534

 -الح رة لبلى  -ش جالل الدسولى  16( ، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  19عن استٌراد وتصدٌر) فٌما عدا المجموعة 

 لسم -( 4محل )

عن تجهٌز كشرى  53265برلم  22191127، لٌد فى  12222.222احمد كامل احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  535

 لسم - 3محل رلم  -عزبه الفلكى  -الرٌاض  16، بجهة : ش جمال عبدالناصر متفرع من ش 

 53292برلم  22191127، لٌد فى  12222.222اٌمن صدلى جوده بخٌت )اٌمن درنن(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

ت مؽلمه وبٌع منتجات شركه االهرام للمشروبات ، بجهة : تماطع ش عمر بن عن خردوات ومٌاه ؼازٌه وبٌع بٌره داخل عبوا

 لسم -محل  -االر ى  -الهانوفٌل  -الخطاب مع ش عبدالكرٌم دروٌش امام مطعم العمده وبجوار عطاره العمده 

عن بٌع بٌتزا ،  53311برلم  22191128، لٌد فى  12222.222احمد عبدالمحسن دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  537

 لسم -محل  -بجهة : ش المستشفى بجوار ممهى الجزٌره امام طٌور سلسبٌل 

عن تجارة  53126برلم  22191122، لٌد فى  52222.222محمود عزت السٌد عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  538

 لسم -محل  -العصافره لبلى  - 12التحرٌر من ش  ش 2و توزٌع المالبس الجاهزه ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن  53116برلم  22191122، لٌد فى  12222.222محمود مصطفى احمد احمد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  539

( 2محل ) -االر ى  -سموحه  -ش اللواء محمود شاكر عبدالمنعم  17تجهٌز و بٌع مشروبات ساخنه و بارده و حلوٌات ، بجهة : 

 لسم -

عن  53125برلم  22191122، لٌد فى  25222.222دمحم عبدالرازق رم ان احمد بعٌص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 لسم -شمه  -السٌوؾ بحرى  -ش السٌد عبدالجلٌل  7تصدٌر ، بجهة : 

عن مكتب  53158برلم  22191121، لٌد فى  25222.222نرمٌن سامى فتحى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 لسم - 66شمه  -التاسع  -ش دمحم جالل حماد حالٌا سٌدى بشر بحرى  78تصدٌر ، بجهة : 

عن بٌع  53179برلم  22191124، لٌد فى  12222.222حمامه شفٌك حماد خطاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 لسم -محل  -وبرماركت احمد خردوات ، بجهة : ش الكابالت بجوار شركه الفورماٌكا بجوار س

عن تجاره و  53188برلم  22191124، لٌد فى  25222.222دمحم عبدالسالم شحاته سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

 لسم -محل  -سكٌنه  22ش  37توزٌع المواد الؽذائٌه بالجمله و المطاعى ، بجهة : 

عن تفصٌل  53152برلم  22191121، لٌد فى  12222.222ماله ،   امل وهبه محمود الرجال  ، تاجر فرد ، رأس -  544

 لسم -طرٌك الحرٌة فٌكتورٌا  725مالبس سٌدات ، بجهة : خلؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بٌع لعب  53224برلم  22191125، لٌد فى  1222.222سلسبٌل احمد جابر عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

 لسم - H126جابر الوحدة رلم اطفال ، بجهة : مول جرٌن بالزا سٌدى 

عن  23448برلم  22191127، لٌد فى  1222.222سهى عثمان عبدمج ه الشٌخ حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 لسم-سٌدى بشر-شارع حسن رفعت12مكتبه)ما عدا تصوٌر المستندات( ، بجهة : 

عن  23448برلم  22191127، لٌد فى  1222.222،   سهى عثمان عبدمج ه الشٌخ حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  547

-1شمه  -االر ى  -تنظٌم ش عمادالدٌن من ش زكرٌا احمد سٌدى بشر بحرى  22مكتبه)ما عدا تصوٌر المستندات( ، بجهة : 

 لسم - 2215/12/14وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ ترزى حرٌمى

عن مٌكانٌكى  53284برلم  22191127، لٌد فى  12222.222رأس ماله ،   احمد سامى سعٌد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، -  548

 لسم -محل  -امام نجمه السٌوؾ -سٌارات ، بجهة : شارع جبرٌل شماعه متفرع من ش اٌما شماعه 

عن تمدٌم  53293برلم  22191127، لٌد فى  12222.222عماد دمحم ابراهٌم حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  549

 لسم -مشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : ش ابن سالمه فٌكتورٌا محل ال

 122222.222عامر للمماوالت العامه والتشطٌبات والتورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -محمود دمحم مصطفى عامر  -  552

بجهة : ش شعبان للبوتاجاز من  عن مماوالت عامه وتشطٌبات وتورٌدات فى مجال النشاط ، 53294برلم  22191127، لٌد فى 

 لسم -شمه  -االر ى  -الجمه جانوتى 

عن توزٌع  53313برلم  22191128، لٌد فى  12222.222معتز ابو الحجاج دمحم مازن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 لسم -شمه  -مٌامى  -ش سامى رؤوؾ متفرع من االسكندر ابراهٌم  9منظفات بالجمله ، بجهة : 

عن تح ٌر و  53232برلم  22191126، لٌد فى  12222.222اشرؾ على خلٌل محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

شمه بالمٌزانٌن  -الطابك االدارى  -الح ره الجدٌده  -ش صالح الدٌن االٌوبى  1تجهٌز و تورٌد الماكوالت و المشروبات ، بجهة : 

 لسم -

 52834برلم  22191126، لٌد فى  52222.222ى شفٌك حنا خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد مج ه عبد الهاد -  553

-عن اداره والامه مصنع مالبس جاهزه ومشؽوالت )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : الرابعه الناصرٌه شارع الخلفاء الراشدٌن

 لسم-ابٌس الناصرٌه

عن مماوالت  52819برلم  22191125، لٌد فى  122222.222مٌنا انور سعٌد جادالرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 لسم - 4محل  -عزبه فرعون ناحٌه الراس السوداء  -حوض عدس  -مع جهات ملزمه بالخصم ، بجهة : ش المنشٌه البحرٌه 

عن شحن داخلى )  52752برلم  22191123، لٌد فى  1222.222أس ماله ،  دمحم محمود احمد السٌد  ، تاجر فرد ، ر -  555

 لسم -محل  -الدور االر ى  -فٌكتورٌا لبلى  -ش ممتاز باشا مع ش بن الما ى  48نمل لحساب الؽٌر ( ، بجهة : 

عن بٌع مفروشات ،  52766برلم  22191124، لٌد فى  52222.222احمد دمحم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 لسم-B12محل رلم  -سموحه بمٌدان فٌكتور عمانوٌل  -بجهة : مبنى زهران مول 

عن  52771برلم  22191124، لٌد فى  522222.222على ابراهٌم دمحم بسٌونى االزلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  557

 36و الفمره  19بها و عموم االستٌراد و التصدٌر )فٌما عدا المجموعه تجاره و تورٌد البوٌات بكافه انواعها و المواد الخام الخاصه 

( و تصنٌع الكٌماوٌات )بعد الحصول على التراخٌص الالزمه( و المعدات لدى الؽٌر ، بجهة : ش الصالحٌن متفرع 6من المجموعه 

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -من ش عمر المختار 

عن بٌتزا  52746برلم  22191123، لٌد فى  152222.222، تاجر فرد ، رأس ماله ،    احمد دمحم احمد دمحم احمد نحله -  558

 - 2محل  -وفطائر ومعجنات وما ٌستخرج منها ، بجهة : ش عبدالحلٌم محمود ) وهران سابما( المندره بحرى برج االء الرحمن 

 لسم

، لٌد  12222.222د الؽذائٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبٌر صبحى اسكندر عبدمج ه بخٌت )اسكندر لتعبئه وتؽلٌؾ الموا -  559

 -مخزن  -شرق سموحه  -الرابعه الناصرٌه  2عن تعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه ، بجهة : مدخل  52867برلم  22191127فى 

 لسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن خردوات و  52787برلم  22191124، لٌد فى  12222.222خٌر فخرى خٌر جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 لسم -كامب شٌزار  -شارع اسماعٌل الفنجرى  19بماله جافه ، بجهة : 

عن بٌع  52854برلم  22191126، لٌد فى  12222.222سلٌمان احمد سلٌمان رٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 لسم-منظفات ، بجهة : الكابالت بجوار فرن شحاته

عن بٌع اعالؾ  52922برلم  22191111، لٌد فى  5222.222ر فرد ، رأس ماله ،  فوزى سعد دومه دمحم  ، تاج -  562

 لسم -محل  -ومستلزمات انتاج حٌوانى و داجنى ، بجهة : تمسٌم البردوٌل امام مكتب التموٌن بجوار السوق  

عن تأجٌر  52898برلم  22191111، لٌد فى  12222.222محمود دمحم على السٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

 لسم -مكتب  -سٌدى بشر  -متفرع من خالد بن الولٌد  56ش  75سماالت و روافع ، بجهة : 

عن مكتب  52918برلم  22191111، لٌد فى  12222.222زٌدان حامد عبدمج ه عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  564

 لسم -محل  -عزبه الموظفٌن  -فرسان الصعٌد رحالت ، بجهة : ش عمر بن عبدالعزٌز بجوار مخبز 

عن تجاره  52949برلم  22191112، لٌد فى  12222.222جمعه موسى عكش عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 لسم - 1محل  - 3مساكن البردوٌل باب  33االلمشه والمنسوجات بالتجزئه ، بجهة : 

، لٌد فى  12222.222سعٌد صالح فهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -ت والمطاعممؤسسه سعٌد الداره الكافٌترٌا -  566

 لسم-تنظٌم سٌؾ-عن استؽالل كافٌترٌات ومطاعم وشواطى ، بجهة : شارع افرٌمٌا سٌدى بشر 52971برلم  22191113

عن بٌع  53181برلم  22191124د فى ، لٌ 12222.222باسم جعفر عبدالفتاح مراد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  567

 لسم - 85دهب صٌنى ، بجهة : شارع الهانوفٌل الرئٌسى )الٌكس مول ( محل رلم 

عن بٌع احذٌه و  53212برلم  22191117، لٌد فى  52222.222دمحم السٌد على عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  568

 لسم -محل  -االر ى  -بجوار كافٌترٌا الباشا  -لبٌطاش الرئٌسى مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ا

عن  53253برلم  22191118، لٌد فى  12222.222اسالم عبدالفتاح عبدالعزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  569

 لسم -لوردٌان خلؾ شركة اسو ا -نجع العرب الؽربى  83تورٌدات عمومٌة فى مجال نشاط التعبئة والتؽلٌؾ ، بجهة : 

عن بٌع  53257برلم  22191118، لٌد فى  152222.222عادل مبارن اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  572

 لسم -محل  -االر ى  -الح ره الجدٌده  -ش االمل من الزهور  12طٌور ، بجهة : 

عن بماله جافه ،  53273برلم  22191119، لٌد فى  5222.222تامر احمد السٌد دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

 لسم -محل  -الدور االر ى  -الخمسمائه العواٌد  -بجهة : ش االنصارى 

عن تورٌدات  53292برلم  22191119، لٌد فى  22222.222بٌتر ودٌد لوندى جورجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  572

 لسم -محل  -ش عثمان بن عفان السٌوؾ شماعه  39:  عمومٌه فى مجال االدوات المنزلٌه ، بجهة

عن مطعم ، بجهة :  12952برلم  22191122، لٌد فى  1222.222علً احمد حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  573

 لسم-داخل نادى سموحه مجمع السباحه

عن مطعم ، بجهة :  12952برلم  22191122، لٌد فى  1222.222علً احمد حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  574

والمجموعه  6من المجموعه  36ونشاطه/عموم االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا الفمره -أ شارع الطٌار احمد مسعود فلمنج  57

 لسم-2213/11/3(وتارٌخ افتتاح المحل فى 19

عن تصنٌع وبٌع  53115برلم  22191122 ، لٌد فى 22222.222هانى نبٌل سامى اٌوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  575

 لسم -محل  -ش المهدى العباسى ؼربال  198كفرات سٌارات ، بجهة : 

عن كوافٌر  53147برلم  22191121، لٌد فى  12222.222مدحت انسى لبٌب عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  576

 لسم -شمه  -االول علوى  -كاوتش ابراهٌم الشرلاوى شمال اعلى محل  32بعد ش  45ش  1حرٌمى )بٌوتى سنتر( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن بماله  53122برلم  22191122، لٌد فى  12222.222نادر ابراهٌم عبدالحى موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  577

 لسم -محل  -جافه ، بجهة : زاوٌه عبدالمادر بحرى امام مسجد السالم 

عن بماله  53165برلم  22191124، لٌد فى  12222.222تاجر فرد ، رأس ماله ،  مبرون جابر دمحم خلٌل جراوى  ،  -  578

 لسم -محل  -الدور االر ى  -ابو لٌر  -اسفل جمعٌه الصٌادٌن  -ش الحلمات  12، بجهة : 

مكتب عن  53195برلم  22191125، لٌد فى  52222.222دمحم رجب عبدالعظٌم عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  579

 محل -سٌدى بشر لبلى  -امام البحرٌه  -رحالت ، بجهة : ش مصطفى كامل بجوار شركه ادفٌنا 

عن مماوالت  53164برلم  22191124، لٌد فى  122222.222دمحم سعٌد باشا عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

 لسم -العامرٌه اول  -العال الؽربٌه  عامه وتورٌدات مستلزمات زراعٌه ، بجهة : العامرٌه النه ه لرٌه

عن بٌع  53214برلم  22191125، لٌد فى  12222.222دمحم عطٌه رم ان هدٌه على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

 لسم -مٌدان الساعه  -شارع مصطفى كامل  -اكسسوارات حرٌمى ، بجهة : برج الشٌماء 

عن بٌع  53217برلم  22191125، لٌد فى  25222.222ر فرد ، رأس ماله ،  شرٌؾ سالم السٌد سالم بدران  ، تاج -  582

 لسم -( 2محل ) -االر ى  -الهانوفٌل  -ش عبدالمنعم جابر  5مستح رات تجمٌل ، بجهة : 

عن بٌع  53213برلم  22191125، لٌد فى  12222.222دمحم مجدى امام حسٌن امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  583

 لسم -محل  -المنتزه ثالث -خورشٌد  -الزواٌده  9ش  22اكسسوارات موباٌل ، بجهة : 

عن بٌع ادوات  53276برلم  22191127، لٌد فى  5222.222محمود عجمى عبدربه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  584

 لسم - 9محل رلم  -الدور االر ى  -ماوى المبارى  7كهربائٌه ، بجهة : بلون 

عن صاله  53285برلم  22191127، لٌد فى  12222.222محمود سمٌر سلٌمان عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  585

 -فلمنج  -ش فرعون  5لالزمه من الجهات المعنٌه بهذا الشأن ، بجهة : ألعاب رٌا ٌه )جٌم( بعد الحصول على الموافمات ا

 لسم -محل  -االر ى 

عن بٌع طٌور  53314برلم  22191128، لٌد فى  5222.222محمود حسن دمحم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

 لسم -ش عزٌز فهمى زنانٌرى سابما  95)بٌع طٌور مدبوحة( ، بجهة : 

عن تجاره  53328برلم  22191128، لٌد فى  12222.222اسراء دمحم فتحى ابراهٌم نصار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  587

 لسم -421شمه  -الرابع  -ش ماهر بن لوران  6مالبس جاهزه )ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

تامر اسحك وشرٌكه   شركة  ،  اعمال النمل وخدمات الشحن الدولى والتوكٌالت التجارٌه  -اكسبٌرتس جلوبال فوروردنج -  1

، عن اعمال النمل وخدمات الشحن الدولى والتوكٌالت  53299برلم  22191128،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها   

 لسم-123لدون شارع النصر الدور االول شمه التجارٌه ، بجهة : خلؾ مستوصؾ ابن خ

احمد جابر احمد عبداللطٌؾ وشركاه   شركة  ،  اداره المشروعات العمارٌه والمماوالت والتشٌٌد والبناء واالستثمار العمارى  -  2

و االنشائٌه والكهربائٌه لكافه  واالعمال المتكامله للكهرباء والؽاز والمٌاه واعمال النمل بانواعه وكافه االعمال الهندسٌه المعمارٌه

انواع المنشات)ماعدا االستشارات بكافه انواعها(والامه مراكز الصٌانه لالجهزه والمعدات الطبٌه وتجاره الجمله والتجزئه فى مواد 

 2222222.222(  ،رأس مالها   6من المجموعه  36والفمره  19البناء واالدوات المكتبٌه واالستٌراد والتصدٌر)ماعدا المجموعه 

، عن اداره المشروعات العمارٌه والمماوالت والتشٌٌد والبناء واالستثمار العمارى واالعمال  52921برلم  22191111،لٌدت فى 

المتكامله للكهرباء والؽاز والمٌاه واعمال النمل بانواعه وكافه االعمال الهندسٌه المعمارٌه و االنشائٌه والكهربائٌه لكافه انواع 

ت)ماعدا االستشارات بكافه انواعها(والامه مراكز الصٌانه لالجهزه والمعدات الطبٌه وتجاره الجمله والتجزئه فى مواد البناء المنشا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

( ، بجهة : برج الشٌماء شارع بطل 6من المجموعه  36والفمره  19واالدوات المكتبٌه واالستٌراد والتصدٌر)ماعدا المجموعه 

 لسم -السالم بجوار نادى االتحاد 

على عاطؾ حسٌن احمد وشرٌكه عمرو حسن شحاته ابو شامه   شركة  ،  فرن نصؾ ألى بلدى  ،رأس مالها    -  3

-، عن فرن نصؾ ألى بلدى ، بجهة : العامرٌه شارع فرن الحاج دمحم بكر 53252برلم  22191118،لٌدت فى  12222.222

 لسم-بمرٌه احمد عرابى شٌاخه االصالح 46شارع 

دمحم احمد ابوامونه وشرٌكته   شركة  ،  توزٌع مستح رات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الؽذائٌه واالمصال  هٌثم -  4

،لٌدت فى  52222.222واللماحات والمحالٌل ومستلزمات المعامل والمختبرات والتوكٌالت التجارٌه والتصدٌر  ،رأس مالها   

رات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه والمكمالت الؽذائٌه واالمصال واللماحات ، عن توزٌع مستح  53259برلم  22191127

( 12شارع ) -منطمه اسكوت -(13والمحالٌل ومستلزمات المعامل والمختبرات والتوكٌالت التجارٌه والتصدٌر ، بجهة : منزل رلم)

 لسم -لسم ثانى المنتزه -خلؾ مدٌنه االطباء-(16متفرع من شارع)

،لٌدت فى  18222.222حسن دمحم وشرٌكه   شركة  ،  بٌع مشروبات ساخنه وبارده وماكوالت  ،رأس مالها    احمد دمحم -  5

ؼٌط  2بشاٌر الخٌر  1خلفى بلون  1، عن بٌع مشروبات ساخنه وبارده وماكوالت ، بجهة : محل رلم  52797برلم  22191124

 لسم -العنب 

ة  ،  المماوالت العمومٌه وتورٌد مواد البناء واالجدهزه الكهربائٌه وااللكترومٌكانٌكٌه دمحم سعد دمحم دمحم فرج وشرٌكته   شرك -  6

، عن المماوالت  53159برلم  22191121،لٌدت فى  122222.222والمٌكانٌكٌه وتورٌد االلمشه والمنسوجات  ،رأس مالها   

 123كٌه والمٌكانٌكٌه وتورٌد االلمشه والمنسوجات ، بجهة : شمه العمومٌه وتورٌد مواد البناء واالجدهزه الكهربائٌه وااللكترومٌكانٌ

 لسم-عمارات  باط مصطفى كامل 8شارع  12بالعمار رلم 

 22191126،لٌدت فى  122222.222دمحم عادل وشرٌكته   شركة  ،  االنشاء والتعمٌر والتطوٌر العمرانى  ،رأس مالها    -  7

 لسم-المندره لبلى-شارع السٌد حسٌن 4لتطوٌر العمرانى ، بجهة : ، عن االنشاء والتعمٌر وا 53254برلم 

،لٌدت فى  1222222.222شركه هشام السٌد بدرى وشركاه   شركة  ،  النمل وتوزٌع مواد البناء والمماوالت  ،رأس مالها    -  8

العماره -ى معاذ عماره الحرٌهشارع فوز 23، عن النمل وتوزٌع مواد البناء والمماوالت ، بجهة :  53265برلم  22191118

 لسم-الدور االول-الجنوبٌه

،لٌدت فى  122222.222دمحم طاهر وشركاه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه والمتكامله وتورٌداتها  ،رأس مالها    -  9

 274االول بالعمار رلم  ، عن المماوالت العمومٌه والمتكامله وتورٌداتها ، بجهة : المكتب الكائن بالدور 52782برلم  22191124

 لسم-مٌامى-شارع جمال عبد الناصر

 22191111،لٌدت فى  122222.222عجمى رم ان وشركاه   شركة  ،  تجاره السٌارات والممطورات  ،رأس مالها    -  12

-ور شٌفورلٌهطرٌك اسكندرٌه الماهره الصحراوى امام منص 26، عن تجاره السٌارات والممطورات ، بجهة : كٌلو  52925برلم 

 لسم

برلم  22191117،لٌدت فى  122222.222معتز صالح وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت وتورٌدات صناعٌه  ،رأس مالها    -  11

 لسم -بشارع صالح الدٌن  11و 9بالعمار رلم  125، عن مماوالت وتورٌدات صناعٌه ، بجهة : كائن بالشمه رلم  53237

كته   شركة  ،  المماوالت العمومٌه وتأجٌر المعدات الثمٌله والنمل الثمٌل والسٌارات للؽٌر  اشرؾ سعد الدٌن حسن وشرٌ -  12

، عن المماوالت العمومٌه وتأجٌر المعدات الثمٌله والنمل  53223برلم  22191114،لٌدت فى  122222.222،رأس مالها   

 لسم-دى بشر لبلىسٌ-شارع مسجد التوبه 57الثمٌل والسٌارات للؽٌر ، بجهة : العمار 

،لٌدت فى  12222.222احمد حسانٌن السٌد وشرٌكه   شركة  ،  تح ٌر وتمدٌم مشروبات ساخنه وبارده  ،رأس مالها    -  13

-3شارع دمحم طلعت نعمان محل رلم  3، عن تح ٌر وتمدٌم مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : رلم  53221برلم  22191117

 لسم-محطه الرمل

،لٌدت فى  52222.222سعٌد ابراهٌم وشرٌكته   شركة  ،  تجاره وتورٌدات الكٌماوٌات والتصدٌر  ،رأس مالها    محمود -  14

الدور  7لطعه رلم  9بلون رلم  6، عن تجاره وتورٌدات الكٌماوٌات والتصدٌر ، بجهة : مجاوره رلم  53261برلم  22191118

 -مدٌنه برج العرب الجدٌده-االر ى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،لٌدت فى  122222.222 حسن ابراهٌم دمحم حسن وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه  ،رأس مالها   عبد مج ه -  15

شارع الشهٌد زكرٌا اسماعٌل من شارع احمد  489، عن المماوالت العمومٌه ، بجهة : بجوار عمار  53239برلم  22191126

 لسم-ابو سلٌمان

،لٌدت فى  22222.222راء وبٌع وتوزٌع الف ٌات   ،رأس مالها   احمد جمال شوكت وشرٌكه   شركة  ،  ش -  16

 ش فرنسا ممر طاهر بن 48، عن شراء وبٌع وتوزٌع الف ٌات ، بجهة : العمار رلم  53269برلم  22191127

ٌدت فى ،ل 15222.222ندى وشرٌكها   شركة  ،  اداره الكافٌترٌات ومطعم تمدٌم الماكوالت والمشربات  ،رأس مالها    -  17

من خالد بن الولٌد برج  15، عن اداره الكافٌترٌات ومطعم تمدٌم الماكوالت والمشربات ، بجهة :  52922برلم  22191111

 لسم -المنتزه اول  -سٌدى بشر بحرى  -رٌتاج 

ا االدوٌه ومكوناتها(  نسرٌن ابراهٌم دمحم عبد المادر وشرٌكها   شركة  ،  تجاره وتورٌد وتوزٌع المستلزمات الطبٌه)ما عد -  18

، عن تجاره وتورٌد وتوزٌع المستلزمات الطبٌه)ما عدا االدوٌه  52982برلم  22191113،لٌدت فى  12222.222،رأس مالها   

 لسم-مٌامى-شارع عمر بن عبد العزٌز 57ومكوناتها( ، بجهة : 

لاٌه منها وخدمات النظافه الشامله وتورٌد عماله منزلٌه منال اٌمن دمحم وشركاءها   شركة  ،  اباده الحشرات والموارض والو -  19

 122222.222مدربه)داخل جمهورٌه مصر العربٌه(وتنمٌه الثروه الحٌوانٌه والداجنه واعمال الصٌانه والتشؽٌل  ،رأس مالها   

مله وتورٌد عماله منزلٌه ، عن اباده الحشرات والموارض والولاٌه منها وخدمات النظافه الشا 52784برلم  22191124،لٌدت فى 

الدور  34مدربه)داخل جمهورٌه مصر العربٌه(وتنمٌه الثروه الحٌوانٌه والداجنه واعمال الصٌانه والتشؽٌل ، بجهة : الشمه رلم 

 لسم-محطه لطار سٌدى جابر-البرج الثانى-الثانى ابراج سٌدى جابر

،لٌدت فى  16222.222ال   شركة  ،  كافٌترٌا  ،رأس مالها   ورثه عبد الرحمن سرحان دمحم وعنهم/ثناء فتحى عبد الع -  22

 لسم-6محل 8عماره  27أكتوبر شاطى النخٌل شارع  6، عن كافٌترٌا ، بجهة : المحل الكائن فى  52887برلم  22191127

 5222.222محمود محى عبد الرحٌم عثمان وشرٌكه   شركة  ،  اداره وتشؽٌل)عصٌر لصب وفواكه(  ،رأس مالها    -  21

كامب -شارع عبد المنعم سند 71، عن اداره وتشؽٌل)عصٌر لصب وفواكه( ، بجهة :  52823برلم  22191125،لٌدت فى 

 لسم-شٌزار

،لٌدت فى  52222.222ى جروب(   شركة  ،  اعمال حالله  ،رأس مالها   نادر حسن ابراهٌم احمد وشرٌكه)الحدٌد -  22

-الدور االر ى الكائن بمشروع حدائك السراٌا 5، عن اعمال حالله ، بجهة : المحل الكائن برلم  52972برلم  22191113

 لسم-شارع مدرسه الرٌاده-سموحه

،لٌدت فى  52222.222تلزمات دش بجمٌع انواعها  ،رأس مالها   دمحم نبٌل ابراهٌم ابراهٌم وشركاه   شركة  ،  بٌع مس -  23

 14، عن بٌع مستلزمات دش بجمٌع انواعها ، بجهة : شارع الملن حفنى المجموعه الثانٌه المحل رلم  52836برلم  22191126

 لسم-سٌدى بشر-فٌكتورٌا-الكائن بمحازاه السكه الحدٌد

تجاره وبٌع المستلزمات الطبٌه ومستح رات التجمٌل والمنتجات الورلٌه اٌمن السٌد سعد وشركاه   شركة  ،   -  24

، عن تجاره وبٌع  53315برلم  22191128،لٌدت فى  122222.222والحفا ات)ما عدا االدوٌه ومكوناتها(  ،رأس مالها   

تها( ، بجهة : المكتب االدارى رلم المستلزمات الطبٌه ومستح رات التجمٌل والمنتجات الورلٌه والحفا ات)ما عدا االدوٌه ومكونا

 لسم-عزبه سكوت-متفرع من مصطفى كامل 12بالدور االول علوى بمدخل خاص بالعمار الكائن بشارع  1

،لٌدت  22222.222احمد جابر محمود مهنى وشرٌكه   شركة  ،  محل عام لتجهٌز المأكوالت والمشروبات  ،رأس مالها    -  25

 لسم-شارع استنبول 9عن محل عام لتجهٌز المأكوالت والمشروبات ، بجهة :  ، 52813برلم  22191125فى 

دمحم احمد دٌاب حسن الؽنام وشرٌكته   شركة  ،  المٌام باعمال تورٌد جمٌع مستلزمات المصانع والشركات والنمل وتأجٌر  -  26

م باعمال تورٌد جمٌع مستلزمات ، عن المٌا 52833برلم  22191125،لٌدت فى  122222.222المعدات  ،رأس مالها   

 لسم-بحرى 19.52المصانع والشركات والنمل وتأجٌر المعدات ، بجهة : شارع زمزم الكٌلو 

،لٌدت فى  52222.222احمد دمحم عبد الفتاح وشرٌكه   شركة  ،  االنتاج الحٌوانى بكافه مشتمالته وانواعه  ،رأس مالها    -  27

منطمه ؼرب  7حوض  21تاج الحٌوانى بكافه مشتمالته وانواعه ، بجهة : المطعه رلم ، عن االن 53114برلم  22191122

 لسم-الطرٌك الصحراوى تبع شركه مساهمه البحٌره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

جرجس سعٌد صدلى بشاى ونادر سعٌد صدلى بشاى   شركة  ،  خدمات النمل باستخدام سٌارات الشركه وسٌارات الؽٌر  -  28

،لٌدت فى  122222.222لؽٌر وخدمات الشحن البحرى)ما عدا تورٌد العماله(  ،رأس مالها   وخدمات الشحن والتفرٌػ بمعدات ا

، عن خدمات النمل باستخدام سٌارات الشركه وسٌارات الؽٌر وخدمات الشحن والتفرٌػ بمعدات الؽٌر  53137برلم  22191121

امام -شارع عاطؾ فتوحه 25ق  1-122بع بالعمار رلم وخدمات الشحن البحرى)ما عدا تورٌد العماله( ، بجهة : شمه بالدور السا

 لسم-البٌطاش-شهر العسل-مٌناء الدخٌله 5باب رلم 

جرجس سعٌد صدلى بشاى ونادر سعٌد صدلى بشاى   شركة  ،  خدمات النمل باستخدام سٌارات الشركه وسٌارات الؽٌر  -  29

،لٌدت فى  122222.222ا عدا تورٌد العماله(  ،رأس مالها   وخدمات الشحن والتفرٌػ بمعدات الؽٌر وخدمات الشحن البحرى)م

، عن خدمات النمل باستخدام سٌارات الشركه وسٌارات الؽٌر وخدمات الشحن والتفرٌػ بمعدات الؽٌر  53137برلم  22191121

 48رى الٌجتٌه مول بالعنوان بالدور السابع بالمول التجا 724وخدمات الشحن البحرى)ما عدا تورٌد العماله( ، بجهة : الوحده رلم 

 لسم-االبراهٌمٌه-شارع هٌرموبولٌس 32شارع بولبٌتٌن و 

احمد دمحم وشرٌكه   شركة  ،  تجاره لطع ؼٌار النمل االستعمال  ،رأس مالها   -االستاذ لتجاره لطع ؼٌار النمل االستعمال -  32

النمل االستعمال ، بجهة : نهاٌه ارض دروٌش على ، عن تجاره لطع ؼٌار  52824برلم  22191125،لٌدت فى  18222.222

 لسم-طرٌك كورنٌش مٌناء الدخٌله

دمحم حسن االباصٌرى وشرٌكه   شركة  ،  - Contech  Construction  Technologyتكنولوجٌا التشٌد-شركه كونتن  -  31

او مٌكانٌكٌه وخالفه وذلن مع الجهات الملزمه المٌام بأعمال المماوالت والتورٌدات المرتبطه بالنشاط من مواد بناء وكهربائٌه 

، عن المٌام بأعمال المماوالت  52835برلم  22191126،لٌدت فى  122222.222بالخصم واال افه فمط  ،رأس مالها   

فمط ، بجهة والتورٌدات المرتبطه بالنشاط من مواد بناء وكهربائٌه او مٌكانٌكٌه وخالفه وذلن مع الجهات الملزمه بالخصم واال افه 

 لسم-الرأس السوداء-(الدور الثانى عمارات سما استار شارع مصطفى كامل Cبرج ) 224: شمه رلم 

،لٌدت فى  122222.222دمحم عبد المجٌد حواش وشركاه   شركة  ،  تصنٌع وتجاره الحلوٌات والمخبوزات  ،رأس مالها    -  32

بحرى  21والمخبوزات ، بجهة : ارض مٌت ابو الكوم بجوار كوبرى ، عن تصنٌع وتجاره الحلوٌات  53196برلم  22191125

 لسم-العجمى

،  53264برلم  22191127،لٌدت فى  52222.222بسمه سلٌمان وشرٌكتها   شركة  ،  تصمٌم ازٌاء  ،رأس مالها    -  33

 لسم -اول الرمل  -جلٌم  -طرٌك الجٌش   374عن تصمٌم ازٌاء ، بجهة : 

،  52982برلم  22191113،لٌدت فى  12222.222شركاه للمفاتٌح   شركة  ،  عمل مفاتٌح  ،رأس مالها   دمحم عباس و -  34

 لسم-محل-رشدى-طرٌك الحرٌه 442عن عمل مفاتٌح ، بجهة : 

حسام حسن وابراهٌم وشركاهم   شركة  ،  االستثمار العمارى والمماوالت العمومٌه المتكامله مع جهات ملزمه بالخصم  -  35

، عن االستثمار العمارى والمماوالت العمومٌه  52778برلم  22191124،لٌدت فى  322222.222واال افه  ،رأس مالها   

 لسم-المندره بحرى-شارع ورده الٌازجى مع شارع جمال عبد الناصر 15المتكامله مع جهات ملزمه بالخصم واال افه ، بجهة : 

،لٌدت  19222.222شركة  ،  مكتبه )ما عدا تصوٌر المستندات(  ،رأس مالها     شركه دمحم عبد الناصر رٌاض وشرٌكه  -  36

-شارع المجرى 2422بالعمار رلم  1، عن مكتبه )ما عدا تصوٌر المستندات( ، بجهة : محل رلم  52872برلم  22191127فى 

 لسم-متفرع من شارع اتحاد مالن الشرطه

،لٌدت  522222.222،  التشٌٌد والبناء وتورٌد وتركٌب المصاعد  ،رأس مالها     رانٌا محمود ابو دٌب وشركاؤها   شركة -  37

(شارع شاطى 51، عن التشٌٌد والبناء وتورٌد وتركٌب المصاعد ، بجهة : العجمى ابو ٌوسؾ رلم ) 53189برلم  22191124فى 

 لسم-العجمى-ابو ٌوسؾ امام فٌال كرم مطاوع

،لٌدت  12222.222المٌام بخدمات التطهٌر والتبخٌر ومكافحه الحشرات  ،رأس مالها    اكرم حمدى وشرٌكه   شركة  ،  -  38

متفرع من شارع  32شارع  2، عن المٌام بخدمات التطهٌر والتبخٌر ومكافحه الحشرات ، بجهة :  52796برلم  22191124فى 

 لسم - 45

 12222.222تٌن(   شركة  ،  مكتب رحالت  ،رأس مالها   فاطمه جابر شعبان وشرٌكتها فاطمه محمود دمحم )شركه الفاطم -  39

 لسم-الدور الرابع-المبارى-شارع ابن حبان 4، عن مكتب رحالت ، بجهة : العمار رلم  52829برلم  22191125،لٌدت فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

العسكرٌه(  ،رأس بوكسر لتورٌد المالبس)أمٌر لبٌب أسعد وشرٌكه(   شركة  ،  تورٌد المالبس الجاهزه )ما عدا المالبس  -  42

، عن تورٌد المالبس الجاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة :  52871برلم  22191127،لٌدت فى  122222.222مالها   

 لسم-شارع الٌمن 13

برلم  22191126،لٌدت فى  15222.222طارق حسن عبد مج ه شحاته وشرٌكه   شركة  ،  كوافٌر حرٌمى  ،رأس مالها    -  41

عماره اتحاد مالن روٌال باالس شارع  127بالدور االر ى بالعمار رلم  3، عن كوافٌر حرٌمى ، بجهة : المحل رلم  53242

 لسم-سموحه-البرت االول

كرٌم صالح الدٌن السٌد مبارن وشرٌكه   شركة  ،  الامه واداره وتشؽٌل مصنع لتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه  ،رأس مالها    -  42

، عن الامه واداره وتشؽٌل مصنع لتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه ، بجهة :  53323برلم  22191128،لٌدت فى  122222.222

 لسم-ابٌس المرٌه العاشره-الموظفٌن-ملن/ دمحم احمد اسماعٌل

برلم  22191112،لٌدت فى  15222.222دمحم ابو طالب وشرٌكه   شركة  ،  كوافٌر حرٌمى ورجالى  ،رأس مالها    -  43

أ تنظٌم شارع االسماعٌلٌه مع فرٌد بن ناصٌه مصطفى  6، عن كوافٌر حرٌمى ورجالى ، بجهة : المحل الكائن بعمار رلم  52923

 لسم-باشا

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

   الشطب -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    22191123، وفى تارٌخ    52986عبداللطٌؾ عبداللطٌؾ دمحم لطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22191123، وفى تارٌخ    46816عزت دمحم على على البحٌرى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22191123، وفى تارٌخ    29746فاطمه عبدالفتاح دمحم مسعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 بأمر محو لترن التجاره شطب

تم محو/شطب السجل     22191123، وفى تارٌخ    48372بٌشوى ٌوسؾ لطفى واصؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 شطب بأمر محو لترن التجاره

/شطب السجل  تم محو   22191124، وفى تارٌخ    32382نرمٌن شكرى عجبان لولا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  شطب    22191124، وفى تارٌخ    44439دمحم خ ر عبده على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22191124، وفى تارٌخ    2817محمود احمد عالم شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 شطب بامر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب السجل     22191124، وفى تارٌخ    32382نرمٌن شكرى عجبان لولا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22191124فى تارٌخ ، و   37226جولى شرٌؾ جمال تادرس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 بسبب ترن التجارة 2219/  11/  4فى  4223شطب بامر محو برلم 

تم محو/شطب    22191124، وفى تارٌخ    32219دمحم احمد دمحم احمد عبد المادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

االسم التجارى الى / دمحم احمد دمحم احمد عبد المادر ) دمحم احمد للحدٌد والصلب (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  تم تعدٌل   - 11

 تم محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره   22191124، وفى تارٌخ    32219

تم محو/شطب    22191124، وفى تارٌخ    32199وجٌهه على ابراهٌم البرعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  شطب بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22191124، وفى تارٌخ    51287رم ان مرسى مرسى دمحم سمٌطه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22191124، وفى تارٌخ    49366اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : نجوان السٌد محمود ابراهٌم شطا  ،  ت   - 14

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     22191125، وفى تارٌخ    31715صفاء دمحم محروس عبده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 شطب بأمر محو لترن التجاره

تم    22191125، وفى تارٌخ    28487الحسٌنى عبدالستار هزاع  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حسام دمحم    - 16

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22191126، وفى تارٌخ    31637فاطمه حسن عبدالعال دمحم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 17

 ر محو لترن التجارهالسجل  شطب بام

تم محو/شطب    22191127، وفى تارٌخ    31352عبدالرحمن سرحان دمحم حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 السجل  شطب بأمر محو لوفأه التاجر

م محو/شطب ت   22191127، وفى تارٌخ    4573رم ان عبد مج ه سعد مطراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22191127، وفى تارٌخ    4573رم ان عبد مج ه سعد مطراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  شطب بأمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    22191127، وفى تارٌخ    4573رم ان عبد مج ه سعد مطراوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21
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تم تعدٌل رأس المال ,   22191111وفً تارٌخ ،   42282عبدالرحمن خٌرى ٌاسٌن دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   32222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22191111وفً تارٌخ ،   37225عبدمج ه فرؼلى عبدالؽفار عبدالرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   222222.222ه ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم   22191111وفً تارٌخ ،   9934وكاله نصر لالعالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -نصر حسٌن محمود عبد الرحمن  -  22

 جنٌه   52222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191111وفً تارٌخ ،   6193بك لٌده برلم بولس ابراهٌم رستم عبده  تاجر فرد ،، س -  21

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191111وفً تارٌخ ،   29767محمود حسن امٌن عدلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   52222.222لمال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال ,   22191111وفً تارٌخ ،   46375عمرو دمحم عٌد عبدالعزٌز صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191111وفً تارٌخ ،   49482رد ،، سبك لٌده برلم صبرى عبداللطٌؾ دمحم عبدالؽنى  تاجر ف -  24

 جنٌه   32222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191111وفً تارٌخ ،   35245احمد تركى احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   1222222.222رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال ,   22191111وفً تارٌخ ،   35852شٌماء عبدالوهاب دمحم ابو العٌنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   1222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   22191111وفً تارٌخ ،   22222ح مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم ٌاسر ابراهٌم عبد الفتا -  27

 جنٌه   13222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , تم تعدٌل رأس الما  22191112وفً تارٌخ ،   29422عمرو صبحى عطٌه دمحم طلبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   252222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   22191112وفً تارٌخ ،   52759سوبر ماركت على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -دمحم دمحم محمود على عثمان  -  29

 ه جنٌ  32222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191112وفً تارٌخ ،   52759دمحم دمحم محمود على عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   32222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191112وفً تارٌخ ،   28269احمد مهران على حافظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191112وفً تارٌخ ،   43163جرجس عدلى راشد عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   152222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22191112وفً تارٌخ ،   44399صبحى هنداوى عبدالجواد هنداوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   122222.222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191113وفً تارٌخ ،   45673شعٌب بخٌت سلٌمان بخٌت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   42222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191113وفً تارٌخ ،   22896دمحم ابراهٌم محمود عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 ٌه جن  222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191113وفً تارٌخ ،   45965ٌاسر حسن على دمحم بدرى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191113وفً تارٌخ ،   28344حنان احمد عبدالعظٌم عماشه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  37

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191113وفً تارٌخ ،   42148اسماعٌل شعبان دمحم عبدالهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   22191113وفً تارٌخ ،   49528ٌاسر دمحم ابراهٌم دمحم )مؤسسه/ٌاسر لعموم التصدٌر(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   25222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191113وفً تارٌخ ،   51532ٌده برلم احمد صدلى صدٌك مهران  تاجر فرد ،، سبك ل -  42

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191114وفً تارٌخ ،   46631مٌنا ناجح نادى مهنى مسعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   1152222.222المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191114وفً تارٌخ ،   45563مٌرى عزٌز رزق ممار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   32222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191114وفً تارٌخ ،   35385احمد فاروق لرنى احمد راؼب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191117،  وفً تارٌخ  46152دمحم عبدالمعطى السعٌد دمحم النادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   32222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191117وفً تارٌخ ،   16323امل سعٌد على ابو زٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   322222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191117وفً تارٌخ ،   41584سناء جرجس كامل امٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191117وفً تارٌخ ،   41584سناء جرجس كامل امٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191117وفً تارٌخ ،   12524العاشك علً ٌاسٌن عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191117وفً تارٌخ ،   8763حسٌن صابر حسٌن دمحمٌن العربى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  49

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191118وفً تارٌخ ،   18277هند فرج انور خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   1222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191118وفً تارٌخ ،   24861اٌمان صالح عبدربه عبدالمجٌد عمر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   522222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191118وفً تارٌخ ،   49751اٌمن حسٌن دمحم حسن عصفور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   62222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191118ً تارٌخ ، وف  49751اٌمن حسٌن دمحم حسن عصفور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   62222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191118وفً تارٌخ ،   24816ممدوح وسمى ابراهٌم ؼبلاير  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   122222.222اله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال ,   22191118وفً تارٌخ ،   43236دمحم احمد ابرهٌم احمد دمحم لناوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191119وفً تارٌخ ،   21256بك لٌده برلم فاطمه فاروق عبدالمادر دمحم جادو  تاجر فرد ،، س -  56

 جنٌه   222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191119وفً تارٌخ ،   28526كرٌم زٌن الدٌن عبدالرحٌم لطب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   2222222.222عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191119وفً تارٌخ ،   28233ابرهٌم لمٌع خله رستم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191119وفً تارٌخ ،   25723ح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عبدالرازق عبدالستار عبدالرازق لم -  59

 جنٌه   52222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191119وفً تارٌخ ،   24155هانى حسٌن عماره خلٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   52222.222ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأش

امٌر سعد رزق لالستٌراد وتورٌد معدات السالمة البحرٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -امٌر سعد احمد مصطفً رزق  -  61

  522222.222ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس   22191119وفً تارٌخ ،   5165

 جنٌه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   22191119وفً تارٌخ ،   8251هانى توفٌك عبد الحفٌظ سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   252222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  22191119وفً تارٌخ ،   8251هزه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تم تعدٌل االسم التجارى الً/ سنتر هانى للمالبس الجا -  63

 جنٌه   252222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , تم تعدٌل رأس ا  22191119وفً تارٌخ ،   22361رٌهام احمد عبدالعزٌز دمحم ابوالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191119وفً تارٌخ ،   28233ابرهٌم لمٌع خله رستم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191119وفً تارٌخ ،   36289دمحم دمحم حسن)جزاره دمحم حامد(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم حامد  -  66

 جنٌه   1222222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصؾ ت  22191122وفً تارٌخ ،   44732وائل سٌد صابر احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191122وفً تارٌخ ،   35564دمحم شحاته عبد العظٌم ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

  جنٌه  22222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191122وفً تارٌخ ،   16874عزت لملوم ابراهٌم دمحم حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   25222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191122وفً تارٌخ ،   23487حمدى را ى عبدالعظٌم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191121وفً تارٌخ ،   6853ممدوح سمٌر السٌد دمحم شبل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   12222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191121وفً تارٌخ ،   14722فرحات خمٌس ونٌس محارب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  72

 جنٌه   25222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   14722فرحات خمٌس ونٌس محارب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تم تعدٌل االسم التجارى الى / فرحات للمماوالت  -  73

 جنٌه   25222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22191121تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191121وفً تارٌخ ،   32218سبك لٌده برلم  اسالم دمحم محمود دمحم  تاجر فرد ،، -  74

 جنٌه   25222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191121وفً تارٌخ ،   53127شرٌؾ عبدالعظٌم صادق محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  75

 جنٌه   1222222.222ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس المال ,   22191121وفً تارٌخ ،   5151احمد دمحم البكرى احمد عبد السالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   1522222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191124وفً تارٌخ ،   9462وى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عمرو دمحم مبرون الؽرا -  77

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191124وفً تارٌخ ،   53285حسام شكرى السٌد عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  78

 جنٌه   522222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ 

تم تعدٌل رأس المال ,   22191124وفً تارٌخ ،   12725مها صبرى على عبد الرازق  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   12222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم   22191124وفً تارٌخ ،   42451ب عبدالعال )محمصه الدٌب (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عزت عبدالصبور الدٌ -  82

 جنٌه   52222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , تم   22191124وفً تارٌخ ،   36629ٌاسر حسٌن انور عبدالموى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   25222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   27882المنتصر عبدالحلٌم عبدالؽفار بكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -المنتصر للمماوالت العمومٌه  -  82

 جنٌه   122222.222لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال   22191124

  27882المنتصر عبدالحلٌم عبدالؽفار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تم تعدٌل االسم التجارى الى /  المنتصر لاللومٌتال -  83

 ٌه جن  122222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22191124وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191124وفً تارٌخ ،   12798دمحم دمحم حسٌن على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191125وفً تارٌخ ،   22772دمحم عطٌه حسن محمود ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   122222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191125وفً تارٌخ ،   34948محمود دمحم شعبان محمود شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191125وفً تارٌخ ،   16941ؼرٌب حسن سلٌمان عبد الؽفار  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   25222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191125وفً تارٌخ ،   433ٌاسر السٌد احمد ركابى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191125وفً تارٌخ ،   53132محمود مرسى دمحم عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191125وفً تارٌخ ،   18212ممدوح عبد الحمٌد خلٌفه البدوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   12222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   22191125ارٌخ ، وفً ت  51381دمحم عجمى دمحم عجمى سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   252222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     22191126وفً تارٌخ ،   49475خالد دمحم دمحم مسلم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   49222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191126وفً تارٌخ ،   52944مراد احمد ابراهٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191126وفً تارٌخ ،   5276رم ان دمحم رم ان على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191126وفً تارٌخ ،   26198دمحم حسن ابراهٌم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   1222222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   22191126وفً تارٌخ ،   53162برسوم صبحى سلٌمان عطٌة الحٌله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

 جنٌه   52222.222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   22191126وفً تارٌخ ،   39262لٌده برلم  مؤسسه احمد سمٌر للتجاره  تاجر فرد ،، سبك -احمد سمٌر محمود على  -  97

 جنٌه   122222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال ,   22191127وفً تارٌخ ،   1174نصر دمحمى دمحم مصطفى بسٌونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  98

 جنٌه   122222.222رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191127وفً تارٌخ ،   33469حنان دمحم السباعى الخطٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   25222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   22191127وفً تارٌخ ،   13261تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم مصطفى جمال محمود الرفاعى)جٌمى(   -  122

 جنٌه   52222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل االسم التجارى الى / مصطفى جمال محمود الرفاعى )مطعم جٌمى للمشوٌات(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

  52222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22191127وفً تارٌخ ،   13261

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191127وفً تارٌخ ،   52136فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم فاروق دمحم حسن  تاجر  -  122

 جنٌه   42222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191127وفً تارٌخ ،   31528ٌاسر السٌد احمد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

 جنٌه   122222.222تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال ,   22191127وفً تارٌخ ،   52888نعمه عبده احمد احمد سوٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  124

 جنٌه   222222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191127وفً تارٌخ ،   32218تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسالم دمحم محمود دمحم   -  125

 جنٌه   122222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  27993اسالم صالح فهمى دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -تم ا افة االسم التجارى / اسالم فهمى انترٌورس -  126

 جنٌه   122222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22191127تارٌخ ،  وفً

تم تعدٌل رأس المال ,   22191127وفً تارٌخ ،   27993اسالم صالح فهمى دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  127

 جنٌه   122222.222ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   22191127وفً تارٌخ ،   1636حسنٌن دمحم حسنٌن خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  128

 جنٌه   352222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   1636خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم حسنٌن دمحم حسنٌن -ٌعدل االسم التجارى الى/عصفور لالطارات -  129

 جنٌه   352222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  22191127

تم تعدٌل رأس المال ,   22191128وفً تارٌخ ،   18651هدى عبد المنعم ٌوسؾ فرج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   52222.222ؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وص

تم تعدٌل رأس المال ,   22191128وفً تارٌخ ،   36353مصطفى صالح ابوالف ل كامل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   52222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   22191128وفً تارٌخ ،   17484ربٌع شولى متولى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -العمومٌه  ربٌع للمماوالت -  112
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52735دالعال على جوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على رجب عب -  1

 لسم -محل  -ار ى  -العواٌد  9الـتأشٌر:   ، مساكن الملعه امام بلون 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 22191123وفً تارٌخ  52741مٌنا ر ا عبٌد عبدالمالن عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم  -( 1محل ) -االر ى  -عزبة عبدالمنعم رٌاض مطار النزهه  2ش  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52757عمرو عبدمج ه مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم -محل  -مه ابٌس خلؾ المطافى الـتأشٌر:   ، المرٌه الثانٌه بجوار مسجد الصالح والحك

تم تعدٌل  22191123وفً تارٌخ  52759سوبر ماركت على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم دمحم محمود على عثمان  -  4

 لسم -محل  -الدور االر ى  -خورشٌد  -الزواٌده  -ش  مصعب عمٌر 33العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52759على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم دمحم محمود  -  5

 لسم -محل  -الدور االر ى  -خورشٌد  -الزواٌده  -ش  مصعب عمٌر 33الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 22191123وفً تارٌخ  52761دمحم محى عبدالرحٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم -28شمه رلم  -طٌبه  43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52747اشرؾ احمد احمد احمد الدروى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  7

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، الكابالت ش على ناصٌة فرع شركه اورانج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52749 بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد خمٌس السٌد دمحم -  8

 لسم -محل  -ش مصطفى كامل  317الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191123وفً تارٌخ  52763احمد دمحم سالم دمحم  ٌؾ مج ه جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

 لسم -محل  -:   ، ش شعراوى لوران مول الوطنٌه وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52737مصطفى انور محمود فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم  -السٌوؾ شماعة  -ش ٌالوت الحموى  125الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52743ده برلم    احمد جابر دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  11

 لسم  -الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌة مطروح الدراٌسة بحرى الطرٌك امام معمل الفا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191123وفً تارٌخ  52762ساره دمحم سٌد عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم -محل  -( 8خلؾ مساكن ف ه بجوار مجمع المدارس البوابه)، ش 

تم تعدٌل  22191123وفً تارٌخ  35281رم ان دمحم مصطفى عبدالسمٌع شرؾ الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم ا افه السمه التجارٌه للرئٌسً االخر/ البركه لتصنٌع وبٌع اللحوم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52739دمحمفرج ابو بكر السٌد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم -محل  -ش حمزه بن عبدالمطلب متفرع من ش النصر )المواسٌر( جانوتى الدور االر ى  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52742مٌمى الشحات دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش دنا العمومى المحروسة الجدٌدة 

ان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنو 22191123وفً تارٌخ  52756دمحم فتحى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 لسم -مكتب  -االر ى  -العواٌد  -عزبه سكٌنه  17ش  52، 

تم تعدٌل العنوان  22191123وفً تارٌخ  52745مصطفى عبد مصطفى ابراهٌم ابوجهل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 لسم  -الح رة الجدٌدة  -ش الصحابة متفرع من الزهور  2, وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191123وفً تارٌخ  52372نوره عالم دمحم عبدمج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 6222برأسمال لدره -ونشاطه/مكتب رحالت وخدمه لٌموزٌن-السٌوؾ-، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/شارع فارس البرماوى

 لسم-)سته االؾ جنٌها(

وفً تارٌخ  52732احمد عبدالجواد للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -حمد السٌد احمد دمحم عبدالجواد ا -  19

 لسم-شمه -السادس -منتزه ثان  -عصافره لبلى  -ش مسجد التائبٌن  41تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22191123

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52748فرد ،  سبك لٌده برلم     حازم زكى عبدالحمٌد شٌحه ، تاجر -  22

 لسم  -الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبدالمادر لبلى الترعة لبل المعدٌة الثانٌة بجوار مصنع بسكوٌت ابراهٌم الفالح 

تم تعدٌل العنوان  22191123وفً تارٌخ  52246خالد دمحم رشاد ابوالٌزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -خالد الحلوانى  -  21

 لسم -بجوار فرع وى لالتصاالت  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الجمهورٌه العامرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52744دمحم عٌسى احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 شمه -باكوس  - من محطه السوق 84الـتأشٌر:   ، ش خلؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  22191123وفً تارٌخ  52751نٌفٌن دمحم فتحى مصطفى لطوط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

الدور  -ش امٌن حسونه متفرع من ش مصطفى كامل  -( السٌوؾ شماعه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، عمارات جاردٌنٌا عماره رلم )

 لسم -شمه  -الثانى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52755 فتحى محمود عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  24

 لسم  -( 5طوسون رلم ) 25من ش  6الـتأشٌر:   ، ش 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 22191123وفً تارٌخ  28919انصاؾ رزق سعد دمحم عدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 2الـتأشٌر:   ، الناصرٌه الجدٌده شارع عمر بن الخطاب بجوار عٌادات النور محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191123وفً تارٌخ  52738جوزفٌن ودٌع سرجٌوس مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 لسم -محل  -ور االر ى الد -المحروسه الجدٌده ؼبلاير  -ش سلمان الفارسى  27وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً  49379دمحم عبدالرازق صبرى حسانٌن الجوهرى )مؤسسه دمحم الجوهرى للمالبس( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

)مائه وخمسون  152222تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل رأس مال المحل الرئٌسى االخر الى/ 22191123تارٌخ 

 الؾ جنٌها(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52752دمحم محمود احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 لسم -محل  -الدور االر ى  -فٌكتورٌا لبلى  -ش ممتاز باشا مع ش بن الما ى  48الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191123وفً تارٌخ  52372نوره عالم دمحم عبدمج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  29

 لسم-السٌوؾ-، شارع فارس البرماوى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191123وفً تارٌخ  52372نوره عالم دمحم عبدمج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم-2219/12/15وتارٌخ افتتاح المحل فى -نظفات وورلٌاتونشاطه/م-محل  -العواٌد  -،  عزبه سكٌنه الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52754سلٌمان دمحم مستور سعٌد هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم -الـتأشٌر:   ، طرٌك الطابٌه لبل عزبة الماكٌنه 

تم تعدٌل العنوان  22191123وفً تارٌخ  52246الٌزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خالد دمحم رشاد ابو -خالد الحلوانى  -  32

 لسم-, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بعنوان / شارع الجمهورٌه العامرٌه بجوار فرع وى لالتصاالت 

تم تعدٌل العنوان ,  22191123تارٌخ وفً  52246خالد دمحم رشاد ابوالٌزٌد حامد الدٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بعنوان / شارع الجمهورٌه العامرٌه بجوار فرع وى لالتصاالت 

 22191123وفً تارٌخ  52734احمد محمود سلٌم بسٌونى ) احمد سلٌم للمواد الؽذائٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 لسم - 1محل رلم  -الدور االر ى  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عشرٌن بجوار مسجد االخالص الظاهرٌة تم تعدٌل العنوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 52764عبدالرحمن ابراهٌم عبدالرحمن الما ى)الما ى لتعبئه وتوزٌع المواد الؽذائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم -محل  -ش صالح الدٌن فٌظى من ش احمد ابوسلٌمان  21،    تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر: 22191123وفً تارٌخ 

تم  22191123وفً تارٌخ  52753دالٌا رشدى دمحم على زمزم )صٌدلٌه د/ دالٌا زمزم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم -لبلى تماطع ش ملن حفنى  45ش  1تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عصافرة لبلى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191123وفً تارٌخ  52127صابر عبدالجواد حشمت عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / لشوع شارع اظا البمال بجوار عابد لمطع ؼٌار توكتون 

تم تعدٌل العنوان ,  22191123وفً تارٌخ  52758برلم     هدٌر اشرؾ حلمى صبحى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  38

 لسم -(1محل ) -ش الٌاسمٌن من ش مصطفى ابو هٌؾ سابا باشا  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191123وفً تارٌخ  52736نورالدٌن عمادالدٌن امٌن ابو علفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 لسم -الرمل المٌرى  -، ش فرج االشبٌلى متفرع من ش المصعى   وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191123وفً تارٌخ  52742دمحم جابر حافظ طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم - 4شمه  -االول علوى  -ش الكٌال  4، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52746فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم احمد دمحم احمد نحله ، تاجر  -  41

 لسم - 2محل  -الـتأشٌر:   ، ش عبدالحلٌم محمود ) وهران سابما( المندره بحرى برج االء الرحمن 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 22191123وفً تارٌخ  52765سامح فوزى فتح مج ه لطٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم-االزارٌطه-شارع على الخشخاشى وناصٌه شارع طاؼور 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  34498كرٌم حسٌن عبدالؽنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

( الدور االر ى واجهته على شارع المس مٌخائٌل ابادٌر كائن 11الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى /محل رلم )

 لسم  -شدى ر -(برج لصرالعروبة 35بالعمار رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  22191123وفً تارٌخ  12282عمر عبد التواب شحاته محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ش االصدلاء بجوار زهراء العجمى من ش صٌدلٌه ولٌد طه 

تم  22191123وفً تارٌخ  52733ى للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هشام عثمان دمحم السعدنى ) هشام السعدن -  45

 شمه -االول علوى  -ش امام مركز شباب مبارن مساكن الصٌنٌه  37تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 22191123وفً تارٌخ  52752عماد مورٌس لمعى عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم -طابك  2فٌال عدد  -ابو ٌوسؾ  -الـتأشٌر:   ، ش السٌاحه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  52762السٌد صالح صالح بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 لسم  -استانلى  -ش المس مٌخائٌل ابادٌر  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191123وفً تارٌخ  45477هٌم طلبه سعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌه جمال ابرا -  48

 شمه لسم -االول  - 1طٌبه  -الـتأشٌر:   ، النه ه 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  52773احمد مجدى جابر احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 لسم-أشٌر:   ، شارع الكٌنج مرٌوطوصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191124وفً تارٌخ  45752باسم دمحم دمحم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم-ستى سكوٌر مول مصطفى كامل 58، فرع وحده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  52769امجد رم ان شحاته سدره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم -شمه شمال الصاعد  -الدور االول علوى  -الرابعه الناصرٌه ابٌس  -خلؾ كوٌن هوم  -ش خفاجه  23الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  52774محمود احمد باتع فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 لسم  -محل  -ش ابو ورده  12الـتأشٌر:   ، 

 22191124وفً تارٌخ  52772حسن نٌازى حسن ابراهٌم مصباح ) مصباح لالستٌراد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 سمل -شمه  -السابع  -السٌوؾ بجوار لرٌه عبدالوهاب  -ش جمٌله بو حرٌد  57تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  52772نظٌمه عبد الجٌد عبده ابو رحاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لسم -شمه  -السابع  -العصافره لبلى  45ش السد العالى شمال من ش  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  52792ه برلم    دمحم صالح عبدالسالم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  55

 لسم  -سكٌنة االرض الجدٌدة رمل ثان  7وصؾ الـتأشٌر:   ، امتداد ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191124وفً تارٌخ  52766احمد دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 لسم-B12محل رلم  -سموحه بمٌدان فٌكتور عمانوٌل  -، مبنى زهران مول 

وفً تارٌخ  52776حسٌن جمعه دمحم جمعه )مكتب حسٌن للتشطٌبات المعمارٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 -شمه  -الثالث علوى  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ابو بكر الصدٌك و الطرٌك العمومى الخمسمائه  22191124

 لسم 

تم  22191124وفً تارٌخ  52792مؤمن نجاح حواس متولى )نجاح لالستثمار العمارى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 لسم  -شمه  -الهانوفٌل بحرى  -ش الخلفاء الراشدٌن بجوار فٌال لورانى  56تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  39234د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم دمحم محمو -  59

 لسم-( البٌطاش8الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/منشٌه العلماء شارع مستشفى العجمى العام بوابه )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  52779فؤاد اكرم دمحم سعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم  -سموحه  -تمسٌم المنطمه هــ  -ش ادمون فرٌمون  1الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  52787خٌر فخرى خٌر جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 لسم  -ر كامب شٌزا -شارع اسماعٌل الفنجرى  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  52794مصطفى احمد السٌد احمد حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم  -محل  -بجوار مستشفى راس التٌن العام  -االنفوشى  -شارع بمساكن الموات المسلحه  7وصؾ الـتأشٌر:   ، د/ 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  52771لى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على ابراهٌم دمحم بسٌونى االز -  63

 لسم  -محل  -الهانوفٌل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الصالحٌن متفرع من ش عمر المختار 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 22191124وفً تارٌخ  24538رٌمون انور ؼالى نخله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 لسم-كامب شٌزار-شارع عبد المنعم سند 26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  52789احمد رجب فتحى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم - 2.1محل  -الـتأشٌر:   ، النه ه الشارع الرئٌسى بجوار مسجد التموى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  46229، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هند ؼرٌب دمحم ؼرٌب -  66

 لسم-بجوار جامع ابو شعٌشع-2طٌبه -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/العامرٌه النه ه

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 22191124وفً تارٌخ  24538رٌمون انور ؼالى نخله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 لسم-كامب شٌزار-شارع عبد المنعم سند 26الـتأشٌر:   ، ا افه فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  52793احمد ابراهٌم دمحم ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 لسم  -محل  -العواٌد  -( من ش عمر بن عبدالعزٌز 8محسن الكبرى نمره ) 3الـتأشٌر:   ، ش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  52799ام هاشم فرؼلى ثابت على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 لسم - 2االول شمه  -امام مستشفى النٌل عصافره لبلى  45متفرع من ش  32الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191124وفً تارٌخ  52782لٌده برلم     ناجح دمحم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك -  72

 لسم  -محل  -ش اسكوت العمومى خلؾ ورشه االلومٌتال  8، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  52767فاطمه جابر دمحم احمد شهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 لسم  -شمه  -االر ى  -سجد الجلٌل خلؾ معسكر البحرٌه الـتأشٌر:   ، ش م

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  52777دمحم منٌر دمحم ابوزٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 لسم  -مساكن ال باط مصطفى كامل  29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  22191124وفً تارٌخ  52798دمحم اشرؾ حمدى احمد ابراهٌم جاد مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 لسم-محل-شارع الظاهر 4, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 22191124وفً تارٌخ  52788عاطؾ هاشم كامل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 لسم -محل  -سابا باشا  -ش خلٌل مطران  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  52786حنان عبدالرحٌم ابراهٌم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 لسم -محل  -االبراهٌمٌه  -ش مصطفى دمحم صبرى  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  39234دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم ابراهٌم -  76

 لسم -( البٌطاش8الـتأشٌر:   ،  منشٌه العلماء شارع مستشفى العجمى العام بوابه )

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 22191124وفً تارٌخ  52781على دمحم على دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 لسم -محل  - 2ش ابن جامع امبروزو مساكن امبروزو بلون  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  52795مروه حمدى عبدالسالم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  78

 لسم  -محل  -سموحه تمسٌم سٌدى جابر  -ش اسماعٌل سرى  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  52785عمرو سعٌد امام محمود دمحم الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 لسم -محل  -ش الجواهر الح ره المبلٌه  74وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124ً تارٌخ وف 52822احمد رم ان محمود حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 لسم -ٌسار مدخل العمار  3محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، برج الصفوه امام مدرسه د/ عبدالمادر ابو عماده السٌوؾ شماعه

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  52791عادل مصطفى صالح محمود طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 لسم  -محل  -كوم الشمافه  -ش شفا من ش ذو الفمار  6أشٌر:   ، وصؾ الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191124وفً تارٌخ  45752باسم دمحم دمحم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

 لسم-ستى سكوٌر مول مصطفى كامل 58، افتتاح فرع بالعنوان/فرع وحده 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  52768وهاب عبدالرحٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدال -  83

 لسم  -شمه  -دور اول مٌزان  -فٌكتورٌا بحرى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ملن حفنى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  52775شحات محمود مفتاح عبدالعال السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 لسم -مكتب  -ش  الكٌنج مرٌوط ش الكٌنج المدٌم  4,5وصؾ الـتأشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  52783عبدمج ه دمحم عبدمج ه عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 لسم  - محل -محرم بن ثان  -ش بوالٌنو  42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  47282سمٌحه شكرى بطرس عبد النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 لسم  -الفلكى  -مع ش السوق  22( تماطع ش 1وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / عمار رلم )



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191125وفً تارٌخ  35757    معتز على دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  87

 لسم -ش ابن شجاع  9، تم تعدٌل العنوان الى / 

 22191125وفً تارٌخ  52814مكتب النور للتورٌدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد محمود على عطٌه -  88

 لسم -شمه  -الثالث علوى  -ش اسنا العصافره لبلى  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52822عزت مٌخائٌل شحاته شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 لسم  -خورشٌد البحرٌه  -الـتأشٌر:   ، ش المدرسه المدٌمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52827لٌده برلم     دمحم حسن زاهر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك -  92

 لسم -محل  -المندره بحرى بجوار حلوانى الصردى  -ش جمال عبدالناصر  452الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52821اشرؾ على على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 لسم -شمه -االر ى  -ش مستشفى ابو هندٌه الهانوفٌل  24،    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  52822دمحم بسٌونى منشاوى دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لسم  -شمه  -االر ى  -خورشٌد  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش السوق التوفٌمٌه 

تم  22191125وفً تارٌخ  52818 سلٌم )صٌدلٌه / خلود فٌصل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خلود فٌصل جادمج ه -  93

 لسم  -محل  -سٌدى بشر بحرى  -متفرع من ش الصاغ دمحم عبدالسالم  592تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52821صابرٌن على عبدالعلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 لسم -محل  -الح ره المبلٌه  -ش دمحم بن عزٌز  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52345نعمه عوٌك على اٌوب شحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 لسم -العصافره لبلى  -شمه الدور الرابع  - 45مٌن من ش ٌ 25الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191125وفً تارٌخ  52828دمحم احمد دمحم فوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 لسم -شمه  -الدور االول علوى  -صفر  -ش مرت ى  1، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  22227،  سبك لٌده برلم    حمدى السٌد ٌس شحاته ، تاجر فرد  -  97

 لسم-محل-بجوار مسجد عباد الرحمن-الفلكى 16من شارع  13الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 22191125وفً تارٌخ  52826دمحم احمد السٌد فرؼلى عساؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 لسم  -مكتب  -الثالث  -ش سنان  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  52823عبدمج ه جرجس عبدمج ه اسخرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 لسم  -محل  -مٌامى  -ش امٌن خٌرت الؽندور  13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  22227ته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدى السٌد ٌس شحا -  122

 لسم-محل-بجوار مسجد عباد الرحمن-الفلكى 16من شارع  13الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52819مٌنا انور سعٌد جادالرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم - 4محل  -عزبه فرعون ناحٌه الراس السوداء  -حوض عدس  -الـتأشٌر:   ، ش المنشٌه البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52829    امٌر نشات عبدالملن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  122

 لسم -السٌوؾ شماعه بدروم ودور ار ى  -ش محمود الكمشوش ناصٌه ش  الدكتور / حسن زكى  5الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  22191125وفً تارٌخ  52811احمد دمحم الحسٌنى ابو اللٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم-العصافره شمال 45شارع الزهراء متفرع من شارع  35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  52826ر ا حمدى ابراهٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  -محل  -ل وصؾ الـتأشٌر:   ، المرٌه البٌ اء مهندسٌن على الشارع الرئٌسى بجوار مٌزان بسكو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  52825جرجس صبرى ؼالى خلٌل سوٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم  -عزبة البكاتوشى العواٌد  -ش نور االسالم  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  52816    احمد دمحم عبدالحمٌد السٌد االجدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  126

 لسم  -مكتب  -الرأس السوداء  -عزبه الشامى  -ش عمر بن الخطاب  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52817اسامه ابراهٌم حسٌن فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 لسم - 1محل  -سموحه  -تمسٌم منطمه )هـ( ناصٌه ٌحٌى المشد  22 الـتأشٌر:   ، لطعه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52831هٌثم رجب احمد فاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 لسم -محل  -ش التوحٌد امام المخبز االلى  6الـتأشٌر:   ، 

وفً  33918د لبٌع لطع ؼٌار السٌارات استعمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عما-عماد حمدى مصطفى اسماعٌل  -  129

 لسم -تمسٌم السٌوؾ  -متفرع من ش سمٌه ام عمار  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع  22191125تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125رٌخ وفً تا 52812السٌد خٌرى السٌد شبٌب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -محل  -الدور االر ى  -الهانوفٌل  -خلؾ مدرسه االسراء  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الشٌخ مستور على من ش السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52812احمد خالد عبده حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم  -( 1شمه ) -االول  -( 3حجره ) -ش محمود سالمه  24ٌر:   ، الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52822دمحم ابوالمجد حسٌن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -محل  -االر ى  -السٌوؾ شماعه  -من سمٌه ام عمار ارض زبٌب  2الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52825فتحٌه ابراهٌم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 لسم  -محل  -الدور االر ى  -المعموره البلد لبلى  -الـتأشٌر:   ، ش متفرع من ش الرحاب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  28289عمرو حسٌن السٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم-شمه بالدور الثانى علوى-ابو ٌوسؾ لبلى-الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع من شارع سان مٌنا خلؾ مسجد لباء

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 22191125وفً تارٌخ  52828امٌر سمٌر الفى سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم  -محل  -سٌدى بشر لبلى  -ش العاشر من رم ان  65الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52815انس احمد دمحم عبدالرحٌم الصعٌدى )الصعٌدى للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم -شمه  -الر ى الدور ا -ش امتداد ش مسجد المبارى  6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22191125

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52832سعٌد احمد عبدالحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 لسم -شمه  -االول علوى  -الـتأشٌر:   ، ش دمحم العالؾ اعلى المخبز خلؾ مسجد سنانى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  28289سبك لٌده برلم    عمرو حسٌن السٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،   -  118

 لسم-شمه بالدور الثانى علوى-ابو ٌوسؾ لبلى-الـتأشٌر:   ، شارع من شارع سان مٌنا خلؾ مسجد لباء

ل العنوان , تم تعدٌ 22191125وفً تارٌخ  52832دمحم عصام احمد حلمى دمحم مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 لسم -محل  -ش اسكندر ابراهٌم مٌامى  49وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52827جهاد السٌد صدٌك عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم  -محل  -االبراهٌمٌه  -ش االندلس  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  52824تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سٌؾ انور السٌد على ، -  121

 لسم  -ش خالد بن الولٌد الفلكى السٌوؾ  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  47322لٌلى دمحم عبد الرحمن ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 لسم -ر:   ، تصحٌح العنوان الى / عزبة الزواٌده شارع السوق بجوار لهوة االسٌوط وصؾ الـتأشٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  51746احمد عزت عبدالشافى عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم  -الهانوفٌل  -ور االول علوى الد -شمه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / شارع مسجد الصفا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  52841اكرام سعٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  -محل  -باكوس  -ش الزمخشرى  65الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  52856مرلص اسطاسى مٌخائٌل موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم-شارع مسجد العطارٌن 31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52837فرٌد خٌر عوٌ ه عوٌ ه )البٌت المصرى الفرٌد للمالبس الجاهزه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم  -شمه  -االول علوى  -البٌطاش  -الرئٌسى ش البٌطاش  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22191126

تم  22191126وفً تارٌخ  52849اسالم سعٌد دمحم السوٌفى )السوٌفى لتوزٌع االسمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 لسم - 62شمه  -السادس  -برج السعد  -ش السٌد ر وان مٌامى  39تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  52854سلٌمان احمد سلٌمان رٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 لسم-الـتأشٌر:   ، الكابالت بجوار فرن شحاته

ان , تم تعدٌل العنو 22191126وفً تارٌخ  24922فرٌد كامل عزٌز بشاره رزق مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  129

من شارع اسكوت العمومى خلؾ مدرسه جراند للؽات متفرع من شارع  12شارع  31وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

 لسم-مصطفى كامل العمومى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  52858احمد حسنٌن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم -شمه  -الدور الثانى  -ش على فهمى  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  52843دمحم عالءالدٌن بسٌونى دمحم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 -ناحٌه كٌنج مرٌوط بحوض برنجى و كٌنج مرٌوط  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الكٌنج المدٌم بعد النجار ش اله به بعد مسجد رجب 

 لسم  -لطعه ارض 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 22191126وفً تارٌخ  52845اسالم انور احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 لسم -محل  -الدور االر ى  -السٌوؾ شماعه  -ش عبدالرازق السنهورى  37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  52852دمحم عبدالرا ى دمحم عسران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 لسم -محل  -ر ى ا -فٌكتورٌا  -ش الشٌخ عبدالحمٌد من ش الجالء  44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  52838محمود دمحم محمود عبدالؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لسم-محل  -بولكلى  -ش مصطفى ابوهٌؾ  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126تارٌخ  وفً 52844سٌؾ ابراهٌم مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم -محل -طرٌك كورنٌش الدخٌله عماره السالم للبترول ش اسكندرٌه مطروح  3الـتأشٌر:   ، 

السوٌفى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -تعدٌل االسم التجارى الى / احمد محمود عبدالمعطى سوٌفى  -  136

عمار بجوار  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ابو ٌوسؾ بحرى ش الرو ه الخ راء  22191126رٌخ وفً تا 52851

 لسم  -شمه  -الحادى عشر  -ماركت بٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  52851احمد محمود عبدالمعطى سوٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 لسم  -شمه  -الحادى عشر  -عمار بجوار ماركت بٌم  -ابو ٌوسؾ بحرى ش الرو ه الخ راء  وصؾ الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  24922فرٌد كامل عزٌز بشاره رزق مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

اند للؽات متفرع من شارع مصطفى كامل من شارع اسكوت العمومى خلؾ مدرسه جر 12شارع  31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 لسم-العمومى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  52859ولٌد دمحم سعٌد حسن عرفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 لسم  -محل  -الوردٌان  -ش بم مرداس  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  52842،  سبك لٌده برلم     صالح عبدالمادر عبدالمنعم محمود ، تاجر فرد -  142

 لسم  -ش صالح الدٌن بجوار مسجد االنصارى  32وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  52852دمحم عطٌه دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لسم -لطعه ارض  -نج نجع عبدالرواؾ خلؾ سنترال الـتأشٌر:   ، طرٌك الكٌ

تم تعدٌل  22191126وفً تارٌخ  52846طلعت احمد رٌان ادم )مكتبة احمد رٌان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌة عبدالمادر بحرى ش المستعمرة امام كنٌسة ابوسٌفٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  52839عٌد مخلوؾ عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مخلوؾ س -  143

 لسم  -محل   -المنتزه ثان  -المنشٌه البحرٌه  -ش عثمان بن عفان  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  52842باسم ودٌع سعد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  -حسن رفعت  628ش  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  52857دمحم عبدالسالم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم -محل  -الدور االر ى  -ش حافظ لبطان  37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  52855محمود دمحم فؤاد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 لسم  -مكتب  -زٌزٌنٌا  -مجمع عبدالمنعم جابر  -ش ابراهٌم العطار  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191126وفً تارٌخ  52834   دمحم عبد مج ه عبد الهادى شفٌك حنا خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  147

 لسم-ابٌس الناصرٌه-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الرابعه الناصرٌه شارع الخلفاء الراشدٌن

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  52847ولٌد احمد محمود احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 لسم -محل  -الرصافه تماطع ش االبعادٌه ش  35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191126وفً تارٌخ  52848اٌه حسن دمحم احمد زٌد )صٌدلٌه د/ اٌه حسن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 لسم -محل  -الدور االر ى  -العصافره لبلى  -ش العبور من ش سوهاج  33العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52853زهٌره ناجح سعٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ره للعطور ومستلزمات التجمٌل زهٌ -  152

 لسم-من حسنٌن هٌكل المندره 247تنظٌم شارع  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22191126

وفً تارٌخ  26746فرد ،  سبك لٌده برلم    العجمى لالستٌراد وتجاره االطارات ، تاجر  -عجمى رم ان عجمى صالح  -  151

 -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ش مسجد ناجى عماره اتحاد مالن الشٌخ على مٌدان  22191126

 لسم

،  سبك لٌده العجمى لتجاره كاوتش السٌارات ، تاجر فرد  -تم تعدٌل االسم التجارى الى / عجمى رم ان عجمى صالح  -  152

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ش مسجد ناجى عماره اتحاد  22191126وفً تارٌخ  26746برلم    

 لسم -مالن الشٌخ على مٌدان 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  22191127وفً تارٌخ  52862احمد دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم - 25محل رلم  -الدور االر ى  -مول الوطنٌه بالزا لوران  -ش شعراوى  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  52869زهره محمود دمحم عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم  -شمه ٌسار الصاعد  -الدور السابع  -الوردٌان  -اعلى البنن المدٌم الجالء  -الـتأشٌر:   ، ش االمان 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  52876دمحم دمحم ابراهٌم ابو زٌد عبدمج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -محل  -ؼٌط العنب  -ش المرنفل  54وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  52878رد ،  سبك لٌده برلم    هبه فتحى محمود جمعه ، تاجر ف -  156

 لسم-شارع صفر باشا متفرع من رأس التٌن 76الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  52885ٌسرى هرٌدى دمحم عبد الرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 لسم-محل-ار ى-مرٌه شارع مسجد الشرلاوى بجوار صٌدلٌه ٌحى امام مستشفى العامرٌه العاموصؾ الـتأشٌر:   ، العا

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  52875سماح عبدمج ه ٌاسٌن عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  158

 لسم -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش السوق الزواٌده العمومى خورشٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  17863والء عزت عادل محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 لسم  -متفرع من ش عزبة الشامى  -ش الواحد االحد  45الـتأشٌر:   ،  تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  52877رلم    احمد عبدمج ه ٌاسٌن عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  162

 لسم -محل  -خورشٌد  -منزل الراوى من ش هدى االسالم الزواٌده  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52862خالد عبدالرا ى عبدالعظٌم صالح )صالح للبوٌات و الحداٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 لسم  -محل  -ل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه حجازى بجوار لهوه مهدى متفرع من االخالص تم تعدٌ 22191127

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  22855عبدمج ه دمحم عبدالمادر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم -ار برج الماسه فٌال السكرى سابما ابو ٌوسؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / الرو ه الخ راء بجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  52864منتصر دمحم على عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  -ش ملن حفنى  154الـتأشٌر:   ، 

وفً  52867ندر لتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبٌر صبحى اسكندر عبدمج ه بخٌت )اسك -  164

 لسم -مخزن  -شرق سموحه  -الرابعه الناصرٌه  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مدخل  22191127تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127 وفً تارٌخ 52879حماده عبد اللطٌؾ احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 لسم-شارع سكٌنه 9وصؾ الـتأشٌر:   ، برج السالم 

تم تعدٌل العنوان  22191127وفً تارٌخ  33997مستور عبدالفتاح عبدالعزٌز عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

  -لبلى الطرٌك  -ه مطروح طرٌك اسكندرٌ 39, وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  28127عبده دٌاب دٌب واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  167

 لسم -الـتأشٌر:   ، افتتاع فرع بالعنوان / شارع متفرع من شارع الترعه عبدالمادر بحرى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  32296جر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن عبد المنعم علٌمى دمحم طاٌل ، تا -  168

بجوار عزبة الرحمة عزبة -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / شارع خلؾ الشرطة العسكرٌة من ش عمربن الخطاب 

 لسم -الموظفٌن 

وفً  32296مى دمحم طاٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن عبدالمنعم علٌ -تعدٌل االسم التجارى الى / طاٌل ترافٌل  -  169

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / شارع خلؾ الشرطة العسكرٌة من ش عمربن  22191127تارٌخ 

 لسم -بجوار عزبة الرحمة عزبة الموظفٌن -الخطاب 

عبدالنعٌم لتجاره ادوات و مستح رات التجمٌل( ، تاجر فرد ،  سبك مصطفى عبدالنعٌم طه عبدالؽنى )مؤسسه مصطفى  -  172

فٌكتورٌا  -بجوار مكتبه الٌسر  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش بن عمٌل  22191127وفً تارٌخ  52863لٌده برلم    

 لسم  -مكتب  -الدور االر ى  -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  52868ه برلم    عبله سرحان بٌومى عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  171

 لسم  -ش ابوبكر الصدٌك بجوار احمد البمال ابوٌوسؾ لبلى  22الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  52873دمحم رم ان عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 لسم  -محل  -منتزه ثان  -اسكوت  45ش برج الحمد امتداد ش  6 الـتأشٌر:   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  52883هدى سعٌد محمود خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 لسم  -محل  -ش سالمه موسى  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  52882ده برلم    دمحم جابر سلٌمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  174

 لسم -شمه  -االر ى  -ش خلٌل حماده سٌدى بشر بحرى  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  25999فاطمه على حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

عشرة االؾ جنٌه بعنوان دهشور مركز البدرشٌن  12222بنشاط مكتب متعهد نمل عمال براس مال  الـتأشٌر:   ، اتتاح رئٌسً اخر

 محافظة  -محل الدور االر ى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  52866نشوى سمٌر السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 لسم  -فرة لبلى العصا -اكتوبر  6ش  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  52865احمد صالح كامل مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 لسم  -محل  -ش سعد مج ه حالبو  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  52882سامح فكرى حنفى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 لسم  -محل  -ش الشركه العربٌه  92وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  28127عبده دٌاب دٌب واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 لسم -الـتأشٌر:   ، شارع متفرع من شارع الترعه عبدالمادر بحرى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  52886عاطؾ السٌد بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد -  182

 لسم-شمه-الدور االول-فٌكتورٌا-شارع الجالء 8الـتأشٌر:   ، 

العنوان , تم تعدٌل  22191127وفً تارٌخ  52874عبدمج ه احمد عبداللطٌؾ المصص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 لسم -شمه  -مٌزان  -المندره بحري  -من ش مورٌتانٌا  212وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  52881احمد ر ا عبدالعزٌز محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 لسم - 2محل رلم  -الدور االر ى  -السٌوؾ  -ش وٌلى سبرنج  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  52884عالءالدٌن مرسى سعد الشٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه اسكوت بجوار شركه سٌكالم المالحه 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  52861حسن سعودى دمحم الشاٌب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  184

 لسم  -محل  -الدور االر ى  -امام جمعٌه نهج االعمار  -بجوار مدرسه ابراهٌم خ ر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الكرنن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  52872فتحى رجب مرسى فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

 لسم -ب ش الفاروق عمر من ش عثمان محرم باكوس  2:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  52893مصطفى ابراهٌم دمحم حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

 لسم -شمه  -االول علوى  -الـتأشٌر:   ، امام مدرسه  شباب المستمبل ش متفرع من ش ر وان الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  29446ولٌد سعد محمود ادم عبدالصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  187

 لسم-1سٌدى بشر محل رلم -شارع جمال عبد الناصر 124وصؾ الـتأشٌر:   ، خلؾ 

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  52889وائل ابراهٌم عبدالعزٌز عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 لسم -محل  -الدور االر ى -ابولٌر  -امام مكتب المخابرات  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الجٌش 

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  52897برلم     اسالم ممدوح زكى احمد المعاون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  189

 لسم -شمه   -سٌدى جابر  -من ش الهٌلتون امام جرٌن بالزا  7ش 32وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  52898محمود دمحم على السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 لسم -مكتب  -سٌدى بشر  -متفرع من خالد بن الولٌد  56ش  75،   وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  52912حسن دمحم امام النخٌلى عطا مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 لسم - 13شمه  -الدور السابع  -ش مسجد العزٌز المنان الح ره الجدٌده  13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  46375عمرو دمحم عٌد عبدالعزٌز صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 لسم -فلمنج  -ش الفتح 41وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  22191111تارٌخ  وفً 49482صبرى عبداللطٌؾ دمحم عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 لسم -محل منتصؾ شارع خٌرمج ه الهانوفٌل امام صٌدلٌة اسماء رأفت  24وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  52894حسن محمود محروس دمحم ابوكلٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 لسم -محل  -عزبه اسكوت امام مؤسسه سودان لاللومنٌوم  16الـتأشٌر:   ، ش  وصؾ

تم  22191111وفً تارٌخ  52923اسامه احمد فراج الحصرى )مماوالت الحصرى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 لسم - 11شمه  -الدور الثانى  - 2مدخل  9تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن البوسطه بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  25917رانٌا احمد احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 لسم -شمه  -الثالث علوى  -ش االٌمان امام النمل العام البٌطاش  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  52924لم    ابراهٌم خمٌس محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  197

 لسم-محل-الدور االر ى-العواٌد-خورشٌد-وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عثمان بن عفان بجوتر مولؾ االتوبٌس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  52919مجدى ابراهٌم السٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 لسم -( 9شمه) -الثالث علوى  -العجمى  -ابوٌوسؾ  -ش حسنى مبارن تمسٌم هاله السٌاحٌه  199تأشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  52922اٌمن فتحى احمد عطٌه العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 لسم -محل  - ى الدور االر -ش االمان المبارى  288وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  16246دمحم سعد السٌد دمحم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 لسم -( سابما مسجد سٌدى بشر 62) 54الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  42824م    عادل جمال عبدالمجٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  221

 لسم -سموحه  -الدور الرابع  41شمه رلم  -ش فٌكتور عمانوٌل  53الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 22191111وفً تارٌخ  52913اٌمان فؤاد عامر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 لسم -محل  -عماره الرو ه ابراج طٌبه من ش النصر  8الـتأشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  52914فتحى السٌد فهمى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 لسم - 26محل  -االول  -سموحه  -الـتأشٌر:   ، السوق التجارى الفرعى الثانى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  29767محمود حسن امٌن عدلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

البر المبلى تماطع شارع -برج الشروق-الدور االر ى-3محل رلم -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ثانى عماره من كوبرى العواٌد

 لسم-خازن شركه عترٌسكوبرى العواٌد مع شارع المحمودٌه ناحٌه م

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  52892هند دمحم عبده على الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 لسم -محل  -ش مسجد الفردوس نزله ابو سعده  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111تارٌخ وفً  52899حسن سعٌد حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، تماطع ش عزبه سالم العمومٌه عل ش على بن ابى طالب 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  52888نعمه عبده احمد احمد سوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 لسم - 13شمه  -الثالث  -سٌدى بشر  -ش خلٌل حماده  - ش خالد بن الولٌد 91الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  52921احمد دمحم بخٌت السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 لسم -الدور االر ى محل  -ش المتمٌن من ش اللوادر خلؾ مصر للتجاره  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  52892سى ؼرٌب عٌسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مرسى عٌ -  229

 لسم-شمه شمال السلم-الدور االول علوى-شارع التجاره )المناصره(كفر عشرى 25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  52922فوزى سعد دومه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، تمسٌم البردوٌل امام مكتب التموٌن بجوار السوق  

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  52911عاطؾ ف ل محمود احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

شمه  -التاسع علوى شمال السلم  -شرق ثان  -الح ره الجدٌده  -ش عبدالعلٌم وصؾ الـتأشٌر:   ، برج الخلٌل من ش اوالد ادم من 

 لسم -

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  52927مصطفى حسٌن محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 لسم -محل  -خر الشارع ا 21خلؾ مرور  2بجوار مدخل اكتوبر  21ن 1وصؾ الـتأشٌر:   ، تمسٌم المعلمٌن رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  52891نور الدٌن دمحم نصر ابو ناعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 -12بلون  44لطعه  3الـتأشٌر:   ، برج العرب جنوب منطمه صناعٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  22222برلم     ٌاسر ابراهٌم عبد الفتاح مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  214

 ج( 13222222ملٌون جنٌه ) 13وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل راس مال الرئٌسً االخر الى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  52928عمرو عبدمج ه ابراهٌم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 لسم - 1521شمه  -الدور الخامس عشر  -ش لندٌل لوران  8:   ، وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  52912ترٌزه مالكه اسكندر عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لسم -محل  -طرٌك اسكندرٌه مطروح بجوار الدولٌه لال اءه الحدٌثه  21الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  52915فدوى مصطؾ كامل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 لسم -ش سعٌد الجندى محل  34الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  22191111وفً تارٌخ  52918زٌدان حامد عبدمج ه عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 لسم -محل  -عزبه الموظفٌن  -الـتأشٌر:   ، ش عمر بن عبدالعزٌز بجوار مخبز فرسان الصعٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  52895احمد عطا احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 لسم - 11محل رلم  الرئٌسً عزبه اسكوت من طرٌك مصطفى كامل 16ش  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191111وفً تارٌخ  52896دمحم فتحى السٌد احمد ابراهٌم المسلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 محل -الدور االر ى  -طوسون  -بجوار مسجد عمرو بن العاص اخر ش مرور  6العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً  35245ى /  احمد تركى احمد على )التركى موتورز ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تم تعدٌل االسم التجاري ال -  221

 ج ) ملٌون جنٌه (1222222تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل راس مال الرئٌسً االخر الى 22191111تارٌخ 

تم تعدٌل  22191111وفً تارٌخ  35245ٌده برلم    التركى للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك ل -احمد تركى احمد على  -  222

 ج ) ملٌون جنٌه (1222222العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل راس مال الرئٌسً االخر الى

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  29446ولٌد سعد محمود ادم عبدالصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  223

 لسم-1سٌدى بشر محل رلم -شارع جمال عبد الناصر 124، افتتاح فرع بالعنوان/خلؾ    وصؾ الـتأشٌر:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191111وفً تارٌخ  52926دمحم مرسى خمٌس عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 لسم -ل مح -الدور االر ى  -طوسون  -مزلمان البحرٌه  25من ش  6الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  22191111وفً تارٌخ  52929رامى عصام عبدالمنعم ؼنٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 لسم -(1الوحده رلم ) -فلمنج  -طرٌك الحرٌه  521وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه الدكتور / عبدالرحمن سام -عبدالرحمن سامى عبدالرحمن حسن احمد -  226

 -المندره لبلى  -ش الشٌخ دمحم عبدالحلٌم محمود  13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22191111وفً تارٌخ  52916

 لسم -( 2محل)

تم تعدٌل العنوان ,  22191112وفً تارٌخ  52951هدى فتحى فتح مج ه مرسى ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 لسم - 321شمه  -الثالث  -تنظٌم زاوٌه الملعى  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191112وفً تارٌخ  52957عمرو اشرؾ ابراهٌم ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 لسم -محل  -سموحه -ش اسماعٌل سرى  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191112وفً تارٌخ  22526مصطفى ابراهٌم مصطفى عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 وصؾ الـتأشٌر:   ، )الؽاء الفرع(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52932احمد دمحم احمد حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 لسم -28محل  -مٌدان التحرٌر المطل على ش نوبار المنشٌه  5،  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52943دمحم بهجت السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 لسم -مكتب  -حاره الشعراوى كفر عشرى  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52945،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم ابو ٌؾ على ، تاجر فرد -  232

 مكتب-برج النورس جمٌله بو حرٌد   57الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  35327دمحم ابراهٌم سعد دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -الخولى لالستٌراد والتصدٌر  -  233

 لسم-شارع زكى رجب سموحه 31وصؾ الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان , 22191112

تم تعدٌل  22191112وفً تارٌخ  52942عاصم عبد العاطى شعبان عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 لسم-اسكوت امام مدرسه جراند للؽات 12شارع  16العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً  52941للمماوالت واعمال المبانى المتكاملة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     سامر احمد على مجاهد ) مجاهد -  235

 -بحرٌه بجوار مسجد االمام  25متفرع من شارع  8شارع  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22191112تارٌخ 

 لسم  -المعمورة البلد 

تم تعدٌل  22191112وفً تارٌخ  52953فرد ،  سبك لٌده برلم     نجالء على محمود جالل)جالل للتورٌدات( ، تاجر -  236

 لسم -شمه  -الرابع  -عماره محمود جالل  -الجبل  -ش نور االسالم الدخٌله  4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191112وفً تارٌخ  52925ٌحٌى بدر على بدر ) بدر للتعبئة والتؽلٌؾ ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237

 لسم  -كرموز  -ش الزمزمى  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191112وفً تارٌخ  52933اسماء ابوالنجا دمحم دمحم ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  238

 لسم  -الوردٌان  -نجع العرب  218ش  35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52952د الحلٌم دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على عب -  239

 لسم-شمه-حاره عبد النبى كفر عشرى 7الـتأشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  22191112وفً تارٌخ  35327دمحم ابراهٌم سعد دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 لسم-شارع زكى رجب سموحه 31الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دمحم ابراهٌم سعد دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -تم تعدٌل االسم التجارى الى / الخولى لالستٌراد والتصدٌر  -  241

 لسم-شارع زكى رجب سموحه 31فرع بالعنوان/ تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح 22191112وفً تارٌخ  35327

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52928ابانوب عطامج ه انور عطامج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، ش الحاج حامد خلؾ فرن ابو  احى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52929سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم احمد را ى ، تاجر فرد ،   -  243

 لسم  -االول العلوى بعد مزانٌن  -محمود حسنى سٌدى بشر بحرى  12متفرع من ش  851ش  3الـتأشٌر:   ، 

تم  22191112وفً تارٌخ  52947هبه مهدى بٌوتى سنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -هبه جمال شهدى مهدى -  244

 لسم  -طرٌك الحرٌة  612تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52924كٌرلس عزٌز عٌد شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 لسم -محل  -ش مدحت سٌؾ الٌزل  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52934دمحم سمٌر واصؾ دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 لسم -محل  -االر ى  -ش الهالل 12الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  22191112وفً تارٌخ  52954عالء شعبان ذكى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  247

 لسم-محل-الصبحٌه-شارع المرسى من شارع العمده 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52938خالد دمحم سعٌد عبدمج ه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 لسم -شمه -كومباوند جراند فٌل الموازى بشارع النصر  DT 525الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52952دمحم فتح مج ه حسن عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 لسم-محل-عصافره-ناصٌه شارع مسجد الهدى مع شارع ملن حفنى 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112 وفً تارٌخ 44149جابر دمحم احمد عبدالعواض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

)خمسه االؾ  5222برأسمال لدره -ونشاطه/مشوٌات-شارع عبد الرازق ابو الخٌر 9الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 لسم-جنٌها(

تم تعدٌل  22191112وفً تارٌخ  52927سرٌه محمود عبدالمطلب احمد ابوسمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 لسم - 3محل  -مندره لبلى  -النبوى المهندس  -برج الجوهرة المهندس  - 1العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار 

وفً تارٌخ  52932دمحم صادق عبدالحلٌم عبدالرحمن )الصادق للمماوالت والتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 لسم -شمه  -الـتأشٌر:   ، ش العباده متفرع من ش البٌطاش الرئٌسى تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112

وفً تارٌخ  52936رومانى را ى منصور جرٌس عٌد )رومانى للبالستٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

-بجوار مصنع الحالوه تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عبد المادر طرٌك المجزر المدٌم بحرى السكه الحدٌد 22191112

 لسم-لطعه ارض

تم تعدٌل العنوان ,  22191112وفً تارٌخ  52948اسالم حسن محمود على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 لسم -شمه  -ش طاهر بن 13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191112ً تارٌخ وف 52937السٌد فرج مج ه عباس فرج مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 لسم-2محل -االر ى-الشٌخ عماره كفر عشرى 18وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52944طارق مصطفى شحاتة احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 م لس -خلؾ الفرن االلى  -الـتأشٌر:   ، الخلفاء الراشدٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  22191112وفً تارٌخ  52949جمعه موسى عكش عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 لسم - 1محل  - 3مساكن البردوٌل باب  33وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  22191112وفً تارٌخ  44149جابر دمحم احمد عبدالعواض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 لسم-شارع عبد الرازق ابو الخٌر9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  44149جابر دمحم احمد عبدالعواض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

- 3محل  -االر ى  -ل تورٌل الـتأشٌر:   ، ش عبد الرازق ابو الخٌر متفرع من ش احمد عبدالوهاب متفرع من ش روفائٌ

 لسم 2218/9/19وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ كافٌترٌا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52942جرجس فهٌم صبحى فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 لسم -شمه -االر ى  -طوسون  25متفرع من ش  8ش  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52956لد منصور حسن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خا -  261

 لسم -الـتأشٌر:   ، ش الزهور متفرع من ش التٌن المعموره البلد لبلى محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22191112وفً تارٌخ  52946دمحم رم ان السٌد رم ان الناعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 لسم -الراس السوداء محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه كازولٌنا بجوار مجمع الفرلان 

تم تعدٌل العنوان ,  22191112وفً تارٌخ  52958مرٌم اكرم عبدالداٌم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 لسم -البٌطاش  -ام ش االٌمان امام النمل الع 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52922هشام عاطؾ عبدربه صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ابراج فٌكتورٌا ش ترعة المنتزة عمارة المرجان ش احمد ابو سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52939،  سبك لٌده برلم    دمحم فرج مج ه عباس فرج مج ه ، تاجر فرد  -  265

 لسم - 1محل  -االر ى  -ش الشٌخ عماره كفر عشرى  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52955دمحم احمد ناجى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

  -رسه الخاصه برج العرب المدٌم امام عمارات الجباسات الـتأشٌر:   ، ش المد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52926حسن دمحم ٌوسؾ شتٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 لسم -محل  -العواٌد شماعه على ش السوق  -الـتأشٌر:   ، ش البكاتوشى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52935، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم السٌد دمحم عبدالرزاق -  268

 لسم -محل  -خلؾ المروش االمٌن   21الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191112وفً تارٌخ  52959هانى خٌر المس انٌس بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 لسم -ش عمر بن الخطاب ش الصفا والمروه عصافره لبلى محل  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191112وفً تارٌخ  22526مصطفى ابراهٌم مصطفى عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 لسم-صافره بحرىشارع جمال عبد الناصر ناصٌه شارع ادرٌس الع 382وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى/

تم تعدٌل العنوان ,  22191112وفً تارٌخ  22526مصطفى ابراهٌم مصطفى عمٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 وصؾ الـتأشٌر:   ، )الؽاء الفرع(

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 22191113وفً تارٌخ  52962عصام احمد السٌد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 لسم-شمه -السٌوؾ شماعه -الـتأشٌر:   ، ش عبدالحمٌد السنوسى متفرع من امٌن حسونه 

تم تعدٌل العنوان ,  22191113وفً تارٌخ  52966كٌرلس عادل الدٌب ارمانٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 محل - فرعون متفرع من ش البحرٌه بجوار ممهى العمده 21وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  22191113وفً تارٌخ  52986احمد دمحم السٌد ابو زٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 لسم -بحرى الطرٌك الصحراوى مدخل ش مشمش خلؾ شركه اركاس لتداول الحاوٌات  26.5وصؾ الـتأشٌر:   ، ن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  52992دعبس لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ٌوسؾ محمود انور احمد دعبس -  275

 لسم-مكتب-سٌدى بشر-شارع الطفوله السعٌده 6تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22191113

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52972سعد مجدى سعد دمحم عبدمج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  276

 لسم - 6محل  -الوردٌان  - 8الـتأشٌر:   ، مساكن الدهاوى بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  22191113وفً تارٌخ  52985رشا ابوزٌد ابراهٌم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 لسم  -لمحل الثانى ٌمٌن مدخل العمار ا -ش مسجد العطارٌن  36وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52961فاطمة شعبان حامد عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 لسم  -السٌوؾ شماعة  -امام سباهى الحدٌثة  9ش  53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191113وفً تارٌخ  52976ك لٌده برلم    مصطفى دمحم محمود دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سب -  279

 لسم -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه الموظفٌن ش دمحم متولى الشعراوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52965خالد عبداللطٌؾ دمحم النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  282

 لسم -محل  -منتزه ثان -ش السٌد حسٌن المندره  9الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52979محمود سٌد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش الصعٌدى الرئٌسى  امام مدرسة النورس 

 52967وبٌع السٌارات لحساب الؽٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     هاشم اسماعٌل هاشم احمد نصار ) هاشم لتجارة -  282

 لسم  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ترعة المنتزة بجوار لهوة عثمان  22191113وفً تارٌخ 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 22191113وفً تارٌخ  52975دمحم جابر عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 لسم -محل  -ش كنٌسه الدبانه  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52981دمحم حسن دسولى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 لسم -طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوى خلؾ راشد للرخام 26الـتأشٌر:   ، ن 

 22191113وفً تارٌخ  52983تؽٌان )هاللى لتعبئه المواد الؽذائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ؼرٌب هاللى  -  285

 لسم -محل  -الهانوفٌل بحرى  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش على حماد متفرع من ش السالم 

تم  22191113وفً تارٌخ  49528،  سبك لٌده برلم    ٌاسر دمحم ابراهٌم دمحم )مؤسسه/ٌاسر لعموم التصدٌر( ، تاجر فرد  -  286

( شارع 4(محل رلم )1عمار رلم )-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/لرٌه فاروق صادق

 لسم-)عشره االؾ جنٌها( 12222برأسمال-ونشاطه/سوبر ماركت-الهانوفٌل-الجمعٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  47374تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     النصر حسن السٌد حسن ، -  287

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع لصر الموٌرى متفرع من شارع الهانوفٌل الرئٌسى امام سوبر ماركت شلش

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 22191113وفً تارٌخ  47374النصر حسن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  288

 لسم-2219/1/27وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ صالون حالله -الهانوفٌل-شارع دمحم الفردى 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52962شعبان عبده دمحم الوزان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 لسم -شمه -الدور الثالث -مٌامى  -م ش اسكندر ابراهٌ 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52974دمحم محمود عبدمج ه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 لسم  -( خلؾ لسم المنتزه ثالث ارض سباهى 6الـتأشٌر:   ، ش رلم )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  49528لٌده برلم    ٌاسر دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  291

 لسم-الهانوفٌل-( شارع الجمعٌه4(محل رلم )1عمار رلم )-الـتأشٌر:   ، لرٌه فاروق صادق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  49528ٌاسر دمحم ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 لسم-2219/4/28وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ عموم التصدٌر-شارع تمسٌم الشرطه لرٌه فاروق صادق 1228شٌر:   ، الـتأ

شٌماء شكرى دمحم حسن موسى)شكرى للتورٌدات العمومٌه للمواد الؽذائٌه والمنظفات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 -محل  -الوردٌان  -ش ام السلطان برج االسراء  81عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل ال 22191113وفً تارٌخ  52987

 لسم

تم  22191113وفً تارٌخ  47374النصر حسن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -النصر الدوات التجمٌل -  294

الموٌرى متفرع من شارع الهانوفٌل الرئٌسى امام  تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/شارع لصر

 لسم-)خمسون االؾ جنٌها( 52222برأسمال لدره -ونشاطه/معرض موبٌلٌات وتنجٌد-سوبر ماركت شلش

تم  22191113وفً تارٌخ  47374تعدٌل االسم التجارى الى/النصر حسن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/شارع لصر الموٌرى متفرع من شارع الهانوفٌل الرئٌسى امام  تعدٌل العنوان ,

 لسم-)خمسون االؾ جنٌها( 52222برأسمال لدره -ونشاطه/معرض موبٌلٌات وتنجٌد-سوبر ماركت شلش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52968اٌمان فاروق عبده الحناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 لسم -سموحه  -االدٌب دمحم زٌتون  - 329ش  6 - 5الـتأشٌر:   ، شمه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52964عادل عبدالرحمن محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 لسم  -الهانوفٌل  -ش المستشار دمحم لاسم من ش االصدلاء الـتأشٌر:   ، ش الموٌرى متفرع من 

تم تعدٌل العنوان ,  22191113وفً تارٌخ  52988عبد العزٌز محمود حامد الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  298

 لسم-محل-ارض فرحات 2وصؾ الـتأشٌر:   ، محسن الكبرى نمره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  32292جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدمج ه سلٌمان احمد ، تا -  299

 لسم-سبورتنج-شارع الدلتا 33الـتأشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52973حسن السٌد على عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 لسم -محل  -البٌطاش  -ش حسٌن لب اٌا خلؾ صٌدلٌه صابرٌن امام برج رائعه صابرٌن  8 الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52993جابر دمحم جابر السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 لسم-محل-تنظٌم شارع نصر الدٌن 17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52992على امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    على ابراهٌم  -  322

 لسم-28شمه -الرابع عشر-الملن الفلكى 16متفرع من شارع  28الـتأشٌر:   ، شارع 

تعدٌل العنوان ,  تم 22191113وفً تارٌخ  52291دمحم سمٌر عبدالحمٌد عطٌه بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش لنال المحمودٌه خورشٌد محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22191113وفً تارٌخ  52969محمود سعٌد شحاته عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 لسم -ش المستشارٌن 23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52984انور اسعد على سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 لسم -محل  -عماره الزهور  -لوران  -ش االلبال  32الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  52971ه برلم    سعٌد صالح فهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد-مؤسسه سعٌد الداره الكافٌترٌات والمطاعم -  326

 لسم-تنظٌم سٌؾ-تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع افرٌمٌا سٌدى بشر 22191113

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52977امٌره على جبر العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 لسم -سابا باشا  -أ تنظٌم بزلاق المهندس 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191113وفً تارٌخ  52978سمٌر فوزى سٌد احمد على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 لسم - S 99محل رلم  -( البٌطاش 8وصؾ الـتأشٌر:   ، مول العجمى ستار بوابه )



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22191113وفً تارٌخ  52989ٌده برلم    دمحم عبد العزٌز سالم على سالم ، تاجر فرد ،  سبك ل -  329

 لسم-شمه-ابراج سٌتى الٌت-متفرع من شارع مصطفى كامل السٌوؾ 8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191113وفً تارٌخ  52963اسالم حماد هالل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 لسم - 3شمه  - 1مدخل  21مساكن طلعت مصطفى الهانوفٌل ب الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191114وفً تارٌخ  53222امجد جمال فهمى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم -ش مصطفى فهمى جلٌم  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191114وفً تارٌخ  53224،  سبك لٌده برلم     احمد ماهر مهنى فرؼل احمد )ماهر للزجاج( ، تاجر فرد -  312

 لسم-2محل -االر ى-العواٌد-متفرع من شارع جمٌله بو حرٌد 12العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191114وفً تارٌخ  53225صبحى دمحم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 لسم  -أشٌر:   ، ش الجمعٌة الخٌرٌة متفرع من شارع مسجد محسن المبارى الـت

وفً  53226اسالم محمود دمحم ابوركبه ) ابوركبه لتورٌدات االسمنت ومواد البناء ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 لسم  -م ش ارض الخواجة ابراهٌ 5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22191114تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  22191114وفً تارٌخ  52996سعٌد عبدالحمٌد سعد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 لسم  - 46شمة  -العاشر علوى  -ثان المنتزة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، اول شارع الرحاب ممتد مع ش سكة حدٌد رشٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191114وفً تارٌخ  13445اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبد الؽنى حسن احمد ، ت -  316

 لسم  -شمة الدور االر ى  -نادى الصٌد  -ش بطل السالم  9الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان  22191114وفً تارٌخ  52997دمحم رزق حسن ؼنٌم ) جزارة رزق ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 (2البٌطاش محل ) -عمار لؤلؤه البشوات بٌانكى  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش البشوات امام كوافٌر دالٌدا 

تم تعدٌل العنوان ,  22191114وفً تارٌخ  52998اٌمن رمزى توفٌك جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 لسم-محل-االر ى-االصالح 16المنعم واصل ٌمٌن من شارع  وصؾ الـتأشٌر:   ، ناصٌه شارع عبد

تم تعدٌل العنوان ,  22191114وفً تارٌخ  52994ابانوب فوزى ناشد عبدالنور موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

 لسم  -شارع دمحم نصحى  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191114وفً تارٌخ  436ٌده برلم    شرٌؾ صموئٌل شحاته صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك ل -  322

 الـتأشٌر:   ، )محو المحل الرئٌسى االخر(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191114وفً تارٌخ  53222دمحم عبدالرحمن عزوز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 لسم -محل  -االر ى  -ٌروسٌز ابراج ك -ش الشهٌد مصطفى شعبان  36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191114وفً تارٌخ  52999احمد عٌد عبد الحمٌد ابراهٌم لوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  322

 لسم-الحادى عشر شمه ٌمٌن السلم-الهانوفٌل-شارع جابر حافظ ناصٌه مٌنا مرلص 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191114وفً تارٌخ  53227نى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سعٌد عبدالؽ -  323

 لسم  -المبارى  218ش  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191114وفً تارٌخ  35385احمد فاروق لرنى احمد راؼب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 لسم  -شارع الهالل  11,9، تعدٌل العنوان الى / وصؾ الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان ,  22191114وفً تارٌخ  53221احمد حاتم محمود بهنسى الكومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 لسم  -الهانوفٌل لبلى الطرٌك امام الصفتى  8وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌة مطروح بوابة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191114وفً تارٌخ  52995اصؾ عٌسى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نصر ن -  326

 لسم  -طرٌك مطروح ابو صٌر لبلى مسجد لرٌة االطباء  42الـتأشٌر:   ، ن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 22191117وفً تارٌخ  53219خالد احمد فؤاد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 لسم  -محل ٌمٌن المدخل  -نادى الصٌد  -ش ابوبكر الصدٌك  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191117وفً تارٌخ  53231عبدالرحمن دمحم خ ر طه )مزرعه خ ر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 لسم -ارض  -فى اسماعٌل شمال ترعه ناصر ( ولرٌه مصط4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه عبدالؽنى عطا بٌن محطه )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  53216شٌماء فرج على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 لسم  -الـتأشٌر:   ، المكس امام المطافى بجوار كافٌترٌا الحلوانى 

تم تعدٌل  22191117وفً تارٌخ  53233رد ،  سبك لٌده برلم    محمود جمال عبدالناصر دمحم حسٌن سعد ، تاجر ف -  332

 لسم -شمه  -محطه مصر  -ش البسطامى  14العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  46152دمحم عبدالمعطى السعٌد دمحم النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 )الؽاء الفرع(وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  46152دمحم عبدالمعطى السعٌد دمحم النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 لسم-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الرئٌسى الى/فى العمار نجوى فارس شارع الهانوفٌل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  16323امل سعٌد على ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 لسم  -لوران  -شارع سرهنن  23الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

وفً تارٌخ  32281لٌده برلم    دمحم عطٌه عبدالرحٌم رم ان )مؤسسه العطٌه لالستٌراد و التصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك  -  334

شنره البحرٌه بملن بهاء الدٌن طلعت -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/مركز السنطه 22191117

 -المتولى مصطفى ابو السعد

عدٌل العنوان , تم ت 22191117وفً تارٌخ  53225احمد سرحان محمود سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 لسم  -شمه  -االر ى  -السٌوؾ  -ارض المفتى  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  53226سماح زكرٌا عبد الرازق ربعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 لسم-ىدور ار -وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس الرابعه االلمانى امام مسجد الشٌخه نادٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  53241محمود جابر ابراهٌم دوٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  337

 لسم -شمه  -عزبه البكاتوش  -شارع ابن المٌم  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191117ٌخ وفً تار 53222انجى جابر دمحم دمحم عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

 شمه -االر ى  -عماره الرحمه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الهانوفٌل ش ابوبكر الصدٌك امام مدرسه النخبه 

تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  53232راوٌة جمعة ابراهٌم السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 لسم  -محل ٌمٌن مدخل العمار  -السٌوؾ بحرى برج جوهرة ترام فٌكتورٌا  -ش عبدالسالم عارؾ  338وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  52572رشا احمد حسٌن عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 لسم  - ش مٌدان التحرٌر 17الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان النشاط الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  53217عبداللطٌؾ دمحم عبداللطٌؾ رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 لسم  -مخبز  -ش عادل خٌرى  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 22191117وفً تارٌخ  53235اٌناس عواض حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 لسم  -االر ى  -ش االمام رجب والمرسى  2الـتأشٌر:   ، امام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  48897ؼازى دمحم ؼازى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 لسم  -ؼرفة بالدور االول علوى  -سلٌمان  ابو -ش ابو سلٌمان ارض الرز  61الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط الى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  53215احمد خمٌس السٌد متولى الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 لسم -مكتب -االول علوى  -ش البملى عزبه سعد  24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  53238ر فرد ،  سبك لٌده برلم    انتصار محفوظ معروؾ عبدالرحمن ، تاج -  345

 لسم -محل  -ش الربٌع من ش دمحم كرٌم العصافره لبلى  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , 22191117وفً تارٌخ  46152دمحم عبدالمعطى السعٌد دمحم النادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 وصؾ الـتأشٌر:   ، )الؽاء الفرع(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  53228سامح لطب عبدالبدٌع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 لسم  -تماطع مع نهاٌة امتداد المرور طوسون  12الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  53212برلم     دمحم السٌد على عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  348

 لسم  -محل  -االر ى  -بجوار كافٌترٌا الباشا  -الـتأشٌر:   ، البٌطاش الرئٌسى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  53224نورهان عبدالناصر ابراهٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 لسم -الح ره الجدٌده -:   ، ناصٌه ش ترعه المحمودٌه مع ش االزاله وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  42288دمحم شعبان محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 لسم-5شمه -المدٌنه الفرنسٌه شارع مصطفى كامل بجوار كارفور سٌتى الٌت2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  42288دمحم شعبان محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

من  36والفمره  19السٌوؾ ونشاطه/عموم االستٌراد والتصدٌر)ماعدا المجموعه  -ش عبدالرازق السنهورى  31الـتأشٌر:   ، 

 وتارٌخ افتتاح المحل فى -(6المجموعه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  53236السٌد احمد احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 لسم -الـتأشٌر:   ، شارع عبدالفتاح الطلخاوى 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  53218لمٌاء جمال على عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 لسم -محل  -باكوس  -ش محطه السوق  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  53234سالمه سلٌمان سالمه عٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 لسم  -محل  - 8/3وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  53223ه برلم    عادل موسى عبدالرحمن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  355

 لسم  - 826/3وحده رلم  -الثامن  -سٌدى بشر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تماطع ش مصطفى كامل و امٌن حسونه 

لعنوان تم تعدٌل ا 22191117وفً تارٌخ  53214احمد محمود سالمه عبدالمادر الحمالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 لسم  -مخزن  -ش الدلتا  31, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  53239محمود الدسولى جابر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 لسم  -محل  -ش راس التٌن  161الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  53229برلم     طلعت عدلى بختان عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  358

 لسم - 3الوحده  -االول علوى  -اتحاد مالن برج تشاكوس  -اللبان  -ش ابى الدرداء  21الـتأشٌر:   ، خلؾ 

العنوان ,  تم تعدٌل 22191117وفً تارٌخ  53211عالءالدٌن عادل عباس عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 لسم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش البنن امام مدرسة العامرٌة االبتدائٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  53213عبدالعال السٌد عبدالرحٌم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 لسم -محل  -باكوس  -ش االخطل متفرع من ش المومٌه العربٌه  42وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  52223دمحم عطٌه عبدالعزٌز عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 لسم  -عصافرة لبلى  -عرامة  32ش المهاجرٌن من ش  9وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  53222اشرؾ خلؾ انور عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 لسم -البٌطاش محل  -الـتأشٌر:   ، ش السالم متفرع من شهر العسل 

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    تم 22191117وفً تارٌخ  53232جهاد دمحم حسان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 لسم  -شمه  -الرابع علوى  -ش عارؾ بن تماطع ام السلطان  62، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  53227احمد فوزى عدلى جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 لسم-حهسمو-عماره الم اه شارع فٌكتورعمانوٌل 19وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  53212نصر نصر محمود دبور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 شمه  -بهٌج بجوار مسجد السٌده زٌنب  -الـتأشٌر:   ، ش المحطه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  53228دمحم ابراهٌم عباس دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 لسم -جناكلٌس  -ش صالح على  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117وفً تارٌخ  53229اسالم على احمد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

 لسم  -شمه  -الخامس عشر  -عصافره لبلى  45من ش  6شارع  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191117وفً تارٌخ  53242حسنه الحمامجى عبدالعزٌز خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 لسم -شمه  -الخامس  - 19وصؾ الـتأشٌر:   ، ش محمود ؼنٌم ابوٌوسؾ لبلى الطرٌك ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191117خ وفً تارٌ 42288دمحم شعبان محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

-5شمه -المدٌنه الفرنسٌه شارع مصطفى كامل بجوار كارفور سٌتى الٌت 2الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 لسم-)مائه الؾ جنٌها( 122222برأسمال -ونشاطه/مماوالت عمومٌه ومتكامله

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53271بك لٌده برلم    امٌر احمد فؤاد دمحم عمار ، تاجر فرد ،  س -  372

 لسم  -ز( -محلٌن )ج -مساكن  باط االنفوشى  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  53217عبداللطٌؾ دمحم عبداللطٌؾ رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 لسم-الباب االخ ر شارع22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  53217عبداللطٌؾ دمحم عبداللطٌؾ رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

 لسم - 2219/11/17وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ مخبز شامى-مخبز -ش عادل خٌرى  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  53258د الطهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مرزوله جمعه السٌد السٌ -  373

 لسم -محل  - 2فنجرى  -بجوار منزل الحاج مبرون  -المهندسٌن على الطرٌك الرئٌسى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، المرٌه البٌ اء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53262محمود السٌد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

 لسم -محل  -عزبه سالم  286الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53249وفاء ابوؼنٌمه فهمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

 لسم  -االر ى  -ماوى المبارى  -الـتأشٌر:   ، ش مسجد المبارى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  53266صالح جمعه دمحم رم ان خٌرمج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

 لسم  -محل  -ش المصرؾ  -عزبه العراوه  -ش الزعٌم دمحم حسنى مبارن  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53245جٌهان سعد دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  377

 لسم  -شمه  -االر ى  -امبروزو  -ش عٌسى باشا حمدى  7الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53267شكرى السٌد احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  378

 لسم -ب متفرع من فكرى ابو طالب برج العرب المدٌم الـتأشٌر:   ، ش عمر بن العاص برج العر

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  53242فؤاد عزت فؤاد السٌد الزؼبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  379

 -البحرٌه الطرٌك الدولى المنشٌه  - 45متفرع من شارع  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الشروق خلؾ مسجد الخلفاء الراشدٌن 

 لسم  -شمه  -ار ى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53255احمد دمحم بسٌونى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

 لسم -محل  -ش النبوى المهندس مندره لبلى  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53247وائل عبد ربه احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 لسم-محل-الـتأشٌر:   ، شارع سكه حدٌد رشٌد المعموره البلد

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53247وائل عبد ربه احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  382

وتارٌخ افتتاح المحل فى -اس عبدمج ه دمحم احمد ونشاطه/تجارة وبٌع المشه وستائرش دمحم زٌدان مكرم بملن / عب 12الـتأشٌر:   ،  

2214/8/18 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53247وائل عبد ربه احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

 لسم-ونشاطه/مواد ؼذائٌه -محل-ىار -طوسون 25بجوار مسجد التوحٌد من شارع  12الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53247وائل عبد ربه احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  384

 لسم-ونشاطه/بٌع سجائر-محل-ار ى-شارع سكه حدٌد رشٌد مع تماطع شارع الرحاب المعموره البلد 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53257ارن اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عادل مب -  385

 لسم  -محل  -االر ى  -الح ره الجدٌده  -ش االمل من الزهور  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191118خ وفً تارٌ 35699عبد الحمٌد جمال عبد الحمٌد دوٌدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

 لسم  -بجوار صٌدلٌة حنان حاتم  49عمار رلم -بنجر السكر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / لرٌة مصطفى اسماعٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  26454احمد احمد فرؼلى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  387

 لسم  -بالدور الثانى  12شمة رلم  -طرٌك الجٌش سٌدى جابر  177ٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / الـتأش

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  27999فاطمه محروس السٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  388

-ملن)عبدالعزٌز عبداللطٌؾ عمر(-لاوى الح ره الجدٌده شارع السالم من الشر 12وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى / 

 لسم -شمه 

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  53259مصطفى على دمحم على ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 لسم -البٌطاش خلؾ التجاره الخارجٌه  8ش الطوب الرملى بوابه  27وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53247ل عبد ربه احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائ -  392

 -محل-ار ى-شارع سكه حدٌد رشٌد مع تماطع شارع الرحاب المعموره البلد 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53247وائل عبد ربه احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ش دمحم زٌدان مكرم بملن / عباس عبدمج ه دمحم احمد ونشاطه/تجارة وبٌع المشه وستائر 12الـتأشٌر:   ، 

2214/8/18 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53247به احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل عبد ر -  392

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/بٌع جمٌع مستلزمات التدخٌن-محل-الـتأشٌر:   ، شارع سكه حدٌد رشٌد المعموره البلد

 لسم2219/11/18



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53247،  سبك لٌده برلم     وائل عبد ربه احمد علوان ، تاجر فرد -  393

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/مواد ؼذائٌه-محل-ار ى-طوسون 25بجوار مسجد التوحٌد من شارع  12الـتأشٌر:   ، شارع 

 لسم2219/11/18

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  13538مرفت هرٌدى بسطاوى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  394

 لسم  - 2وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / العامرٌة الناصرٌة المدٌمة ش البحوث بجوار صالون حاللة ستار 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 22191118وفً تارٌخ  36759صبحٌه دمحم سٌد احمد الجدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 -حسن دمحم حسن-الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/رشٌد/عزبه شعٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  11745اٌمن خٌري عبد المجٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 لسم  -الجدٌده  ش بن ناصر من السادات الح ره 28وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  53253اسالم عبدالفتاح عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  397

 لسم  -خلؾ شركة اسو الوردٌان  -نجع العرب الؽربى  83وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53263  سوزان احمد دمحم عمٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  398

 لسم  -بجانب صٌدلٌه نور  -شارع نبوى المهندس  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53252شكوكو رجب احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

 لسم  -محل  -المبارى  -شركه مصر للتجاره الخارجٌه  الـتأشٌر:   ، امتداد مسجد المبارى امام

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  53272امانى عبدالرازق دمحم على صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 لسم -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ناصٌه ش الصفا والمروه خلؾ مخزن االزاله الح ره الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  53243اهٌم حسن جمعه محمود البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابر -  421

 لسم -محل  -الدور االر ى  -امام مسجد االلصى ارض دوٌدار  8وصؾ الـتأشٌر:   ، الزواٌده ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118ً تارٌخ وف 53256دمحم فراج دمحم ابورحاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 لسم -شمه  -االر ى  -الشاطبى  -طرٌك الجٌش  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  53244على حسٌن على سلٌمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 لسم -حل م -مٌامى  -ش اسكندر ابراهٌم  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53268دمحم ٌاسٌن دمحم السٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 لسم  -محل  -عماره بانوراما الهانوفٌل  -الـتأشٌر:   ، اول ش الهانوفٌل الرئٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  42638برلم     امجد عبد الرحٌم على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  425

 لسم  -المنتزه ثان  -المندره لبلى  -امام لصر المنتزه  -شمه الدور الثانى  -شارع الملن حفنى  1الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  53251فادى فؤاد سعد ممار عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 لسم  -محل  -ش االشجار ؼٌط العنب راؼب  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  53262احمد حسٌن ابراهٌم احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

 لسم -شمه -االول  -ٌس اعلى ماركت رٌشو وصؾ الـتأشٌر:   ، ش لسم العامرٌه عماره محمود خم

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  53217عبداللطٌؾ دمحم عبداللطٌؾ رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

-جٌنونشاطه/مخبز وحلوانى وكافه ما ٌصنع من ع-شارع الباب االخ ر 22وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 )الؾ جنٌها( 1222برأسمال لدره 

تم تعدٌل العنوان ,  22191118وفً تارٌخ  53246عالء عبدالحمٌد محمود حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  429

 - 8شمه رلم  -الدور الثامن علوى  -السٌوؾ  -ش جمٌله بو حرٌد  -امام بنزٌنه صبرى  -وصؾ الـتأشٌر:   ، برج سان جٌوفانى 

 لسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53269رم ان حسٌن عمر حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 لسم -محل  -الدور االر ى  -الفلكى  -( االصالح 16الـتأشٌر:   ، ش )

تم تعدٌل العنوان ,  22191118رٌخ وفً تا 53272دمحم حسن زكى عبدالؽنى امبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 لسم - 2محل رلم  -سلٌمان ٌسرى)عمارات  باط الشرطه(  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53248كٌرلس مجدى وانس دمٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 لسم -شمه  -لحادى عشر ا -ش السد العالى عصافره لبلى  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53264عادل دمحم احمد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 لسم  -عمار ملن محمود حماد  -ش المٌنا  -الدخٌله البحرٌه  -الـتأشٌر:   ، ارض دروٌش بجوار برج الحدٌدى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53254عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبدالحمٌد دمحم -  414

 لسم -شمه -ش بالى مكرر شدس  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53247وائل عبد ربه احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ش دمحم زٌدان مكرم بملن / عباس عبدمج ه دمحم احمد ونشاطه/تجارة وبٌع المشه وستائر 12، الـتأشٌر:   

2214/8/18 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53247وائل عبد ربه احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 لسم-محل-ار ى-طوسون 25سجد التوحٌد من شارع بجوار م 12الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191118وفً تارٌخ  53247وائل عبد ربه احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

فى  وتارٌخ افتتاح المحل-ونشاطه/بٌع جمٌع مستلزمات التدخٌن-محل-الـتأشٌر:   ، شارع سكه حدٌد رشٌد المعموره البلد

 لسم2219/11/18

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  53284مٌنا فوزى لمعى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 لسم  -البٌطاش  -( 1ش السملٌهى ) 114الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  53293اٌمان سعد عبدالحلٌم لطاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 لسم  -سان ستٌفانو  -الـتأشٌر:   ، شارع طلعت باشا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  53282احمد احمد دمحم احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، البٌطاش اخر شارع الحى بعماره الشروق بجوار موبٌلٌات االسٌوطى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191119وفً تارٌخ  53298رلم    فاطمه احمد موسى دمحم جوٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  421

 مكتب  -ج برج العرب الجدٌد  12ع  3مج  4ش المنخفض ش  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  53287دمحم فاروق على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 لسم -شمه  -الدور االر ى  -ن محرم ش دمحم عثما 27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  22191119وفً تارٌخ  53289سلوى ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم السوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

 لسم  - 3شمه رلم  -ش ابن عتٌك  4, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  52314ٌده برلم    دمحم عبدالمنعم عبدالحكٌم حمد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  424

 لسم-ابو ٌوسؾ امام بنزٌنه اولٌبٌا 17.5الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  53285حسام شكرى السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 لسم -رٌك البتروكٌماوٌات اول مدخل مساكن عبدالمادر خلؾ سنترال االبد الـتأشٌر:   ، زواٌه عبدالمادر ط

تم تعدٌل العنوان ,  22191119وفً تارٌخ  53292عماد عبدالمعتمد كامل عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 لسم -شمه  -دور التاسع علوى ال -سٌدى بشر بحرى  -خلؾ كبائن البنا  181تنظٌم ش رلم  6وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  52314دمحم عبدالمنعم عبدالحكٌم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

 لسم-ابو ٌوسؾ امام بنزٌنه اولٌبٌا 17.5الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ن 

تم تعدٌل العنوان ,  22191119وفً تارٌخ  53297اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ندا صالح الدٌن عبدالموى دمحم ، ت -  428

 لسم -شمه  -االول  -وصؾ الـتأشٌر:   ، امام مسجد سعد الجندى ابوٌوسؾ لبلى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  53299احمد عبدالجابر دمحم لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  429

 - 6وحده رلم  -الدور الثانى علوى نموذج ج  -البٌطاش  -ش مسجد الصالحٌن بعد تماطع المسجد شمال شهر العسل  2لـتأشٌر:   ، ا

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  22191119وفً تارٌخ  53275مؤمن دمحم طلعت عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

 لسم  -شمه  -المٌزان  -المندره بحرى  -البستان  شارع 7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191119وفً تارٌخ  53277نجوى رزق سالمه نصٌر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 لسم  -الدور االر ى  -المندرة لبلى  -ش مسجد التعاون  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  53292تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     بٌتر ودٌد لوندى جورجى ، -  432

 لسم -محل  -ش عثمان بن عفان السٌوؾ شماعه  39الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  53123هانى احمد دمحم منصور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 لسم  -شمه  -الهانوفٌل  -ش التموى متفرع من ش الجمعٌه العجمى  3:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  53124اٌمان حافظ دمحم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 لسم -الـتأشٌر:   ، مشروع ناصر ابٌس المرٌه الثانٌه 

تم تعدٌل  22191119وفً تارٌخ  29725دالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد صادق عبدالحلٌم عب -  435

-بابور المٌاه-شارع جالل الدسولى لصر االمراء 122العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 لسم-خمسه االؾ جنٌها() 5222برأسمال -والسمه التجارٌه/الرٌم للتخلٌص الجمركى-ونشاطه/تخلٌص جمركى

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  53276دمحم فرحات عبدالعزٌز سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 لسم -لرٌه المسٌرى بجوار مدرسه المسٌرى الثانوٌه الصناعٌه -الـتأشٌر:   ، النه ه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191119وفً تارٌخ  53283ٌده برلم    دمحم على حمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك ل -  437

 مكتب  -مطروح  A، ابوٌوسؾ امام صٌدلٌه المعراج لبلى طرٌك 

تم تعدٌل العنوان ,  22191119وفً تارٌخ  53282عمر احمد فؤاد جابر الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  438

 لسم  - 3محل  -سٌدى بشر لبلى  -متفرع من ش الماهره  622 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  22191119وفً تارٌخ  53295عبدالرحمن جابر دمحم محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  439

 لسم -شمه  -المنتزه العصافره  45ش الفاروق متفرع من ش  27وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191119وفً تارٌخ  53286عبدالمعطى عبدمج ه عطٌه مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود  -  442

 لسم - 2شمه  -الدور الرابع  -ش مسجد الرحمه موازى لشارع الملن حفنى  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  53291طبٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رجب تاج الدٌن حسن احمد )تاج الدٌن للمعادن و االثاثات ال -  441

 لسم  - 6محل  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ارض دوٌدار الزواٌده خورشٌد  22191119

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  15999ابتسام انور احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 لسم  -ش البشوات بٌانكى البٌطاش شمة بالدور الثالث  6:   ، تعدٌل عنوان النشاط الى / الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  22191119وفً تارٌخ  53274فاٌزه احمد ابو المعاطى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 لسم -محل  -تب البرٌد وصؾ الـتأشٌر:   ، كٌنج مرٌوط الشارع الجدٌد بعد البنزٌنه بجوار مك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22191119وفً تارٌخ  53278عمرو عبدالكرٌم ابراهٌم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 لسم  - 628شمه  -ش النبى دانٌال  29وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119فً تارٌخ و 53296هبه مج ه رمزى زكرٌا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 مكتب  -االر ى  -رمل ثان  -زٌزٌنٌا  -ش امٌن ٌحٌى  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191119وفً تارٌخ  3837جاسر السٌد دمحم على دمحم ) السٌد للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 لسم-الفلكى-االصالح 16ن شارع م 7العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  28233ابرهٌم لمٌع خله رستم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  447

 )خمسون الؾ جنٌها( 52222الـتأشٌر:   ، زٌاده رأس مال المحل الرئٌسى االخر الى/

تم تعدٌل  22191119وفً تارٌخ  3837الت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جاسر السٌد دمحم على دمحم ) السٌد للرح -  448

 لسم-الفلكى-االصالح 16من شارع  7العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  22191119وفً تارٌخ  53125مدحت داود عبدالمسٌح سٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  449

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبدالمادر لبلى بٌن المعدٌه الثانٌه والثالثه ش مصنع اكرم للبالستٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  22191119وفً تارٌخ  53122بك لٌده برلم    عبدالرحٌم عثمان احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  س -  452

 لسم -شمه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الدراٌسه لبلى خلؾ شركه االهرام الهانوفٌل بجوار مسجد الصالحٌن 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 22191119وفً تارٌخ  53122دمحم شعبان خمٌس ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 لسم -محل  -الدور االر ى  -الـتأشٌر:   ، ش مؤسسه الكهرباء المدٌمه بجوار مطعم زٌاد للمشوٌات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  53126دمحم جمعه السٌد على حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 لسم-محل-عد مدخل ابٌس الثانٌهالـتأشٌر:   ، الطرٌك الدائرى امام مدرسه اللؽات ب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  53279كمٌل عٌد سالمه خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 لسم -شمه -ش ابو شعٌر ؼبلاير  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  53281هانى سامى حنا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 لسم -محل  -الزواٌده خورشٌد  3من ش  2الـتأشٌر:   ، ش نمره 

تم تعدٌل العنوان ,  22191119وفً تارٌخ  53294احمد دمحم ابراهٌم دمحم احمد البدرمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 لسم -شمه  -الهانوفٌل  -لمروه وصؾ الـتأشٌر:   ، ش م من ش حسنى مبارن ش الصفا و ا

تم تعدٌل العنوان ,  22191119وفً تارٌخ  53121سمٌه عبدالعاطى دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 لسم -محل  -ش ابن سالم الوردٌان  39وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191119وفً تارٌخ  29725برلم     احمد صادق عبدالحلٌم عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  457

 لسم-بابور المٌاه-شارع جالل الدسولى لصر االمراء 122العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191119وفً تارٌخ  29725احمد صادق عبدالحلٌم عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  458

ونشاطه/ النمل و االستٌراد -محل -الهانوفٌل مدرسه العجمى النموذجٌه  -الزبٌر ابن العوام الدراٌسه  العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 2216/11/32وتارٌخ افتتاح المحل فى -والتخلٌص الجمركى 6من المجموعه  36و الفمره  19و التصدٌر ماعدا المجموعه 

تم تعدٌل  22191119وفً تارٌخ  29725بك لٌده برلم    احمد صادق عبدالحلٌم عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  س -  459

بنشاط/ بٌع كبده  -محل-العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الزبٌر ابن العوام امام الممر الرئٌسى خلؾ مدرسه العجمى النموذجٌه

 لسم- 2218/2/13وتارٌخ افتتاح المحل فى -وسندوتشات ومكرونه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191119وفً تارٌخ  53273تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     تامر احمد السٌد دمحم سالم ، -  462

 لسم -محل  -الدور االر ى  -الخمسمائه العواٌد  -الـتأشٌر:   ، ش االنصارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌل تم تعد 22191119وفً تارٌخ  53288ٌوسؾ مجدى ٌوسؾ سدره )سدره للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 لسم  -شمه  -الدور االول علوى  -( 14امام باب المٌناء رلم ) -ش البحرٌه  4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191122وفً تارٌخ  53117دعاء مصطفى حفنى عبدالرحمن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 لسم -محل  -الدور االر ى -عواٌد ال -عزبه الموظفٌن  15العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53119عادل نظٌر نخله ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  463

محل ٌمٌن الصاعد  -االر ى  -برج الر وى  -ش عبد الفتاح الصعٌدى مع ش الكمشوش بجوار مسجد البخارى  16الـتأشٌر:   ، 

  لسم -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53131صابرٌن السٌد حسٌن عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 (6محل ) -زاوٌه عبدالمادر طرٌك البتروكٌماوٌات اول مساكن مبارن ) أ (  323الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53112    عاطؾ سعٌد عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  465

الدور االر ى  -خلؾ مستشفى ابٌس الثانٌه  -امام خلٌؾ المٌكانٌكى  -ش مسجد خالد بن الولٌد  -المرٌه الثانٌه  -الـتأشٌر:   ، ابٌس 

 لسم -محل  -

تم تعدٌل العنوان ,  22191122وفً تارٌخ  53125 دمحم عبدالرازق رم ان احمد بعٌص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 لسم  -شمه  -السٌوؾ بحرى  -ش السٌد عبدالجلٌل  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  12952علً احمد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  467

)الؾ  1222برأسمال -ونشاطه/مطعم-نوان/داخل نادى سموحه مجمع سباحهالـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بالع

 لسم-جنٌها(والسمه التجارٌه/مطعم بٌالروما

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  13346عادل امام احمد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  468

 لسم-4منطمه  2محل رلم  324امرٌه مساكن مبارن عماره الـتأشٌر:   ، تو ٌح عنوان المركز الرئٌسى الى/الع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  13346عادل امام احمد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  469

 الـتأشٌر:   ، )الؽاء المحل الرئٌسى االخر(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53132م    محمود مرسى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  472

 لسم  -محل  -المندره لبلى  -الـتأشٌر:   ، الحرمٌن بجوار ابو مجدى البمال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53136دمحم عٌسى حسن عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

 لسم-محل-الدور االر ى-ى السكه الحدٌدالـتأشٌر:   ، الهوارٌه بحر

تم تعدٌل العنوان ,  22191122وفً تارٌخ  53116محمود مصطفى احمد احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  472

 لسم  -( 2محل ) -االر ى  -سموحه  -ش اللواء محمود شاكر عبدالمنعم  17وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191122وفً تارٌخ  53118بان البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شعبان رم ان شع -  473

 لسم  -االر ى  -ش تنظٌم ابوحنٌفة  6-4-2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53132دمحم على فرؼلى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  474

 لسم -شمه  -الدور االر ى  -ر:   ، ش احباب رسول مج ه من ش الكابالت الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53122نادر ابراهٌم عبدالحى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  475

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، زاوٌه عبدالمادر بحرى امام مسجد السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53123برون عبدالعظٌم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم م -  476

 لسم  -محل  -الدور االر ى  -جانوتى  -الـتأشٌر:   ، ش النصر من ش عمر بن الخطاب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  42761فاطمه ابراهٌم عوض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  477

 لسم-(19شارع حسن الشاذلى من شارع رستم العالٌلى ) 3الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53113مالن عدلى مٌخائٌل عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  478

 شمه  لسم -االول علوى  -ؼبلاير  -ش دنا العمومى امام محالت صفوت امام مسجد الٌسر  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191122وفً تارٌخ  53121لٌده برلم    عبد الحمٌد ؼازى مبارن ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك  -  479

 لسم-ابراهٌم العطار 14وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل  22191122وفً تارٌخ  53129لسطنطٌن اسبٌروكوستى دٌمترى مرمراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  482

 لسم-جسبورتن-شارع طٌبه 159العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191122وفً تارٌخ  53124ادهم سعٌد رم ان احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

 لسم -شمه  -االر ى  -ش االسكندرانى  82وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 22191122وفً تارٌخ  53115هانى نبٌل سامى اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  482

 لسم -محل  -ش المهدى العباسى ؼربال  198الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53122دمحم محمود ابراهٌم علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  483

 لسم -شمه  -سٌدى بشر بحرى  42ش  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53128السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود البسٌونى -  484

 لسم  -محل  -المندره لبلى  -( 1ش الحرمٌن بلون ) 2الـتأشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 22191122وفً تارٌخ  22574ناشد عادل عٌاد تونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  485

 لسم -برج توماس  -سٌدى بشر  -ش ٌوسؾ ؼالى  36الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  44732وائل سٌد صابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  486

 لسم-اٌسه لبلى بجوار حسن ذكىشارع عمر بن الخطاب بالدر 14الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53133حازم حسن البنا سعد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  487

 لسم -مكتب  -االول  -سٌدى بشر بحرى  -ش احمد حافظ  67الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191122وفً تارٌخ  53128تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاسر احمد محمود السٌد ؼنٌم ) كوافٌر ؼنٌم ( ،  -  488

 لسم - 14محل  -لوران  -ش اسماعٌل سرهنن  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191122وفً تارٌخ  52612احمد السٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  489

 لسم-2219/12/27وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ خردوات-محل -الدور االر ى  -سوق الطباخٌن  21,  19,  17,  15،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191122وفً تارٌخ  52612احمد السٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  492

 لسم-المبلٌه الح ره-شارع جالل الدٌن الدسولى13، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53135احمد السٌد دمحم احمد حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  491

 لسم -محل  -بجوار صٌدلٌة ادرٌس الجابرى  16.5الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌه مطروح ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  42761ده برلم    فاطمه ابراهٌم عوض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  492

 لسم-(19شارع حسن الشاذلى من شارع رستم العالٌلى ) 3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53112زٌاد مجدى ابراهٌم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  493

 لسم - 1شمه رلم  -االول  -ش خالد بن الولٌد حجر النواتٌه  723شٌر:   ، الـتأ

تم تعدٌل العنوان ,  22191122وفً تارٌخ  53127شرٌؾ عبدالعظٌم صادق محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  494

 لسم - 2الوحده رلم  -الثانى  -رشدى  -تنظٌم من على باشا ذو الفمار  21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191122وفً تارٌخ  35564دمحم شحاته عبد العظٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  495

 لسم  -محل  -شارع خٌرمج ه بن  12وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان  22191122وفً تارٌخ  53127    دمحم مرزوق عبدالصمد مرزوق ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  496

 لسم -ش المطبعه بجوار مسجد نور االسالم  14, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53129حازم رفاعى ابراهٌم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  497

 لسم -محل  -الدور االر ى  -صافره بحرى الع -ش سلمان الفارسى  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53134شعبان دمحم مطاوع عسمالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  498

 لسم-محل-حاره ابو الخٌر جامع الشٌخ متفرع من طلبه العلم 12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  22574د ،  سبك لٌده برلم    ناشد عادل عٌاد تونى ، تاجر فر -  499

 لسم -برج توماس  -سٌدى بشر  -ش ٌوسؾ ؼالى  36الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى/ 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 22191122وفً تارٌخ  22574ناشد عادل عٌاد تونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 الـتأشٌر:   ، )الؽاء الفرع(

تم تعدٌل العنوان ,  22191122وفً تارٌخ  53111فرحات عبدالعلٌم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 لسم -محل  -طرٌك اسكندرٌه مطروح بجوار مسجد االسراء  37وصؾ الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  53126، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود عزت السٌد عبدالداٌم -  522

 لسم -محل  -العصافره لبلى  - 12ش التحرٌر من ش  2الـتأشٌر:   ، 

ر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌ 22191122وفً تارٌخ  52612احمد السٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 2222برأسمال لدره -ونشاطه/بٌع حداٌد وبوٌات-الح ره المبلٌه-شارع جالل الدٌن الدسولى 13، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 لسم-)الفان جنٌها(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  12952علً احمد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 لسم-داخل نادى سموحه مجمع السباحه الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  12952علً احمد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 6من المجموعه  36ونشاطه/عموم االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا الفمره -أ شارع الطٌار احمد مسعود فلمنج  57الـتأشٌر:   ،  

 لسم-2213/11/3(وتارٌخ افتتاح المحل فى 19جموعه والم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  44732وائل سٌد صابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 لسم-شارع عمر بن الخطاب بالدراٌسه لبلى بجوار حسن ذكى14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191122وفً تارٌخ  13346عادل امام احمد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  527

 لسم 6محل رلم  323الـتأشٌر:   ، الؽاء المحل الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان/عماره رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53145رستم دمحم سالمه عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  528

 لسم  -شمه  -الثانى  -سٌدى بشر لبلى  -ش صالح الدٌن من ش هدى االسالم  36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53152دمحم احمد احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  529

 لسم -محل  -و الجمرن متفرع من ش صفر باشا ش هن2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53142نسمه دمحم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 لسم  -شمه  -شدس  -ب شارع مرت ى  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53149مصطفى خلؾ احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 لسم  -االر ى  -العصافره لبلى  -ش ام النور  38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53152امل وهبه محمود الرجال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 لسم  - طرٌك الحرٌة فٌكتورٌا 725الـتأشٌر:   ، خلؾ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22191121وفً تارٌخ  53146احمد دمحم ابوالفتوح سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 لسم - 24شمه  -المنتزه ثان  -تمسٌم شركه الماهره مع ش النبوى المهندس  77وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53153لٌده برلم    محمود سٌد دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك  -  514

 لسم  -( ٌمٌن الصاعد 12شمه ) -الرابع  -شدس  -الـتأشٌر:   ، ش كمال مرسى من المرسلٌن االمرٌكان 

دٌل العنوان , تم تع 22191121وفً تارٌخ  6343عبد السمٌع دمحم ابراهٌم ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 لسم  -مدخل الجونة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / الرابعة الناصرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53141احمد على دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 لسم -محل  -االكوع  خلؾ شركه التجاره الخارجٌه ش سلمى بن 8الـتأشٌر:   ، بوابه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53155دمحم على احمد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  517

 لسم - 222شمه  -عمارات جاردٌنٌا السٌوؾ ش مصطفى كامل  1الـتأشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53147    مدحت انسى لبٌب عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  518

 لسم -شمه  -االول علوى  -شمال اعلى محل كاوتش ابراهٌم الشرلاوى  32بعد ش  45ش  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53148احمد دمحم ابراهٌم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  519

 لسم -شمه  -ش عبدالحمٌد العبادى بولكلى  42تأشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53142محمود مرسى عٌسى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 لسم -محل  -ش المٌنا متفرع من ش كافٌترٌا مكه تمسٌم مصطفى جبرٌل  شهر العسل البٌطاش  46لطعه  7الـتأشٌر:   ، 

 22191121وفً تارٌخ  53156مصطفى جابر محمود دمحم فصٌح )مصطفى للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 لسم  - 21شمه  -الهانوفٌل  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، آخر ش عمر المختار و اعلى محل المدٌنه المنوره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53143 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌر شولى نظٌر عطا مج ه -  522

 لسم -شمه  -االول االر ى  -بجوار جامع بالل بن رباح  -الجزٌره الخ راء  -ش السالم  7الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  53154ك لٌده برلم    دمحم على دمحم البهنساوى ) البهنساوى لبٌع الموتوسٌكالت( ، تاجر فرد ،  سب -  523

 لسم -االصالح  16الفلكى  -فى المنتصؾ الوحده  3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم  22191121

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53158نرمٌن سامى فتحى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 لسم - 66شمه  -التاسع  -دمحم جالل حماد حالٌا سٌدى بشر بحرى  ش 78الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191121وفً تارٌخ  53139عطٌه عبدالعلٌم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

  -ساحل  33وصؾ الـتأشٌر:   ، برج العرب الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53157،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد حسنٌن دمحم ، تاجر فرد  -  526

 لسم  -ش عبدالفتاح السمنودى ) مسجد الخواجة عثمان سابما (التاسع علوى بعد المٌزانٌن ٌسار الصاعد  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  14166هانى فتحى دمحم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  527

 لسم  -المعمورة البلد  -متفرع من ش الرحاب  6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  53138مٌنا رافت فرٌد سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  528

 لسم -شمه  -ش امام سوبر ماركت سندباد البٌطا 41أ ش شهر العسل ن  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191121وفً تارٌخ  53138مٌنا رافت فرٌد سٌدهم )مٌنا للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  529

 لسم -شمه  -البٌطاش امام سوبر ماركت سندباد  41أ ش شهر العسل ن  7العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    22191121وفً تارٌخ  53144دم دردٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ادم احمد ا -  532

 لسم  -مكتب  -ش الهانوفٌل الرئٌسى مجمع عبدالمنعم جابر  16، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 83 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22191121وفً تارٌخ  53151محمود دمحم دمحم عبدالمحسن العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 لسم  -محلٌن  -وصؾ الـتأشٌر:   ، مساكن زاوٌه عبدالمادر بجوار مشوٌات الحناوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  6853ممدوح سمٌر السٌد دمحم شبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  532

 الـتأشٌر:   ، )محو المحل الرئٌسى االخر(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  6853وح سمٌر السٌد دمحم شبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ممد -  533

 لسم-محل الدور االر ى-د مساطن  باط طوسون 32الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191121وفً تارٌخ  49831دمحم احمد حسن النجار احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

-التجمع الخامس-2/  128بٌتزا استٌشن بمول كاٌرو فٌستٌفال وحده -الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/الماهره الجدٌده

 -)خمسون الؾ جنٌها( 52222برأسمال 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  53186ساره ماهر ابراهٌم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 لسم-محل-ش شمس اسكندرٌه  3/ 16وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌه العاشره 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  53166نجالء ابوبكر دمحم منٌر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  536

 لسم  -البٌطاش  -شارع البٌطاش الرئٌسى امام شارع بٌت العز لبل مسجد الؽفران  122وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  53165سبك لٌده برلم     مبرون جابر دمحم خلٌل جراوى ، تاجر فرد ،  -  537

 لسم  -محل  -الدور االر ى  -ابو لٌر  -اسفل جمعٌه الصٌادٌن  -ش الحلمات  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , تم تعدٌل ا 22191124وفً تارٌخ  53178هدى على عبداللطٌؾ عبدمج ه عتش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  538

 لسم -محل  -فٌكتورٌا  -ش جمال عبدالناصر  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  31685دمحم على مصطفى زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  539

 لسم -طرٌك الساحل الشمالى  طرٌك اسكندرٌه مطروح مول العروبه لبلى 34.5الـتأشٌر:   ، نهاٌة طرٌك محور التعمٌر ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  31685دمحم على مصطفى زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

 12222راس ماله / -الرمل / نشاطه / بٌع مالبس جاهزه -محل -ار ى -الـتأشٌر:   ، باكوس ارض سلٌم اسكندر بجوار المسجد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  53172بدالعال الصؽٌر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ع -  541

 لسم  -محل  -ابو ٌوسؾ  -ش مسجد الصابرٌن  721الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 22191124وفً تارٌخ  12679انعام ٌونس عبدالحمٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

 بجوار مسجد النور امام شركه المٌاه  26الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان النشاط الى / ابو ثالث بجوار مساكن 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  15272سالم عبد العظٌم ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  543

 لسم  -ؼرب الطرٌك  54نوان الى / لرٌه ابومسعود ترعه وحٌد حامد الكٌلو وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل الع

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  53176المعتز باهلل حسنى السٌد حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 لسم  -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الحرم حى الزهور خلؾ مشروع مارسٌلٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  53185ٌد محمود دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سع -  545

 لسم  -المدٌم العصافرة لبلى  32ش المتوكلٌن على مج ه خلؾ مسجد المتوكلٌن على مج ه من ش  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191124وفً تارٌخ  53173اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بدرالدٌن بهاءالدٌن السٌد ابراهٌم السٌد بدر ، ت -  546

 لسم -محل  -حاره الفاكهى متفرع من سلٌم البشرى  4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  53162احمد دمحم ابراهٌم خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  547

 لسم -ش مدرسه عمر مكرم متفرع من ش جمٌله ابو حرٌد  7لـتأشٌر:   ، وصؾ ا
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  22191124وفً تارٌخ  53177عمرو فرحات عبدالممصود سعد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  548

 لسم  -محل  -البٌطاش  -ش اسماعٌل الطلخاوى بجوار الورشه االسالمٌه  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  53184اندرو مورٌس انور جرس عبدالسٌد ) صٌدلٌة / اندرو مورٌس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  549

 لسم -محل  -خلؾ سنترال مٌامى اسكندر ابراهٌم  -ش المهدى 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22191124

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  31685سبك لٌده برلم      دمحم على مصطفى زكى ، تاجر فرد ، -  552

طرٌك اسكندرٌه مطروح مول العروبه لبلى طرٌك الساحل  34.5الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ نهاٌة طرٌك محور التعمٌر ن 

 122222العامرٌه /نشاطه مالبس سباحه وكاجوال حرٌمى وراس ماله -الشمالى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  53164دمحم سعٌد باشا عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 لسم -العامرٌه اول  -الـتأشٌر:   ، العامرٌه النه ه لرٌه العال الؽربٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  53182عصام عبده ابراهٌم بحر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 لسم - 23شمه رلم  -الدور االر ى  -مساكن الحرٌه  -بجوار مٌدو جٌم  -صحراوى  27ن  232الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  53181باسم جعفر عبدالفتاح مراد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 لسم  - 85ع الهانوفٌل الرئٌسى )الٌكس مول ( محل رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، شار

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  53182محمود خمٌس سعد على الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 لسم  -شمه  -البٌطاش  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ناصٌه ش البٌطاش اعلى عصٌر الطلخاوى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  53162ٌمان عطٌة الحٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    برسوم صبحى سل -  555

 لسم  -الدرٌسة  -ش ابو بكر الصدٌك  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191124وفً تارٌخ  53169اسماعٌل عبدالعزٌز اسماعٌل عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

 لسم -ش بن امبابى  -عنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الدرٌسه خلؾ شركه البطاطٌن ال

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  53175ابراهٌم ر وان دمحم السٌد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  557

 لسم -محل  -مول الوطنٌه  -ش صالح الدٌن  11/ 9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  53188دمحم عبدالسالم شحاته سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  558

 لسم  -محل  -سكٌنه  22ش  37الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  22191124وفً تارٌخ  1629دمحم عبدالمولى احمد دمحم زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  559

 لسم  -بنزٌنه توتال طرٌك اسكندرٌه مطروح  21الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ن

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  53161عبدالعزٌز عطٌه عبدالعزٌز عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 لسم - 6عمار  -منتزه ثان  -العصافره بحري  - اكتوبر من ش جمال عبدالناصر 6من ش  522وصؾ الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  53167دمحم عبدالفتاح حفنى عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

 لسم -بنزٌنه توتال طرٌك اسكندرٌه مطروح داخل البنزٌنه  21وصؾ الـتأشٌر:   ، ن 

 22191124وفً تارٌخ  53172درٌس )رجب لتورٌد المالبس( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رجب الصاوى ٌوسؾ ا -  562

 -محل  -العامرٌه أول  -بجوار مطعم الوالى و البان جادو  22ن -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌه مطروح 

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  53171ده برلم    حاتم نبٌل خطاب دمحم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  563

 لسم  -محل  -اعلى نفك سٌدى بشر  -ش جمال عبدالناصر  149الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  53163اٌمان دمحم ٌوسؾ شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  564

 لسم  -محل  -االصالح عزبه الفلكى  16سالم متفرع من ش الـتأشٌر:   ، ش فجر اال
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  53168محمود احمد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  565

 لسم  -شمه  -االول علوى  -سموحه  -ش النور حجازى عزبه حجازى البر المبلى  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191124وفً تارٌخ  53174عاصم جمال عبدالناصر حنفى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 لسم  -محل  -مطار النزهه عزبه عبدالمنعم رٌاض  4ش  55العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  53187دمحم عبدمج ه احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  567

 لسم  -محل  -رمل ثان  -ش لنال المحمودٌه  168الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  32281دمحم عطٌه عبدالرحٌم رم ان )مؤسسه العطٌه لالستٌراد و التصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  568

 شارع الجدٌد البٌطاش خلؾ شارع الطٌار لسم 23شٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأ 22191124

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191124وفً تارٌخ  53179حمامه شفٌك حماد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  569

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، ش الكابالت بجوار شركه الفورماٌكا بجوار سوبرماركت احمد 

تم تعدٌل العنوان ,  22191124وفً تارٌخ  53183حنفى عبدالفتاح زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     كرٌم دمحم -  572

 لسم -محل  -ش االمٌر حسٌن تاح ره المبلٌه 22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 22191124وفً تارٌخ  9462عمرو دمحم مبرون الؽراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  571

 122222الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل راس مال الرئٌسى االخر الى / 

تم تعدٌل  22191125وفً تارٌخ  53227مختار دمحم توفٌك عبدالعزٌز السنافٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  572

 لسم-شمه -بجوار جامع فتحى عبدالصمد -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبه البكاتوشى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53211دمحم فتحى ابراهٌم ابوزٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  573

 لسم  -محل  -عزبه سكٌنه المدٌمه  17ش  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53215احمد السٌد احمد جابر ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  574

 لسم  -( شمال السلم 14شمة ) -السابع  -سٌدى بشر بحرى  -ش صالح حمدى  36وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  26493 ٌؾ خمٌس محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  575

 لسم -ه الناصرٌه شرق سموحه بجوار فرن ابو خالد الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / الرابع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  53191كرٌم شحاته سعد ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  576

 لسم - 1محل رلم  -الدور االر ى  -كفر عبده  -ش خلٌل الخٌاط  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  53223جر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد على عثمان حسن ، تا -  577

 لسم -محل  -خورشٌد  -المراؼىالمدٌمه  -ش مسجد بن تٌمٌه  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53222احمد صالح سعٌد على سوٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  578

 لسم- A 625الدور السادس شمه رلم -الـتأشٌر:   ، ابراج الصٌادله شرق سموحه وصؾ

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53222احمد صالح سعٌد على سوٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  579

ونشاطه/ مبٌدات و مخصبات و - بملن / سعٌد دمحم سعٌد على سوٌدان -ؼرب السوق  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عزبة الصاوى 

 -ؼرفه دمنهور 19276ولٌد برلم سجل تجارى -2218/12/17وتارٌخ افتتاح المحل فى -كٌماوٌات زراعٌة

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53222دمحم رم ان دمحم عبدالرحمن الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  582

 لسم -ؼرفه من شمه -الدور الرابع علوى  -سٌدى بشر لبلى  -فرع من ش مسجد التائبٌن ش مت 23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  53212دمحم احمد اسماعٌل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  581

 لسم - 1ل رلم محل ار ى ٌمٌن المدخل مح -ش احمد لمحه كامب شٌزار 11الـتأشٌر:   ، 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53214دمحم عطٌه رم ان هدٌه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  582

 لسم  -مٌدان الساعه  -شارع مصطفى كامل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، برج الشٌماء 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53195  دمحم رجب عبدالعظٌم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  583

 محل  -سٌدى بشر لبلى  -امام البحرٌه  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مصطفى كامل بجوار شركه ادفٌنا 

تم تعدٌل  22191125وفً تارٌخ  53228احمد السٌد احمد الؽرٌب )الؽرٌب للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  584

 لسم  -شمه  -الوردٌان  -ش النوبارٌه خلؾ مساكن نجع العرب  32صؾ الـتأشٌر:   ، العنوان , و

وفً تارٌخ  53219احمد فتحى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -احمد فتحى الروبى دمحم )الروبى لالستٌراد  -  585

 لسم  -سلٌمان ش االندلس من ش احمد ابو 12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22191125

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  11232احمد مصطفى احمد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  586

 لسم -وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى/ ش البتروكٌماوٌات امام بوابه االمن المركزى مرؼم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  48788،  سبك لٌده برلم    دمحم محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد  -  587

 لسم-ابو ٌوسؾ لبلى-ابو ٌوسؾ امام مستشفى الظاهر 18.5الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  53224سلسبٌل احمد جابر عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  588

 لسم - H126، مول جرٌن بالزا سٌدى جابر الوحدة رلم    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53192اندرو زكرٌا تامر عطامج ه لالده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  589

 لسم  -شمه  -الهانوفٌل  -بجوار محل عجمٌستا  -ش زمزم  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53224ماد اسماعٌل عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل مبرون ع -  592

 لسم -الوردٌان  -نجع العرب 5ش  35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53221اسالم فوزى عبدالموى عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  591

 لسم -سٌدى جابر  -ش طارق  47 - 45ؾ الـتأشٌر:   ، وص

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53229صفوان محمود دمحم احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  592

 لسم - 1شمه  -كامب شٌزار  -ش تانٌس  75وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53216اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالمعبود صبحى عبدالمعبود صمر ، ت -  593

 لسم -محل  -ش مصطفى شولى السٌوؾ  19وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  53223دمحم فرج مج ه جاد ابوهبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  594

 لسم -شمه  -االول  -البٌطاش  -ش مسجد ابوالنصر  45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  42279مهران عبده مهران دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  595

برأسمال لدره -ونشاطه/مخبز افرنجى-الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/شارع سعد مج ه الهانوفٌل خلؾ الوحده الصحٌه

 لسم-2218/1/1وتارٌخ بداٌه نشاطه-)عشره االؾ جنٌها( 12222

وفً تارٌخ  53198الح( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم خمٌس صالح حسن اسماعٌل )مكتب رحالت دمحم خمٌس ص -  596

 لسم  -محل  - 7/2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس  22191125

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  53199بثٌنه دمحم سلطان الدردٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  597

 لسم-محل  -العصافره بحرى  -الرحمه ممابل لشارع المدٌنه المنوره  الـتأشٌر:   ، اتحاد مالن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  16359اٌمن ابو زٌد دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  598

 لسم  -علوى  شمة الدور االول -بجوار مسجد اسكوت  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ش مصطفى كامل 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  53222كمال فؤاد محمود دمحم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  599

 لسم -العصافره بحرى من ش اطلس -برج االخالص  -ش احمد الصافى  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53225برلم    مصطفى فتحى عثمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  622

 لسم  -محل  -الوردٌان  -ش على ابن ابى طالب  13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53222نرمٌن را ى شفٌك نصر مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 لسم -محل  -العامرٌه الوكالة وبجوار ممهى بٌاض مباشره  وصؾ الـتأشٌر:   ، بجوار سور ثالجه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  53197هبه على محارب سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 لسم-محل-المعوةره البلد-شارع ابو ذر الؽفارى 19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53217تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ سالم السٌد سالم بدران ،  -  623

 لسم  -( 2محل ) -االر ى  -الهانوفٌل  -ش عبدالمنعم جابر  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , 22191125وفً تارٌخ  53226اسالم عاطؾ عبدالحلٌم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 لسم -محل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، متفرع من ش مستشفى العامرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125وفً تارٌخ  53218احمد عبدالناصر احمد الحنطور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  625

 لسم - 1وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌه مطروح امام كافتٌرٌا لدم الخٌر بجوار عطاره ابو على محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  53193رشا احمد حجازى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 لسم -محل  -الدور االر ى  -الوردٌان  -ش حافظ حسٌن  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191125 وفً تارٌخ 53194 حى صالح عبدالفتاح خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  627

 لسم  -شمه  -الوردٌان  -ش المفال  23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  53221اٌمن دمحم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  628

 -الدور الثالث علوى  -الهانوفٌل  -م سوبرماركت االمٌن اما -الـتأشٌر:   ، ش فاطمه الزهراء من ش االصدلاء من لصر الموٌرى 

 لسم  -شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  48788دمحم محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  629

 سمل-ابو ٌوسؾ لبلى-ابو ٌوسؾ امام مستشفى الظاهر 18.5الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  53132محمود مرسى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 لسم  -طوسون  25شارع المحروسه من شارع  7الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  53212برلم    اسالم دمحم فهمى دمحم سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  611

 لسم  -محل  -الح ره المبلٌه  -الـتأشٌر:   ، ش المفتش عماره الورده مدٌنه الشباب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  53213دمحم مجدى امام حسٌن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 لسم -محل  -المنتزه ثالث -خورشٌد  -الزواٌده  9ش  22،   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  53192اسالم رسمى صابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 لسم  -محل  -الدور االر ى  -باكوس  -ش الزمخشرى  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  42279تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مهران عبده مهران دمحم ،  -  614

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع سعد مج ه الهانوفٌل خلؾ الوحده الصحٌه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191125وفً تارٌخ  42279مهران عبده مهران دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

ونشاطه/ عصٌر ومٌاه -محل -الدور االر ى  -امام المخبز و حلوانى الحبٌب النبى الهانوفٌل بحرى  -ش خٌر مج ه  2،  الـتأشٌر:  

 لسم - 2218/4/11وتارٌخ افتتاح المحل فى -ؼازٌه
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نوان , تم تعدٌل الع 22191125وفً تارٌخ  34948محمود دمحم شعبان محمود شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 لسم  -صالح حمدى متفرع من خالد بن الولٌد  585ش 1/ 8وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  53234السٌد عوض عبدالجلٌل عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  617

 لسم -محل  -كرموز  -ط العنب ؼٌ -(2بشاٌر الخٌر ) 16وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  53246احمد ٌسٌن احمد عطٌه المدبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  618

 لسم  - 9شمه رلم  -االول علوى  -ابوٌوسؾ  -ش رٌدمٌكس  -بجوار مدرسه ال وى  12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  53227السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حمزه دمحم الشناوى -  619

 لسم  -شمه  -الدور االول علوى  -السٌوؾ  -( خلؾ لهوه اسماعٌل 12الـتأشٌر:   ، ش رلم )

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  53226شعبان ابراهٌم شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 لسم -محل  -الدور االر ى  -امام الممابر  -بجوار شركة المٌاه  -الـتأشٌر:   ، طرٌك مطروح

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  53233احمد اسام عبدالعزٌز الشحات السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 لسم  -شمه  -الثالث  -ش عٌد مبرون  -الهانوفٌل خلؾ مسجد الموٌرى  -م ش عزبه عال 16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  53235محمود احمد محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 لسم  -حل م -الـتأشٌر:   ، البر المبلى خلؾ كوبرى الناموس امتداد ش المواسٌر بجوار الصالحٌه 

تم تعدٌل  22191126وفً تارٌخ  53253هدى فتحى مصطفى السٌد )هدى بٌوتى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

 لسم  -( بممر العمار 1محل ) -سٌدى بشر الترام  -برج سعد زؼلول  -ش على عبادى  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  42365جٌهان دمحم دمحم عمر دؼٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 لسم -سٌدى بشر لبلى  593ش  47الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126رٌخ وفً تا 23952كرٌم السٌد سلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  625

 الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  52944مراد احمد ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 لسم  -سٌدى بشر لبلى  -بجوار محل الشٌخ  - 26محل رلم  -مدٌنه فٌصل  53الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  53252ولٌد سامى ابراهٌم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  627

 لسم  -شمه  -الدور السابع علوى  -العواٌد  -المراؼى الجدٌده  - 9وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم نور الهدى متفرع من ش 

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  53237رهٌم حسانٌن دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم اب -  628

 لسم-6ةحده رلم -الهانوفٌل-العجمى-وصؾ الـتأشٌر:   ، ج مساكن الطاهره لالسكان التعاونى اول شارع ر وان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  43658احمد رافت على ر وان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  629

 لسم -المنتزه اول  -المنرده بحرى  -ش جمال عبدالناصر  457الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  43658احمد رافت على ر وان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 -مركز اسنان /سمته التجارٌه  -الدور المٌزان شمتٌن المنتزه / نشاطه  -المندره بحرى  -ر ش جمال عبدالناص 452الـتأشٌر:   ، 

 12222-مركز روٌال لالسنان / راس ماله 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  53225احمد دمحم احمد سعد الؽٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 لسم -مكتب  -ثان الرمل  -زٌز الهوارى الظاهرٌه الـتأشٌر:   ، ش عبدالع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  53243عاطؾ فاٌز خمٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 لسم  -لطعه ارض  -الـتأشٌر:   ، نجع كاتب بجوار مسجد عبد الموى المصرى 
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تم تعدٌل  22191126وفً تارٌخ  53252باشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسماء احمد عبدالسالم مصطفى ؼ -  633

 لسم -محل  -شارع البحرٌه  93العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  43658احمد رافت على ر وان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

مركز اشعه اسنان / سمته -لسم المنتزه /نشاطه -المندره بحرى-ش جمال عبدالناصر  457سى اخر بعنوان/الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌ

 12222-اكس سكان / راس مال-التجارٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  53229ادهم جمال ابراهٌم مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

 لسم  -محل  -عزبه الفلكى  -االصالح  16دمحم متولى الشعراوى من ش  وصؾ الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  53247احمد محمود داود مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 لسم -محل  -ش الصفا و المروه من ش عمر بن عبدالعزٌز عزبه الموظفٌن  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191126وفً تارٌخ  53248معرض السفٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -عزت ذكى سفٌر ممار  -  637

 لسم -السٌوؾ  -شارع الشركه العربٌه  48العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 22191126وفً تارٌخ  53232ماهر حسن فتح مج ه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  638

 لسم  -شمه  -باكوس  -ارض الفولى  -شارع ابن تٌمٌه  35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  53244عبدالهادى لاسم على لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  639

 لسم -ثان العامرٌه  -الـتأشٌر:   ، لرٌة بؽداد بجوار عزبه طه بعد المسجد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  53245احمد دمحم على السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 لسم-الـتأشٌر:   ، شارع جاب مج ه منصور من شارع الما ى نعمان

وفً تارٌخ  47232ده برلم    دمحم عٌد ثابت شحاته)مركز عٌد لجمٌع خدمات المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  641

 لسم -تم تعدٌل العنوان الى /  ش كرموز و شارع البدرى  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22191126

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  53238هناء مصطفى مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 لسم-محل-البهواشى المتراس شارع 44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  53242دمحم جمال دمحم عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  643

 لسم-محل-شارع دمحم فرٌد وٌنجت 163- 161الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  53251حسام دمحم محمود الزعوٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  644

 لسم -مصنع  -الدور االول علوى  -خلؾ شركة ارابٌسن  -الـتأشٌر:   ، عزبة ناصر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  23952كرٌم السٌد سلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 لسم -كامب شٌزار  -ش طٌبه  45الى /  الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  23952كرٌم السٌد سلٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

 الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 22191126وفً تارٌخ  53232اشرؾ على خلٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  647

 لسم -شمه بالمٌزانٌن  -الطابك االدارى  -الح ره الجدٌده  -ش صالح الدٌن االٌوبى  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  53231سعد رم ان عبدالحمٌد بدرالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  648

 لسم  -محل  -االر ى  -عصافره لبلى  -شمال  45زهراء من ش ناصٌه ش ال 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  46473محمود سعد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  649

 لسم -ؼبلاير  -الـتأشٌر:   ، شارع الصفا من ش السعداء 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 92 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  53228فرد ،  سبك لٌده برلم    دٌنا احمد دمحم احمد المطفانى ، تاجر  -  652

 لسم  -شمه  -الـتأشٌر:   ، ش الحى المٌوم المراؼى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191126وفً تارٌخ  53236سهى عبدالشافى دمحم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 لسم -عبدالكرٌم الوردٌان محل  ش 129وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191126وفً تارٌخ  43927ٌاسر فتحى ٌوسؾ اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 لسم-ناصٌه سٌدى بشر 56سابما وحالٌا  619شارع  2/ 38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  22191126وفً تارٌخ  53241عمر عبدالعزٌز ابوالفتوح على هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  653

 لسم  -شمه شمال الصاعد  -الدور االر ى  -كامب شٌزار  -طرٌك الجٌش  16, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  53249لتصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عاطؾ دمحم احمد عبدالمولى )عبدالمولى لالستٌراد و ا -  654

 لسم  -خلؾ شركه االهرام  -طرٌك اسكندرٌه مطروح  29تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ن  22191126

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  46473محمود سعد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 لسم -ؼبلاير  -الـتأشٌر:   ، شارع الصفا من ش السعداء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53277مٌنا جاد كامل جاد مرجان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  656

 لسم -شمه -الـتأشٌر:   ، ابٌس المرٌه الثانٌه بجوار المطافى وبجوار المخبز النصؾ ألى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  53266 عبدالمنعم عبدالنعٌم فرؼلى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  657

 لسم  -( 4محل ) -الح رة لبلى  -ش جالل الدسولى  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53281بشٌر رزق ناصؾ سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  658

 لسم -ش حسن طوبار ؼبلاير محل  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  23448سهى عثمان عبدمج ه الشٌخ حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  659

 لسم-سٌدى بشر-شارع حسن رفعت12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  23448ٌخ حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سهى عثمان عبدمج ه الش -  662

-ونشاطه/ ترزى حرٌمى-1شمه  -االر ى  -تنظٌم ش عمادالدٌن من ش زكرٌا احمد سٌدى بشر بحرى  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

 لسم - 2215/12/14وتارٌخ افتتاح المحل فى 

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53274، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى حمدى حنفى محمود  -  661

 لسم  -( 1محل ) -لوران  -ثروت  -ش عبدالحمٌد الدٌب  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53276محمود عجمى عبدربه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 لسم - 9محل رلم  -الدور االر ى  -ماوى المبارى  7لـتأشٌر:   ، بلون ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53291هانى سعد وهبه شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

 لسم -ن شمال المدخل ( م4محل ) -االر ى  -فرعون الجدٌده  -الرئٌسى المتفرع من ش البحرٌه  12الـتأشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53271احمد دمحم سالم دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  664

 لسم   -محل  -البر المبلى  -ش الرشٌدى من ارض الخولى عزبه حجازى  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53273سبك لٌده برلم     فاٌز عبدالعزٌز فاٌد عبده ، تاجر فرد ،  -  665

 لسم  -الـتأشٌر:   ، ش عمر بن الخطاب عزبة سالم بجوار كوبرى الناموس رمل ثان 

 53294عامر للمماوالت العامه والتشطٌبات والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -محمود دمحم مصطفى عامر  -  666

 لسم -شمه  -االر ى  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش شعبان للبوتاجاز من الجمه جانوتى  22191127تارٌخ  وفً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53255دمحم على حسن سنٌور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  667

 لسم -محل  -بحرى  22الـتأشٌر:   ، ش الصفا ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53257رانده العربى احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  668

 لسم -محل  -الدور االر ى  -حجر النواتٌه  -جانوتى  -ش العلم المصرى  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53261خالد عبدالمحسن نصر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  669

 لسم -شمه -الثانى  -الـتأشٌر:   ، ش الصالحٌن من عمر بن العزٌز ارض فرحات التركى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  53263عزمى سلٌمان بخٌت مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  672

 لسم -محل  -ش متفرع من طرٌك مطروح  24ت لبلى ن وصؾ الـتأشٌر:   ، ابوتال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53295دمحم جمال لاسم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  671

 لسم - 1محل رلم  -صفٌحه ش مدحت سٌؾ الٌزل  23ش ارمنت كلٌوباترا  28/  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  28918دمحم عكرٌشه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عٌاد عٌد -  672

 لسم  -شارع كوبرى العواٌد  -الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان النشاط الى / عزبه النمر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127خ وفً تارٌ 27993اسالم صالح فهمى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  673

 لسم -أ ش زلاق المعتزل من ش ادرٌان سابا باشا  2الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عمار رلم 

 27993اسالم صالح فهمى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تم ا افة االسم التجارى / اسالم فهمى انترٌورس -  674

أ ش زلاق المعتزل من ش  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عمار رلم  22191127وفً تارٌخ 

 لسم -ادرٌان سابا باشا 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  52869دمحم عبدالمنعم عبدالعزٌز حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  675

 لسم -سٌدى بشر لبلى  -ش الماهره  23دٌل العنوان الى / وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تع

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  53282مصطفى عبدالعال شرؾ عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  676

 لسم  -( 2محل ) -ش الجواد و ابو زرعه  22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53282اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دنٌا فتحى السٌد على عبٌد ، ت -  677

 لسم -محل  - 3طرٌك المحمودٌه رلم  387الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  15245شرٌؾ عادل سعد جادمج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  678

 لسم -عراق مرٌوط بجوار الجمعٌه العامه لالنتاج الحٌوانى الـتأشٌر:   ، لرٌه ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  15245شرٌؾ عادل سعد جادمج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  679

توزٌع اسطوانات  -طرٌك اسكندرٌه مصر الصحراوى بجوار الشركه المتحده للدواجن العامرٌه / نشاطه  59الـتأشٌر:   ، ن

 12222بوتاجاز / راس ماله

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53275رفاعى دمحم رفاعى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 لسم  -محل  -بجوار صٌدلٌه النجاح  -الـتأشٌر:   ، شارع الشركه العربٌه متفرع من ش احمد ابوسلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53289دمحم عبدالحك ابراهٌم بصٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  681

 لسم - 4محل  -ش المحاسبه بولكلى  29الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , تم  22191127وفً تارٌخ  53285محمود سمٌر سلٌمان عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 لسم  -محل  -االر ى  -فلمنج  -ش فرعون  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  35561كرٌم دمحم دمحم حسنٌن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  683

 ش االلبال لوران  31الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 92 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  35561دمحم حسنٌن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     كرٌم دمحم -  684

 الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53256بٌشوى سمٌر بنٌامٌن عاٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  685

 لسم-لفهدشارع ا 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53262على احمد مصطفى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  686

 لسم  -محل  -سٌدى بشر  -الـتأشٌر:   ، ش احمد بركات 

وفً  53272ك لٌده برلم    دمحم دمحم عثمان احمد عوٌس ، تاجر فرد ،  سب -مؤسسه عثمان لبٌع الماكوالت والمشروبات   -  687

 لسم -امام كلٌه فٌكتورٌا  -ش ملن حفنى بحرى  91تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ،  22191127تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  53262شٌماء صدٌك ابوزٌد صدٌك حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  688

 لسم  -محل  -البٌطاش  -برج الرحمن امام دار الوالء  -لب اٌا  وصؾ الـتأشٌر:   ، ش حسٌن

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  53292محمود دمحم رافت دمحم دمحم المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  689

 لسم -محل  -برج البركه  -ش جالل الدسولى  67وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  15245سعد جاد مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌؾ عادل  -  692

تربٌه  -العامرٌه / نشاطه -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بعنوان/لرٌه العراق مرٌوط بجوار الجمعٌه العامه لالنتاج الحٌوانى 

 122222 -مواشى وتسمٌنها / راس مالها

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  52789ان على ابراهٌم شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عن -  691

 لسم - 1شمه رلم  -بولكلى  -شارع مسجد الهداٌا  7الـتأشٌر:   ، 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 22191127وفً تارٌخ  53287والء حسٌن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  692

 لسم -ش الصاغ دمحم عبدالسالم سٌدى بشر محل  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  35561كرٌم دمحم دمحم حسنٌن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  693

 الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  53268بك لٌده برلم    طارق مدحت مراد حنفى محمود ، تاجر فرد ،  س -  694

 لسم -محل  -سٌدى بشر بحرى  -ش مشروع طابٌه سٌدى بشر االسكان والتعمٌر  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 22191127وفً تارٌخ  53283اٌمان متولى جابر جاد سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  695

 لسم  -برج العرب المدٌم  -ش انور السادات  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  52789عنان على ابراهٌم شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  696

 لسم - 1شمه  -بولكلى  -شارع مسجد الهداٌا  7الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53279ن ابراهٌم السٌد زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌم -  697

 لسم -محل  -ش مسجد الدمحمى من البستان البٌطاش  4الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 22191127وفً تارٌخ  42568جمال رجب احمد سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  698

 لسم -الرو ه الجدٌده  7الـتأشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى / ابٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53265احمد كامل احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  699

 لسم  - 3 محل رلم -عزبه الفلكى  -الرٌاض  16الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر متفرع من ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53267السٌده دمحم على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  722

 لسم -كامب شٌزار -ش كانوب  26الـتأشٌر:   ، 
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العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 22191127وفً تارٌخ  53284احمد سامى سعٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  721

 لسم -محل  -امام نجمه السٌوؾ -الـتأشٌر:   ، شارع جبرٌل شماعه متفرع من ش اٌما شماعه 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  53288محمود دمحم عبدالهادى احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  722

 لسم  -( 17التاسع شمة ) -شر لبلى سٌدى ب -ش طارق بن زٌاد  23وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  22191127وفً تارٌخ  53292اٌمن صدلى جوده بخٌت )اٌمن درنن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  723

 - الهانوفٌل -, وصؾ الـتأشٌر:   ، تماطع ش عمر بن الخطاب مع ش عبدالكرٌم دروٌش امام مطعم العمده وبجوار عطاره العمده 

 لسم -محل  -االر ى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  23448سهى عثمان عبدمج ه الشٌخ حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  724

)الؾ  1222برأسمال لدره -ونساطه/مكتبه-سٌدى بشر-شارع حسن رفعت 12وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 -جنٌها(

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53258اسالم فاروق عبده الحناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  725

 لسم  -محل  -سموحه  -متفرع من ش نصر الدٌن  6الـتأشٌر:   ، ش 

تعدٌل العنوان ,  تم 22191127وفً تارٌخ  53272فكتر عبدالمنعم جرس رومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  726

 لسم -شمه -ش خالد بن الولٌد مع خلٌل حماده سٌدى بشر بحرى  81وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53278نانسى دمحم دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  727

 لسم  -شمه بالدور االول علوى  -بجوار سوبر ماركت السندباد  الـتأشٌر:   ، اخر ش احمد ابوسلٌمان بجوار شركه النشا

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  53286رم ان ابراهٌم محمود البٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  728

 لسم -مكتب  8/8وصؾ الـتأشٌر:   ، ابٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  53293ده برلم    عماد دمحم ابراهٌم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  729

 لسم -الـتأشٌر:   ، ش ابن سالمه فٌكتورٌا محل 

تم تعدٌل العنوان ,  22191128وفً تارٌخ  18813احمد صالح عبد العزٌز العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  712

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى/متفرع من شارع جامع الشرلاوى لسم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191128وفً تارٌخ  53325حامد السٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 لسم  -شمه  -الدور االر ى  -خط رشٌد  -الطابٌه  -ش مسجد الهدى  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  22191128وفً تارٌخ  53327صفاء دمحم الحفناوى شاهٌن )مكتبه الصفاء( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  712

 لسم -محل -الهانوفٌل  -الم بجوار بوٌات حمدى بملن عبده رجائى ش الس 2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191128وفً تارٌخ  53322وجدى زكرٌا ٌعموب رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  713

 شمه -االر ى   -الـتأشٌر:   ، الناصرٌه الجدٌده نجع حفٌظ ش على ناصٌه الطٌب الجزار ثالث ش شمال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191128وفً تارٌخ  53314محمود حسن دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  714

 لسم  -ش عزٌز فهمى زنانٌرى سابما  95الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , ت 22191128وفً تارٌخ  53324موفك رفعت السٌد دمحم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  715

 لسم -االبراهٌمٌه  -ش بن زهٌر  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  22191128وفً تارٌخ  53329رافت ٌحى السٌد عطٌة  ٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  716

 لسم  -السٌوؾ شماعة  -ارض صالح عٌد  4ش  46وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191128وفً تارٌخ  5299ٌد السعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد فا ل السع -  717

 -السادس من اكتوبر-الشٌخ زاٌد 38مشروع سودٌن ن  3واٌه  2الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/محافظه الجٌزه وحده اٌه 
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تم  22191128وفً تارٌخ  53296جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد رائد احمد صالح عبده ، تا-مطعم احمد رائد احمد -  718

 لسم-تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، برج دمٌاط شارع دمحم نجٌب

وفً تارٌخ  53321دمحم حسن ر وان احمد ادم )الر وان للمماوالت العامة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  719

 لسم  - 2شمة  -االر ى -لـتأشٌر:   ، ش الهاٌدى ابو سٌؾ العامرٌة اول تم تعدٌل العنوان , وصؾ ا 22191128

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191128وفً تارٌخ  53312احمد كامل ال ٌفى فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  722

 لسم  -محل  -الـتأشٌر:   ، ش ورشه الرخام نجع رسالن بجوار صٌدلٌه احمد راشد 

تم تعدٌل العنوان ,  22191128وفً تارٌخ  18813احمد صالح عبد العزٌز العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  721

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى/متفرع من شارع جامع الشرلاوى لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191128وفً تارٌخ  53313معتز ابو الحجاج دمحم مازن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  722

 لسم -شمه  -مٌامى  -ش سامى رؤوؾ متفرع من االسكندر ابراهٌم  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191128وفً تارٌخ  53326اكرام محمود ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  723

 لسم  -امام شركة النصر  -الـتأشٌر:   ، امتداد ش مسجد المبارى 

تم تعدٌل العنوان ,  22191128وفً تارٌخ  53328اسراء دمحم فتحى ابراهٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  724

 لسم -421شمه  -الرابع  -ش ماهر بن لوران  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم  22191128وفً تارٌخ  53322ر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدالمجٌد عبدالمجٌد حسٌن زاٌد )زاٌد للمالبس( ، تاج -  725

  49برج العرب الجدٌده الحى الشعبى مجاوره  31تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وفً  53312عماد الدٌن ر وان عبدالعزٌز خٌر مج ه )ر وان للمماوالت و التورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  726

 لسم  -شمه  -االول علوى  -عماره أ  2222تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، مدٌنه الهانوفٌل  22191128تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191128وفً تارٌخ  53297مٌالد فوزى سمعان جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  727

 لسم -شمه  -ثان منتزه  -مٌامى  -ش اللواء حسن كامل  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191128وفً تارٌخ  53317حسن خلٌفه منفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  728

 لسم -دور ادارى  -االول  -لبلى اول طرٌك العامرٌه امام المولؾ الجدٌد  21الـتأشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191128وفً تارٌخ  18651سبك لٌده برلم    هدى عبد المنعم ٌوسؾ فرج ، تاجر فرد ،   -  729

 -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/شارع الكرنن من شارع الجٌش ملن/فاطمه عبد الحمٌد دمحم ابو جاموس

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 22191128وفً تارٌخ  32388شادى دمحم ابراهٌم الحدٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  732

 لسم  -بجوار كوبرى ابو سرحة  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان / ش احمد ابو سلٌمان ملن على الكافورى 

تم تعدٌل العنوان  22191128وفً تارٌخ  53298عبدمج ه محمود السعٌد السٌد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  731

 لسم  -مكتب  -سموحه  -موحه هاٌتس ش فوزى معاذ , وصؾ الـتأشٌر:   ، عمارات س

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191128وفً تارٌخ  53316رجب احمد دمحم صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  732

 لسم -شمه  -الثالث علوى  -المباري  -ش بن الكحال  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191128وفً تارٌخ  53311،  سبك لٌده برلم     احمد عبدالمحسن دمحم على ، تاجر فرد -  733

 لسم -محل  -الـتأشٌر:   ، ش المستشفى بجوار ممهى الجزٌره امام طٌور سلسبٌل 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    
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تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191123وفً تارٌخ  52536ك لٌده برلم   روان محمود حنفى دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سب -  1

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجارة و توزٌع و تصدٌر المواد الؽذائٌه و منها االسمان المبرده و المجمده

وفً تارٌخ  51625دمحم ابراهٌم الدسولى ابو المكارم النشار)النشار للتوكٌالت التجارٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ا افه نشاط/االستثمار الزراعى22191123

وفً تارٌخ  51625، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم ابراهٌم الدسولى ابوالمكارم النشار -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ا افه نشاط/االستثمار الزراعى22191123

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191123وفً تارٌخ  49227عبدمج ه دمحم حسن عبدمج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ر وتبػ ومستلزمات التدخٌن االلكترونى وبٌع الشٌشه االلكترونٌهتم ا افه نشاط / بٌع سجائ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  52294اٌمان ابراهٌم حسٌن عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تورٌد الخراطٌم والنهاٌات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191125وفً تارٌخ  26343رد ،  سبك لٌده برلم   عماد نصر جرٌس اسحك ، تاجر ف -  6

 ا افه نشاط / تورٌدات مستلزمات سفن ومستلزمات المماوالت العامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 22191125وفً تارٌخ  16416هانى رزق صدٌك حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 النشاط الى / اكسسوارات محمول وحلوٌات جافه تعدٌل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191125وفً تارٌخ  26266دمحم محروس دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 تمت ا افه نشاط / بٌع شنط و احذٌه حرٌمى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  32917 صالح الدٌن عابدٌن دمحم ر وان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  9

 التأشٌر:  ا افة نشاط / مذٌب ع وى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 22191125وفً تارٌخ  35757معتز على دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 الماكوالتتعدٌل النشاط الى / تح ٌر وبٌع المشروبات الساخنه والبارده وبٌع 

تم تعدٌل النشاط , 22191125وفً تارٌخ  36272عبدالرحمن كمال عبدالسالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة كاوتش ودراجات بخارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  51374جٌهان احمد حسن كوزو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع دواجن مجمده

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  31498اسالم سعٌد محمود سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر:  تمت ا افه نشاط / تحمٌل مخلفات

وفً تارٌخ  26746لالستٌراد وتجاره االطارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    العجمى -عجمى رم ان عجمى صالح  -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى / بٌع كاوتش سٌارات22191126

ه العجمى لتجاره كاوتش السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -تم تعدٌل االسم التجارى الى / عجمى رم ان عجمى صالح  -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدل النشاط الى / بٌع كاوتش سٌارات22191126وفً تارٌخ  26746برلم   

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  42381احمد انور عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / ثالجة تبرٌد جبنة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  25145كرٌم دمحم دمحم مصطفى ابوسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر:  ا افه نشاط/تأجٌر معدات للؽٌر
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 96 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  45224اسعد لطب فرج ٌوسؾ الرماح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 تأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / محل عام لتح ٌر المشروبات الساخنة والباردة وتمدٌم الماكوالتال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  24922فرٌد كامل عزٌز بشاره رزق مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/تجاره اثاث

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  49482دمحم عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صبرى عبداللطٌؾ -  22

التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تورٌدات الكترونٌات واالدوات الكهربائٌة ومهمات مكتبٌه وادوات نظافة ومستلزمات طبٌة)ماعدا 

 ا اعمال الطباعة (االدوٌة ومكوناتها ( واكٌاس بالستٌكٌة وورلٌة )ماعد

تم تعدٌل النشاط , 22191127وفً تارٌخ  13976احمد عبد الكرٌم احمد عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191111وفً تارٌخ  42282عبدالرحمن خٌرى ٌاسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

التأشٌر:  تم ا افه نشاط / التورٌدات العمومٌه فى مجال نشاط المستلزمات الطبٌه واالدوات الكهربائٌه والورلٌات واالكٌاس 

 البالستكٌه وادوات النظافه وتورٌد مستلزمات المعامل ومهمات مكتبٌه واالثاث الطبً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191111وفً تارٌخ  46375جر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو دمحم عٌد عبدالعزٌز صالح ، تا -  23

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / جزاره و مشوٌات و تمدٌم وجبات

تم تعدٌل النشاط , 22191111وفً تارٌخ  17986احمد مصطفى دمحم محمود البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 تو ٌح النشاط الى / مماوالت عمومٌه و تورٌدات مٌكانٌكٌه و كهربائٌه وصؾ التأشٌر:  تم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191111وفً تارٌخ  16246دمحم سعد السٌد دمحم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / طهى وتصنٌع وبٌع اللحوم البلدى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191112وفً تارٌخ  49858لرحمن على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سالم عبدا -  26

 التأشٌر:  ا افة نشاط / تورٌد المشة ومفروشات ولطع ؼٌار ومالبس جاهزة )ماعدا المالبس العسكرٌة ( وادوات كهرباء

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191112وفً تارٌخ  16946 هشام على دمحم دمحم نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  27

 تم ا افه نشاط / خدمات نمل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191112وفً تارٌخ  52173سمٌر ابراهٌم حسن الشوا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 سمان فمط شهى وطهىالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مطعم عمومى لتح ٌر وتجهٌز الماكوالت ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191113وفً تارٌخ  51992اسالم احمد دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع وتاجٌر واستبدال السٌارات

تم تعدٌل 22191113وفً تارٌخ  47374لم   النصر حسن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر-النصر الدوات التجمٌل -  32

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط/ادوات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191113وفً تارٌخ  52463را ى شحاته دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 تم تعدٌل النشاط الى / تح ٌر وبٌع فول وفالفل

تم 22191113وفً تارٌخ  47374تعدٌل االسم التجارى الى/النصر حسن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط/ادوات تجمٌل

تم 22191113وفً تارٌخ  32255ا افة االسم التجارى / الفاٌز لتعبئة وبٌع المواد الؽذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تعبئة وبٌع مواد ؼذائٌة ) جملة ولطاعى (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191113وفً تارٌخ  32255فاٌز عطا بخٌت ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 ؼذائٌة ) جملة ولطاعى ( تعدٌل النشاط الى / تعبئة وبٌع مواد
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 97 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191114وفً تارٌخ  46631مٌنا ناجح نادى مهنى مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر:  ا افة نشاط / مماوالت وتورٌدات عامة فى مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191114وفً تارٌخ  42486حسام عبدالوهاب دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / مماوالت عمومٌة وادارة وتاسٌس المشروعات العمارٌة

وفً  52112تعدٌل االسم التجارى الى / عمار ٌاسر رخامٌه ) عمار للعجائن السورٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / كافة ماٌصنع من العجٌن تم تعدٌل22191117تارٌخ 

تم تعدٌل 22191117وفً تارٌخ  52112عمار ٌاسر رخامٌه ) عمار للماكوالت السورٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / كافة ماٌصنع من العجٌن

وفً تارٌخ  32281ه عبدالرحٌم رم ان )مؤسسه العطٌه لالستٌراد و التصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عطٌ -  39

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  الؽاء نشاط/االستٌراد والتصدٌر22191117

عدٌل النشاط , وصؾ تم ت22191117وفً تارٌخ  12524العاشك علً ٌاسٌن عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  ا افه نشاط / استثمار عمارى

تم تعدٌل 22191119وفً تارٌخ  41522احمد عبدالحفٌظ عبدالعاطى مصطفى رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  ا افة نشاط / تورٌد مواد ؼذائٌة

 22964طفى احمد شاهٌن )شاهٌن للتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تمت ا افه االسم التجارى / حسن دمحم مص -  42

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تخلٌص جمركى وتصدٌر ادوات مكتبٌة وكهربائٌة 22191119وفً تارٌخ 

 وتركٌبات وخامات معدنٌة وملح وتورٌد مصنوعات خشبٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191119وفً تارٌخ  22964اهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن دمحم مصطفى احمد ش -  43

التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تخلٌص جمركى وتصدٌر ادوات مكتبٌة وكهربائٌة وتركٌبات وخامات معدنٌة وملح وتورٌد مصنوعات 

 خشبٌة

تم تعدٌل النشاط , 22191119وفً تارٌخ  52132سبك لٌده برلم   فارس عبدالعزٌز على عبدالعزٌز سنٌور ، تاجر فرد ،   -  44

وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة وتورٌدات المنتجات الزراعٌة والؽذائٌة والهندسٌة والصناعٌة والكٌماوٌة والمالبس 

 )ماعدا المالبس العسكرٌة ( واالحذٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191119وفً تارٌخ  12956ه برلم   تامر دمحم خمٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  45

 ا افة نشاط / تورٌد جمٌع انواع لطع ؼٌار وتاجٌر المعدات

وفً تارٌخ  11996اٌمن احمد لدرى داود ) مصنع اٌمن لدرى لتشؽٌل المعادن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 لتأشٌر:  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌرتم تعدٌل النشاط , وصؾ ا22191119

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191119وفً تارٌخ  24866دالٌا حسن سعٌد حسن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر:  تم ا افه نشاط / بٌع وتوزٌع مستح رات تجمٌل

تم تعدٌل النشاط , 22191119وفً تارٌخ  22361لٌده برلم   رٌهام احمد عبدالعزٌز دمحم ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك  -  48

 وصؾ التأشٌر:  تم ا افه نشاط / مماوالت وتورٌدات فى مجال النشاط

وفً تارٌخ  47219احمد ابراهٌم على دمحم ابراهٌم العطار)العطار للمماوالت العامه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

وصؾ التأشٌر:  تمت ا افه نشاط / تجاره الزجاج و االدوات الصحٌه و التشطٌبات و تورٌد و تم تعدٌل النشاط , 22191119

تركٌب اجهزه المرالبه )ما عدا الكامٌرات الالسلكٌه و بدون استخدام االنترنت و ما عدا خدمات االمن و الحراسه ( و االجهزه 

 االلكترونٌه و شبكات الؽاز

تم 22191119وفً تارٌخ  47219ى / العطار للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم تعدٌل االسم التجارى ال -  52

تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تمت ا افه نشاط / تجاره الزجاج و االدوات الصحٌه و التشطٌبات و تورٌد و تركٌب اجهزه 
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و ما عدا خدمات االمن و الحراسه ( و االجهزه االلكترونٌه و المرالبه )ما عدا الكامٌرات الالسلكٌه و بدون استخدام االنترنت 

 شبكات الؽاز

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191119وفً تارٌخ  52263صابرٌن ابو العنٌن احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 والباردةالتأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / محل لتمدٌم وتجهٌز الماكوالت والمشروبات الساخنة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191119وفً تارٌخ  28233ابرهٌم لمٌع خله رستم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تعدٌل النشاط الى/ورشه نجار موبٌلٌا

شاط , وصؾ تم تعدٌل الن22191122وفً تارٌخ  31641عبدالعزٌز محمود بشٌر مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجاره خرده وتورٌدات فى مجال النشاط

تم تعدٌل النشاط , 22191122وفً تارٌخ  51126شربات عبدالحمٌد عبدالؽنى رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 اخنه والماكوالت سابمة التجهٌزوصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / محل بٌع وتجهٌز المشروبات الباردة والس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  45295دمحم عبد الفتاح عوض فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجهٌز وطهى وبٌع الماكوالت كشرى وفطائر وبٌتزا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191122وفً تارٌخ  13346ده برلم   عادل امام احمد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  56

 تعدٌل النشاط الى/ورشه اصالح سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  29881اٌمان دمحم بسٌونى عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  35564 شحاته عبد العظٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  58

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / دراى كلٌن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  14722فرحات خمٌس ونٌس محارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 تم تعدٌل النشاط الى مكتب تصدٌرالتأشٌر:  

 14722فرحات خمٌس ونٌس محارب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تم تعدٌل االسم التجارى الى / فرحات للمماوالت  -  62

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى مكتب تصدٌر22191121وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191121وفً تارٌخ  32218اسالم دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 تعدٌل النشاط الى / توزٌع مواد ؼذائٌة وعموم التصدٌر

دٌل النشاط , وصؾ تم تع22191121وفً تارٌخ  53127شرٌؾ عبدالعظٌم صادق محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  تم تصحٌح النشاط الى / تصدٌر و توكٌالت تجارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191121وفً تارٌخ  32472نبٌل فتحى حسٌن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 ا افة نشاط تعبئة وتؽلٌؾ وبٌع المواد الؽذائٌة والعالفة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  5151كرى احمد عبد السالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم الب -  64

 تورٌدات اشؽال بحرٌه -التأشٌر:  تمت ا افه نشاط / خدمات بترولٌه )ما عدا خدمات الحفر و التنمٌب( 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  6853ممدوح سمٌر السٌد دمحم شبل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر:  تعدٌل الشاط الى/بٌع حلوٌات وبسكوتات

وفً تارٌخ  52449فاروق لرنى احمد راؼب )الفاروق لتورٌد المواد الؽذائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

عمومٌه فى مجال االدوات الكهربائٌه و المفروشات  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تمت ا افه نشاط / تورٌدات22191121

 و الخرده و المالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه(



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  49811ولٌد رم ان عبد الجواد العالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 ٌه و مستح رات التجمٌل و التصنٌع لدى الؽٌرالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجارة المكمالت الؽذائ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  9182دمحم عبد النبى ؼباشى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى /مهمات مكاتب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  52968اٌمان فاروق عبده الحناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر:  تم حذؾ نشاط / المماوالت العمومٌه

تم تعدٌل النشاط , 22191124وفً تارٌخ  53258مرزوله جمعه السٌد السٌد الطهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 حٌوانى والداجنىوصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع اعالؾ ومستلزمات االنتاج ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  22919على عبدمج ه احمد دمحم زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجارة وتعبئة وتؽلٌؾ االرز وعموم التصدٌر

وفً تارٌخ  27882بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المنتصر عبدالحلٌم عبدالؽفار-المنتصر للمماوالت العمومٌه  -  72

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع لطع الومٌتال واكسسوار الومٌتال22191124

 27882   المنتصر عبدالحلٌم عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -تم تعدٌل االسم التجارى الى /  المنتصر لاللومٌتال -  73

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع لطع الومٌتال واكسسوار الومٌتال22191124وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  1629دمحم عبدالمولى احمد دمحم زاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 مطعمالتأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  53285حسام شكرى السٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر:  تم ا افة نشاط / مصنع خامات بالستٌن

تم 22191124وفً تارٌخ  42451عزت عبدالصبور الدٌب عبدالعال )محمصه الدٌب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح / محمصة وبمالة وحلوٌات وتاجٌر الشواطىء

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  11232احمد مصطفى احمد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / ورشة حدادة وخراطة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191125وفً تارٌخ  52724دمحم رٌاض محمود البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 ا افة نشاط / التجاره والتوزٌع والتورٌدات فى مجال المنتجات الؽذائٌة بصورها المصنعة ومستلزمات انتاجها والتوكٌالت التجارٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  51381الم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عجمى دمحم عجمى س -  79

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تورٌد و تركٌب المهمات الكهربائٌه و المٌكانٌكٌه مع الجهات الملزمه بالخصم

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191125ارٌخ وفً ت 45829سامح دسولى حامد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تركٌب مصاعد وصٌانة وتركٌب حداده ومعادن

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  52377دمحم عبدالموجود عبدالفتاح الكٌال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر:  تم ا افة نشاط / رحالت داخلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  53132محمود مرسى دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر:  تمت ا افه نشاط / تعبئه و تؽلٌؾ مواد ؼذائٌه

ل النشاط , وصؾ تم تعد22191125ٌوفً تارٌخ  27836اسامه محمود عبدالف ٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع مالبس جاهزة ) ماعدا المالبس العسكرٌة (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  42365جٌهان دمحم دمحم عمر دؼٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع مفروشات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  39759داود سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمٌانه سٌدهم -  85

 التأشٌر:  تمت ا افه نشاط / مستلزمات انتاج حٌوانى و داجنى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  52982محمود ناصر السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 :  تمت ا افه نشاط / بٌع موباٌالت بالجملهالتأشٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191126وفً تارٌخ  5276رم ان دمحم رم ان على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

دنٌه وصٌانه تعدٌل النشاط الى / مماوالت عامه وتورٌدات فى مجال النشاط وتورٌد مستلزمات فى مجال التجهٌزات الخشبٌه والمع

 المبانى وادوات النظافه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191126وفً تارٌخ  3292سعٌد فؤاد محمود رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 ا افه نشاط/صٌانه واصالح برامٌل وتورٌدات فى مجال النشاط

حمزه لتجاره االخشاب وحدٌد التسلٌح وجمٌع انواع مواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم محمود دمحم حمزه  -  89

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط الى/عموم االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا الفمره 22191126وفً تارٌخ  36531

 (وتجاره وتصنٌع االخشاب وحدٌد التسلٌح ومواد البناء19 والمجموعه 6من المجموعه  36

حمزه الستٌراد وتجاره وتصنٌع االخشاب وحدٌد التسلٌح و مواد البناء ،  -تعدٌل االسم التجارى الى/دمحم محمود دمحم حمزه  -  92

تعدٌل النشاط الى/عموم تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191126وفً تارٌخ  36531تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   

 (وتجاره وتصنٌع االخشاب وحدٌد التسلٌح ومواد البناء19والمجموعه  6من المجموعه  36االستٌراد والتصدٌر)فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  14728ٌاسر السٌد محسب وزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 فة نشاط / تصدٌر الحاصالت الزراعٌه و الفاكههالتأشٌر:  تم ا ا

وفً تارٌخ  52936رومانى را ى منصور جرٌس عٌد )رومانى للبالستٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تدوٌر و تكسٌر مخلفات البالستٌن22191126

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191126وفً تارٌخ  46473حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود سعد دمحم  -  93

 تعدٌل النشاط الى / تصنٌع مالبس فساتٌن زفاؾ واطفال وحرٌمى

صؾ تم تعدٌل النشاط , و22191126وفً تارٌخ  14153احمد دمحم عبد الرا ى دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تورٌدات فى مجال الورق و االدوات الكتابٌه و مستلزمات السباكه و لطع الؽٌار و االثاث و العدد و 

 االدوات الصناعٌه و االدوات الكهربائٌه

عدٌل النشاط , وصؾ تم ت22191127وفً تارٌخ  1174نصر دمحمى دمحم مصطفى بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر:  ا افة نشاط / مماوالت عمومٌة واعمال الصٌانة فى مجال النشاط

وفً تارٌخ  52295رم ان صالح على بدر )البدر للنمل و تأجٌر المعدات الثمٌله( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 جارة والتورٌدات فى مجال نشاط الكاوتشونتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  ا افة نشاط / عموم الت22191127

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  25185محمود عبد الرحمن خلٌل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر:  ا افة نشاط / احذٌة رجالى جملة ولطاعى

 27993فهمى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم صالح -تم ا افة االسم التجارى / اسالم فهمى انترٌورس -  98

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم ا افة نشاط / مماوالت عامه22191127وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  27993اسالم صالح فهمى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 نشاط / مماوالت عامه التأشٌر:  تم ا افة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  28918عٌاد عٌد دمحم عكرٌشه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع لطع ؼٌار سٌارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191127 وفً تارٌخ 52789عنان على ابراهٌم شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر:  تم ا افه نشاط / مستلزمات طبٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  49829هانى جمال عبد الفتاح محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / اكسسوار محمول

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191127وفً تارٌخ  2423اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعٌد بكر احمد نصار ، ت -  123

 تم تعدٌل النشاط الى / عموم التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191128وفً تارٌخ  18651هدى عبد المنعم ٌوسؾ فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 زمات معملٌه واجهزه معامل )ما عدا االدوٌه ومكوناتها(التأشٌر:  تعدٌال النشاط الى/مستل

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191128وفً تارٌخ  37228اٌمن زكى دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 ا افه نشاط/بٌع لطع ؼٌار السٌارات

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 22191119وفً تارٌخ  53283دمحم على حمد جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  53162برسوم صبحى سلٌمان عطٌة الحٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر: خاص

السوٌفى لالستٌراد والتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل االسم التجارى الى / احمد محمود عبدالمعطى سوٌفى  -  3

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191126وفً تارٌخ  52851

تم تعدٌل نوع 22191124وفً تارٌخ  53169اسماعٌل عبدالعزٌز اسماعٌل عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191111وفً تارٌخ  52892هند دمحم عبده على الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191117وفً تارٌخ  42288دمحم شعبان محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191111وفً تارٌخ  52899حسن سعٌد حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  7

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 22191123وفً تارٌخ  52755دمحم فتحى محمود عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  52838محمود دمحم محمود عبدالؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  52844سٌؾ ابراهٌم مرسى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  52851احمد محمود عبدالمعطى سوٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53224نورهان عبدالناصر ابراهٌم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  52799ام هاشم فرؼلى ثابت على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52751دمحم فتحى مصطفى لطوط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نٌفٌن  -  14

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  52825جرجس صبرى ؼالى خلٌل سوٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191113وفً تارٌخ  49528براهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر دمحم ا -  16

 التأشٌر: خاص

شٌماء شكرى دمحم حسن موسى)شكرى للتورٌدات العمومٌه للمواد الؽذائٌه والمنظفات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 شركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع ال22191113وفً تارٌخ  52987

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53229صفوان محمود دمحم احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة تم تعدٌل نوع ا22191125وفً تارٌخ  53216عبدالمعبود صبحى عبدالمعبود صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  53223دمحم فرج مج ه جاد ابوهبش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  53115هانى نبٌل سامى اٌوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 لتأشٌر: خاصا

تم 22191128وفً تارٌخ  53322دمحم عبدالمجٌد عبدالمجٌد حسٌن زاٌد )زاٌد للمالبس( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  53312برلم   عماد الدٌن ر وان عبدالعزٌز خٌر مج ه )ر وان للمماوالت و التورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191128تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  53175ابراهٌم ر وان دمحم السٌد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191123وفً تارٌخ  52744   دمحم عٌسى احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53272امانى عبدالرازق دمحم على صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191119وفً تارٌخ  53276 دمحم فرحات عبدالعزٌز سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191117وفً تارٌخ  53236السٌد احمد احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127ارٌخ وفً ت 53256بٌشوى سمٌر بنٌامٌن عاٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  53262على احمد مصطفى سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

وفً  53272سبك لٌده برلم     دمحم دمحم عثمان احمد عوٌس ، تاجر فرد ، -مؤسسه عثمان لبٌع الماكوالت والمشروبات   -  31

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191127تارٌخ 

وفً تارٌخ  52936رومانى را ى منصور جرٌس عٌد )رومانى للبالستٌن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191112

تم تعدٌل نوع 22191112وفً تارٌخ  52927د ابوسمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سرٌه محمود عبدالمطلب احم -  33

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52932دمحم صادق عبدالحلٌم عبدالرحمن )الصادق للمماوالت والتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 : خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر22191112

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  53128محمود البسٌونى السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22191119وفً تارٌخ  53288ٌوسؾ مجدى ٌوسؾ سدره )سدره للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 أشٌر: خاصنوع الشركة , وصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  53166نجالء ابوبكر دمحم منٌر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  53165مبرون جابر دمحم خلٌل جراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191117وفً تارٌخ  53229اسالم على احمد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191111وفً تارٌخ  52896فتحى السٌد احمد ابراهٌم المسلمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  42

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52757عمرو عبدمج ه مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  52847لٌد احمد محمود احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   و -  42

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53228دمحم ابراهٌم عباس دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  53258الم فاروق عبده الحناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اس -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191112وفً تارٌخ  52945احمد دمحم ابو ٌؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  52821حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ على على ا -  46

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  52822دمحم بسٌونى منشاوى دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22191123وفً تارٌخ  52759سوبر ماركت على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -ن دمحم دمحم محمود على عثما -  48

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52978سمٌر فوزى سٌد احمد على سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52989لعزٌز سالم على سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد ا -  52

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  53212اسالم دمحم فهمى دمحم سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  53213مام حسٌن امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مجدى ا -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  53119عادل نظٌر نخله ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191128وفً تارٌخ  53325، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حامد السٌد احمد دمحم  -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191128وفً تارٌخ  53327صفاء دمحم الحفناوى شاهٌن )مكتبه الصفاء( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  53178عبدمج ه عتش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هدى على عبداللطٌؾ  -  56

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22191126وفً تارٌخ  52848اٌه حسن دمحم احمد زٌد )صٌدلٌه د/ اٌه حسن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52741ر ا عبٌد عبدالمالن عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا -  58

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191123وفً تارٌخ  52759دمحم دمحم محمود على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191118وفً تارٌخ  53271مد فؤاد دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌر اح -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191119وفً تارٌخ  53273تامر احمد السٌد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  53227اوى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمزه دمحم الشن -  62

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53242حسنه الحمامجى عبدالعزٌز خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191126وفً تارٌخ  52834لهادى شفٌك حنا خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبد مج ه عبد ا -  64

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  53272فكتر عبدالمنعم جرس رومان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191112وفً تارٌخ  52932د حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم احم -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191112وفً تارٌخ  52943دمحم بهجت السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191122وفً تارٌخ  53117دعاء مصطفى حفنى عبدالرحمن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191113وفً تارٌخ  52977امٌره على جبر العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  53131صابرٌن السٌد حسٌن عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  53161عبدالعزٌز عطٌه عبدالعزٌز عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  53167 عبدالفتاح حفنى عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  72

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  53295دمحم جمال لاسم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  52843الءالدٌن بسٌونى دمحم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ع -  74

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  52845اسالم انور احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53215مٌس السٌد متولى الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد خ -  76

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  52944طارق مصطفى شحاتة احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  52949عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمعه موسى عكش -  78

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191113وفً تارٌخ  52975دمحم جابر عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191113وفً تارٌخ  52981تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن دسولى دمحم ،  -  82

 التأشٌر: خاص

تم 22191113وفً تارٌخ  52983دمحم ؼرٌب هاللى تؽٌان )هاللى لتعبئه المواد الؽذائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53224احمد جابر عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سلسبٌل  -  82

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل 22191122وفً تارٌخ  53128ٌاسر احمد محمود السٌد ؼنٌم ) كوافٌر ؼنٌم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم 22191124وفً تارٌخ  53172رجب الصاوى ٌوسؾ ادرٌس )رجب لتورٌد المالبس( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  84

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  52852دمحم عبدالرا ى دمحم عسران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 شٌر: خاصوصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  53135احمد السٌد دمحم احمد حالوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191123وفً تارٌخ  52752دمحم محمود احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191123وفً تارٌخ  52372نوره عالم دمحم عبدمج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52754سلٌمان دمحم مستور سعٌد هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53268 ٌاسٌن دمحم السٌد حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  92

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53275مؤمن دمحم طلعت عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53277نجوى رزق سالمه نصٌر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191117وفً تارٌخ  53238انتصار محفوظ معروؾ عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  53232على خلٌل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53244على حسٌن على سلٌمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  53255دمحم على حسن سنٌور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  53257رانده العربى احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  53261لمحسن نصر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد عبدا -  98

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  53263عزمى سلٌمان بخٌت مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  52937اس فرج مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد فرج مج ه عب -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 127 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  52612احمد السٌد دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  52882اهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح فكرى حنفى دمحم ابر -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  28127عبده دٌاب دٌب واصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  52886د ،  سبك لٌده برلم   احمد عاطؾ السٌد بسٌونى ، تاجر فر -  124

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  48788دمحم محمود دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53298ك لٌده برلم   فاطمه احمد موسى دمحم جوٌلى ، تاجر فرد ،  سب -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191128وفً تارٌخ  53298عبدمج ه محمود السعٌد السٌد الصعٌدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53248بك لٌده برلم   كٌرلس مجدى وانس دمٌان ، تاجر فرد ،  س -  128

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191118وفً تارٌخ  53264عادل دمحم احمد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191123وفً تارٌخ  52762  السٌد صالح صالح بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  112

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  52841اكرام سعٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم 22191123وفً تارٌخ  52733سبك لٌده برلم    هشام عثمان دمحم السعدنى ) هشام السعدنى للرحالت ( ، تاجر فرد ،  -  112

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191117وفً تارٌخ  53216شٌماء فرج على على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  43927  ٌاسر فتحى ٌوسؾ اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  52827جهاد السٌد صدٌك عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191112خ وفً تارٌ 52955دمحم احمد ناجى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52985رشا ابوزٌد ابراهٌم الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  53223سٌد على عثمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 128 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53222احمد صالح سعٌد على سوٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122وفً تارٌخ  53111فرحات عبدالعلٌم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191128وفً تارٌخ  53316رجب احمد دمحم صٌام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل ت22191124وفً تارٌخ  53174عاصم جمال عبدالناصر حنفى محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  53191كرٌم شحاته سعد ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 22191124وفً تارٌخ  53187دمحم عبدمج ه احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  53142نسمه دمحم السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  52856مرلص اسطاسى مٌخائٌل موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52752عماد مورٌس لمعى عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53282حمد احمد دمحم احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  128

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  52824سٌؾ انور السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191117وفً تارٌخ  53233دالناصر دمحم حسٌن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود جمال عب -  132

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  53236سهى عبدالشافى دمحم دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191127وفً تارٌخ  53266عبدالمنعم عبدالنعٌم فرؼلى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  132

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  53281بشٌر رزق ناصؾ سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  52922اطؾ عبدربه صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هشام ع -  134

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  52939دمحم فرج مج ه عباس فرج مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191114وفً تارٌخ  53221مود بهنسى الكومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حاتم مح -  136

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 129 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52972سعد مجدى سعد دمحم عبدمج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122وفً تارٌخ  53126ٌد عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عزت الس -  138

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191111وفً تارٌخ  52889وائل ابراهٌم عبدالعزٌز عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  52773جابر احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد مجدى  -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191119وفً تارٌخ  53284مٌنا فوزى لمعى خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  53277جان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌنا جاد كامل جاد مر -  142

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53293اٌمان سعد عبدالحلٌم لطاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53254مٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالحمٌد دمحم عبدالح -  144

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53247وائل عبد ربه احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52893جر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى ابراهٌم دمحم حسان ، تا -  146

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  29446ولٌد سعد محمود ادم عبدالصادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52837صرى الفرٌد للمالبس الجاهزه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فرٌد خٌر عوٌ ه عوٌ ه )البٌت الم -  148

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191126

تم تعدٌل نوع الشركة 22191123وفً تارٌخ  52736نورالدٌن عمادالدٌن امٌن ابو علفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191117وفً تارٌخ  53219خالد احمد فؤاد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53249عاطؾ دمحم احمد عبدالمولى )عبدالمولى لالستٌراد و التصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصؾ التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع الشركة ,22191126

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52765سامح فوزى فتح مج ه لطٌط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  52769امجد رم ان شحاته سدره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 ٌر: خاصوصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  28289عمرو حسٌن السٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  52959هانى خٌر المس انٌس بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52986احمد دمحم السٌد ابو زٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52992دعبس لالستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -ٌوسؾ محمود انور احمد دعبس -  157

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191113

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191114وفً تارٌخ  52995نصر ناصؾ عٌسى عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  158

 تأشٌر: خاصوصؾ ال

تم تعدٌل نوع 22191125وفً تارٌخ  53227مختار دمحم توفٌك عبدالعزٌز السنافٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك22191125وفً تارٌخ  53211دمحم فتحى ابراهٌم ابوزٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53215احمد السٌد احمد جابر ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  12952علً احمد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191128وفً تارٌخ  53311احمد عبدالمحسن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  53183كرٌم دمحم حنفى عبدالفتاح زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 ٌر: خاصوصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  53179حمامه شفٌك حماد خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191121وفً تارٌخ  53145رستم دمحم سالمه عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  53152دمحم احمد احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191123وفً تارٌخ  52742دمحم جابر حافظ طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52746مد دمحم احمد نحله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم اح -  169

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22191117وفً تارٌخ  53231عبدالرحمن دمحم خ ر طه )مزرعه خ ر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  52832 عصام احمد حلمى دمحم مسعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191126وفً تارٌخ  53241عمر عبدالعزٌز ابوالفتوح على هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191112وفً تارٌخ  52926حسن دمحم ٌوسؾ شتٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191112وفً تارٌخ  52935دمحم السٌد دمحم عبدالرزاق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  44732ٌد صابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل س -  175

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  53282دنٌا فتحى السٌد على عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53297الموى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ندا صالح الدٌن عبد -  177

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191128وفً تارٌخ  53297مٌالد فوزى سمعان جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191119وفً تارٌخ  53299م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالجابر دمحم لاس -  179

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53251فادى فؤاد سعد ممار عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53262سؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حسٌن ابراهٌم احمد ٌو -  181

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52924ابراهٌم خمٌس محمود عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  182

 وصؾ التأشٌر: خاص

 52764عبدالرحمن ابراهٌم عبدالرحمن الما ى)الما ى لتعبئه وتوزٌع المواد الؽذائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191123وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  52734برلم   احمد محمود سلٌم بسٌونى ) احمد سلٌم للمواد الؽذائٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  184

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191123

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53217عبداللطٌؾ دمحم عبداللطٌؾ رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  53251لم   حسام دمحم محمود الزعوٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  186

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  44149جابر دمحم احمد عبدالعواض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  52812  السٌد خٌرى السٌد شبٌب السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  188

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  52812احمد خالد عبده حسٌن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191114وفً تارٌخ  53222دمحم عبدالرحمن عزوز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة 22191114وفً تارٌخ  52999احمد عٌد عبد الحمٌد ابراهٌم لوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53224وائل مبرون عماد اسماعٌل عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191125وفً تارٌخ  53221اسالم فوزى عبدالموى عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  53112زٌاد مجدى ابراهٌم لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191128وفً تارٌخ  53317حسن خلٌفه منفى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124ٌخ وفً تار 53188دمحم عبدالسالم شحاته سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  53155دمحم على احمد الرفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  53141احمد على دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  52822دمحم ابوالمجد حسٌن سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو22191117وفً تارٌخ  53235اٌناس عواض حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  53238هناء مصطفى مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

, وصؾ تم تعدٌل نوع الشركة 22191126وفً تارٌخ  53242دمحم جمال دمحم عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  52825فتحٌه ابراهٌم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191127وفً تارٌخ  53282مصطفى عبدالعال شرؾ عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 التأشٌر: خاص, وصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52919مجدى ابراهٌم السٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52922اٌمن فتحى احمد عطٌه العربى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 ٌر: خاصوصؾ التأش

 52967هاشم اسماعٌل هاشم احمد نصار ) هاشم لتجارة وبٌع السٌارات لحساب الؽٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191113وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122 وفً تارٌخ 53127شرٌؾ عبدالعظٌم صادق محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  52858احمد حسنٌن احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  52874عبدمج ه احمد عبداللطٌؾ المصص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191119وفً تارٌخ  53289سلوى ابراهٌم عبدالحمٌد دمحم السوسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191119وفً تارٌخ  53287دمحم فاروق على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  53291هانى سعد وهبه شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  53163ٌوسؾ شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمان دمحم -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  53168محمود احمد محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52912ا مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن دمحم امام النخٌلى عط -  216

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53225احمد سرحان محمود سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53226، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماح زكرٌا عبد الرازق ربعى -  218

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52758هدٌر اشرؾ حلمى صبحى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52772مصباح لالستٌراد ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسن نٌازى حسن ابراهٌم مصباح )  -  222

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191124

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  52772نظٌمه عبد الجٌد عبده ابو رحاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  52958م عبدالداٌم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مرٌم اكر -  222

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52815انس احمد دمحم عبدالرحٌم الصعٌدى )الصعٌدى للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 أشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ الت22191125

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53214دمحم عطٌه رم ان هدٌه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53212دمحم احمد اسماعٌل دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 ر: خاصوصؾ التأشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  52314دمحم عبدالمنعم عبدالحكٌم حمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم 22191126وفً تارٌخ  52849اسالم سعٌد دمحم السوٌفى )السوٌفى لتوزٌع االسمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 وع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتعدٌل ن

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  53149مصطفى خلؾ احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 التأشٌر: خاص

ؾ تم تعدٌل نوع الشركة , وص22191121وفً تارٌخ  53152امل وهبه محمود الرجال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122وفً تارٌخ  53134شعبان دمحم مطاوع عسمالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53272دمحم حسن زكى عبدالؽنى امبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 التأشٌر: خاصوصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  53228دٌنا احمد دمحم احمد المطفانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53241محمود جابر ابراهٌم دوٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  52832سعٌد احمد عبدالحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  23448سهى عثمان عبدمج ه الشٌخ حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 ٌر: خاصوصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  53274منى حمدى حنفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  53276محمود عجمى عبدربه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52961فاطمة شعبان حامد عاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  238

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191114وفً تارٌخ  53227احمد سعٌد عبدالؽنى دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52976مصطفى دمحم محمود دمحم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  52884عالءالدٌن مرسى سعد الشٌخه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191125وفً تارٌخ  53222دمحم رم ان دمحم عبدالرحمن الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52898محمود دمحم على السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 خاصوصؾ التأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52897اسالم ممدوح زكى احمد المعاون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة 22191124وفً تارٌخ  52792دمحم صالح عبدالسالم اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 أشٌر: خاص, وصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  53287والء حسٌن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  53162احمد دمحم ابراهٌم خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 خاص وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191119وفً تارٌخ  53296هبه مج ه رمزى زكرٌا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  248

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191119وفً تارٌخ  3837جاسر السٌد دمحم على دمحم ) السٌد للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 صؾ التأشٌر: خاصالشركة , و

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53259مصطفى على دمحم على ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53247وائل عبد ربه احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 شٌر: خاصوصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52927مصطفى حسٌن محمود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191123وفً تارٌخ  52762ساره دمحم سٌد عزام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  39234دمحم ابراهٌم دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191126وفً تارٌخ  52846طلعت احمد رٌان ادم )مكتبة احمد رٌان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52737مصطفى انور محمود فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191117وفً تارٌخ  53214احمد محمود سالمه عبدالمادر الحمالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  53243عاطؾ فاٌز خمٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191126وفً تارٌخ  53252اسماء احمد عبدالسالم مصطفى ؼباشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  52826دمحم احمد السٌد فرؼلى عساؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191112وفً تارٌخ  52952على عبد الحلٌم دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52291دمحم سمٌر عبدالحمٌد عطٌه بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  53225احمد دمحم احمد سعد الؽٌطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122وفً تارٌخ  53122ادر ابراهٌم عبدالحى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ن -  264

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191128وفً تارٌخ  53313معتز ابو الحجاج دمحم مازن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191124وفً تارٌخ  53177فرحات عبدالممصود سعد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو  -  266

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53184اندرو مورٌس انور جرس عبدالسٌد ) صٌدلٌة / اندرو مورٌس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 , وصؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة 22191124

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122وفً تارٌخ  42761فاطمه ابراهٌم عوض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  268

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191123وفً تارٌخ  52743احمد جابر دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53274فاٌزه احمد ابو المعاطى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53278عمرو عبدالكرٌم ابراهٌم مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191117وفً تارٌخ  53239محمود الدسولى جابر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  272

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  52789عنان على ابراهٌم شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22191112وفً تارٌخ  52925ٌحٌى بدر على بدر ) بدر للتعبئة والتؽلٌؾ ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  274

 خاص نوع الشركة , وصؾ التأشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  52933اسماء ابوالنجا دمحم دمحم ابوالنجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191114وفً تارٌخ  52996سعٌد عبدالحمٌد سعد عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  276

 لتأشٌر: خاصوصؾ ا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  53123دمحم مبرون عبدالعظٌم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52862خالد عبدالرا ى عبدالعظٌم صالح )صالح للبوٌات و الحداٌد( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 عدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتم ت22191127

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53222كمال فؤاد محمود دمحم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع22191124وفً تارٌخ  52786حنان عبدالرحٌم ابراهٌم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 117 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع 22191127وفً تارٌخ  53292محمود دمحم رافت دمحم دمحم المنزالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  53164دمحم سعٌد باشا عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191128وفً تارٌخ  53326اكرام محمود ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 22191118وفً تارٌخ  53255احمد دمحم بسٌونى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191118وفً تارٌخ  53257عادل مبارن اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر22191118وفً تارٌخ  53247وائل عبد ربه احمد علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191127وفً تارٌخ  53262شٌماء صدٌك ابوزٌد صدٌك حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  287

 , وصؾ التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ22191123وفً تارٌخ  52756دمحم فتحى السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52911عاطؾ ف ل محمود احمد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  289

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53229طلعت عدلى بختان عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل 22191112وفً تارٌخ  52947هبه مهدى بٌوتى سنتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -هبه جمال شهدى مهدى -  291

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  52823عبدمج ه جرجس عبدمج ه اسخرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 ؾ التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  22227حمدى السٌد ٌس شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52973حسن السٌد على عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191113وفً تارٌخ  52993جابر دمحم جابر السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191113وفً تارٌخ  52992على ابراهٌم على امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53125مدحت داود عبدالمسٌح سٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  297

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122وفً تارٌخ  53116محمود مصطفى احمد احمد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  298

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 118 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191128وفً تارٌخ  53328اسراء دمحم فتحى ابراهٌم نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  299

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  53182عصام عبده ابراهٌم بحر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  53181باسم جعفر عبدالفتاح مراد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  52852دمحم عطٌه دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52739فرج ابو بكر السٌد نصار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  323

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191123وفً تارٌخ  52742مٌمى الشحات دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  53229ابراهٌم مصطفى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ادهم جمال  -  325

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  52819مٌنا انور سعٌد جادالرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53242لسٌد الزؼبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فؤاد عزت فؤاد ا -  327

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  53247احمد محمود داود مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  328

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191126وفً تارٌخ  53248ض السفٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   معر -عزت ذكى سفٌر ممار  -  329

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191112وفً تارٌخ  52929دمحم احمد دمحم احمد را ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  52928امج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابانوب عطامج ه انور عط -  311

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191122وفً تارٌخ  53118دمحم شعبان رم ان شعبان البدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  53132، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم على فرؼلى دمحم  -  313

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  52864منتصر دمحم على عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  52867اسكندر لتعبئه وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبٌر صبحى اسكندر عبدمج ه بخٌت ) -  315

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191127تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191119وفً تارٌخ  53281هانى سامى حنا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 119 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191128وفً تارٌخ  53322وجدى زكرٌا ٌعموب رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  31685دمحم على مصطفى زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191118وفً تارٌخ  53249مى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وفاء ابوؼنٌمه فه -  319

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53266صالح جمعه دمحم رم ان خٌرمج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191126وفً تارٌخ  53253د )هدى بٌوتى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هدى فتحى مصطفى السٌ -  321

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191123وفً تارٌخ  52763احمد دمحم سالم دمحم  ٌؾ مج ه جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  52839ٌد مخلوؾ عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مخلوؾ سع -  323

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  52842باسم ودٌع سعد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53222ال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ خلؾ انور عبدالع -  325

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52941سامر احمد على مجاهد ) مجاهد للمماوالت واعمال المبانى المتكاملة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 خاص تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر:22191112

تم تعدٌل نوع 22191112وفً تارٌخ  52953نجالء على محمود جالل)جالل للتورٌدات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  327

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  52828دمحم احمد دمحم فوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  328

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191113وفً تارٌخ  52984انور اسعد على سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  329

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53226عبدالحلٌم بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم عاطؾ  -  332

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53218احمد عبدالناصر احمد الحنطور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122وفً تارٌخ  53112دالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عاطؾ سعٌد عب -  332

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191128وفً تارٌخ  53314محمود حسن دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  333

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  53172ٌر حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالعال الصؽ -  334

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  52857دمحم عبدالسالم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  53157ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد حسنٌن دمحم ، تاج -  336

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191121وفً تارٌخ  53139عطٌه عبدالعلٌم السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  337

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52747ر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ احمد احمد احمد الدروى ، تاج -  338

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52749احمد خمٌس السٌد دمحم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  339

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191119وفً تارٌخ  53279سبك لٌده برلم   كمٌل عٌد سالمه خلٌل ، تاجر فرد ،   -  342

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191117وفً تارٌخ  53232جهاد دمحم حسان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53227رلم   احمد فوزى عدلى جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  342

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  53265احمد كامل احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127تارٌخ وفً  53267السٌده دمحم على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191112وفً تارٌخ  52942عاصم عبد العاطى شعبان عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113فً تارٌخ و 52969محمود سعٌد شحاته عبدالؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191122وفً تارٌخ  53125دمحم عبدالرازق رم ان احمد بعٌص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  347

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  52877احمد عبدمج ه ٌاسٌن عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  348

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52891نور الدٌن دمحم نصر ابو ناعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  349

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124تارٌخ  وفً 52781على دمحم على دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  53286رم ان ابراهٌم محمود البٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127خ وفً تارٌ 53293عماد دمحم ابراهٌم حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع 22191119وفً تارٌخ  53294احمد دمحم ابراهٌم دمحم احمد البدرمانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53121سمٌه عبدالعاطى دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191118وفً تارٌخ  53258مرزوله جمعه السٌد السٌد الطهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191118فً تارٌخ و 53262محمود السٌد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53217عبداللطٌؾ دمحم عبداللطٌؾ رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  357

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52926دمحم مرسى خمٌس عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  358

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52929رامى عصام عبدالمنعم ؼنٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  359

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191117وفً تارٌخ  53212نصر نصر محمود دبور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  53246احمد ٌسٌن احمد عطٌه المدبولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191112وفً تارٌخ  52951ى فتحى فتح مج ه مرسى ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هد -  362

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  52957عمرو اشرؾ ابراهٌم ابوالمعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  363

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  52768دمحم عبدالوهاب عبدالرحٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52814مكتب النور للتورٌدات العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد محمود على عطٌه -  365

 صؾ التأشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , و22191125

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191114وفً تارٌخ  53222امجد جمال فهمى موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22191114وفً تارٌخ  53224احمد ماهر مهنى فرؼل احمد )ماهر للزجاج( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  367

 , وصؾ التأشٌر: خاصنوع الشركة 

تم تعدٌل نوع 22191119وفً تارٌخ  29725احمد صادق عبدالحلٌم عبدالرحمن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  368

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا22191124وفً تارٌخ  53186ساره ماهر ابراهٌم عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  369

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  53138مٌنا رافت فرٌد سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  372

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ع تم تعدٌل نو22191121وفً تارٌخ  53138مٌنا رافت فرٌد سٌدهم )مٌنا للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  371

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  53144ادم احمد ادم دردٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  372

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52853زهٌره ناجح سعٌد مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -زهٌره للعطور ومستلزمات التجمٌل  -  373

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191126

تم تعدٌل نوع 22191121وفً تارٌخ  53151محمود دمحم دمحم عبدالمحسن العٌسوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  374

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123 وفً تارٌخ 52735على رجب عبدالعال على جوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  375

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  52822عزت مٌخائٌل شحاته شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  376

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191126وفً تارٌخ  53234السٌد عوض عبدالجلٌل عبدالجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  377

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  52827دمحم حسن زاهر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  378

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع22191127وفً تارٌخ  53278نانسى دمحم دمحم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  379

 التأشٌر: خاص

صٌدلٌه الدكتور / عبدالرحمن سامى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -عبدالرحمن سامى عبدالرحمن حسن احمد -  382

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191111وفً تارٌخ  52916

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191113وفً تارٌخ  52963سبك لٌده برلم   اسالم حماد هالل ابراهٌم ، تاجر فرد ،   -  381

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  52862احمد دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  382

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  52876سبك لٌده برلم    دمحم دمحم ابراهٌم ابو زٌد عبدمج ه ، تاجر فرد ،  -  383

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  52869زهره محمود دمحم عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  384

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  53192برلم    اسالم رسمى صابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  385

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53192اندرو زكرٌا تامر عطامج ه لالده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  386

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  52779فؤاد اكرم دمحم سعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  387

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122وفً تارٌخ  53122دمحم محمود ابراهٌم علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  388

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52974دمحم محمود عبدمج ه مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  389

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  52883هدى سعٌد محمود خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  392

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  52882جابر سلٌمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  391

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  52793احمد ابراهٌم دمحم ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  392

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53285سٌد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام شكرى ال -  393

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  53273فاٌز عبدالعزٌز فاٌد عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  394

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53292مل عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد عبدالمعتمد كا -  395

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً  53294عامر للمماوالت العامه والتشطٌبات والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -محمود دمحم مصطفى عامر  -  396

 وصؾ التأشٌر: خاص تم تعدٌل نوع الشركة ,22191127تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53246عالء عبدالحمٌد محمود حفنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  397

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53269رم ان حسٌن عمر حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  398

 أشٌر: خاصوصؾ الت

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  46473محمود سعد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  399

 التأشٌر: خاص

تم 22191111وفً تارٌخ  52923اسامه احمد فراج الحصرى )مماوالت الحصرى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 التأشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , وصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191111وفً تارٌخ  25917رانٌا احمد احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  52854سلٌمان احمد سلٌمان رٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53222انجى جابر دمحم دمحم عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم 22191123وفً تارٌخ  52753دالٌا رشدى دمحم على زمزم )صٌدلٌه د/ دالٌا زمزم( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  424

 ع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتعدٌل نو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  52766احمد دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 التأشٌر: خاص

صؾ تم تعدٌل نوع الشركة , و22191112وفً تارٌخ  52956خالد منصور حسن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191113وفً تارٌخ  52979محمود سٌد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  427

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 22191125وفً تارٌخ  53228احمد السٌد احمد الؽرٌب )الؽرٌب للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  428

 وصؾ التأشٌر: خاص نوع الشركة ,

وفً تارٌخ  53219احمد فتحى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد فتحى الروبى دمحم )الروبى لالستٌراد  -  429

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191125

تم تعدٌل نوع 22191122خ وفً تارٌ 53127دمحم مرزوق عبدالصمد مرزوق ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  53171حاتم نبٌل خطاب دمحم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122وفً تارٌخ  53129حازم رفاعى ابراهٌم رفاعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191121وفً تارٌخ  53146احمد دمحم ابوالفتوح سلٌمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  53153محمود سٌد دمحم عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53232راوٌة جمعة ابراهٌم السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  53231سعد رم ان عبدالحمٌد بدرالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  52828امٌر سمٌر الفى سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  417

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  53271احمد دمحم سالم دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  418

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191112وفً تارٌخ  52942جرجس فهٌم صبحى فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  419

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52965لطٌؾ دمحم النحاس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد عبدال -  422

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191127وفً تارٌخ  52881احمد ر ا عبدالعزٌز محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53195عبدالعظٌم عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رجب  -  422

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191111وفً تارٌخ  52894حسن محمود محروس دمحم ابوكلٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  52776معه دمحم جمعه )مكتب حسٌن للتشطٌبات المعمارٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن ج -  424

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم 22191124وفً تارٌخ  52792مؤمن نجاح حواس متولى )نجاح لالستثمار العمارى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 وع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاصتعدٌل ن

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53282عمر احمد فؤاد جابر الشاذلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا22191127وفً تارٌخ  53283اٌمان متولى جابر جاد سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  427

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191119وفً تارٌخ  53295عبدالرحمن جابر دمحم محمود عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  428

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

ارٌخ وفً ت 53321دمحم حسن ر وان احمد ادم )الر وان للمماوالت العامة( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  429

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191128

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53252شكوكو رجب احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52748حازم زكى عبدالحمٌد شٌحه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191123وفً تارٌخ  52246خالد دمحم رشاد ابوالٌزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -خالد الحلوانى  -  432

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111رٌخ وفً تا 52921احمد دمحم بخٌت السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  24922فرٌد كامل عزٌز بشاره رزق مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  434

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125تارٌخ وفً  52811احمد دمحم الحسٌنى ابو اللٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  435

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53218لمٌاء جمال على عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  43658احمد رافت على ر وان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  437

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  52952دمحم فتح مج ه حسن عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  438

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191114وفً تارٌخ  52998اٌمن رمزى توفٌك جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  439

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53222نرمٌن را ى شفٌك نصر مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191122وفً تارٌخ  53129لسطنطٌن اسبٌروكوستى دٌمترى مرمراس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم 22191128وفً تارٌخ  53296احمد رائد احمد صالح عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مطعم احمد رائد احمد -  442

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191128وفً تارٌخ  53312احمد كامل ال ٌفى فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  443

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191124وفً تارٌخ  53173بدرالدٌن بهاءالدٌن السٌد ابراهٌم السٌد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191121وفً تارٌخ  53142محمود مرسى عٌسى مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  445

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  52859ولٌد دمحم سعٌد حسن عرفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53156ى جابر محمود دمحم فصٌح )مصطفى للمماوالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطف -  447

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191121

وفً تارٌخ  52732احمد عبدالجواد للمماوالت العامه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -احمد السٌد احمد دمحم عبدالجواد  -  448

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191123

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53234سالمه سلٌمان سالمه عٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  449

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  53237دمحم ابرهٌم حسانٌن دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  52826ر ا حمدى ابراهٌم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  53268طارق مدحت مراد حنفى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  52938خالد دمحم سعٌد عبدمج ه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  453

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52968اٌمان فاروق عبده الحناوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122وفً تارٌخ  53124ادهم سعٌد رم ان احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع22191127وفً تارٌخ  52873دمحم رم ان عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53225مصطفى فتحى عثمان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  457

 وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو22191111وفً تارٌخ  52888نعمه عبده احمد احمد سوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  458

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  52782ناجح دمحم السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  459

 التأشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر22191124وفً تارٌخ  52795مروه حمدى عبدالسالم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 127 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191119وفً تارٌخ  53292بٌتر ودٌد لوندى جورجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  53289دمحم عبدالحك ابراهٌم بصٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 ؾ التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  53285محمود سمٌر سلٌمان عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53123هانى احمد دمحم منصور دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 التأشٌر: خاصوصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191118وفً تارٌخ  53256دمحم فراج دمحم ابورحاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191117وفً تارٌخ  53212دمحم السٌد على عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 خاصالتأشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53228سامح لطب عبدالبدٌع على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  467

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  52948اسالم حسن محمود على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  468

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  52771على ابراهٌم دمحم بسٌونى االزلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  469

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  24538رٌمون انور ؼالى نخله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  472

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191113وفً تارٌخ  52962بان عبده دمحم الوزان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شع -  471

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  52816احمد دمحم عبدالحمٌد السٌد االجدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  472

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  52817اسامه ابراهٌم حسٌن فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  473

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191114وفً تارٌخ  52994ابانوب فوزى ناشد عبدالنور موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  474

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  53182محمود خمٌس سعد على الملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  475

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122وفً تارٌخ  53133حازم حسن البنا سعد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  476

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  53147مدحت انسى لبٌب عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  477

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  53148احمد دمحم ابراهٌم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  478

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 128 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52738سرجٌوس مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جوزفٌن ودٌع  -  479

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  53232ماهر حسن فتح مج ه حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  482

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  52831تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هٌثم رجب احمد فاٌد ،  -  481

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53243ابراهٌم حسن جمعه محمود البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  482

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  53244ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالهادى لاسم على لاسم ، تاج -  483

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  53245احمد دمحم على السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  484

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  15245بك لٌده برلم   شرٌؾ عادل سعد جادمج ه ، تاجر فرد ،  س -  485

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  53275رفاعى دمحم رفاعى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  486

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191111وفً تارٌخ  52913م   اٌمان فؤاد عامر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  487

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191111وفً تارٌخ  52914فتحى السٌد فهمى لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  488

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191113ارٌخ وفً ت 47374النصر حسن السٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  489

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  52866نشوى سمٌر السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  492

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  52865احمد صالح كامل مرسى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  491

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53198دمحم خمٌس صالح حسن اسماعٌل )مكتب رحالت دمحم خمٌس صالح( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  492

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191125

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191119وفً تارٌخ  53124   اٌمان حافظ دمحم فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  493

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  52789احمد رجب فتحى محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  494

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127ٌخ وفً تار 52878هبه فتحى محمود جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  495

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  52885ٌسرى هرٌدى دمحم عبد الرسول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  496

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 129 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191111وفً تارٌخ  52895احمد عطا احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  497

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  52791عادل مصطفى صالح محمود طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  498

 وصؾ التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 22191113وفً تارٌخ  52962عصام احمد السٌد رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  499

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52966كٌرلس عادل الدٌب ارمانٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع22191127وفً تارٌخ  52861حسن سعودى دمحم الشاٌب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  52872فتحى رجب مرسى فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  52774محمود احمد باتع فرحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  523

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  52787خٌر فخرى خٌر جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  524

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  52794د السٌد احمد حجاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى احم -  525

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  52879حماده عبد اللطٌؾ احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53199لطان الدردٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بثٌنه دمحم س -  527

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  52788عاطؾ هاشم كامل سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  528

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  42279 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مهران عبده مهران دمحم -  529

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191124وفً تارٌخ  52775شحات محمود مفتاح عبدالعال السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  52783مر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدمج ه دمحم عبدمج ه ع -  511

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191127وفً تارٌخ  53292اٌمن صدلى جوده بخٌت )اٌمن درنن( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  53288احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم عبدالهادى  -  513

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  53284احمد سامى سعٌد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة 22191119وفً تارٌخ  53122عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحٌم عثمان احمد -  515

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191118وفً تارٌخ  53245جٌهان سعد دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191118وفً تارٌخ  53267اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شكرى السٌد احمد حسنٌن ، ت -  517

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52928عمرو عبدمج ه ابراهٌم الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52912فرد ،  سبك لٌده برلم    ترٌزه مالكه اسكندر عطٌه ، تاجر -  519

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52915فدوى مصطؾ كامل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  52855ده برلم   محمود دمحم فؤاد متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  521

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53211عالءالدٌن عادل عباس عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191117وفً تارٌخ  53213سبك لٌده برلم     عبدالعال السٌد عبدالرحٌم عبدالعال ، تاجر فرد ، -  523

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191123وفً تارٌخ  52761دمحم محى عبدالرحٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  524

 وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  35327د دمحم الخولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابراهٌم سع -الخولى لالستٌراد والتصدٌر  -  525

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191112

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  52822احمد رم ان محمود حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  526

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191119وفً تارٌخ  53122ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شعبان خمٌس -  527

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191119وفً تارٌخ  53126دمحم جمعه السٌد على حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  528

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122وفً تارٌخ  53132عال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود مرسى دمحم عبدال -  529

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191122وفً تارٌخ  53136دمحم عٌسى حسن عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  532

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191121وفً تارٌخ  53158نرمٌن سامى فتحى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  53226شعبان ابراهٌم شحاته دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  532

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم 22191125وفً تارٌخ  52818د فٌصل جادمج ه سلٌم )صٌدلٌه / خلود فٌصل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خلو -  533

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191126وفً تارٌخ  53233احمد اسام عبدالعزٌز الشحات السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  534

 تأشٌر: خاصالشركة , وصؾ ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  52821صابرٌن على عبدالعلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  535

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  53235محمود احمد محمود محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  536

 اصوصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52918زٌدان حامد عبدمج ه عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  537

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191114وفً تارٌخ  53225صبحى دمحم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  538

 التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53226اسالم محمود دمحم ابوركبه ) ابوركبه لتورٌدات االسمنت ومواد البناء ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  539

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191114

وفً تارٌخ  52971برلم    سعٌد صالح فهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده-مؤسسه سعٌد الداره الكافٌترٌات والمطاعم -  542

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191113

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  52875سماح عبدمج ه ٌاسٌن عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  541

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53194لم    حى صالح عبدالفتاح خمٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  542

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  53193رشا احمد حجازى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  543

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125ً تارٌخ وف 53221اٌمن دمحم احمد اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  544

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191124وفً تارٌخ  52785عمرو سعٌد امام محمود دمحم الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  545

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124ارٌخ وفً ت 45752باسم دمحم دمحم مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  546

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191119وفً تارٌخ  53286محمود عبدالمعطى عبدمج ه عطٌه مشعل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  547

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  53291ه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رجب تاج الدٌن حسن احمد )تاج الدٌن للمعادن و االثاثات الطبٌ -  548

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191119

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191127وفً تارٌخ  53279اٌمن ابراهٌم السٌد زٌاده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  549

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191128وفً تارٌخ  53324تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    موفك رفعت السٌد دمحم عفٌفى ، -  552

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191127وفً تارٌخ  52868عبله سرحان بٌومى عمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191118وفً تارٌخ  53253جر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم عبدالفتاح عبدالعزٌز دمحم ، تا -  552

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191118وفً تارٌخ  53263سوزان احمد دمحم عمٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  553

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191126وفً تارٌخ  53252،  سبك لٌده برلم    ولٌد سامى ابراهٌم عبدالمجٌد ، تاجر فرد -  554

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191124وفً تارٌخ  52798دمحم اشرؾ حمدى احمد ابراهٌم جاد مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  555

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 22191126وفً تارٌخ  52842د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالح عبدالمادر عبدالمنعم محمو -  556

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191117وفً تارٌخ  53223عادل موسى عبدالرحمن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  557

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191112وفً تارٌخ  52954د ،  سبك لٌده برلم   عالء شعبان ذكى ٌوسؾ ، تاجر فر -  558

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  52767فاطمه جابر دمحم احمد شهاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  559

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52988عبد العزٌز محمود حامد الخطٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191125وفً تارٌخ  53197هبه على محارب سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  561

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  53217شرٌؾ سالم السٌد سالم بدران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122وفً تارٌخ  53113مالن عدلى مٌخائٌل عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  563

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191122وفً تارٌخ  53121حمٌد ؼازى مبارن ؼازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد ال -  564

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191128وفً تارٌخ  53329رافت ٌحى السٌد عطٌة  ٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  565

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191124وفً تارٌخ  53176 حسنى السٌد حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   المعتز باهلل -  566

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191124وفً تارٌخ  53185سعٌد محمود دمحم اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  567

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191121وفً تارٌخ  53143عطا مج ه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌر شولى نظٌر -  568

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  53154دمحم على دمحم البهنساوى ) البهنساوى لبٌع الموتوسٌكالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  569

 صتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خا22191121

تم تعدٌل نوع 22191123وفً تارٌخ  52745مصطفى عبد مصطفى ابراهٌم ابوجهل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  572

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191125وفً تارٌخ  52829امٌر نشات عبدالملن ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  571

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191112وفً تارٌخ  52934دمحم سمٌر واصؾ دمحم زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  572

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191112وفً تارٌخ  52924كٌرلس عزٌز عٌد شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  573

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 22191114وفً تارٌخ  52997 رزق حسن ؼنٌم ) جزارة رزق ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  574

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191113وفً تارٌخ  52964عادل عبدالرحمن محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  575

 وصؾ التأشٌر: خاص

صطفى عبدالنعٌم طه عبدالؽنى )مؤسسه مصطفى عبدالنعٌم لتجاره ادوات و مستح رات التجمٌل( ، تاجر فرد ،  سبك م -  576

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص22191127وفً تارٌخ  52863لٌده برلم   

تم تعدٌل نوع الشركة , 22191111وفً تارٌخ  52892مرسى عٌسى ؼرٌب عٌسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  577

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 22191111وفً تارٌخ  52922فوزى سعد دومه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  578

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصؾ تم تعد22191124وفً تارٌخ  52777دمحم منٌر دمحم ابوزٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  579

 التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ى: تم ا افة السمه التجارٌه / فاست ال 52546تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191123،  فى تارٌخ :   -  1

 لالستٌراد  

 الى: ا افه السمه التجارٌه/خٌر زاد ماركت   16258تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191123،  فى تارٌخ :   -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 134 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / جاست  34498تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191123،  فى تارٌخ :   -  3

   just sportسبورت 

 خالد دمحم رشاد ابوالٌزٌد   -الى: خالد الحلوانى  52246تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191123،  فى تارٌخ :   -  4

الى: ا افه السمه التجارٌه/دٌلوكس  51625تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191123،  فى تارٌخ :   -  5

   Deluxe For Investmentsلالستثمارات 

 Comeالى: ا افه السمه التجارٌه/كام بان  24538تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191124،  فى تارٌخ :   -  6

BACK   

 الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/الزٌن ستور   32421تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191124،  فى تارٌخ :   -  7

الى: تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم ابراهٌم  51625تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191124،  فى تارٌخ :   -  8

 لى ابوالمكارم النشار  الدسو

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / الكارما  52761تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191124،  فى تارٌخ :   -  9

 للتصدٌر والمماوالت العامة  

لسمة التجارٌة الى / اتش ام الى: تعدٌل ا 52294تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191124،  فى تارٌخ :   -  12

 للخراطٌم والنهاٌات  

الى: ا افة سمة تجارٌة / السٌسل  45254تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191124،  فى تارٌخ :   -  11

 لتورٌدات الحدٌد  

تعدٌل االسم التجارى الى / مكتب الى:  12651تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191125،  فى تارٌخ :   -  12

 مصطفى طه دمحم البدرى   -البدرى للمماوالت العمومٌة 

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / االصٌل  52149تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191125،  فى تارٌخ :   -  13

 لالسمؾ المعلمة  

الى: تم ا افه السمه التجارٌه / االوربٌه  41271تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب22191125،  فى تارٌخ :   -  14

 لبٌع لطع ؼٌار السٌارات  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / عجمى  26746تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191126،  فى تارٌخ :   -  15

 لسٌارات  العجمى لتجاره كاوتش ا -رم ان عجمى صالح 

الى: ا افة السمة التجارٌة / الوفاء  35425تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191126،  فى تارٌخ :   -  16

   al wafaa travelللرحالت 

مارت الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/س 24922تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191126،  فى تارٌخ :   -  17

 لالثاث  

الى: تم ا افه سمه تجارٌه / ناٌل بٌور  32722تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191127،  فى تارٌخ :   -  18

Nile pure   

رام الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / االه 52213تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191127،  فى تارٌخ :   -  19

 لتجاره ورق الكرتون و مخلفات المصانع  

الى: تعدٌل االسم التجارى الى / طاٌل  32296تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191127،  فى تارٌخ :   -  22

 اٌمن عبدالمنعم علٌمى دمحم طاٌل   -ترافٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / ام او  33921لممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا22191111،  فى تارٌخ :   -  21

M.O   لخدمات المحمول 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / الترا بلو  42914تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191111،  فى تارٌخ :   -  22

 بلو مون   -

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى/الرٌؾ  46375عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بت22191111،  فى تارٌخ :   -  23

 االسوانى  

الى: تم ا افة السمه التجارٌه / فرست  37225تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191111،  فى تارٌخ :   -  24

 لتورٌد االجهزه و المعدات الكهربائٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى /  49482تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191111،  فى تارٌخ :   -  25

 سٌلفرراى الكترونٌن  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه / مؤسسه  16246تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191111،  فى تارٌخ :   -  26

 موالنا للجزاره والمشوٌات  

الى: ا افة سمة تجارٌة / عصٌر  28269تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191112،  فى تارٌخ :   -  27

 ومرطبات االرنب  

سوبر  -الى: دمحم دمحم محمود على عثمان  52759تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191112،  فى تارٌخ :   -  28

 ماركت على  

الى: ا افة سمة تجارٌة / المصرٌة  52421تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191112ى تارٌخ : ،  ف  -  29

 الهندسٌة للمماوالت العامة  

الى: تم ا افه سمه تجارٌه / سفارى  11947تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191112،  فى تارٌخ :   -  32

 للرحالت  

 -الى: ا افة سمة تجارٌة / البوتٌجا  52689تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191112،  فى تارٌخ :   -  31

labottega   

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/النصر حسن  47374تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191113،  فى تارٌخ :   -  32

 السٌد حسن  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى /  المملكه  28344تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191113،  فى تارٌخ :   -  33

 للمماوالت العامه والتورٌدات فى مجال النشاط  

التجارى / الفاٌز لتعبئة الى: ا افة االسم  32255تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191113،  فى تارٌخ :   -  34

 وبٌع المواد الؽذائٌة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / اٌجٌبت  42486تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191114،  فى تارٌخ :   -  35

 ٌوناٌتد للمماوالت العمومٌة وادارة وتاسٌس المشروعات  

الى: ا افة السمة التجارٌة / اٌس كرٌم  43727بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر 22191114،  فى تارٌخ :   -  36

 الرونى  

الى: ا افة السمة التجارٌة / الحمد لتجارة  35385تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191114،  فى تارٌخ :   -  37

 الخردة  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / سكاى  52521اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل22191117،  فى تارٌخ :   -  38

   sky glassجالس 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تعدٌل االسم التجارى الى / عمار ٌاسر  52112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191117،  فى تارٌخ :   -  39

 رخامٌه ) عمار للعجائن السورٌة (  

الى: ا افة سمة تجارٌة/  ى الممر  8763تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191117: ،  فى تارٌخ   -  42

 للرحالت  

 الى: تم ا افة السمه التجارٌه / فوكاس   52524تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191118،  فى تارٌخ :   -  41

الى: تصحٌح االسم التجارى الى / ابراهٌم  49533تعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر ب22191119،  فى تارٌخ :   -  42

 احمد دمحم احمد ابوالؽز  

الى: ا افة سمة تجارٌة / دٌر للتجارة  52132تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191119،  فى تارٌخ :   -  43

deer   

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / العطار  47219شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ22191119،  فى تارٌخ :   -  44

 للمماوالت العامه  

 الى: تم ا افه سمه تجارٌه / اومنى مٌكس   24866تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191119،  فى تارٌخ :   -  45

الى: ا افة سمة تجارٌة / مكتب المدٌنة  25723ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش22191119ٌ،  فى تارٌخ :   -  46

 للرحالت  

الى: ا افة سمة تجارٌة / االوربٌة  52873تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191122،  فى تارٌخ :   -  47

 للدهانات  

 الى: ا افة سمة تجارٌة / سٌمانتٌن   16874م الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اس22191122،  فى تارٌخ :   -  48

 onالى: ا افة السمة التجارٌة / اون تاٌم  52147تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191121،  فى تارٌخ :   -  49

time   

 الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / رٌدج   46542م تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل22191121،  فى تارٌخ :   -  52

الى: تم تصحٌح السمه التجارٌه الى /  53127تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191121،  فى تارٌخ :   -  51

   Momento Conquering Barriersمومٌنتو كونكٌرنج بارٌراس  

الى: تم ا افه السمه التجارٌه / المهندس  49957ر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأش22191124ٌ،  فى تارٌخ :   -  52

 لتورٌد المواد الؽذائٌه والكمٌائٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى /   49811تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191124،  فى تارٌخ :   -  53

   Organic Nutrationاورجانٌن نٌوترشن 

الى: تعدٌل االسم التجارى الى / احمد  52851تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191124،  فى تارٌخ :   -  54

 السوٌفى لالستٌراد والتصدٌر   -محمود عبدالمعطى سوٌفى 

تم ا افة السمه التجارٌه / انزا للتجاره الى:  48298تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191125،  فى تارٌخ :   -  55

ENZA TRADE   

الى: ا افة السمة التجارٌة / مؤسسه  45829تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191125،  فى تارٌخ :   -  56

 االوائل للمصاعد  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / مٌتن  23462تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191125،  فى تارٌخ :   -  57

 للمماوالت وعموم االستٌراد والتصدٌر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 137 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / اس جى  44755تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191125،  فى تارٌخ :   -  58

 ترانس  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / االتحاد  46473الممٌدة برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة22191126،  فى تارٌخ :   -  59

 لتصنٌع المالبس  

 الى: تمت ا افه السمه التجارٌه / سٌتنج   52982تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191126،  فى تارٌخ :   -  62

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/دمحم محمود  36531تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191126،  فى تارٌخ :   -  61

 حمزه الستٌراد وتجاره وتصنٌع االخشاب وحدٌد التسلٌح و مواد البناء   -دمحم حمزه 

الى: تمت ا افه السمه التجارٌه / المدس  52944مٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم22191126،  فى تارٌخ :   -  62

 للرحالت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه/ البسمله  42365تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191126،  فى تارٌخ :   -  63

 ستاٌل لتجاره المفروشات  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / روزدال  21636لشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم ا22191126،  فى تارٌخ :   -  64

 لتصنٌع و تجاره المنظفات  

 الى: تم الؽاء السمه التجارٌه   28918تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191127،  فى تارٌخ :   -  65

الى: تم ا افة االسم التجارى / اسالم فهمى  27993كة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر22191127،  فى تارٌخ :   -  66

 اسالم صالح فهمى دمحم احمد  -انترٌورس

 الى: تم الؽاء السمه التجارٌه   27993تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191127،  فى تارٌخ :   -  67

الى: تمت ا افه السمه التجارٌه / استورٌا  52484سم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل ا22191127،  فى تارٌخ :   -  68

 للتصدٌر  

الى: ا افة السمة التجارٌة / كورال  52968تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 22191128،  فى تارٌخ :   -  69

 للتشطٌبات والتورٌدات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

 496برلم       22191125دالٌا عادل احمد احمد  النزهى   ، تارٌخ :  -  1

 39194برلم       22191117ولٌد عطامج ه ابراهٌم عطامج ه   ، تارٌخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 138 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    22191123، وفى تارٌخ    7756تعدٌل االسم التجارى الى/طارق وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 1

شركات االسكندرٌه  2219/8/28فى  926ملخصه مسجل برلم   2219/7/12محو/شطب السجل  بموبج عمد فسخ مؤرخ فى 

 ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائً

تم محو/شطب السجل  بموبج عمد    22191123، وفى تارٌخ    7756وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : طارق    - 2

شركات االسكندرٌه ومشهر عنه تم فسخ الشركه  2219/8/28فى  926ملخصه مسجل برلم   2219/7/12فسخ مؤرخ فى 

 وتصفٌتها نهائً

تم    22191123، وفى تارٌخ    7756وصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : تعدٌل االسم التجارى الى/طارق وشركاه  ، ت   - 3

 محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائً

تم محو/شطب السجل  شطب    22191123، وفى تارٌخ    7756طارق وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

 بأمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائً

تم محو/شطب السجل     22191123، وفى تارٌخ    51768حازم دمحم جعفر وشركاه  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 5

شركات االسكندرٌه تم لفسخ الشركه  2219/12/27فى  1196ملخصه مسجل برلم  2219/9/22بموجب عمد فسخ مؤرخ فى 

 وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب السجل     22191123، وفى تارٌخ    51768ركة ت امن  سبك لٌدها برلم : حازم دمحم جعفر وشركاه  ، ش   - 6

 شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

   22191126، وفى تارٌخ    36424شركة دمحم محمود سعٌد وشرٌكه السٌد دمحم محمود  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 7

 مر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌاتم محو/شطب السجل  شطب بأ

   22191126، وفى تارٌخ    36424شركة دمحم محمود سعٌد وشرٌكه السٌد دمحم محمود  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 8

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2219ط  429تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مصدق على تولٌعاته بمح ر تصدٌك رلم

تم    22191111، وفى تارٌخ    23552خمٌس خمٌس محمود عوض و شرٌكه  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 9

تم  2219هـ لسنه  5157مصدق على تولٌعاته بمح ر تصدٌك رلم  2219/8/29محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى 

 وضفسخ الشركه واصبحت منشأه فردٌه باسم/ابراهٌم خمٌس محمود ع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 139 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    22191111، وفى تارٌخ    23552خمٌس خمٌس محمود عوض و شرٌكه  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 12

 محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه واصبحت منشأه فردٌه باسم/ابراهٌم خمٌس محمود عوض

   51163وشرٌكته(  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم : بٌجو سٌكل لمطع ؼٌار الموتوسٌكالت )احمد عبد الناصر ابراهٌم    - 11

 تم محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا   22191117، وفى تارٌخ 

   51163بٌجو سٌكل لمطع ؼٌار الموتوسٌكالت )احمد عبد الناصر ابراهٌم وشرٌكته(  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 12

أ لسنه  5966تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مصدق على تولٌعاته بمح ر تصدٌك رلم    22191117 ، وفى تارٌخ

 توثٌك محرم تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2219

تم    22191117، وفى تارٌخ    3829رٌمون شكرى عبد الشهٌد و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 13

تم فسخ الشركه  2219/12/16فى  4452ثابت الترٌخ برلم  2219/12/16وجب عمد فسخ مؤرخ فى محو/شطب السجل  بم

 وتصفٌتها نهائٌا

تم    22191117، وفى تارٌخ    3829رٌمون شكرى عبد الشهٌد و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 14

 محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    22191119، وفى تارٌخ    3252دمحم احمد سعد و شرٌكه للمالبس  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

توثٌك المنتزه  2215هـ لسنه  352مصدق على تولٌعاته بمح ر تصدٌك رلم  2213/12/31السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى 

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    22191119، وفى تارٌخ    3252 احمد سعد و شرٌكه للمالبس  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم   - 16

 السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

رٌخ ، وفى تا   42958دمحم حسٌن احمد حسٌن وشرٌكه لتوزٌع المستلزمات الطبٌه  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 17

شركات  2219لسنه  299ملخصه مسجل برلم  2219/8/1تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى    22191119

 ؼرب االسكندرٌه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

وفى تارٌخ ،    42958دمحم حسٌن احمد حسٌن وشرٌكه لتوزٌع المستلزمات الطبٌه  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 18

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا   22191119

، وفى تارٌخ    2968شركة المؽازى التجارٌة) عبدمج ه جمال الدٌن مؽازى و شرٌكه (  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 19

 2219/11/13فى  1282ملخصه مسجل برلم  2218/6/15تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى    22191125

 شركات االسكندرٌه ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

، وفى تارٌخ    2968شركة المؽازى التجارٌة) عبدمج ه جمال الدٌن مؽازى و شرٌكه (  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 الشركه وتصفٌتها نهائٌاتم محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لفسخ    22191125

تم محو/شطب    22191127، وفى تارٌخ    45158دمحم سمٌر سعٌد ابو لفه وشرٌكه  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    22191127، وفى تارٌخ    45158دمحم سمٌر سعٌد ابو لفه وشرٌكه  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 22

ؼٌر مسجل وؼٌر مشهر عنه تم فسخ  2219لسنه  3966ثابت الترٌخ برلم  2219/7/29السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى 

 الشركه وتصفٌتها نهائٌا

طب السجل  تم محو/ش   22191127، وفى تارٌخ    51529معتز شرٌؾ وشرٌكه  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 23

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 2219لسنه  326بجوحب عمد فسخ مسجل وملخصه برلم 

تم محو/شطب السجل     22191127، وفى تارٌخ    51529معتز شرٌؾ وشرٌكه  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 24

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا 4292بموجب امر محو رلم 
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 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم    22191128، وفى تارٌخ    44915عد دمحم فراج وشرٌكه دمحم سمٌر خالد  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم : دمحم س   - 25

 محو/شطب السجل  شطب بأمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    22191128 ، وفى تارٌخ   44915دمحم سعد دمحم فراج وشرٌكه دمحم سمٌر خالد  ، شركة ت امن  سبك لٌدها برلم :    - 26

شركات االسكندرٌه  2219/11/24فى  1342ملخصه مسجل برلم  2219/1/1محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مؤرخ فى 

 ومشهر عنه تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/مصطفى مجدى دمحم احمد محرو وشرٌكه مصطفى عبد الممصود عبد الرزاق عبد الممصود  -  1

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال  22191123وفً تارٌخ   ، 42248توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   322222.222لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22191123وفً تارٌخ   ، 42248مجدى دمحم احمد محرم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   322222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ود عبد الرزاق عبد الممصود ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/مصطفى مجدى دمحم احمد محرو وشرٌكه مصطفى عبد الممص -  3

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال  22191123وفً تارٌخ   ، 42248شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   322222.222لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22191123وفً تارٌخ   ، 42248مجدى دمحم احمد محرم وشركاه شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   322222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ،  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / الشركه المتحدة للمماوالت  -  5

تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم  22191124وفً تارٌخ   ، 9125سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   3222222.222،

تم تعدٌل  22191124وفً تارٌخ   ، 9125احمد دمحم سلٌمان وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -المتحدة للمماوالت  -  6

 جنٌه   3222222.222لها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / المتحدة للمماوالت  -  7

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22191124وفً تارٌخ   ، 9125برلم ،

 جنٌه   3222222.222،

احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكته شركة ت امن  ،  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / الشركه المتحدة للمماوالت  -  8

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22191124وفً تارٌخ   ، 9125سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   3222222.222،

تم تعدٌل  22191124وفً تارٌخ   ، 9125احمد دمحم سلٌمان وشركاه شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ، -المتحدة للمماوالت  -  9

 جنٌه   3222222.222رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكه شركة ت امن  ، سبك لٌدها  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / المتحدة للمماوالت  -  12

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22191124وفً تارٌخ   ، 9125برلم ،

 جنٌه   3222222.222،

تم تعدٌل رأس  22191127فً تارٌخ   ،و 36324ٌوسؾ دمحم دمحم محسن دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  11

 جنٌه   122222.222المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس  22191127وفً تارٌخ   ، 36324ٌوسؾ دمحم دمحم محسن دمحم وشرٌكه شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   122222.222لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال 

تم تعدٌل رأس المال ,  22191127وفً تارٌخ   ، 41836دمحم عبدمج ه دمحم وشرٌكه شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   322222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22191127وفً تارٌخ   ، 41836سبك لٌدها برلم ،دمحم عبدمج ه دمحم وشرٌكه شركة ت امن  ،  -  14

 جنٌه   322222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 22191111وفً تارٌخ   ، 844دمحم صالح عبد مج ه وشرٌكه صفوت عبد الرؤؾ طلعت شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   3222222.222ل , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس الما

وفً تارٌخ    844دمحم صالح عبدمج ه وشرٌكه شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ، -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  16

 جنٌه   3222222.222، تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 22191111،

تم  22191111وفً تارٌخ   ، 38696شركة دمحم عبدالوهاب دمحم ابوالعنٌن وشرٌكه شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   12222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  22191118وفً تارٌخ   ، 36625دها برلم ،طارق جابر وشرٌكه شركة ت امن  ، سبك لٌ -  18

 جنٌه   52222.222التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22191122وفً تارٌخ   ، 53221احمد حسانٌن السٌد وشرٌكه شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ، -  19

 جنٌه   1222222.222أس المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر

22  - JUST IN TIME-، وفً تارٌخ    18685حسام الدٌن حمدى ابراهٌم وشرٌكه شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم

 جنٌه   522222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22191122،

وفً تارٌخ    18685سم الشركه الى/ سعٌد دمحم حسن دروٌش وشركاه شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ،تم تعدٌل ا -  21

 جنٌه   522222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22191122،

ه االسمنت بالجمله( شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم جماالت السٌد دمحم ابو الؽٌط وشرٌكتها )أل ابو الؽٌط لتورٌد وتجار -  22

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  22191122وفً تارٌخ   ، 52826،

 جنٌه   82222.222،

تم  22191122،  وفً تارٌخ  11369عفاؾ عبد الرحمن حسٌن عبد الرحمن وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   2222222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/سى واى لوجٌستٌن )عفاؾ عبد الرحمن حسٌن عبد الرحمن وشرٌكها( توصٌة بسٌطة  ،  -  24

تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  تم 22191122وفً تارٌخ   ، 11369سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   2222222.222مالها ،

وفً تارٌخ    32361تم تعدٌل االسم التجارى الى/ شركه دمحم رشدى السٌد دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   142222.222س المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأ 22191121،

تم  22191121وفً تارٌخ   ، 32361شركة نصرالدٌن فتحى فاوى احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   142222.222تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  22191126وفً تارٌخ   ، 39296دمحم جابر على احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   322222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    39296ك لٌدها برلم ،تعدٌل اسم الشركه التجارى الى/دمحم جابر على احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سب -  28

 جنٌه   322222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22191126،
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 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 22191126وفً تارٌخ   ، 39296تعدٌل اسم الشركه الى/دمحم جابر على احمد وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   322222.222مال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,  22191127وفً تارٌخ   ، 18197احمد ابو هبى و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  32

 جنٌه   322222.222وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    18197االسم التجارى للشركه الى/نورا احمد ٌس دمحم وشرٌكٌها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، تعدٌل -  31

 جنٌه   322222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22191127،

تم تعدٌل رأس المال  22191127وفً تارٌخ   ، 2149برلم ، احمد عبدالحمٌد رزق و شرٌكته شركة ت امن  ، سبك لٌدها -  32

 جنٌه   3222222.222, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  22191127وفً تارٌخ   ، 2149احمد عبدالحمٌد رزق و شرٌكته شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   3222222.222أس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر

وفً تارٌخ    2149تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / امٌره احمد رم ان حسنٌن و شرٌكها شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   3222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22191127،

وفً تارٌخ    2149تعدٌل اسم الشركه لٌصبح / امٌره احمد رم ان حسنٌن و شرٌكها شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   3222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22191127،

وفً تارٌخ    2149نٌن وشركائها شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ،تم تعدٌل اسم الشركه الى / امٌره احمد رم ان حس -  36

 جنٌه   3222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22191127،

وفً تارٌخ    2149تم تعدٌل اسم الشركه الى / امٌره احمد رم ان حسنٌن وشركائها شركة ت امن  ، سبك لٌدها برلم ، -  37

 جنٌه   3222222.222تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 22191127،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  22191123تارٌخ  وفً 52682شركه خلٌل السٌد خلٌل وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

لسم كرموز ونشاطه / مصنع مالبس وسوست و زراٌر -المنشٌه الجدٌده-شارع الزلبانى 2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

 معدنٌه

تم  22191111 وفً تارٌخ 15996زكرٌا عبد الحمٌد وابراهٌم دمحم شهاب وشركاؤهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع 

تم تعدٌل العنوان  22191118وفً تارٌخ  23361احمد سعٌد عبد الحمٌد نجم وشرٌكه ، شركة ت امن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 لسم-6رلم الدور الثالث شمه -شارع ملن حفنى 575, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركه لٌصبح/

وفً  16722تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/حسن حسن حسن عبده البدوى وشرٌكه ، شركة ت امن ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 لسم-االزارٌطه-شارع محمود شنن 3تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز العام الى/ 22191119تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  22191119وفً تارٌخ  16722ى و شركاه ، شركة ت امن ،  سبك لٌدها برلم    حسن حسن عبده البدو -  5

 لسم-االزارٌطه-شارع محمود شنن 3وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز العام الى/



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 143 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

6  - JUST IN TIME-    فً تارٌخ و 18685حسام الدٌن حمدى ابراهٌم وشرٌكه ، شركة ت امن ،  سبك لٌدها برلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى /برج االوركٌد اتحاد مالن الرجاء ل باط الشرطه  22191122

 لسم -بمنطمه سموحه 

وفً تارٌخ  18685تم تعدٌل اسم الشركه الى/ سعٌد دمحم حسن دروٌش وشركاه ، شركة ت امن ،  سبك لٌدها برلم     -  7

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى /برج االوركٌد اتحاد مالن الرجاء ل باط الشرطه  22191122

 لسم -بمنطمه سموحه 

تم تعدٌل العنوان ,  22191121وفً تارٌخ  18669مراد رمسٌس و انطوان زخارى ، شركة ت امن ،  سبك لٌدها برلم     -  8

 بالدور االول بالمول التجارى الٌجتٌه مول لسم 129رع الكائن فى/الوحده رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الف

تم تعدٌل العنوان ,  22191121وفً تارٌخ  18669شركة بالٌت للمالبس الجاهزة ، شركة ت امن ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 لتجارى الٌجتٌه مول لسمبالدور االول بالمول ا 129وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن فى/الوحده رلم 

تم تعدٌل العنوان  22191121وفً تارٌخ  18669مراد رمسٌس و انطوان زخارى ، شركة ت امن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 لسم-بالدور االول بالمول التجارى الٌجتٌه مول  129, وصؾ الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن بالعنوان/وحده رلم 

تم تعدٌل العنوان  22191121وفً تارٌخ  18669طوان زخارى ، شركة ت امن ،  سبك لٌدها برلم    مراد رمسٌس و ان -  11

 لسم-4االر ى وحده رلم -االبراهٌمٌه-, وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/مول الجٌتٌه

تم تعدٌل  22191126وفً تارٌخ  36474احمد عبدمج ه ابراهٌم عبدمج ه زهره وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 لسم-سموحه-برج الصفا للبترول-شارع المشٌر على فهمى 17العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  22191127وفً تارٌخ  18197احمد ابو هبى و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 لسم-الدور السادس-شارع النبى دانٌال 29عدٌل العنوان الى/برج الؽنٌمى الـتأشٌر:   ، ت

وفً تارٌخ  18197تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/نورا احمد ٌس دمحم وشرٌكٌها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  14

 لسم-الدور السادس-شارع النبى دانٌال 29تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/برج الؽنٌمى  22191127

تم تعدٌل العنوان ,  22191127وفً تارٌخ  42429ه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    خلٌفه عبدالحمٌد وشركا -  15

 لسم-شارع ابراهٌم باهى الجبالى 8وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

مجدى دمحم فوزى دمحم وشرٌكه ، شركة  -ئٌه و المٌكانٌكٌه و االستٌراد والتصدٌر شركه نٌو هاى باور للتورٌدات الكهربا -  1

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191123وفً تارٌخ  14183ت امن  حذؾ نشاط/االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة ت امن

مجدى دمحم فوزى دمحم وشرٌكه ، -ٌدات الكهربائٌه و المٌكانٌكٌهتعدٌل االسم التجارى للشركه الى/شركه نٌو هاى باور للتور -  2

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191123وفً تارٌخ  14183شركة ت امن  حذؾ نشاط/االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  شركة ت امن

ى عبد الممصود عبد الرزاق عبد الممصود ، ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/مصطفى مجدى دمحم احمد محرو وشرٌكه مصطف -  3

وفً  42248توصٌة بسٌطة  ٌعدل ؼرض الشركه الى/تجاره اكسسوارت المحمول وبٌع اجهزه المحمول ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22191123تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 144 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ض الشركه الى/تجاره اكسسوارت المحمول وبٌع اجهزه المحمول ،  مجدى دمحم احمد محرم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌعدل ؼر -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22191123وفً تارٌخ  42248سبك لٌدها برلم   

ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/مصطفى مجدى دمحم احمد محرو وشرٌكه مصطفى عبد الممصود عبد الرزاق عبد الممصود ،  -  5

وفً تارٌخ  42248ت امن  ٌعدل ؼرض الشركه الى/تجاره اكسسوارت المحمول وبٌع اجهزه المحمول ،  سبك لٌدها برلم    شركة

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة ت امن22191123

المحمول ،   مجدى دمحم احمد محرم وشركاه ، شركة ت امن  ٌعدل ؼرض الشركه الى/تجاره اكسسوارت المحمول وبٌع اجهزه -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة ت امن22191123وفً تارٌخ  42248سبك لٌدها برلم   

احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة   -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / الشركه المتحدة للمماوالت  -  7

ط/ مماوالت التشٌٌد والبناء واعمال التشطٌبات و تورٌدات مواد البناء ،  سبك لٌدها لٌكون النشا-ا افه نشاط/تورٌدات مواد البناء

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22191124وفً تارٌخ  9125برلم   

نشاط/ مماوالت لٌكون ال-احمد دمحم سلٌمان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ا افه نشاط/تورٌدات مواد البناء -المتحدة للمماوالت  -  8

تم تعدٌل النشاط , 22191124وفً تارٌخ  9125التشٌٌد والبناء واعمال التشطٌبات و تورٌدات مواد البناء ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ٌة بسٌطة  ا افه احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكه ، توص -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / المتحدة للمماوالت  -  9

لٌكون النشاط/ مماوالت التشٌٌد والبناء واعمال التشطٌبات و تورٌدات مواد البناء ،  سبك لٌدها برلم   -نشاط/تورٌدات مواد البناء

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22191124وفً تارٌخ  9125

احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكته ، شركة ت امن   -متحدة للمماوالت تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / الشركه ال -  12

لٌكون النشاط/ مماوالت التشٌٌد والبناء واعمال التشطٌبات و تورٌدات مواد البناء ،  سبك لٌدها -ا افه نشاط/تورٌدات مواد البناء

  امنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة ت22191124وفً تارٌخ  9125برلم   

لٌكون النشاط/ مماوالت -احمد دمحم سلٌمان وشركاه ، شركة ت امن  ا افه نشاط/تورٌدات مواد البناء -المتحدة للمماوالت  -  11

تم تعدٌل النشاط , 22191124وفً تارٌخ  9125التشٌٌد والبناء واعمال التشطٌبات و تورٌدات مواد البناء ،  سبك لٌدها برلم   

 ت امن وصؾ التأشٌر:  شركة

احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكه ، شركة ت امن  ا افه  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / المتحدة للمماوالت  -  12

لٌكون النشاط/ مماوالت التشٌٌد والبناء واعمال التشطٌبات و تورٌدات مواد البناء ،  سبك لٌدها برلم   -نشاط/تورٌدات مواد البناء

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة ت امن22191124رٌخ وفً تا 9125

 38696شركة دمحم عبدالوهاب دمحم ابوالعنٌن وشرٌكه ، شركة ت امن  الؽاء نشاط/االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة ت امن22191111وفً تارٌخ 

 وشرٌكه صفوت عبد الرؤؾ طلعت ، شركة ت امن  تم ا افه نشاط / عموم االستٌراد والتصٌر فٌما عدا دمحم صالح عبد مج ه -  14

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191111وفً تارٌخ  844،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره  19المجموعه 

 شركة ت امن

صالح عبدمج ه وشرٌكه ، شركة ت امن  تم ا افه نشاط / عموم االستٌراد والتصٌر دمحم  -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  15

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191111وفً تارٌخ  844،  سبك لٌدها برلم    6من المجموعه  36والفمره  19فٌما عدا المجموعه 

 التأشٌر:  شركة ت امن

تم 22191118وفً تارٌخ  36625التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    طارق جابر وشرٌكه ، شركة ت امن  ا افه نشاط/عموم -  16

 تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة ت امن

رم ان دمحم عبدالرحٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل ؼرض الشركه لٌصبح/مخبز بلدى ألى مطور ،  سبك لٌدها برلم    -  17

 أشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ الت22191119وفً تارٌخ  51712



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 145 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

18  - JUST IN TIME- حسام الدٌن حمدى ابراهٌم وشرٌكه ، شركة ت امن  تم تعدٌل النشاط الى / خدمات بحرٌه وتوكٌل مالحى

واعمال بحرٌه بجمٌع موانى جمهورٌه مصر العربٌة وتموٌنات سفن وخدمات بترولٌه والنمل متعدد الوسائط ) ما عدا جمٌع اعمال 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة ت امن22191122وفً تارٌخ  18685لبترول( ،  سبك لٌدها برلم   التنمٌب عن ا

تم تعدٌل اسم الشركه الى/ سعٌد دمحم حسن دروٌش وشركاه ، شركة ت امن  تم تعدٌل النشاط الى / خدمات بحرٌه وتوكٌل  -  19

ٌة وتموٌنات سفن وخدمات بترولٌه والنمل متعدد الوسائط ) ما عدا جمٌع مالحى واعمال بحرٌه بجمٌع موانى جمهورٌه مصر العرب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 22191122وفً تارٌخ  18685اعمال التنمٌب عن البترول( ،  سبك لٌدها برلم   

 ت امن

تانلس و تشؽٌل المعادن وتصدٌرها وتصدٌر دمحم سعٌد وشرٌكه ، شركة ت امن  تم تعدٌل النشاط الى / تشكٌل و تصنٌع االس -  22

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  22191122وفً تارٌخ  716جمٌع منتجات جمهورٌه مصر العربٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة ت امن

تشكٌل و تصنٌع تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / دمحم سعٌد السٌد وشرٌكه ، شركة ت امن  تم تعدٌل النشاط الى /  -  21

وفً تارٌخ  716االستانلس و تشؽٌل المعادن وتصدٌرها وتصدٌر جمٌع منتجات جمهورٌه مصر العربٌه ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة ت امن22191122

المالبس الجاهزه  مراد رمسٌس و انطوان زخارى ، شركة ت امن  ٌعدل ؼرض الشركه لٌصبح/اداره محالت بٌع -  22

تم تعدٌل 22191121وفً تارٌخ  18669والمصنوعات الجلدٌه واالكسسوارات )ما عدا المالبس العسكرٌه( ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة ت امن

شاط الى / التصدٌر لجمٌع تم تعدٌل االسم التجارى الى/ شركه دمحم رشدى السٌد دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل الن -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22191121وفً تارٌخ  32361دول العالم ،  سبك لٌدها برلم   

شركة نصرالدٌن فتحى فاوى احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تم تعدٌل النشاط الى / التصدٌر لجمٌع دول العالم ،  سبك لٌدها  -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22191121وفً تارٌخ  32361برلم   

ى حسن و شركاهما( ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / عالءالدٌن عل -ورشه الشمس لمواد البناء  ) مختار محمود زاٌد  -  25

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22191126وفً تارٌخ  22888االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

الرحمن و ر ا دمحم عبد  -تم تعدٌل االسم التجارى الى /ورشه الشمس لتجمٌع االدوات الكهربائٌه) مختار محمود زاٌد  -  26

تم تعدٌل 22191126وفً تارٌخ  22888شركاهما( ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

ى حسن و عالءالدٌن عل -تم تعدٌل االسم التجارى الى /ورشه الشمس لتجمٌع االدوات الكهربائٌه) مختار محمود زاٌد  -  27

تم تعدٌل 22191126وفً تارٌخ  22888شركاهما( ، توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

د و شركاه ، ر ا دمحم عبدالرحمن احم  -تم تعدٌل االسم التجارى الى /ورشه الشمس لتصنٌع وتجمٌع  االدوات الكهربائٌه  -  28

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 22191126وفً تارٌخ  22888توصٌة بسٌطة  الؽاء نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

دٌث دمحم جابر على احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/مماوالت تكمٌلٌه وتورٌدات وكٌماوٌات البناء الح -  29

 39296والتورٌدات الصناعٌه والكهربائٌه والمٌكانٌكٌه واالمن الصناعى وذلن للجهات الملزمه بالخصم فمط ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22191126وفً تارٌخ 

ة  تعدٌل النشاط لٌصبح/مماوالت تكمٌلٌه تعدٌل اسم الشركه التجارى الى/دمحم جابر على احمد وشركاه ، توصٌة بسٌط -  32

وتورٌدات وكٌماوٌات البناء الحدٌث والتورٌدات الصناعٌه والكهربائٌه والمٌكانٌكٌه واالمن الصناعى وذلن للجهات الملزمه بالخصم 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22191126وفً تارٌخ  39296فمط ،  سبك لٌدها برلم   
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 146 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدٌل اسم الشركه الى/دمحم جابر على احمد وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح/مماوالت تكمٌلٌه وتورٌدات  -  31

وكٌماوٌات البناء الحدٌث والتورٌدات الصناعٌه والكهربائٌه والمٌكانٌكٌه واالمن الصناعى وذلن للجهات الملزمه بالخصم فمط ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة22191126 وفً تارٌخ 39296سبك لٌدها برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22191123وفً تارٌخ  52522دها برلم   اسالم دمحم عبدالحمٌد دمحم عبدالنبى وشرٌكته ، سبك لٌ -  1

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/مصطفى مجدى دمحم احمد محرو وشرٌكه مصطفى عبد الممصود عبد الرزاق عبد الممصود ،  -  2

 مانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة ت امنتم تعدٌل الكٌان ال22191123وفً تارٌخ  42248سبك لٌدها برلم   

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 22191123وفً تارٌخ  42248مجدى دمحم احمد محرم وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التأشٌر: شركة ت امن

وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم   احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / الشركه المتحدة للمماوالت  -  4

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة22191124وفً تارٌخ  9125

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 22191124وفً تارٌخ  9125احمد دمحم سلٌمان وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -المتحدة للمماوالت  -  5

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

 9125احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -عدٌل االسم التجارى للشركة الى / المتحدة للمماوالت تم ت -  6

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة22191124وفً تارٌخ 

تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: تم 22191114وفً تارٌخ  46865حسام الدٌن السٌد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  7

 توصٌة بسٌطة

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدٌل االسم التجارى  14183شركة ت امن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191123،  فى تارٌخ :   -  1

 مجدى دمحم فوزى دمحم وشرٌكه-و هاى باور للتورٌدات الكهربائٌه و المٌكانٌكٌهللشركه الى/شركه نٌ

الى: ٌعدل اسم الشركه  42248توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191123،  فى تارٌخ :   -  2

 اق عبد الممصودالتجارى الى/مصطفى مجدى دمحم احمد محرو وشرٌكه مصطفى عبد الممصود عبد الرز
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الى: ٌعدل اسم الشركه  42248شركة ت امن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191123،  فى تارٌخ :   -  3

 التجارى الى/مصطفى مجدى دمحم احمد محرو وشرٌكه مصطفى عبد الممصود عبد الرزاق عبد الممصود

الى: تم تعدٌل االسم التجارى  9125شركة ت امن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191124،  فى تارٌخ :   -  4

 احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكته -للشركة الى / الشركه المتحدة للمماوالت 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى  9125الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم  22191124،  فى تارٌخ :   -  5

 احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكته -للشركة الى / الشركه المتحدة للمماوالت 

الى: تعدٌل االسم التجارى  7272شركة ت امن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191125،  فى تارٌخ :   -  6

 رو السٌد عبد الرحمن السٌد وشرٌكهللشركه الى/عم

الى: تعدٌل االسم التجارى  26593شركة ت امن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191117،  فى تارٌخ :   -  7

 للشركه الى/شركه ابراج الكوٌت )محمود دمحم محمود وشرٌكه(

الى: تعدٌل االسم التجارى  26593بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة ت امن  تم التأشٌر   22191117،  فى تارٌخ :   -  8

 للشركه الى/شركه ابراج الكوٌت )محمود دمحم محمود وشرٌكه(

الى: تعدٌل االسم التجارى  16722شركة ت امن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191119،  فى تارٌخ :   -  9

 بده البدوى وشرٌكهللشركه الى/حسن حسن حسن ع

الى: تم تعدٌل اسم الشركه  18685شركة ت امن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191122،  فى تارٌخ :   -  12

 الى/ سعٌد دمحم حسن دروٌش وشركاه

الى: تعدٌل االسم التجارى  11369توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191122،  فى تارٌخ :   -  11

 للشركه الى/سى واى لوجٌستٌن )عفاؾ عبد الرحمن حسٌن عبد الرحمن وشرٌكها(

الى: تم تعدٌل االسم  32361توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191121،  فى تارٌخ :   -  12

 التجارى الى/ شركه دمحم رشدى السٌد دمحم وشرٌكه

الى: تعدٌل اسم الشركه  39296توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191126،  فى تارٌخ :   -  13

 الى/دمحم جابر على احمد وشرٌكه

 الى: تم تعدٌل اسم الشركه 2149شركة ت امن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191127،  فى تارٌخ :   -  14

 الى / امٌره احمد رم ان حسنٌن وشركائها

الى: تعدٌل االسم التجارى  18197توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   22191127،  فى تارٌخ :   -  15

 للشركه الى/نورا احمد ٌس دمحم وشرٌكٌها

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 

مجدى دمحم احمد محرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  1

 42248برلم       22191123مت امن( ، تارٌخ : 

مجدى دمحم احمد محرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  2

 42248برلم       22191123ن( ، تارٌخ : مت ام
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مجدى دمحم احمد محرم  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  3

 42248برلم       22191123مت امن( ، تارٌخ : 

من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  مجدى دمحم احمد محرم  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن -  4

 42248برلم       22191123مت امن( ، تارٌخ : 

رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد عبد مج ه  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى  -  5

 42248برلم       22191123لٌصبح شرٌن مت امن( ، تارٌخ : 

حمد عبد مج ه  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى رٌهام عجمى عبد الحمٌد ا -  6

 42248برلم       22191123لٌصبح شرٌن مت امن( ، تارٌخ : 

مصطفى عبدالممصود عبدالرازق عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى  -  7

 42248برلم       22191123رٌخ : لٌصبح شرٌن مت امن( ، تا

مصطفى عبدالممصود عبدالرازق عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى  -  8

 42248برلم       22191123لٌصبح شرٌن مت امن( ، تارٌخ : 

تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح مصطفى عبدالممصود عبدالرازق عبدالممصود  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  ) -  9

 42248برلم       22191123شرٌن مت امن( ، تارٌخ : 

مصطفى عبدالممصود عبدالرازق عبدالممصود  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى  -  12

 42248برلم       22191123لٌصبح شرٌن مت امن( ، تارٌخ : 

عبد الحمٌد احمد عبد مج ه  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى رٌهام عجمى  -  11

 42248برلم       22191123لٌصبح شرٌن مت امن( ، تارٌخ : 

رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد عبد مج ه  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى  -  12

 42248برلم       22191123رٌن مت امن( ، تارٌخ : لٌصبح ش

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  13

 42248برلم       22191123مت امن( ، تارٌخ : 

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  14

 42248برلم       22191123مت امن( ، تارٌخ : 

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  15

 42248برلم       22191123رٌخ : مت امن( ، تا

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  16

 42248برلم       22191123مت امن( ، تارٌخ : 

رٌن موصى لٌصبح شرٌن مجدى دمحم احمد محرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن من ش -  17

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود عبدالرازق -مت امن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من

عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات واالفراد 

 42248برلم       22191123ن ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : والتعامل مع البنو

مجدى دمحم احمد محرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  18

 احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود عبدالرازق مصطفى مجدى دمحم-مت امن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من

عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات واالفراد 

 42248  برلم     22191123والتعامل مع البنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 
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مجدى دمحم احمد محرم  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  19

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود عبدالرازق -مت امن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من

لتعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات واالفراد عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك ا

 42248برلم       22191123والتعامل مع البنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  مجدى دمحم احمد محرم  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن -  22

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود عبدالرازق -مت امن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من

عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات واالفراد 

 42248برلم       22191123البنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : والتعامل مع 

رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد عبد مج ه  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى  -  21

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود -لكل من لٌصبح شرٌن مت امن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح

عبدالرازق عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات 

برلم       22191123خ : واالفراد والتعامل مع البنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌ

42248 

رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد عبد مج ه  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى  -  22

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود -لٌصبح شرٌن مت امن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من

دالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات عبدالرازق عب

برلم       22191123واالفراد والتعامل مع البنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

42248 

ممصود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى مصطفى عبدالممصود عبدالرازق عبدال -  23

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود -لٌصبح شرٌن مت امن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من

كومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات عبدالرازق عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الح

برلم       22191123واالفراد والتعامل مع البنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

42248 

مصطفى عبدالممصود عبدالرازق عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى  -  24

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود -ٌن مت امن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل منلٌصبح شر

عبدالرازق عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات 

برلم       22191123اض والرهن من البنون مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : واالفراد والتعامل مع البنون ولهما حك االلتر

42248 

مصطفى عبدالممصود عبدالرازق عبدالممصود  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى  -  25

محرم / و مصطفى عبدالممصود  مصطفى مجدى دمحم احمد-لٌصبح شرٌن مت امن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من

عبدالرازق عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات 

برلم       22191123واالفراد والتعامل مع البنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

42248 

مصطفى عبدالممصود عبدالرازق عبدالممصود  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى  -  26

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود -لٌصبح شرٌن مت امن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من

حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات عبدالرازق عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما 

برلم       22191123واالفراد والتعامل مع البنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

42248 

ج  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد عبد مج ه  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخار -  27

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود -لٌصبح شرٌن مت امن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من

عبدالرازق عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات 
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برلم       22191123االفراد والتعامل مع البنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : و

42248 

رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد عبد مج ه  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى  -  28

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود -داره والتولٌع لٌصبح لكل منلٌصبح شرٌن مت امن(//// ٌعدل حك اال

عبدالرازق عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات 

برلم       22191123ن أو منفردٌن ، تارٌخ : واالفراد والتعامل مع البنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجتمعٌ

42248 

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  29

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود عبدالرازق -مت امن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من

عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات واالفراد 

 42248برلم       22191123والتعامل مع البنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن مصطفى مجدى دمحم احمد محرم  توص -  32

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود عبدالرازق -مت امن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من

ٌر حكومٌه والشركات واالفراد عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽ

 42248برلم       22191123والتعامل مع البنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  31

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود عبدالرازق -االداره والتولٌع لٌصبح لكل منمت امن(//// ٌعدل حك 

عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات واالفراد 

 42248برلم       22191123معٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : والتعامل مع البنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجت

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  32

ق مصطفى مجدى دمحم احمد محرم / و مصطفى عبدالممصود عبدالراز-مت امن(//// ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح لكل من

عبدالممصود مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما حك التعامل مع جمٌع الجهات والمصالح الحكومٌه والؽٌر حكومٌه والشركات واالفراد 

 42248برلم       22191123والتعامل مع البنون ولهما حك االلتراض والرهن من البنون مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

سٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد مجدى دمحم احمد محرم  توصٌة ب -  33

 42248برلم       22191123عبد مج ه من الشركه( ، تارٌخ : 

مجدى دمحم احمد محرم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد  -  34

 42248برلم       22191123الشركه( ، تارٌخ :  عبد مج ه من

مجدى دمحم احمد محرم  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد  -  35

 42248برلم       22191123عبد مج ه من الشركه( ، تارٌخ : 

 امن متخارج  )تخارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد مجدى دمحم احمد محرم  شركة ت امن  شرٌن مت -  36

 42248برلم       22191123عبد مج ه من الشركه( ، تارٌخ : 

رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد عبد مج ه  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى  -  37

 42248برلم       22191123من الشركه( ، تارٌخ :  عبد الحمٌد احمد عبد مج ه

رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد عبد مج ه  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى  -  38

 42248برلم       22191123عبد الحمٌد احمد عبد مج ه من الشركه( ، تارٌخ : 

الرازق عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى مصطفى عبدالممصود عبد -  39

 42248برلم       22191123عبد الحمٌد احمد عبد مج ه من الشركه( ، تارٌخ : 

مى مصطفى عبدالممصود عبدالرازق عبدالممصود  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عج -  42

 42248برلم       22191123عبد الحمٌد احمد عبد مج ه من الشركه( ، تارٌخ : 
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مصطفى عبدالممصود عبدالرازق عبدالممصود  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى  -  41

 42248برلم       22191123عبد الحمٌد احمد عبد مج ه من الشركه( ، تارٌخ : 

مصطفى عبدالممصود عبدالرازق عبدالممصود  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى  -  42

 42248برلم       22191123عبد الحمٌد احمد عبد مج ه من الشركه( ، تارٌخ : 

رج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد عبد مج ه  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )تخا -  43

 42248برلم       22191123عبد الحمٌد احمد عبد مج ه من الشركه( ، تارٌخ : 

رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد عبد مج ه  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى  -  44

 42248برلم       22191123خ : عبد الحمٌد احمد عبد مج ه من الشركه( ، تارٌ

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد  -  45

 42248برلم       22191123عبد مج ه من الشركه( ، تارٌخ : 

خارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد مصطفى مجدى دمحم احمد محرم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )ت -  46

 42248برلم       22191123عبد مج ه من الشركه( ، تارٌخ : 

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد  -  47

 42248برلم       22191123عبد مج ه من الشركه( ، تارٌخ : 

مصطفى مجدى دمحم احمد محرم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌكه المت امنه/رٌهام عجمى عبد الحمٌد احمد  -  48
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الشركه امام كافه الجهات سواء الرسمٌه او االفراد والتعامل مع جمٌع البنون وصرؾ الشٌكات المت امن منفردا وله فى ذلن تمثٌل 

 9125برلم       22191124واستالمها وااللتراض باسم الشركه وفتح الحسابات واالعتمادات ، تارٌخ : 

ان حك االداره والتولٌع للشرٌن منى حنفى دمحم محمود السمكرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن  اتفك الشرٌكٌن على  -  92

المت امن منفردا وله فى ذلن تمثٌل الشركه امام كافه الجهات سواء الرسمٌه او االفراد والتعامل مع جمٌع البنون وصرؾ الشٌكات 

 9125برلم       22191124واستالمها وااللتراض باسم الشركه وفتح الحسابات واالعتمادات ، تارٌخ : 

 محمود السمكرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن  اتفك الشرٌكٌن على ان حك االداره والتولٌع للشرٌن منى حنفى دمحم -  93

المت امن منفردا وله فى ذلن تمثٌل الشركه امام كافه الجهات سواء الرسمٌه او االفراد والتعامل مع جمٌع البنون وصرؾ الشٌكات 

 9125برلم       22191124واالعتمادات ، تارٌخ :  واستالمها وااللتراض باسم الشركه وفتح الحسابات

منى حنفى دمحم محمود السمكرى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن  اتفك الشرٌكٌن على ان حك االداره والتولٌع للشرٌن  -  94

بنون وصرؾ الشٌكات المت امن منفردا وله فى ذلن تمثٌل الشركه امام كافه الجهات سواء الرسمٌه او االفراد والتعامل مع جمٌع ال

 9125برلم       22191124واستالمها وااللتراض باسم الشركه وفتح الحسابات واالعتمادات ، تارٌخ : 

السٌد عبد الرحمن السٌد ؼٌط  شركة ت امن  شرٌن مت امن  )رفع اسم الشرٌن/ السٌد عبد الرحمن السٌد ؼٌط من الشركه  -  95

 7272م   برل    22191125للوفاه( ، تارٌخ : 

السٌد عبد الرحمن السٌد ؼٌط  شركة ت امن  شرٌن مت امن  )رفع اسم الشرٌن/ السٌد عبد الرحمن السٌد ؼٌط من الشركه  -  96

 7272برلم       22191125للوفاه( ، تارٌخ : 

ن السٌد ؼٌط من الشركه حسٌن عطا مج ه دمحم عطا مج ه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌن/ السٌد عبد الرحم -  97

 7272برلم       22191125للوفاه( ، تارٌخ : 

حسٌن عطا مج ه دمحم عطا مج ه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌن/ السٌد عبد الرحمن السٌد ؼٌط من الشركه  -  98

 7272برلم       22191125للوفاه( ، تارٌخ : 

ركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌن/ السٌد عبد الرحمن السٌد ؼٌط من الشركه عمرو السٌد عبد الرحمن السٌد  ش -  99

 7272برلم       22191125للوفاه( ، تارٌخ : 

عمرو السٌد عبد الرحمن السٌد  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )رفع اسم الشرٌن/ السٌد عبد الرحمن السٌد ؼٌط من  -  122

 7272برلم       22191125الشركه للوفاه( ، تارٌخ : 

ره والتولٌع السٌد عبد الرحمن السٌد ؼٌط  شركة ت امن  شرٌن مت امن  )ان م الى الشركه(//// تم تعدٌل حك االدا -  121

 7272برلم       22191125لٌصبح للشرٌكان مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

السٌد عبد الرحمن السٌد ؼٌط  شركة ت امن  شرٌن مت امن  )ان م الى الشركه(//// تم تعدٌل حك االداره والتولٌع  -  122

 7272برلم       22191125لٌصبح للشرٌكان مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 
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 7272برلم       22191125للشرٌكان مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

شركه(//// تم تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح حسٌن عطا مج ه دمحم عطا مج ه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )ان م الى ال -  124

 7272برلم       22191125للشرٌكان مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 
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 12425برلم       22191112استؽالل ، تارٌخ : 
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معٌن أو دمحم لدرى دمحم حوٌره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االلتراض والرهن للشرٌكٌن المت امنٌن مجت -  129

 47242برلم       22191117منفردٌن وهم/دمحم لدرى دمحم حوٌره/ و اسماء رم ان عبدالحمٌد خلٌل ، تارٌخ : 

مجدى بدر طلب موسى  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المت امنٌن مجتمعٌن  -  112

 29544برلم       22191117لبنون ، تارٌخ : أو منفردٌن ولهم حك االلتراض والرهن من ا

مجدى بدر طلب موسى  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌكٌن المت امنٌن مجتمعٌن  -  111
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26593 

برلم       22191117ٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : مؤمن دمحم محمود دمحم ابراه -  115

26593 

برلم       22191117مؤمن دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  116

26593 

برلم       22191117ن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : مؤمن دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌ -  117
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26593 

برلم       22191117تارٌخ :  دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، -  119

26593 
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26593 

برلم       22191117محمود دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  122

26593 

برلم       22191117محمود دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  123
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26593 

برلم       22191117محمود دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  125

26593 

برلم       22191117شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )ان م الى الشركه( ، تارٌخ :  مؤمن دمحم محمود دمحم ابراهٌم  -  126

26593 

برلم       22191117مؤمن دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )ان م الى الشركه( ، تارٌخ :  -  127

26593 

برلم       22191117)ان م الى الشركه( ، تارٌخ : مؤمن دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن   -  128

26593 

برلم       22191117مؤمن دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )ان م الى الشركه( ، تارٌخ :  -  129
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برلم       22191117دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )ان م الى الشركه( ، تارٌخ :  -  131
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برلم       22191117ابراهٌم  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )ان م الى الشركه( ، تارٌخ :  دمحم محمود دمحم -  132
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برلم       22191117دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )ان م الى الشركه( ، تارٌخ :  -  133

26593 

برلم       22191117 امن  مدٌر و شرٌن  )ان م الى الشركه( ، تارٌخ : محمود دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت -  134

26593 

برلم       22191117محمود دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )ان م الى الشركه( ، تارٌخ :  -  135

26593 

برلم       22191117الى الشركه( ، تارٌخ :  محمود دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )ان م -  136

26593 

برلم       22191117محمود دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )ان م الى الشركه( ، تارٌخ :  -  137

26593 
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دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع وااللتراض والرهن من  -  145

 26593برلم       22191117تمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : البنون للطرفٌن مج

محمود دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع وااللتراض والرهن من البنون  -  146

 26593برلم       22191117للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

 ابراهٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع وااللتراض والرهن من البنون محمود دمحم محمود دمحم -  147

 26593برلم       22191117للطرفٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

ن من البنون محمود دمحم محمود دمحم ابراهٌم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع وااللتراض والره -  148
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 16722برلم       22191119تارٌخ : 

حسن حسن حسن عبده البدوى  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  )تخارج الشرٌن/حسن حسن عبده البدوى من الشركه( ،  -  152

 16722برلم       22191119تارٌخ : 

حسن عبده البدوى من الشركه( ، حسن حسن عبده البدوى  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج الشرٌن/حسن  -  153

 16722برلم       22191119تارٌخ : 

حسن حسن عبده البدوى  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج الشرٌن/حسن حسن عبده البدوى من الشركه( ،  -  154

 16722برلم       22191119تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 158 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن  حك االداره وحك التولٌع الى الشرٌن/حسن حسن حسن حسن حسن حسن عبده البدوى  شركة ت امن  مدٌر و شرٌ -  155

عبده البدوى المدٌر المسئول عن اداره الشركه وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون وكافه الجهات 

 16722برلم       22191119المصرفٌه وله الحك فى تتفوٌض الؽٌر ، تارٌخ : 

لبدوى  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  حك االداره وحك التولٌع الى الشرٌن/حسن حسن حسن حسن حسن حسن عبده ا -  156

عبده البدوى المدٌر المسئول عن اداره الشركه وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون وكافه الجهات 

 16722برلم       22191119المصرفٌه وله الحك فى تتفوٌض الؽٌر ، تارٌخ : 

حسن حسن عبده البدوى  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  حك االداره وحك التولٌع الى الشرٌن/حسن حسن حسن  -  157

عبده البدوى المدٌر المسئول عن اداره الشركه وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون وكافه الجهات 

 16722برلم       22191119، تارٌخ :  المصرفٌه وله الحك فى تتفوٌض الؽٌر

حسن حسن عبده البدوى  شركة ت امن  شرٌن مت امن متخارج  حك االداره وحك التولٌع الى الشرٌن/حسن حسن حسن  -  158

عبده البدوى المدٌر المسئول عن اداره الشركه وتمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والبنون وكافه الجهات 

 16722برلم       22191119ارٌخ : المصرفٌه وله الحك فى تتفوٌض الؽٌر ، ت

طه حمدان كمال دمحم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله الى الطرفٌن مجتمعٌن اومنفردٌن  -  159

كه ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولكل منهما حك االنفراد بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشر

و من اؼرا ها وٌحك لهم التعامل مع البنون بجمٌع أنواعها وصرؾ الشٌكات باسم الشركه واالٌداع اما فٌما ٌخص التعامالت 

الخاصه ببٌع رهن اصول الشركه أو االلتراض من البنون ب مان االصول ٌجب ان تصدر من الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 716برلم       22191122

كمال دمحم  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله الى الطرفٌن مجتمعٌن اومنفردٌن  طه حمدان -  162

ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولكل منهما حك االنفراد بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان الشركه 

ع أنواعها وصرؾ الشٌكات باسم الشركه واالٌداع اما فٌما ٌخص التعامالت و من اؼرا ها وٌحك لهم التعامل مع البنون بجمٌ

الخاصه ببٌع رهن اصول الشركه أو االلتراض من البنون ب مان االصول ٌجب ان تصدر من الشركاء مجتمعٌن ، تارٌخ : 

 716برلم       22191122

الشركه والتولٌع عنها موكوله الى الطرفٌن مجتمعٌن  دمحم سعٌد السٌد على حسن  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  اداره -  161

اومنفردٌن ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولكل منهما حك االنفراد بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان 

ع اما فٌما ٌخص الشركه و من اؼرا ها وٌحك لهم التعامل مع البنون بجمٌع أنواعها وصرؾ الشٌكات باسم الشركه واالٌدا

التعامالت الخاصه ببٌع رهن اصول الشركه أو االلتراض من البنون ب مان االصول ٌجب ان تصدر من الشركاء مجتمعٌن ، 

 716برلم       22191122تارٌخ : 

جتمعٌن دمحم سعٌد السٌد على حسن  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  اداره الشركه والتولٌع عنها موكوله الى الطرفٌن م -  162

اومنفردٌن ولهما كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه ولكل منهما حك االنفراد بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما بعنوان 

الشركه و من اؼرا ها وٌحك لهم التعامل مع البنون بجمٌع أنواعها وصرؾ الشٌكات باسم الشركه واالٌداع اما فٌما ٌخص 

صول الشركه أو االلتراض من البنون ب مان االصول ٌجب ان تصدر من الشركاء مجتمعٌن ، التعامالت الخاصه ببٌع رهن ا

 716برلم       22191122تارٌخ : 

    22191122مصطفى سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  163

 18685برلم   

    22191122سٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ : مصطفى سعٌد دمحم ح -  164

 18685برلم   

    22191122مرٌم سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  165

 18685برلم   

    22191122ة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ : مرٌم سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شرك -  166

 18685برلم   
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برلم       22191122سعٌد دمحم حسن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  167

18685 

برلم       22191122رٌن للشركه ، تارٌخ : سعٌد دمحم حسن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  ان مام الش -  168

18685 

برلم       22191122براهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى  شركة ت امن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  169

18685 

برلم       22191122:  براهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى  شركة ت امن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ -  172

18685 

برلم       22191122عزٌزه حسن دمحم عارؾ  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  171

18685 

برلم       22191122عزٌزه حسن دمحم عارؾ  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  172

18685 

    22191122حسام الدٌن حمدى ابراهٌم دمحم عطوه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  173

 18685برلم   

    22191122حسام الدٌن حمدى ابراهٌم دمحم عطوه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  174

 18685برلم   

    22191122صطفى سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ : م -  175

 18685برلم   

    22191122مصطفى سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  176

 18685برلم   

    22191122 حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ : مرٌم سعٌد دمحم -  177

 18685برلم   

    22191122مرٌم سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  178

 18685برلم   

برلم       22191122 امن  مدٌر و شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ : سعٌد دمحم حسن دروٌش  شركة ت -  179

18685 

برلم       22191122سعٌد دمحم حسن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  182

18685 

برلم       22191122شرٌن للشركه ، تارٌخ : براهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى  شركة ت امن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ان مام ال -  181

18685 

برلم       22191122براهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى  شركة ت امن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  182

18685 

برلم       22191122عزٌزه حسن دمحم عارؾ  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  183

18685 

برلم       22191122عزٌزه حسن دمحم عارؾ  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  184

18685 
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    22191122حسام الدٌن حمدى ابراهٌم دمحم عطوه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  185

 18685 برلم  

    22191122حسام الدٌن حمدى ابراهٌم دمحم عطوه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  186

 18685برلم   

    22191122مصطفى سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  187

 18685برلم   

    22191122مصطفى سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  188

 18685برلم   

    22191122مرٌم سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  189

 18685برلم   

    22191122عٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ : مرٌم س -  192

 18685برلم   

برلم       22191122سعٌد دمحم حسن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  191

18685 

برلم       22191122مدٌر و شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  سعٌد دمحم حسن دروٌش  شركة ت امن  -  192

18685 

برلم       22191122براهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى  شركة ت امن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  193

18685 

برلم       22191122ام الشرٌن للشركه ، تارٌخ : براهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى  شركة ت امن  مدٌر ؼٌر شرٌن  ان م -  194

18685 

برلم       22191122عزٌزه حسن دمحم عارؾ  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  195

18685 

برلم       22191122 عزٌزه حسن دمحم عارؾ  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ : -  196

18685 

    22191122حسام الدٌن حمدى ابراهٌم دمحم عطوه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  197

 18685برلم   

    22191122حسام الدٌن حمدى ابراهٌم دمحم عطوه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  ان مام الشرٌن للشركه ، تارٌخ :  -  198

 18685برلم   

مصطفى سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  وٌكون حك التولٌع للشركاء المت امنٌن اطراؾ  -  199

العمد وٌكون لهم الحك فى تمثٌل الشركه والتولٌع على عمد الشراء وبٌع السٌارات باسم الشركه والؼراض الشركه امام الشهر 

مام الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع العام والخاص واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون العمارى والتوثٌك وا

والمصارؾ الهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد الصى وفتح وؼلك الحسابات واالعتمادات المستندٌه 

 18685برلم       22191122له اجراء كافه العمود ، تارٌخ : واصدار خطابات ال مان وحك االلتراض بدون حد الصى و

مصطفى سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  وٌكون حك التولٌع للشركاء المت امنٌن اطراؾ  -  222

اض الشركه امام الشهر العمد وٌكون لهم الحك فى تمثٌل الشركه والتولٌع على عمد الشراء وبٌع السٌارات باسم الشركه والؼر

العمارى والتوثٌك وامام الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع العام والخاص واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون 
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والمصارؾ الهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد الصى وفتح وؼلك الحسابات واالعتمادات المستندٌه 

 18685برلم       22191122طابات ال مان وحك االلتراض بدون حد الصى وله اجراء كافه العمود ، تارٌخ : واصدار خ

مرٌم سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  وٌكون حك التولٌع للشركاء المت امنٌن اطراؾ  -  221

الشراء وبٌع السٌارات باسم الشركه والؼراض الشركه امام الشهر  العمد وٌكون لهم الحك فى تمثٌل الشركه والتولٌع على عمد

العمارى والتوثٌك وامام الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع العام والخاص واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون 

الحسابات واالعتمادات المستندٌه والمصارؾ الهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد الصى وفتح وؼلك 

 18685برلم       22191122واصدار خطابات ال مان وحك االلتراض بدون حد الصى وله اجراء كافه العمود ، تارٌخ : 

مرٌم سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  وٌكون حك التولٌع للشركاء المت امنٌن اطراؾ  -  222

م الحك فى تمثٌل الشركه والتولٌع على عمد الشراء وبٌع السٌارات باسم الشركه والؼراض الشركه امام الشهر العمد وٌكون له

العمارى والتوثٌك وامام الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع العام والخاص واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون 

لٌع على الشٌكات بدون حد الصى وفتح وؼلك الحسابات واالعتمادات المستندٌه والمصارؾ الهٌئات المالٌه كالسحب واالٌداع والتو

 18685برلم       22191122واصدار خطابات ال مان وحك االلتراض بدون حد الصى وله اجراء كافه العمود ، تارٌخ : 

 امنٌن اطراؾ العمد وٌكون لهم سعٌد دمحم حسن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  وٌكون حك التولٌع للشركاء المت -  223

الحك فى تمثٌل الشركه والتولٌع على عمد الشراء وبٌع السٌارات باسم الشركه والؼراض الشركه امام الشهر العمارى والتوثٌك 

مالٌه وامام الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع العام والخاص واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ الهٌئات ال

كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد الصى وفتح وؼلك الحسابات واالعتمادات المستندٌه واصدار خطابات ال مان 

 18685برلم       22191122وحك االلتراض بدون حد الصى وله اجراء كافه العمود ، تارٌخ : 

كون حك التولٌع للشركاء المت امنٌن اطراؾ العمد وٌكون لهم سعٌد دمحم حسن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  وٌ -  224

الحك فى تمثٌل الشركه والتولٌع على عمد الشراء وبٌع السٌارات باسم الشركه والؼراض الشركه امام الشهر العمارى والتوثٌك 

البنون والمصارؾ الهٌئات المالٌه  وامام الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع العام والخاص واى نوع من المعامالت المالٌة مع

كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد الصى وفتح وؼلك الحسابات واالعتمادات المستندٌه واصدار خطابات ال مان 

 18685برلم       22191122وحك االلتراض بدون حد الصى وله اجراء كافه العمود ، تارٌخ : 

عٌسوى  شركة ت امن  مدٌر ؼٌر شرٌن  وٌكون حك التولٌع للشركاء المت امنٌن اطراؾ العمد  براهٌم دمحم احمد دمحم -  225

وٌكون لهم الحك فى تمثٌل الشركه والتولٌع على عمد الشراء وبٌع السٌارات باسم الشركه والؼراض الشركه امام الشهر العمارى 

الخاص واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ الهٌئات والتوثٌك وامام الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع العام و

المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد الصى وفتح وؼلك الحسابات واالعتمادات المستندٌه واصدار خطابات 

 18685   برلم    22191122ال مان وحك االلتراض بدون حد الصى وله اجراء كافه العمود ، تارٌخ : 

براهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى  شركة ت امن  مدٌر ؼٌر شرٌن  وٌكون حك التولٌع للشركاء المت امنٌن اطراؾ العمد  -  226

وٌكون لهم الحك فى تمثٌل الشركه والتولٌع على عمد الشراء وبٌع السٌارات باسم الشركه والؼراض الشركه امام الشهر العمارى 

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع العام والخاص واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ الهٌئات  والتوثٌك وامام الجهات

المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد الصى وفتح وؼلك الحسابات واالعتمادات المستندٌه واصدار خطابات 

 18685برلم       22191122افه العمود ، تارٌخ : ال مان وحك االلتراض بدون حد الصى وله اجراء ك

عزٌزه حسن دمحم عارؾ  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  وٌكون حك التولٌع للشركاء المت امنٌن اطراؾ العمد  -  227

شهر العمارى وٌكون لهم الحك فى تمثٌل الشركه والتولٌع على عمد الشراء وبٌع السٌارات باسم الشركه والؼراض الشركه امام ال

والتوثٌك وامام الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع العام والخاص واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ الهٌئات 

المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد الصى وفتح وؼلك الحسابات واالعتمادات المستندٌه واصدار خطابات 

 18685برلم       22191122االلتراض بدون حد الصى وله اجراء كافه العمود ، تارٌخ : ال مان وحك 

عزٌزه حسن دمحم عارؾ  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  وٌكون حك التولٌع للشركاء المت امنٌن اطراؾ العمد  -  228

اسم الشركه والؼراض الشركه امام الشهر العمارى وٌكون لهم الحك فى تمثٌل الشركه والتولٌع على عمد الشراء وبٌع السٌارات ب

والتوثٌك وامام الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع العام والخاص واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ الهٌئات 

مستندٌه واصدار خطابات المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد الصى وفتح وؼلك الحسابات واالعتمادات ال

 18685برلم       22191122ال مان وحك االلتراض بدون حد الصى وله اجراء كافه العمود ، تارٌخ : 
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 162 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حسام الدٌن حمدى ابراهٌم دمحم عطوه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  وٌكون حك التولٌع للشركاء المت امنٌن اطراؾ العمد  -  229

ه والتولٌع على عمد الشراء وبٌع السٌارات باسم الشركه والؼراض الشركه امام الشهر العمارى وٌكون لهم الحك فى تمثٌل الشرك

والتوثٌك وامام الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع العام والخاص واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ الهٌئات 

حد الصى وفتح وؼلك الحسابات واالعتمادات المستندٌه واصدار خطابات المالٌه كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون 

 18685برلم       22191122ال مان وحك االلتراض بدون حد الصى وله اجراء كافه العمود ، تارٌخ : 

اطراؾ العمد حسام الدٌن حمدى ابراهٌم دمحم عطوه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  وٌكون حك التولٌع للشركاء المت امنٌن  -  212

وٌكون لهم الحك فى تمثٌل الشركه والتولٌع على عمد الشراء وبٌع السٌارات باسم الشركه والؼراض الشركه امام الشهر العمارى 

والتوثٌك وامام الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع العام والخاص واى نوع من المعامالت المالٌة مع البنون والمصارؾ الهٌئات 

السحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات بدون حد الصى وفتح وؼلك الحسابات واالعتمادات المستندٌه واصدار خطابات المالٌه ك

 18685برلم       22191122ال مان وحك االلتراض بدون حد الصى وله اجراء كافه العمود ، تارٌخ : 

من  والمعامالت الداخله  من ؼرض الشركه مصطفى سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت ا -  211

وكذلن ابرام كافه التعالد مع الؽٌر وكذلن امام جمٌع المصالح الحكومٌة وجمٌع الموانى فى جمهورٌة مصر العربٌة ولهم حك توكٌل 

الحكومٌة وهٌئة  الؽٌر فى كل ابو بعض ما ذكر وتكون مسئولٌة االستاذ / ابراهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى بالولوؾ امام المصالح

برلم       22191122المٌناء وجمٌع موانى جمهورٌة مصر العربٌة وتولٌع نٌابة عن الشركه على كافه االجراءات . ، تارٌخ : 

18685 

مصطفى سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  والمعامالت الداخله  من ؼرض الشركه  -  212

الد مع الؽٌر وكذلن امام جمٌع المصالح الحكومٌة وجمٌع الموانى فى جمهورٌة مصر العربٌة ولهم حك توكٌل وكذلن ابرام كافه التع

الؽٌر فى كل ابو بعض ما ذكر وتكون مسئولٌة االستاذ / ابراهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى بالولوؾ امام المصالح الحكومٌة وهٌئة 

برلم       22191122لٌع نٌابة عن الشركه على كافه االجراءات . ، تارٌخ : المٌناء وجمٌع موانى جمهورٌة مصر العربٌة وتو

18685 

مرٌم سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  والمعامالت الداخله  من ؼرض الشركه وكذلن  -  213

فى جمهورٌة مصر العربٌة ولهم حك توكٌل الؽٌر ابرام كافه التعالد مع الؽٌر وكذلن امام جمٌع المصالح الحكومٌة وجمٌع الموانى 

فى كل ابو بعض ما ذكر وتكون مسئولٌة االستاذ / ابراهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى بالولوؾ امام المصالح الحكومٌة وهٌئة المٌناء 

 18685برلم       22191122وجمٌع موانى جمهورٌة مصر العربٌة وتولٌع نٌابة عن الشركه على كافه االجراءات . ، تارٌخ : 

مرٌم سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  والمعامالت الداخله  من ؼرض الشركه وكذلن  -  214

ابرام كافه التعالد مع الؽٌر وكذلن امام جمٌع المصالح الحكومٌة وجمٌع الموانى فى جمهورٌة مصر العربٌة ولهم حك توكٌل الؽٌر 

ذكر وتكون مسئولٌة االستاذ / ابراهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى بالولوؾ امام المصالح الحكومٌة وهٌئة المٌناء فى كل ابو بعض ما 

 18685برلم       22191122وجمٌع موانى جمهورٌة مصر العربٌة وتولٌع نٌابة عن الشركه على كافه االجراءات . ، تارٌخ : 

و شرٌن  والمعامالت الداخله  من ؼرض الشركه وكذلن ابرام كافه التعالد  سعٌد دمحم حسن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر -  215

مع الؽٌر وكذلن امام جمٌع المصالح الحكومٌة وجمٌع الموانى فى جمهورٌة مصر العربٌة ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل ابو بعض 

مصالح الحكومٌة وهٌئة المٌناء وجمٌع موانى ما ذكر وتكون مسئولٌة االستاذ / ابراهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى بالولوؾ امام ال

 18685برلم       22191122جمهورٌة مصر العربٌة وتولٌع نٌابة عن الشركه على كافه االجراءات . ، تارٌخ : 

سعٌد دمحم حسن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  والمعامالت الداخله  من ؼرض الشركه وكذلن ابرام كافه التعالد  -  216

مع الؽٌر وكذلن امام جمٌع المصالح الحكومٌة وجمٌع الموانى فى جمهورٌة مصر العربٌة ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل ابو بعض 

ابراهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى بالولوؾ امام المصالح الحكومٌة وهٌئة المٌناء وجمٌع موانى ما ذكر وتكون مسئولٌة االستاذ / 

 18685برلم       22191122جمهورٌة مصر العربٌة وتولٌع نٌابة عن الشركه على كافه االجراءات . ، تارٌخ : 

ت الداخله  من ؼرض الشركه وكذلن ابرام كافه براهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى  شركة ت امن  مدٌر ؼٌر شرٌن  والمعامال -  217

التعالد مع الؽٌر وكذلن امام جمٌع المصالح الحكومٌة وجمٌع الموانى فى جمهورٌة مصر العربٌة ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل ابو 

ئة المٌناء وجمٌع موانى بعض ما ذكر وتكون مسئولٌة االستاذ / ابراهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى بالولوؾ امام المصالح الحكومٌة وهٌ

 18685برلم       22191122جمهورٌة مصر العربٌة وتولٌع نٌابة عن الشركه على كافه االجراءات . ، تارٌخ : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 163 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

براهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى  شركة ت امن  مدٌر ؼٌر شرٌن  والمعامالت الداخله  من ؼرض الشركه وكذلن ابرام كافه  -  218

لن امام جمٌع المصالح الحكومٌة وجمٌع الموانى فى جمهورٌة مصر العربٌة ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل ابو التعالد مع الؽٌر وكذ

بعض ما ذكر وتكون مسئولٌة االستاذ / ابراهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى بالولوؾ امام المصالح الحكومٌة وهٌئة المٌناء وجمٌع موانى 

 18685برلم       22191122ركه على كافه االجراءات . ، تارٌخ : جمهورٌة مصر العربٌة وتولٌع نٌابة عن الش

عزٌزه حسن دمحم عارؾ  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  والمعامالت الداخله  من ؼرض الشركه وكذلن ابرام  -  219

ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل  كافه التعالد مع الؽٌر وكذلن امام جمٌع المصالح الحكومٌة وجمٌع الموانى فى جمهورٌة مصر العربٌة

ابو بعض ما ذكر وتكون مسئولٌة االستاذ / ابراهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى بالولوؾ امام المصالح الحكومٌة وهٌئة المٌناء وجمٌع 

 18685برلم       22191122موانى جمهورٌة مصر العربٌة وتولٌع نٌابة عن الشركه على كافه االجراءات . ، تارٌخ : 

عزٌزه حسن دمحم عارؾ  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  والمعامالت الداخله  من ؼرض الشركه وكذلن ابرام  -  222

كافه التعالد مع الؽٌر وكذلن امام جمٌع المصالح الحكومٌة وجمٌع الموانى فى جمهورٌة مصر العربٌة ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل 

ابراهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى بالولوؾ امام المصالح الحكومٌة وهٌئة المٌناء وجمٌع ابو بعض ما ذكر وتكون مسئولٌة االستاذ / 

 18685برلم       22191122موانى جمهورٌة مصر العربٌة وتولٌع نٌابة عن الشركه على كافه االجراءات . ، تارٌخ : 

امالت الداخله  من ؼرض الشركه وكذلن حسام الدٌن حمدى ابراهٌم دمحم عطوه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  والمع -  221

ابرام كافه التعالد مع الؽٌر وكذلن امام جمٌع المصالح الحكومٌة وجمٌع الموانى فى جمهورٌة مصر العربٌة ولهم حك توكٌل الؽٌر 

وهٌئة المٌناء  فى كل ابو بعض ما ذكر وتكون مسئولٌة االستاذ / ابراهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى بالولوؾ امام المصالح الحكومٌة

 18685برلم       22191122وجمٌع موانى جمهورٌة مصر العربٌة وتولٌع نٌابة عن الشركه على كافه االجراءات . ، تارٌخ : 

حسام الدٌن حمدى ابراهٌم دمحم عطوه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  والمعامالت الداخله  من ؼرض الشركه وكذلن  -  222

لؽٌر وكذلن امام جمٌع المصالح الحكومٌة وجمٌع الموانى فى جمهورٌة مصر العربٌة ولهم حك توكٌل الؽٌر ابرام كافه التعالد مع ا

فى كل ابو بعض ما ذكر وتكون مسئولٌة االستاذ / ابراهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى بالولوؾ امام المصالح الحكومٌة وهٌئة المٌناء 

 18685برلم       22191122ة عن الشركه على كافه االجراءات . ، تارٌخ : وجمٌع موانى جمهورٌة مصر العربٌة وتولٌع نٌاب

مصطفى سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :  -  223

 18685برلم       22191122

تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :   مصطفى سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن -  224

 18685برلم       22191122

    22191122مرٌم سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :  -  225

 18685برلم   

    22191122شرٌن من الشركه ، تارٌخ : مرٌم سعٌد دمحم حسٌن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  تخارج ال -  226

 18685برلم   

برلم       22191122سعٌد دمحم حسن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :  -  227

18685 

برلم       22191122سعٌد دمحم حسن دروٌش  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :  -  228

18685 

برلم       22191122براهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى  شركة ت امن  مدٌر ؼٌر شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :  -  229

18685 

برلم       22191122براهٌم دمحم احمد دمحم عٌسوى  شركة ت امن  مدٌر ؼٌر شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :  -  232

18685 

    22191122عزٌزه حسن دمحم عارؾ  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :  -  231

 18685برلم   
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    22191122عزٌزه حسن دمحم عارؾ  شركة ت امن  مدٌر وشرٌن مت امن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :  -  232

 18685برلم   

    22191122دى ابراهٌم دمحم عطوه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ : حسام الدٌن حم -  233

 18685برلم   

    22191122حسام الدٌن حمدى ابراهٌم دمحم عطوه  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :  -  234

 18685برلم   

برلم       22191121احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ : نصرالدٌن فتحى فاوى  -  235

32361 

برلم       22191121نصرالدٌن فتحى فاوى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :  -  236

32361 

برلم       22191121مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ : احمد رشدى السٌد دمحم الشاذلى  توصٌة بسٌطة   -  237

32361 

برلم       22191121احمد رشدى السٌد دمحم الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :  -  238

32361 

برلم       22191121خارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ : دمحم رشدى السٌد دمحم الشاذلى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن  ت -  239

32361 

برلم       22191121دمحم رشدى السٌد دمحم الشاذلى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن  تخارج الشرٌن من الشركه ، تارٌخ :  -  242

32361 

من شرٌن موصى الى شرٌن مت امن نصرالدٌن فتحى فاوى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن  -  241

وٌكون له حك االدارة والتولٌع وله كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه واهداؾ الشركه وتحمٌك االرباح وكذلن له الحك فى 

ات التعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع عنها امام جمٌع الهٌئات والبنون والمؤسات والشرك

 32361برلم       22191121واالفراد داخل جمهورٌه مصر العربٌة وخارجها. ، تارٌخ : 

نصرالدٌن فتحى فاوى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن مت امن  -  242

هداؾ الشركه وتحمٌك االرباح وكذلن له الحك فى وٌكون له حك االدارة والتولٌع وله كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه وا

التعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع عنها امام جمٌع الهٌئات والبنون والمؤسات والشركات 

 32361برلم       22191121واالفراد داخل جمهورٌه مصر العربٌة وخارجها. ، تارٌخ : 

السٌد دمحم الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  احمد رشدى -  243

مت امن وٌكون له حك االدارة والتولٌع وله كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه واهداؾ الشركه وتحمٌك االرباح وكذلن له الحك 

لؽٌر حكومٌة والتولٌع عنها امام جمٌع الهٌئات والبنون والمؤسات فى التعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌة وا

 32361برلم       22191121والشركات واالفراد داخل جمهورٌه مصر العربٌة وخارجها. ، تارٌخ : 

احمد رشدى السٌد دمحم الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تم تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  244

امن وٌكون له حك االدارة والتولٌع وله كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه واهداؾ الشركه وتحمٌك االرباح وكذلن له الحك مت 

فى التعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع عنها امام جمٌع الهٌئات والبنون والمؤسات 

 32361برلم       22191121مصر العربٌة وخارجها. ، تارٌخ : والشركات واالفراد داخل جمهورٌه 

دمحم رشدى السٌد دمحم الشاذلى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن  تم تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى الى شرٌن  -  245

مت امن وٌكون له حك االدارة والتولٌع وله كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه واهداؾ الشركه وتحمٌك االرباح وكذلن له الحك 

جهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع عنها امام جمٌع الهٌئات والبنون والمؤسات فى التعامل باسم الشركه امام جمٌع ال

 32361برلم       22191121والشركات واالفراد داخل جمهورٌه مصر العربٌة وخارجها. ، تارٌخ : 
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وصى الى شرٌن دمحم رشدى السٌد دمحم الشاذلى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن  تم تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن م -  246

مت امن وٌكون له حك االدارة والتولٌع وله كافه السلطات لتحمٌك اؼراض الشركه واهداؾ الشركه وتحمٌك االرباح وكذلن له الحك 

فى التعامل باسم الشركه امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع عنها امام جمٌع الهٌئات والبنون والمؤسات 

 32361برلم       22191121اد داخل جمهورٌه مصر العربٌة وخارجها. ، تارٌخ : والشركات واالفر

نصرالدٌن فتحى فاوى احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه وان مام شرٌن اخر موصى  -  247

 32361برلم       22191121مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

وصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه وان مام شرٌن اخر موصى نصرالدٌن فتحى فاوى احمد  ت -  248

 32361برلم       22191121مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

احمد رشدى السٌد دمحم الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه وان مام شرٌن اخر موصى  -  249

 32361برلم       22191121مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

احمد رشدى السٌد دمحم الشاذلى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تخارج الشرٌن من الشركه وان مام شرٌن اخر موصى  -  252

 32361برلم       22191121مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

ركه وان مام شرٌن اخر موصى دمحم رشدى السٌد دمحم الشاذلى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن  تخارج الشرٌن من الش -  251

 32361برلم       22191121مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

دمحم رشدى السٌد دمحم الشاذلى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن  تخارج الشرٌن من الشركه وان مام شرٌن اخر موصى  -  252

 32361برلم       22191121مذكور بالعمد ، تارٌخ : 

ابو العنٌن الجمل  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌكه من شرٌكه موصٌه لتصبح  على عبد اللطٌؾ دمحم -  253

    22191121شرٌكه مت امنه(/////اصبح حك االداره والتولٌع واصدار الشٌكات من حك الشرٌكٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

 8449برلم   

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌكه من شرٌكه موصٌه لتصبح  على عبد اللطٌؾ دمحم ابو العنٌن الجمل  -  254

    22191121شرٌكه مت امنه(/////اصبح حك االداره والتولٌع واصدار الشٌكات من حك الشرٌكٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

 8449برلم   

ٌل صفه الشرٌكه من شرٌكه موصٌه لتصبح شرٌكه رانده العربى احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعد -  255

برلم       22191121مت امنه(/////اصبح حك االداره والتولٌع واصدار الشٌكات من حك الشرٌكٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

8449 

تصبح شرٌكه رانده العربى احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌكه من شرٌكه موصٌه ل -  256

برلم       22191121مت امنه(/////اصبح حك االداره والتولٌع واصدار الشٌكات من حك الشرٌكٌن مجتمعٌن أو منفردٌن ، تارٌخ : 

8449 

ر ا دمحم عبدالرحمن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا الحك فى التعامل  -  257

كه و من اؼرا ها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والتعامل باسم الشر

مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على 

ه وممتلكاتها العمارٌه وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد الشٌكات والحك فى االلتراض والرهن الصول الشرك

 22888برلم       22191126كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

ركة منفردا الحك فى التعامل ر ا دمحم عبدالرحمن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وله حك االدارة والتولٌع عن الش -  258

باسم الشركه و من اؼرا ها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والتعامل 

مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على 

والحك فى االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد الشٌكات 

 22888برلم       22191126كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : 
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شرٌن  وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا الحك فى التعامل ر ا دمحم عبدالرحمن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و  -  259

باسم الشركه و من اؼرا ها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والتعامل 

لبنون والمصارؾ والتولٌع على مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع ا

الشٌكات والحك فى االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

 22888برلم       22191126كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

عبدالرحمن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  وله حك االدارة والتولٌع عن الشركة منفردا الحك فى التعامل ر ا دمحم  -  262

باسم الشركه و من اؼرا ها امام جمٌع الجهات الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم والتعامل 

ح حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع على مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفت

الشٌكات والحك فى االلتراض والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

 22888برلم       22191126كافه السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

ر ا دمحم عبدالرحمن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والصفمات التى تتعلك بعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله  -  261

حك فى التولٌع على عمود الشراء او البٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله حك توكل او 

 22888برلم       22191126فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : تفوٌض 

ر ا دمحم عبدالرحمن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والصفمات التى تتعلك بعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله  -  262

شركه ولصالحها وله حك توكل او حك فى التولٌع على عمود الشراء او البٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه وكل ذلن باسم ال

 22888برلم       22191126تفوٌض فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ر ا دمحم عبدالرحمن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والصفمات التى تتعلك بعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله  -  263

وممتلكاتها العمارٌه وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله حك توكل او حك فى التولٌع على عمود الشراء او البٌع الصول الشركه 

 22888برلم       22191126تفوٌض فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ر ا دمحم عبدالرحمن احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والصفمات التى تتعلك بعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله  -  264

عمود الشراء او البٌع الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وله حك توكل او  حك فى التولٌع على

 22888برلم       22191126تفوٌض فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

لشركه( ، تارٌخ : دمحم جابر على احمد حسونه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////)افى تخارج شرٌن موصى مذكور بعمد ا -  265

 39296برلم       22191126

دمحم جابر على احمد حسونه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////)افى تخارج شرٌن موصى مذكور بعمد الشركه( ، تارٌخ :  -  266

 39296برلم       22191126

ٌن موصى مذكور بعمد الشركه( ، تارٌخ : دمحم جابر على احمد حسونه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ////)افى تخارج شر -  267

 39296برلم       22191126

برلم       22191127نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  268

18197 

برلم       22191127من الشركه( ، تارٌخ : نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج  -  269

18197 

احمد دمحم عبد العزٌز ابراهٌم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  272

 18197برلم       22191127

من الشركه( ، تارٌخ : احمد دمحم عبد العزٌز ابراهٌم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج  -  271

 18197برلم       22191127

    22191127احمد ابو هبى كامل للٌعى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  272

 18197برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 167 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

    22191127تارٌخ :  احمد ابو هبى كامل للٌعى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، -  273

 18197برلم   

برلم       22191127اٌمن دمحم عبد الباسط دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  274

18197 

برلم       22191127اٌمن دمحم عبد الباسط دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  275

18197 

برلم       22191127نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  276

18197 

برلم       22191127ٌس دمحم نور عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  نورا احمد -  277

18197 

احمد دمحم عبد العزٌز ابراهٌم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  278

 18197برلم       22191127

زٌز ابراهٌم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : احمد دمحم عبد الع -  279

 18197برلم       22191127

    22191127احمد ابو هبى كامل للٌعى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  282

 18197برلم   

    22191127على  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  احمد ابو هبى كامل للٌعى -  281

 18197برلم   

برلم       22191127اٌمن دمحم عبد الباسط دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  282

18197 

برلم       22191127ة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : اٌمن دمحم عبد الباسط دمحم  توصٌة بسٌط -  283

18197 

برلم       22191127نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  284

18197 

برلم       22191127شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  285

18197 

احمد دمحم عبد العزٌز ابراهٌم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  286

 18197برلم       22191127

تخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : احمد دمحم عبد العزٌز ابراهٌم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن م -  287

 18197برلم       22191127

    22191127احمد ابو هبى كامل للٌعى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  288

 18197برلم   

    22191127ج من الشركه( ، تارٌخ : احمد ابو هبى كامل للٌعى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخار -  289

 18197برلم   

برلم       22191127اٌمن دمحم عبد الباسط دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  292

18197 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 168 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22191127ارٌخ : اٌمن دمحم عبد الباسط دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )تخارج من الشركه( ، ت -  291

18197 

نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )ان مت الى الشركه(/////)وان مام شرٌن موصى  -  292

ٌل مذكور بعمد تعدٌل الشركه(////حك االداره والتولٌع للشرٌكه المت امنه/نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم ولها الحك فى تمث

الشركه امام جمٌع الجهات و الهٌئات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه المصرٌه و االجنبٌه وكذا الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات و 

الواردات و التعامل مع كافه البنون وفتح الحسابات البنكٌه  للشركه وؼلمها والتعامل على تلن الحسابات بالسحب واالٌداع 

 18197برلم       22191127الخارجٌه والتولٌع امام البنون وعلى الشٌكات ، تارٌخ : والتحوٌالت الداخلٌه و

نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )ان مت الى الشركه(/////)وان مام شرٌن موصى  -  293

ا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم ولها الحك فى تمثٌل مذكور بعمد تعدٌل الشركه(////حك االداره والتولٌع للشرٌكه المت امنه/نور

الشركه امام جمٌع الجهات و الهٌئات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه المصرٌه و االجنبٌه وكذا الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات و 

الحسابات بالسحب واالٌداع الواردات و التعامل مع كافه البنون وفتح الحسابات البنكٌه  للشركه وؼلمها والتعامل على تلن 

 18197برلم       22191127والتحوٌالت الداخلٌه والخارجٌه والتولٌع امام البنون وعلى الشٌكات ، تارٌخ : 

احمد دمحم عبد العزٌز ابراهٌم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )ان مت الى الشركه(/////)وان مام شرٌن  -  294

ل الشركه(////حك االداره والتولٌع للشرٌكه المت امنه/نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم ولها الحك فى موصى مذكور بعمد تعدٌ

تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات و الهٌئات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه المصرٌه و االجنبٌه وكذا الهٌئه العامه للرلابه على 

وفتح الحسابات البنكٌه  للشركه وؼلمها والتعامل على تلن الحسابات بالسحب الصادرات و الواردات و التعامل مع كافه البنون 

 18197برلم       22191127واالٌداع والتحوٌالت الداخلٌه والخارجٌه والتولٌع امام البنون وعلى الشٌكات ، تارٌخ : 

 مت الى الشركه(/////)وان مام شرٌن احمد دمحم عبد العزٌز ابراهٌم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )ان -  295

موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه(////حك االداره والتولٌع للشرٌكه المت امنه/نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم ولها الحك فى 

لابه على تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات و الهٌئات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه المصرٌه و االجنبٌه وكذا الهٌئه العامه للر

الصادرات و الواردات و التعامل مع كافه البنون وفتح الحسابات البنكٌه  للشركه وؼلمها والتعامل على تلن الحسابات بالسحب 

 18197برلم       22191127واالٌداع والتحوٌالت الداخلٌه والخارجٌه والتولٌع امام البنون وعلى الشٌكات ، تارٌخ : 

للٌعى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )ان مت الى الشركه(/////)وان مام شرٌن  احمد ابو هبى كامل -  296

موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه(////حك االداره والتولٌع للشرٌكه المت امنه/نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم ولها الحك فى 

حكومٌه المصرٌه و االجنبٌه وكذا الهٌئه العامه للرلابه على تمثٌل الشركه امام جمٌع الجهات و الهٌئات الحكومٌه و ؼٌر ال

الصادرات و الواردات و التعامل مع كافه البنون وفتح الحسابات البنكٌه  للشركه وؼلمها والتعامل على تلن الحسابات بالسحب 

 18197برلم       22191127واالٌداع والتحوٌالت الداخلٌه والخارجٌه والتولٌع امام البنون وعلى الشٌكات ، تارٌخ : 

احمد ابو هبى كامل للٌعى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )ان مت الى الشركه(/////)وان مام شرٌن  -  297

موصى مذكور بعمد تعدٌل الشركه(////حك االداره والتولٌع للشرٌكه المت امنه/نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم ولها الحك فى 

ركه امام جمٌع الجهات و الهٌئات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه المصرٌه و االجنبٌه وكذا الهٌئه العامه للرلابه على تمثٌل الش

الصادرات و الواردات و التعامل مع كافه البنون وفتح الحسابات البنكٌه  للشركه وؼلمها والتعامل على تلن الحسابات بالسحب 

 18197برلم       22191127ٌه والتولٌع امام البنون وعلى الشٌكات ، تارٌخ : واالٌداع والتحوٌالت الداخلٌه والخارج

اٌمن دمحم عبد الباسط دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )ان مت الى الشركه(/////)وان مام شرٌن موصى  -  298

ٌس دمحم نور عبد الكرٌم ولها الحك فى تمثٌل  مذكور بعمد تعدٌل الشركه(////حك االداره والتولٌع للشرٌكه المت امنه/نورا احمد

الشركه امام جمٌع الجهات و الهٌئات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه المصرٌه و االجنبٌه وكذا الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات و 

ات بالسحب واالٌداع الواردات و التعامل مع كافه البنون وفتح الحسابات البنكٌه  للشركه وؼلمها والتعامل على تلن الحساب

 18197برلم       22191127والتحوٌالت الداخلٌه والخارجٌه والتولٌع امام البنون وعلى الشٌكات ، تارٌخ : 

اٌمن دمحم عبد الباسط دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  )ان مت الى الشركه(/////)وان مام شرٌن موصى  -  299

ك االداره والتولٌع للشرٌكه المت امنه/نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم ولها الحك فى تمثٌل مذكور بعمد تعدٌل الشركه(////ح

الشركه امام جمٌع الجهات و الهٌئات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه المصرٌه و االجنبٌه وكذا الهٌئه العامه للرلابه على الصادرات و 

البنكٌه  للشركه وؼلمها والتعامل على تلن الحسابات بالسحب واالٌداع الواردات و التعامل مع كافه البنون وفتح الحسابات 

 18197برلم       22191127والتحوٌالت الداخلٌه والخارجٌه والتولٌع امام البنون وعلى الشٌكات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 169 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن ؼٌرها وتكون االعمال نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التى تخص الشركة منفرده دو -  322

بعنوان الشركه و من أؼرا ها وتتم جمٌع التعامالت الخاصه بالشركه من عروض ومنالصات والتعامالت البنكٌه من فتح 

ولها  Links Unitedالحسابات وسحب وصرؾ كافه الشٌكات البنكٌه فى مواجهه جمٌع البنون بالسمه التجارٌه وهو لٌنكس ٌوناٌتد 

 18197برلم       22191127ؼٌرها فى كل او بعض اختصاصاتها المذكوره ، تارٌخ :  ان تفوض أو توكل

نورا احمد ٌس دمحم نور عبد الكرٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  التى تخص الشركة منفرده دون ؼٌرها وتكون االعمال  -  321

وض ومنالصات والتعامالت البنكٌه من فتح بعنوان الشركه و من أؼرا ها وتتم جمٌع التعامالت الخاصه بالشركه من عر

ولها  Links Unitedالحسابات وسحب وصرؾ كافه الشٌكات البنكٌه فى مواجهه جمٌع البنون بالسمه التجارٌه وهو لٌنكس ٌوناٌتد 

 18197برلم       22191127ان تفوض أو توكل ؼٌرها فى كل او بعض اختصاصاتها المذكوره ، تارٌخ : 

 عبد العزٌز ابراهٌم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  التى تخص الشركة منفرده دون ؼٌرها احمد دمحم -  322

وتكون االعمال بعنوان الشركه و من أؼرا ها وتتم جمٌع التعامالت الخاصه بالشركه من عروض ومنالصات والتعامالت البنكٌه 

 Linksمواجهه جمٌع البنون بالسمه التجارٌه وهو لٌنكس ٌوناٌتد من فتح الحسابات وسحب وصرؾ كافه الشٌكات البنكٌه فى 

United  : 18197برلم       22191127ولها ان تفوض أو توكل ؼٌرها فى كل او بعض اختصاصاتها المذكوره ، تارٌخ 

احمد دمحم عبد العزٌز ابراهٌم بدوى  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  التى تخص الشركة منفرده دون ؼٌرها  -  323

وتكون االعمال بعنوان الشركه و من أؼرا ها وتتم جمٌع التعامالت الخاصه بالشركه من عروض ومنالصات والتعامالت البنكٌه 

 Linksات البنكٌه فى مواجهه جمٌع البنون بالسمه التجارٌه وهو لٌنكس ٌوناٌتد من فتح الحسابات وسحب وصرؾ كافه الشٌك

United  : 18197برلم       22191127ولها ان تفوض أو توكل ؼٌرها فى كل او بعض اختصاصاتها المذكوره ، تارٌخ 

ركة منفرده دون ؼٌرها وتكون احمد ابو هبى كامل للٌعى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  التى تخص الش -  324

االعمال بعنوان الشركه و من أؼرا ها وتتم جمٌع التعامالت الخاصه بالشركه من عروض ومنالصات والتعامالت البنكٌه من 

 Links Unitedفتح الحسابات وسحب وصرؾ كافه الشٌكات البنكٌه فى مواجهه جمٌع البنون بالسمه التجارٌه وهو لٌنكس ٌوناٌتد 

 18197برلم       22191127تفوض أو توكل ؼٌرها فى كل او بعض اختصاصاتها المذكوره ، تارٌخ :  ولها ان

احمد ابو هبى كامل للٌعى على  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  التى تخص الشركة منفرده دون ؼٌرها وتكون  -  325

ه بالشركه من عروض ومنالصات والتعامالت البنكٌه من االعمال بعنوان الشركه و من أؼرا ها وتتم جمٌع التعامالت الخاص

 Links Unitedفتح الحسابات وسحب وصرؾ كافه الشٌكات البنكٌه فى مواجهه جمٌع البنون بالسمه التجارٌه وهو لٌنكس ٌوناٌتد 

 18197برلم       22191127ولها ان تفوض أو توكل ؼٌرها فى كل او بعض اختصاصاتها المذكوره ، تارٌخ : 

اٌمن دمحم عبد الباسط دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  التى تخص الشركة منفرده دون ؼٌرها وتكون االعمال  -  326

بعنوان الشركه و من أؼرا ها وتتم جمٌع التعامالت الخاصه بالشركه من عروض ومنالصات والتعامالت البنكٌه من فتح 

ولها  Links Unitedكٌه فى مواجهه جمٌع البنون بالسمه التجارٌه وهو لٌنكس ٌوناٌتد الحسابات وسحب وصرؾ كافه الشٌكات البن

 18197برلم       22191127ان تفوض أو توكل ؼٌرها فى كل او بعض اختصاصاتها المذكوره ، تارٌخ : 

ه دون ؼٌرها وتكون االعمال اٌمن دمحم عبد الباسط دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن مت امن متخارج  التى تخص الشركة منفرد -  327

بعنوان الشركه و من أؼرا ها وتتم جمٌع التعامالت الخاصه بالشركه من عروض ومنالصات والتعامالت البنكٌه من فتح 

ولها  Links Unitedالحسابات وسحب وصرؾ كافه الشٌكات البنكٌه فى مواجهه جمٌع البنون بالسمه التجارٌه وهو لٌنكس ٌوناٌتد 

 18197برلم       22191127توكل ؼٌرها فى كل او بعض اختصاصاتها المذكوره ، تارٌخ : ان تفوض أو 

اسالم احمد رم ان حسنٌن  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن الشرٌن المن م مدٌر تنفٌذى للشركه ، تارٌخ :  -  328

 2149برلم       22191127

و شرٌن  تعٌٌن الشرٌن المن م مدٌر تنفٌذى للشركه ، تارٌخ : اسالم احمد رم ان حسنٌن  شركة ت امن  مدٌر  -  329

 2149برلم       22191127

اسالم احمد رم ان حسنٌن  شركة ت امن  مدٌر و شرٌن  تعٌٌن الشرٌن المن م مدٌر تنفٌذى للشركه ، تارٌخ :  -  312

 2149برلم       22191127



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 172 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سٌطة  مدٌر و شرٌن  ا افه بند للالداره والتولٌع للشركاء المت امنٌن عالء الدٌن خلؾ ابراهٌم سماسٌرى  توصٌة ب -  311

منفردان او مجتمعان الحك فى بٌع السٌارات الخاصه والمملوكه للشركه والمنموالت ولهما فى تحمٌك ذلن اوسع السلطات والتولٌع 

 42552برلم       22191127امام الشهر العمارى واداره المرور بجمٌع فروعها على ذلن ، تارٌخ : 

دمحم مرزوق شحاته منصور  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ا افه بند للالداره والتولٌع للشركاء المت امنٌن منفردان او  -  312

مجتمعان الحك فى بٌع السٌارات الخاصه والمملوكه للشركه والمنموالت ولهما فى تحمٌك ذلن اوسع السلطات والتولٌع امام الشهر 

 42552برلم       22191127داره المرور بجمٌع فروعها على ذلن ، تارٌخ : العمارى وا

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

    22191123اسالم دمحم عبدالحمٌد دمحم عبدالنبى وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

 52522برلم   

    22191123اسالم دمحم عبدالحمٌد دمحم عبدالنبى وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 52522برلم   

ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/مصطفى مجدى دمحم احمد محرو وشرٌكه مصطفى عبد الممصود عبد الرزاق عبد الممصود   -  3

 42248برلم       22191123تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  توصٌة بسٌطة  مصدق على

 42248برلم       22191123مجدى دمحم احمد محرم وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  4

عبد الممصود   ٌعدل اسم الشركه التجارى الى/مصطفى مجدى دمحم احمد محرو وشرٌكه مصطفى عبد الممصود عبد الرزاق -  5

 42248برلم       22191123شركة ت امن  مصدق على تولٌع شركة ت امن ، تارٌخ : 

 42248برلم       22191123مجدى دمحم احمد محرم وشركاه  شركة ت امن  مصدق على تولٌع شركة ت امن ، تارٌخ :  -  6

احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكته  توصٌة بسٌطة   -ت تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / الشركه المتحدة للمماوال -  7

 9125برلم       22191124ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

    22191124احمد دمحم سلٌمان وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -المتحدة للمماوالت  -  8

 9125برلم   

احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص  -سم التجارى للشركة الى / المتحدة للمماوالت تم تعدٌل اال -  9

 9125برلم       22191124ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

شركة ت امن    احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكته -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / الشركه المتحدة للمماوالت  -  12

 9125برلم       22191124ملخص ومشهر عنه شركة ت امن ، تارٌخ : 

    22191124احمد دمحم سلٌمان وشركاه  شركة ت امن  ملخص ومشهر عنه شركة ت امن ، تارٌخ :  -المتحدة للمماوالت  -  11

 9125برلم   

احمد دمحم سلٌمان عبدالرحمن وشرٌكه  شركة ت امن  ملخص  - تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / المتحدة للمماوالت -  12

 9125برلم       22191124ومشهر عنه شركة ت امن ، تارٌخ : 

 46865برلم       22191114حسام الدٌن السٌد وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

 46865برلم       22191114طة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : حسام الدٌن السٌد وشرٌكه  توصٌة بسٌ -  14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 171 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 15929برلم       22191123، تارٌخ :  11236  2219/8/18-فرؼلى فؤاد احمد عبد الفتاح  ج -  1

،  11242  2219/12/7-الفاروق للتخلٌص الجمركى  ج -تم تعدٌل االسم التجارى الى / احمد فاروق عبد السمٌع احمد  -  2

 17822برلم       22191123تارٌخ : 

 15559برلم       22191123، تارٌخ :  11254  2219/7/22-رامى فرٌد شولى بخٌت  ج -  3

 16258برلم       22191123، تارٌخ :  11275  2219/8/24-عبد اللطٌؾ ٌحٌى عبد اللطٌؾ الشاذلى  ج -  4

 17822برلم       22191123، تارٌخ :  11242  2219/12/7-احمد فاروق عبد السمٌع احمد  ج -  5

 12527برلم       22191123، تارٌخ :  11235  2218/9/24-م امٌن عوٌس  جبحار امٌن ابراهٌ -  6

برلم       22191123، تارٌخ :  11251  2219/12/1-خالد دمحم عبد العزٌز محمود نوار ) نوار للصناعات الؽذائٌه (  ج -  7

16755 

 15382برلم       22191124، تارٌخ :  11112  2219/  7/  9 -ٌاسر السٌد عبد الرحٌم عثمان  ج -  8

 16956برلم       22191124، تارٌخ :  11291  2219/12/22-دمحم حسن محمود دمحم  ج -  9

 17152برلم       22191124، تارٌخ :  11126  2219/11/1-احمد احمد بدر احمد  ج -  12

برلم       22191124، تارٌخ :  11126  2218/4/13-طارق على حسٌن دمحم عبدالعال )صٌدلٌه د/ طارق على حسٌن(  ج -  11

8487 

 15435برلم       22191125، تارٌخ :  11154  2219/7/13-دمحم جمعه على عبد العاطى  ج -  12

 8746برلم       22191125، تارٌخ :  11189  2218/5/1-تامر دمحم محمود السٌد احمد  ج -  13

برلم       22191125، تارٌخ :  11168  2219/11/23ٌب  تجدٌد اول محطه النم-حجازى على احمد سالم النمٌب  -  14

17553 

 7679برلم       22191125، تارٌخ :  11181  2218/2/23-وائل وهٌب مٌخائٌل رزق  ج -  15

،  11156  2219/1/27-الصٌفى لتورٌدات المواد الؽذائٌه  ج-ا افه االسم التجارى /هانى اسامه عبد الحمٌد دمحم الصٌفى -  16

 12365برلم       22191125تارٌخ : 

 12365برلم       22191125، تارٌخ :  11156  2219/1/27-هانى اسامه عبد الحمٌد دمحم الصٌفى  ج -  17



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 172 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       22191125، تارٌخ :  11141  2219/9/2-مؤسسه حراجى لتجمٌع النجؾ  ج -دمحم على حراجى عمر  -  18

16241 

 16416برلم       22191125، تارٌخ :  11185  2219/9/13-صدٌك حنا  ج هانى رزق -  19

 13812برلم       22191125، تارٌخ :  11144  2219/4/14-عمر صبرى دمحم محمود حسن  ج -  22

 17986برلم       22191126، تارٌخ :  11228  2219/12/16-احمد مصطفى دمحم محمود البرعى  ج -  21

 16276برلم       22191126، تارٌخ :  11232  2219/8/25-ر عبد العال محمود دمحم  جعبد الستا -  22

    22191126، تارٌخ :  11237  2219/ 6/  15 -مركز المبارن للخدمات الحكومٌة  ج  -ابراهٌم احمد دمحم حسن المبارن -  23

 14942برلم   

 16233برلم       22191126، تارٌخ :  11212  2219/8/23-سماح المطب عبد الواحد الزناتى  ج -  24

 12328برلم       22191126، تارٌخ :  11241  2219/1/25-عالء سعٌد نبٌه شحات  ج -  25

 3228  برلم     22191126، تارٌخ :  11212  2216/12/22خالد جالل حسن اسماعٌل  تجدٌد اول  -  26

 17471برلم       22191126، تارٌخ :  11238  2219/  11/ 18 -دمحم مسعد حسن السبع  ج  -  27

    22191126، تارٌخ :  11239  2219/3/16-دمحم المصراوى ؼازى على)مركز المصراوى للخدمات الحكومٌه(  ج -  28

 13249برلم   

 8325برلم       22191126، تارٌخ :  11242  2218/4/2-مصطفى حسن مختار دمحم شهاب  ج -  29

 17827برلم       22191126، تارٌخ :  11215  2219/12/8-كرٌم حسن اسماعٌل جابر حسن الدروى  ج -  32

 5728برلم       22191127، تارٌخ :  11262  2217/12/2-هشام عبد المجٌد دمحم بدوى  ج -  31

 15755برلم       22191127، تارٌخ :  11275  2219/8/9-ج  دمحم حسام الدٌن السٌد مصطفى رجب -  32

 17863برلم       22191127، تارٌخ :  11279  2219/12/9-والء عزت عادل محمود دمحم  ج -  33

 12271برلم       22191127، تارٌخ :  11274  2219/1/22-دمحم عبد المادر فتح مج ه عبد المادر  ج -  34

 14348برلم       22191127، تارٌخ :  11256  2219/5/13-مد المؽربى  جعالء فاٌز اح -  35

 13976برلم       22191127، تارٌخ :  11257  2219/4/26-احمد عبد الكرٌم احمد عبد الكرٌم  ج -  36

 1599برلم       22191127، تارٌخ :  11273  2216/5/22-احمد جابر صبحى اسماعٌل  ج -  37

 16995برلم       22191127، تارٌخ :  11286  2219/12/22-الجلٌل خمٌس ادم  ج دمحم عبد -  38

 16246برلم       22191111، تارٌخ :  11372  2219/  9/  3 -دمحم سعد السٌد دمحم عفٌفى  ج -  39

 17223برلم       22191111، تارٌخ :  11315  2219/11/3-دمحم عبد الكرٌم احمد بسٌونى  ج -  42

 9625برلم       22191111، تارٌخ :  11342  2218/6/26على عبد الرازق حسن احمد  تجدٌد اول  -  41

 17794برلم       22191111، تارٌخ :  11312  2219/12/7-االمٌر عبد المنطلب مؽربى دمحم  ج -  42

 16332برلم       22191111، تارٌخ :  11314  2219/9/8-عصام لبارى محمود احمد  ج -  43

 17192برلم       22191111، تارٌخ :  1132  2219/11/3-خالد احمد حمدون خلٌفه احمد ) حمدون للسٌارات(  ج -  44



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 173 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 16193برلم       22191111، تارٌخ :  11313  2219/ 9/ 1 -دمحم احمد السٌد موسى  ج -  45

 17992برلم       22191112، تارٌخ :  11373  2219/12/16دمحم عبد الرحٌم مرسى مسعد سوٌفى  تجدٌد اول  -  46

 17765برلم       22191112، تارٌخ :  11397  2224/12/6لؤى دمحم عبد مج ه عبد العال  سارى حتى  -  47

 1932برلم       22191112، تارٌخ :  11375  2216/7/5-عاطؾ فكرى على على عمار  ج -  48

 12339برلم       22191112، تارٌخ :  11422  2218/9/11-اٌمن حسن حسن عبد مج ه عفٌفى  ج -  49

 12874برلم       22191112، تارٌخ :  11372  2219/2/24-عزت عٌسوى جاد جاد عٌسوى  ج -  52

 16946برلم       22191112، تارٌخ :  11424  2219/12/22-هشام على دمحم دمحم نوح  ج -  51

 13298برلم       22191112، تارٌخ :  11376  2219/3/18-باسم مجدى عبد العزٌز خلٌل  ج -  52

    22191112، تارٌخ :  11428  2223/  12/ 32سارى حتى  2218/  12/  31 -دمحم ابراهٌم سالم دمحم ابو عابد  ج  -  53

 11947برلم   

 8424برلم       22191113، تارٌخ :  11446  2218/4/8-هانً محمود عبده عبدالرحمن  ج -  54

 6126برلم       22191113، تارٌخ :  11457  2217/11/3-منصور حمدي عبد مج ه دمحم  ج -  55

 16235برلم       22191113، تارٌخ :  11466  2219/9/2-ابراهٌم عادل احمد علٌوه شلبً  ج -  56

 16173برلم       22191113، تارٌخ :  11444  2219/8/31-حسام الدٌن شبل حسن سالمه  ج -  57

 17169برلم       22191113، تارٌخ :  11445  2219/11/2-دمحم على دمحم عبد المجٌد  ج -  58

 17732برلم       22191113، تارٌخ :  7891  2219/  12/  2 -احمد جابر حافظ احمد عتش  ج -  59

 12455برلم       22191114، تارٌخ :  11491  2219/2/2-دمحم ر ى دمحم طلحه  ج -  62

 11622برلم       22191114، تارٌخ :  11495  2218/12/14-امل دمحم لطفً جبرٌل  ج -  61

 16323برلم       22191117، تارٌخ :  11544  2219/9/7-امل سعٌد على ابو زٌد  ج -  62

برلم       22191117، تارٌخ :  11564  2223/  9/ 22حتى سارى 2218/  9/  23 -العاشك علً ٌاسٌن عثمان  ج  -  63

12524 

 9922برلم       22191117، تارٌخ :  11552  2218/7/29-رم ان محمود جادو عامر  ج -  64

 8634برلم       22191117، تارٌخ :  11548  2223/4/22-كرٌم على الدكرورى جابر دمحم السٌد  ج -  65

 12577برلم       22191118، تارٌخ :  11617  2219/2/9-دمحم البدرى  ج مصطفى دمحم احمد -  66

 4372برلم       22191118، تارٌخ :  11581  2217/5/28-عماد رمزى جرجس ابو سٌفٌن  ج -  67

 6554برلم       22191118، تارٌخ :  11626  2217/12/1سامح احمد انور محمود  تجدٌد اول  -  68

 13223برلم       22191118، تارٌخ :  11586  2219/3/12-ود السٌد عبد الحمٌد السٌد  جالسٌد محم -  69

 14679برلم       22191118، تارٌخ :  11578  2219/5/31-رم ان لبارى دمحم عوض  ج -  72

 13538برلم       22191118، تارٌخ :  11583  2219/3/32-مرفت هرٌدى بسطاوى حسنٌن  ج -  71



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 174 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 16132برلم       22191118، تارٌخ :  11576  2219/8/32-مد سعٌد طه دمحم  جاح -  72

 15342برلم       22191118، تارٌخ :  11577  2219/7/7-صبري نصر جمعه سلطان  ج -  73

 8247برلم       22191119، تارٌخ :  11643  2218/3/16سعٌد محمود عبد الفتاح عبد الرحمن  تجدٌد اول  -  74

 16865برلم       22191119، تارٌخ :  11687  2219/12/14خلٌل دمحم خلٌل حسن  تجدٌد اول  -  75

 16297برلم       22191119، تارٌخ :  11667  2219/8/26-احمد رافت دمحم مصطفى ابو المجد  ج -  76

،  11642  2217/28/27 -حرٌة  جامٌر سعد رزق لالستٌراد وتورٌد معدات السالمة الب -امٌر سعد احمد مصطفً رزق  -  77

 5165برلم       22191119تارٌخ : 

 12731برلم       22191119، تارٌخ :  11641  2219/2/16-دمحم علً ؼرٌب علً هاشم  ج -  78

 15225برلم       22191119، تارٌخ :  11688  2219/6/18-شٌماء مصطفى احمد لطفى حوٌه  ج -  79

 15999برلم       22191119، تارٌخ :  11661  2219/8/22-سٌد  جابتسام انور احمد  -  82

 11372برلم       22191119، تارٌخ :  11638  2218/11/32-الشافعى فهٌم دمحم الشافعى  ج -  81

 16339برلم       22191119، تارٌخ :  11646  2219/9/8-اسالم السٌد ابراهٌم لطماط ) جزارة السٌد ابراهٌم (  ج -  82

 15892برلم       22191119، تارٌخ :  11668  2219/8/16-روالن مجدى ودٌع سماحه  ج -  83

 12156برلم       22191119، تارٌخ :  11679  2218/8/28-مصطفى ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ج -  84

 17422برلم       22191119، تارٌخ :  11676  2219/11/15-دمحم احمد بخٌت دمحم ) بخٌت للنمل(  ج -  85

 12485برلم       22191119، تارٌخ :  11657  2218/9/22-على على دمحم على السنوسى  ج -  86

 14738برلم       22191122، تارٌخ :  11714  2219/6/4-جمعه محمود دمحم صمر حماده  ج -  87

 16245برلم       22191122، تارٌخ :  11716  2219/9/3-ابو الٌسر عبد الحافظ حسن الحبان  ج -  88

 16874برلم       22191122، تارٌخ :  11752  2219/12/15-عزت لملوم ابراهٌم دمحم حسٌن  ج -  89

برلم       22191122، تارٌخ :  11742  2219/8/17-حرب للخدمات الحكومٌه (  ج اٌمن دمحم عبد العزٌز دمحم حرب ) -  92

15912 

 17127برلم       22191122، تارٌخ :  11715  2219/12/29-اٌمن دمحم احمد دمحم الشافعى  ج -  91

 12469برلم       22191121، تارٌخ :  11782  2219/2/3-محمود احمد احمد طه  ج -  92

 7575برلم       22191121، تارٌخ :  11814  2218/2/17مود دمحم دمحم عبد المنعم  تجدٌد اول مح -  93

 14722برلم       22191121، تارٌخ :  11786  2219/6/2-فرحات خمٌس ونٌس محارب  ج -  94

، تارٌخ :  11786  2219/6/2-فرحات خمٌس ونٌس محارب  ج -تم تعدٌل االسم التجارى الى / فرحات للمماوالت  -  95

 14722برلم       22191121

 17422برلم       22191121، تارٌخ :  11775  2219/11/15-دمحم عماد الدٌن دمحم ٌسرى الؽٌطانى  ج -  96

برلم       22191124، تارٌخ :  11818  2216/4/13-زٌنب ابو رحاب احمد السٌد)صٌدلٌة د/ زٌنب ابو رحاب(  ج -  97

1381 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 175 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 17426برلم       22191124، تارٌخ :  11822  2219/11/15-ؤمن دمحم احمد على ابو الدهب  جم -  98

 3399برلم       22191124، تارٌخ :  11843  2217/2/18-دمحم رم ان دمحم نفادى  ج -  99

 9182برلم       22191124، تارٌخ :  11845  2218/5/28-دمحم عبد النبى ؼباشى احمد  ج -  122

 12798برلم       22191124، تارٌخ :  11836  2218/12/22-دمحم دمحم حسٌن على  ج -  121

 13549برلم       22191125، تارٌخ :  11897  2219/3/31-عبد الرازق عبد الصادق دمحم الجؽل  ج -  122

 15224لم   بر    22191125، تارٌخ :  11884  2219/7/1-رم ان عبد العزٌز ذكى عبد الستار  ج -  123

 16359برلم       22191125، تارٌخ :  11874  2219/9/9-اٌمن ابو زٌد دمحم السٌد  ج -  124

 16941برلم       22191125، تارٌخ :  11885  2219/12/22-ؼرٌب حسن سلٌمان عبد الؽفار  ج -  125

 11529برلم       22191125، تارٌخ :  11921  2218/ 12/ 7 -دمحم عٌسى دمحم العالم  ج -  126

 17295برلم       22191125، تارٌخ :  11921  2219/11/9-مدحت نعمان جاد الرب ؼبلاير  ج -  127

 5363برلم       22191126، تارٌخ :  11988  2217/9/11دمحم السٌد احمد موسى على  تجدٌد اول  -  128

 13844برلم       22191126، تارٌخ :  11969  2219/ 4/ 15 -عبد العزٌز رم ان عبد العزٌز خطاب  ج -  129

    22191126، تارٌخ :  11982  2224/  4/  22سارى حتى  2219/  4/  21 -دمحم ٌوسؾ دمحم جمعه الفردى  ج  -  112

 13919برلم   

 17331برلم       22191126، تارٌخ :  11962  2219/11/12نٌهال عماد الدٌن عباس حلمى  تجدٌد اول  -  111

 15828برلم       22191126، تارٌخ :  11944  2219/ 8/ 12 -دمحم حسنى حسٌن مرسى  ج -  112

 1122برلم       22191126، تارٌخ :  11987  2216/2/22الحسٌن عبدالستار فراج السٌد  تجدٌد اول  -  113

 7889برلم       22191126، تارٌخ :  11936  2218/3/6عزٌزه خمٌس على مصطفى  تجدٌد اول  -  114

برلم       22191126، تارٌخ :  11951  2218/29/21 -جوٌلى دمحم دمحم مرسى ) مؤسسه الجوٌلى للتورٌدات (  ج -  115

22812452 

 12862برلم       22191127، تارٌخ :  12227  2218/12/26-جاٌمن فتحى زكى جرجس   -  116

 15245برلم       22191127، تارٌخ :  12239  2219/7/1-شرٌؾ عادل سعد جاد مج ه  ج -  117

 2423برلم       22191127، تارٌخ :  12275  2216/  9/  24 -سعٌد بكر احمد نصار  ج -  118

 13322برلم       22191127، تارٌخ :  12279  2219/3/18د اول منال محمود على بدوى  تجدٌ -  119

 15628برلم       22191127، تارٌخ :  12222  2219/7/23-ر ا مجدى محمود دمحم علٌوه  ج -  122

 12986برلم       22191127، تارٌخ :  11999  2219/3/2-عبد العال دمحم عبد الجواد احمد  ج -  121

 13478برلم       22191127، تارٌخ :  12224  2219/3/26-عبد مج ه مبرون  جامال السٌد  -  122

برلم       22191128، تارٌخ :  12298  2219/11/18 -ربٌع شولى متولى على  ج -ربٌع للمماوالت العمومٌه  -  123

17484 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 176 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، تارٌخ :  12156  2217/9/15 اشرؾ عبد الجواد ف ل عبد المولى ) ف ل لالستٌراد و التصدٌر (  تجدٌد اول -  124

 5392برلم       22191128

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 8227برلم       22191123، تارٌخ :  11221  2218/3/13-عمرو رفعت طه وشركاه  ج- COMITALIAكمٌطالٌا  -  1

    22191123، تارٌخ :  11252  2219/12/27-اد والتصدٌر ) علٌاء دمحم صابر وشركاها(  جالنور الذهبى لعموم االستٌر -  2

 17291برلم   

 15996برلم       22191123، تارٌخ :  11222  2219/8/22-زكرٌا عبد الحمٌد وابراهٌم دمحم شهاب وشركاؤهم  ج -  3

    22191125، تارٌخ :  11152  2219/9/29-دوى وشرٌكه  جتعدٌل االسم التجارى للشركه الى/حسن حسن حسن عبده الب -  4

 16722برلم   

 16722برلم       22191125، تارٌخ :  11152  2219/9/29-حسن حسن عبده البدوى و شركاه  ج -  5

ارٌخ : ، ت 11193  2218/1/12تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/عمرو السٌد عبد الرحمن السٌد وشرٌكه  تجدٌد اول  -  6

 7272برلم       22191125

 7272برلم       22191125، تارٌخ :  11193  2218/1/12السٌد عبد الرحمن السٌد وشرٌكه  تجدٌد اول  -  7

 16693برلم       22191111، تارٌخ :  11343  2219/9/29احمد دمحم حسن دمحم و شرٌكته  تجدٌد اول  -  8

 16693برلم       22191111، تارٌخ :  11343  2219/9/29تجدٌد اول   احمد دمحم حسن دمحم و شرٌكته -  9

 6648برلم       22191113، تارٌخ :  11461  2217/ 12/ 8 -اٌمن احمد دمحم حسن وشرٌكه  ج -  12

،  11524  2218/7/22-احمد دمحم عبد مج ه سرور وشرٌكه  ج - Alex Poly Urethaneشركة الٌكس بولً ٌورٌثان  -  11

 9796برلم       22191117تارٌخ : 

عنهم احمد على احمد على عٌد و شرٌكٌه  تجدٌد  -ورثه على احمد على عٌد لتجارة الجمله و عموم االستٌراد و التصدٌر  -  12

 16313برلم       22191117، تارٌخ :  11549  2219/9/7اول 

 3252برلم       22191119، تارٌخ :  11682  2217/1/1دمحم احمد سعد و شرٌكه للمالبس  تجدٌد اول  -  13

 14915برلم       22191124، تارٌخ :  11841  2219/6/14-السٌد دمحم السٌد العمراوى و شركاه  ج -  14

 15312برلم       22191124، تارٌخ :  11837  2219/7/6-بد الوهاب وشرٌكه  جد/ دمحم ع -  15

 12291برلم       22191127، تارٌخ :  12211  2219/1/25-احمد جابر رجب مرسى و شركاه  ج -  16

 18197برلم       22191127، تارٌخ :  12222  2219/12/32-احمد ابو هبى و شركاه  ج -  17

    22191127، تارٌخ :  12222  2219/12/32-سم التجارى للشركه الى/نورا احمد ٌس دمحم وشرٌكٌها  جتعدٌل اال -  18

 18197برلم   

 17622برلم       22191128، تارٌخ :  12282  2219/11/25-دمحم عبد المنعم جعفر وشركاه  ج -آل جعفر -  19



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 177 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنه بالن ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


