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عن تجارة المواد الغذائٌة  54545برلم  25255253، لٌد فى  5555.555احمد جمعه دمحم هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

 -، بجهة : ش عٌد مبرون خلف جامع الموٌرى عماره اوالد الشٌخ جمعه امام ابو عالء للسباكه وامام محمصة الجوهرة الهانوفٌل 

 لسم -محل  -االرضى 

عن مكتب رحالت ،  54515برلم  25255253، لٌد فى  2555.555م دمحم دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عصا -  2

 لسم-الوردٌان  -شارع ام السلطان  9بجهة : 

عن استٌراد  54541برلم  25255211، لٌد فى  555555.555عالء رفعت دروٌش مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

 لسم -بولكلى  -، بجهة : عمارة الخلٌج شمه فى الدور السادس شارع مسجد الهداٌا  الورق و الكرتون

عن مكتب رحالت ،  54515برلم  25255253، لٌد فى  2555.555عصام دمحم دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 - 2525/1/29وتارٌخ افتتاح المحل فى  -ونشاطه /  صالون حالله -محل-بجهة : نهاٌه شارع الشٌخ ٌوسف شارع جانبى المتراس 

 لسم

عن انشاء  54625برلم  25255254، لٌد فى  555555.555حسانٌن بدر حسانٌن شعالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

وافمات وادارة الفنادق والمطاعم والكافٌهات واالستثمار الصناعى فى مجال تصنٌع المالبس والمواد الغذائٌه )بعد الحصول على الم

 لسم - 22شمه  -الخامس علوى  -البٌطاش  -ش زهران من شهر العسل  14الالزمه من الجهات المعنٌة بهذا الشان( ، بجهة : 

، لٌد فى  25555.555دمحم السٌد احمد سالم العزب )السالم لتجاره االدوات المنزلٌه و الكهربائٌه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 لسم -محل  -جانوتى  -ش المواسٌر  14عن تجاره ادوات منزلٌه و كهربائٌه ، بجهة :  54635برلم  25255254

عن تورٌد  54655برلم  25255254، لٌد فى  15555.555حماده احمد حسن دمحم ناصف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 لسم -مسجد بالل بن رباح بجوار  5/5ابٌس  -المشه )ما عدا تورٌد العماله( ، بجهة : شارع محمود سلٌم 

عن بماله جافه ،  54645برلم  25255259، لٌد فى  21555.555دمحم احمد نصرالدٌن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 لسم -محل  -بجهة : ش نادى الجمارن هانوفٌل بجوار كافٌترٌا السراٌا 

عن بٌع مالبس  54554برلم  25255259، لٌد فى  15555.555 هانى عز الدٌن السٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  9

 لسم -( 9محل )  -االرضى  -رشدى  -ش سورٌا ناصٌة صٌدناوى  39جاهزه ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

جارة عن ت 54524برلم  25255215، لٌد فى  3555.555احمد حامد عبدالخالك عبدالموى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم --المدابغ المكس  -الوردٌان  -تنظٌم مفربلٌس  3جلود خام ، بجهة : 

عن صٌدلٌة ،  54521برلم  25255215، لٌد فى  12555.555ساره سعٌد محمود السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 لسم -محل  -بجهة : ناصٌه من ش المطافى كورنٌش الدخٌله 

عن بٌع  54555برلم  25255212، لٌد فى  15555.555وضروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماركو ٌوحنا نجٌب تا -  12

الدور  -ش الهانوفٌل الرئٌسى  -مالبس جاهزه ) ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ناصٌه ش الجهاد المصرى امام التوحٌد والنور 

 لسم -محل  -االرضى 

عن مكتب  54651برلم  25255255، لٌد فى  15555.555رد ، رأس ماله ،  دمحم نبٌل لبارى حنفى عوض  ، تاجر ف -  13

 لسم -محل  -ش البهواشى المتراس  24رحالت ، بجهة : 

عن بٌع منتجات  54669برلم  25255256، لٌد فى  15555.555كرم كمال على اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم -محل  -لإلإ الوردٌان  ورلٌه ، بجهة : تماطع ش مراد واالمٌر و
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عن بٌع  54655برلم  25255256، لٌد فى  15555.555شولى عادل شولى جرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 لسم -محل  -العصافره لبلى  - 45شمال من ش  25اكسسوار موباٌل ، بجهة : ناصٌه ش 

عن بٌع  54541برلم  25255253، لٌد فى  25555.555،  السٌده عرفه فتحى جاب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  16

 لسم - A  25محل رلم  -مفروشات ، بجهة : زهران مول سموحه 

، لٌد فى  15555.555صٌدلٌه د / سهٌر مجدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -سهٌر مجدى محمود شحاته عطا  -  15

 لسم -محل  -العصافره لبلى  - 35ور المتفرع من ش ش مسجد الن 29عن صٌدلٌه ، بجهة :  54545برلم  25255253

عن بٌع  54534برلم  25255211، لٌد فى  5555.555على دمحم على عبدالنبى البدرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  - 63مالبس اطفال و شنط حرٌمى و احذٌه اطفال ، بجهة : نهاٌه ش 

عن بٌع ادوات  54556برلم  25255212، لٌد فى  5555.555سٌن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عالء دٌاب ح -  19

 لسم -محل  -المحروسه الجدٌده  -ش ام كلثوم من ش بطل السالم  5منزلٌه ، بجهة : 

عن مكتب  54549برلم  25255211، لٌد فى  15555.555سماح السٌد احمد فراج دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -ش الحلوجى  2رحالت ، بجهة : 

عن مكتب  54541برلم  25255212، لٌد فى  15555.555حسام حسن زكرٌا دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 لسم-المعموره -توفٌمى بجوار مدرسه حسن بغدادى االبتدائٌه  13رحالت ، بجهة : حوض 

عن ورشه خٌاطه ،  54552برلم  25255252، لٌد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    جهاد اسماعٌل دمحم عٌد -  22

 لسم -شمه  -االول علوى  -اصالح الفلكى  16من ش  19ش  1بجهة : 

، لٌد فى  155555.555شعبان دمحم شعبان منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -منصور للمماوالت العمومٌه  -  23

عن مماوالت عمومٌه ، بجهة : شارع مسجد الشرلاوى بجوار المسجد مباشره وبجوار اٌهاب ٌوسف  54552م برل 25255253

 لسم-للمجوهرات 

عن بٌع  54651برلم  25255253، لٌد فى  15555.555اسماعٌل نصر عبد الحلٌم شفتر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 سمل-محل -ادوات صحٌه ، بجهة : ابٌس مشروع ناصر 

عن عصٌر لصب  54615برلم  25255254، لٌد فى  15555.555محمود احمد خمٌس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -محل  -عمار احمد مختار  -، بجهة : المعموره البلد بحرى امام محطه المطار 

عن  54656برلم  25255255، لٌد فى  15555.555محفوظ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

ارض الفضالى ناحٌه الراس السوداء  1542تنظٌم  96تمسٌم  4بلون  15تحضٌر وبٌع المشروبات الساخنة والبارده ، بجهة : رلم 

 لسم -

افٌترٌا عن ك 54554برلم  25255259، لٌد فى  5555.555محمود دمحم ابراهٌم دمحم الساعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 لسم -محل  -الثانى علوى  -، بجهة : المستعمره اول البٌطاش ش الطحان ش مسجد السالم زاوٌة عبدالمادر اعلى سنتر الشروق 

عن خردوات ،  54569برلم  25255212، لٌد فى  5555.555دعاء دمحم حافظ دمحم الشٌمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

 لسم -محل  -االرضى  -المبارى  -زٌنه بكرى بجهة : ماوى المبارى خلف بن

عن تورٌد  54554برلم  25255212، لٌد فى  255555.555سعد دمحم دمحم على الغٌطانى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

مسجد معدات طاله شمسٌه واكسسوار حرٌمى ) ماعدا تورٌد العماله( ، بجهة : اخر ش مدرسه شٌرٌن مسامن الحدٌد والصلب امام 

 لسم -شمه  -االرضى  -  21الهدى ن 

عن طحن  54546برلم  25255212، لٌد فى  55555.555رغد هٌثم عبدالمجٌد على عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 لسم - 1محل  -سموحه  -تمسٌم المحافظه  11وبٌع البن بانواعه ، بجهة : 

عن مالبس  54554برلم  25255212، لٌد فى  21555.555تهانى محمود عبده غالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 لسم -المصعى  -ش نزله عبدالاله  21جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 
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عن  54955برلم  25255225، لٌد فى  15555.555مصطفى دمحم كامل مصطفى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

ش النور متفرع  3ملزمه بالخصم و التحصٌل )ما عدا تورٌد العماله( ، بجهة :  تورٌد و تركٌب مصاعد كهربائٌه مع جهات حكومٌه
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عن تورٌدات  54945برلم  25255223، لٌد فى  55555.555هناء دمحم عبدالمنعم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35
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 لسم

عن توزٌع لطع  55552برلم  25255226، لٌد فى  25555.555اسالم منداش دمحم عماره  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36
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عن مماوالت  55555برلم  25255225، لٌد فى  155555.555ماد على حماده حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ع -  34

 لسم -شمه  -( مساكن مدٌنه مبارن 1زاوٌه عبدالمادر مساكن مبارن أ مدخل ) 111عامه ، بجهة : عماره 

عن  54645برلم  25255259، لٌد فى  15555.555احمد عاطف عبدالغفار جمعه ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

 لسم -مكتب  -االول علوى  -سٌدى بشر  -ش الملن حفنى  46بٌع رٌسٌفرات ، بجهة : العمار رلم 

عن تورٌدات  54414برلم  25255213، لٌد فى  1555.555دمحم عبدالمنعم دمحم ابراهٌم سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45
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 لسم -محل ٌمٌن مدخل العمار  -خورشٌد البحرٌه  -بجهة : ش الصحابه 
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 لسم -خورشٌد شمه  5الصعٌدى رلم 

برلم  25255254، لٌد فى  55555.555(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   E - mاٌهاب مفتى ابو الحسن ابو زٌد  )اٌه ام  -  44
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 لسم
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 لسم -( 6-
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 لسم -شمه  -الطابك الرابع  -

عن تحضٌر  54444برلم  25255214، لٌد فى  25555.555ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  امل صبحى رشاد لرن -  155

 لسم -( 3محل ) -سموحه عماره الفٌتورى  -وبٌع الماكوالت الساخنه والبارده ، بجهة : )أ( ش المشٌر دمحم على فهمى 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن  54542برلم  25255211ى ، لٌد ف 15555.555مصطفى احمد مصطفى دمحم زٌتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 لسم -شمة  -االول علوى  -السٌوف شماعة  -ورشة خٌاطة ، بجهة : السٌوف تماطع ش عادل مصطفى شولى مع ش عبدهللا عزت 

عن لاعة  54554برلم  25255212، لٌد فى  45555.555حسن ابو رحاب عبدالجواد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 لسم -معرض اسكندرٌة الدولى ش مصطفى كامل مٌدان تورٌل سٌدى بشر لبلى افراح ، بجهة : 

عن  54655برلم  25255255، لٌد فى  15555.555احمد عاطف محمود سعودى ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 لسم -محل  - 6/4تجارة دجاج و سمان ، بجهة : ابٌس 

عن  54664برلم  25255256، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابانوب جرجس منصور جاد السٌد  ، -  135

 لسم -السٌوف  -ش الشركه العربٌه  46تورٌد مالبس رٌاضٌه ، بجهة : العمار 

عن محل بٌع  54452برلم  25255213، لٌد فى  12555.555دمحم السٌد جوٌده مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 لسم -محل  -الدور االرضى  -خلف المعهد الدٌنى  -ابٌس المرٌه االولى اعالف ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن  55561برلم  25255226 ، لٌد فى 12555.555ابراهٌم عبدالفتاح على عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 لسم -محل  -محطة مصر  -ش عمر بن الخطاب  13مخبز افرنجى ، بجهة : 

عن  55596برلم  25255225، لٌد فى  15555.555دمحم السٌد عبدهللا ٌوسف عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 لسم -محل  -ٌه الجزٌره بٌع عطاره و اعشاب ، بجهة : ش مستشفى العامرٌه العام بجوار كاف

عن مركز  54922برلم  25255219، لٌد فى  55555.555ٌارا وائل بدوى السٌد بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 5، بجهة :  2342تنمٌه مهارات بشرٌه ) فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه( موافمه امنٌه رلم 

 لسم-انوفٌل اله-شارع رضوان 

عن استٌراد  54954برلم  25255223، لٌد فى  555555.555عبدهللا عثمان دمحم المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

ش الملن حفنى امام لصر  613( ، بجهة :  6من المجموعه  36من الفمره  19وتصدٌر االجهزه الطبٌه )فٌما عدا المجموعه 

 سمل -شمه  -الخامس  -المنتزه 

عن لطع غٌار  54943برلم  25255223، لٌد فى  15555.555بهاء على دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 لسم - 4محل  -سٌارات واكسسوارات ، بجهة : ش البٌطاش الجدٌد عماره السبت بجوار سمكرى حمٌدو 

عن مكتب  55514برلم  25255225، لٌد فى  15555.555اسالم سلٌمان لطب سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 لسم -مكتب  -مٌدان الساعة  -ش مصطفى كامل  346خدمات محمول ، بجهة : 

عن تجارة و  55524برلم  25255225، لٌد فى  15555.555خالد احمد صالح على مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 لسم - 1شمه  -االرضى  -ش عمر المختار جناكلٌس  36كرٌه ( ، بجهة : تسوٌك المالبس الجاهزة ) ماعدا المالبس العس

برلم  25255226، لٌد فى  15555.555وفاء نشؤت دمحم زمره ) صٌدلٌه د / وفاء نشؤت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 لسم-محل -سٌدى بشر بحرى  -عن صٌدلٌه ، بجهة : شارع احمد السكندرى من شارع دمحم نجٌب 55539

عن بٌع مالبس  55593برلم  25255225، لٌد فى  15555.555عامر دمحم هرٌدى حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 لسم - 6محل  -مجمع عبدالمنعم جابر  -الهانوفٌل الرئٌسى  - 2555لطنٌه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : الهانوفٌل 

عن ورشة  55555برلم  25255225، لٌد فى  5555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  احمد فتحى دمحم عوضٌن  ، ت -  165

 لسم -محل  -الومٌتال ، بجهة : ش الهدى واالرشاد نزلة ابو سعدة حجر النواتٌة 

عن بازار ، بجهة  55592برلم  25255225، لٌد فى  45555.555منى دمحم متولى رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 لسم -محل  -سٌدى بشر بحرى  -لدكتور صالح حمدى متفرع من ش دمحم نجٌب : ش ا

عن عموم  54954برلم  25255219، لٌد فى  555555.555صالح عوض بركات صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  162

 -( 355الوحده رلم ) -كراسته أ ش باب ال 12( ، بجهة : 6من المجموعه  36و الفمره  19االستٌراد و التصدٌر )ما عدا المجموعه 

 لسم - 5نموذج  -الدور الثالث علوى  -بورتو تاور 

عن  54924برلم  25255219، لٌد فى  25555.555عبدالرحمن صالح دمحم محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 لسم -شمه  -االرضى  -تصدٌر خضار ، بجهة : ش ابوبكر الصدٌك امام مدرسه النخبه الهانوفٌل 

عن تمدٌم  54925برلم  25255219، لٌد فى  9555.555على دمحم عبدالرحٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 لسم -محل  -ش مسجد الطاهره  -مشروبات بارده وساخنه ، بجهة : ش الوكاله بجوار صٌدلٌه د/ دمحم شامه 

عن  54956برلم  25255225، لٌد فى  1555.555رد ، رأس ماله ،  عبدالحكٌم عبدالحى عشماوى الدٌب  ، تاجر ف -  165

 لسم -( 3محل ) -عزبة سعد  -ش عمر بن ابى ربٌعة  42بٌع سندوتشات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  54543برلم  25255252، لٌد فى  15555.555محمود مكرم عبدالمعبود الغرباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  166

 لسم -ابٌس  -العاشره  -النصر  مكتب رحالت ، بجهة : ش

عن  54555برلم  25255252، لٌد فى  12555.555حمدى عبدالحمٌد عبداللطٌف علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  165

 لسم -( 3محل ) -شدس  -ش الفتح  221بٌع انترٌهات و صالونات ، بجهة : 

عن  54614برلم  25255254، لٌد فى  5555.555رأس ماله ،  دمحم حسن عبدالحلٌم عبدالحمٌد حسن  ، تاجر فرد ،  -  164

 لسم -محل -ش بورسعٌد  293بماله عامه )سوبر ماركت( ، بجهة : 

، لٌد فى  15555.555عبدالرحمن حماده دمحم ابراهٌم ابوجلٌل ) ابوجلٌل لمنتجات االلبان (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  169

 لسم -محل  -ش المومٌه العربٌه و ناصٌة ش الزمخشرى  159ماركت و البان ، بجهة : عن سوبر  54619برلم  25255254

برلم  25255254، لٌد فى  15555.555دمحم رجب للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -دمحم رجب دمحم ٌوسف  -  155

 لسم -شمه  -انى الدور الث -الهانوفٌل  -مساكن اى جى كاب  13عن مكتب رحالت ، بجهة : بلون  54633

عن مالبس جاهزة )  54665برلم  25255255، لٌد فى  1555.555احمد وزٌر دمحم عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 لسم -محل  -االرضى  -ش المازنى  9ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن مكتب  54662برلم  25255255، لٌد فى  25555.555محمود السٌد دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 لسم -شمة  - 5منزل رلم  3رحالت ، بجهة : ارض المفتى الجدٌدة ش 

عن مصنع  12559برلم  25255259، لٌد فى  15555.555دمحم جابر محمود نفادى عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

 لسم-الرابعه الناصرٌه - شارع هٌئه االولاف 3انتاج جبن ، بجهة : محل رلم 

عن مصنع  12559برلم  25255259، لٌد فى  15555.555دمحم جابر محمود نفادى عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 لسم -2514/2/9وتارٌخ افتتاح المحل فى  -ونشاطه/ سوبر ماركت-محل  -ش سانت جٌنى ناحٌه رشدى  23انتاج جبن ، بجهة : 

عن تورٌد  54566برلم  25255212، لٌد فى  55555.555مٌاده مجدى صدٌك عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

الدور االول  -ابوٌوسف  14ن -امام البٌت االبٌض  -ش ابوبكر الصدٌك  25مستحضرات تجمٌل )ما عدا تورٌد العماله( ، بجهة : 

 لسم -شمه  -

عن دراى كلٌن ،  54555برلم  25255212، لٌد فى  155555.555ن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سٌمون نادى حنا مل -  156

 لسم -محل  -ش امٌن ٌحٌى زٌزٌنٌا  5بجهة : 

عن  54592برلم  25255212، لٌد فى  15555.555دروٌش محمود دروٌش السٌد مملد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 لسم-شارع السرخسى الحضره المبلٌه  24افٌهات ، بجهة : اداره وتشغٌل وتجهٌز مطاعم وك

عن  54422برلم  25255213، لٌد فى  55555.555ٌوسف الحسٌن عطٌه عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 لسم-شمه-االرضى  -ابو ٌوسف  -امام سوبر ماركت ابو اٌمان شارع االحمدى  9مكتب مماوالت نمل ، بجهة : 

عن  54435برلم  25255216، لٌد فى  155555.555عمرو عادل احمد دمحم فوله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  159

 -نموذج )ج( الحى الثامن مشروع ) الٌكس جٌت ( برج العرب الجدٌده  6مماوالت عامه و تورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : 

 -( 2وحده رلم )

عن مطعم  35422برلم  25255216، لٌد فى  15555.555ر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم شعبان فٌاض  ، تاج -  145

 لسم-كامب شٌزار  -شارع عمر لطفى  45تحضٌر وبٌع مؤكوالت ، بجهة : 

عن مكتب  54595برلم  25255253، لٌد فى  15555.555بدرٌه عبدالمحسن حسان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 لسم - 3شمه  -االرضى  -عاونٌات سموحه بجوار المدٌرٌه ت 114رحالت ، بجهة : 

 25255259، لٌد فى  12555.555عطٌه حسنى عبدالعزٌز سرور ) سرور للبالستٌن (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  142

 لسم -عن كسارة بالستٌن ، بجهة : مشروع ناصر ابٌس طرٌك الحسٌنٌه  54692برلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  54531برلم  25255215، لٌد فى  15555.555 بسٌونى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الحسٌن فاروق حسن دمحم -  143

 لسم- 2محل  -سٌدى جابر  -تعاونٌات سموحه  59خردوات ، بجهة : 

عن مطعم  35422برلم  25255216، لٌد فى  15555.555احمد دمحم شعبان فٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

ونشاطه/ تخلٌص جمركى و عموم االستٌراد و -ش البوسته سابما )عباس محمود العماد حالٌا(  11والت ، بجهة : تحضٌر وبٌع مؤك

 لسم - 2515/12/26وتارٌخ افتتاح المحل فى -6من المجموعه  36و الفمره  19التصدٌر ماعدا المجموعه 

عن محل  54439برلم  25255216، لٌد فى  15555.555دمحم صبحى فتح هللا عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

لتحضٌر المشروبات الساخنه و البارده و تمدٌم االرز باللبن ، بجهة : ش فتح هللا عبدالرحٌم متفرع من ش خٌر هللا بجوار عطاره 

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -االخالص 

عن عموم  54459برلم  25255215، لٌد فى  155555.555احمد عمرو دمحم منٌر سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  146

 لسم -شمه  -الدور االول  -ش احمد شولى برج )د( رشدى  165التصدٌر ، بجهة : 

 25255215، لٌد فى  15555.555اسماعٌل بدوى صافى خلٌل ) بدوى للمالبس الجاهزة (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 لسم -فٌكتورٌا  -ش بن عمٌل متفرع من ش الجالء  35ا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : عن مالبس جاهزة ) ماعد 54454برلم 

عن تورٌد  54955برلم  25255214، لٌد فى  15555.555دمحم ٌحٌى السٌد فرج اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 غرفه من شمه -الرضى الدور ا -الشمعدان  -امام جراج دمحم هاشم  -مواد بناء ، بجهة : ام زغٌو 

عن مخبز و  54565برلم  25255252، لٌد فى  15555.555احمد دمحم حنفى محمود فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  149

 لسم -محل  -البٌطاش  -ش البٌطاش الرئٌسى بجوار سوبر ماركت الحبٌب  95حلوانى ، بجهة : 

عن مكتب  54553برلم  25255253، لٌد فى  15555.555رأس ماله ،  دمحم جالل عبدالموى عماره  ، تاجر فرد ،  -  195

 لسم -شمة  -عزبة منسى  5رحالت ، بجهة : 

 25255253، لٌد فى  25555.555عمرو احمد على دمحم الجمل ) الجمل لتصدٌر المالبس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  191

 لسم -مكتب  -مساكن سوق الترن  2العسكرٌة ( ، بجهة : عن مكتب تصدٌر مالبس ) ماعدا المالبس  54554برلم 

عن خدمه  54593برلم  25255253، لٌد فى  15555.555حسام ابوبكر عبدالحلٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  192

 لسم -شمه  -االول علوى  -ش العبدانى  الوردٌان  12لٌموزٌن ما عدا شمال وجنوب سٌناء ، بجهة : 

عن مكتب  54659برلم  25255254، لٌد فى  15555.555ل ادهم حسٌن حسن البطش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ام -  193

 لسم -شمه  -فٌكتورٌا  -متفرع من جمال عبدالناصر  44رحالت ، بجهة : ش خلف عمار 

عن بٌع مٌاه  54624 برلم 25255254، لٌد فى  15555.555صموٌل بخٌت واصف رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 -الحضره الجدٌده  -غازٌه و خمور و بٌره فى زجاجات معبئه ، بجهة : ش العزٌز الرحمن من ش الشرلاوى امام كافٌه مرعى 

 لسم -محل  -شرق ثان 

عن  54655برلم  25255255، لٌد فى  12555.555فاطمه دمحم غرٌب على على هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  195

 لسم -مكتب  -السٌوف  -ارض المفتى الجدٌده  5ش  19ب توصٌل طلبات ، بجهة : مكت

عن بماله عامه  54655برلم  25255256، لٌد فى  15555.555احمد جمال دمحم عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  196

 لسم -محل  -( 55بلون ) -( 2ابٌس ) -، بجهة : ش مسجد التوحٌد 

عن مخبز )كافه ما  54642برلم  25255259، لٌد فى  55555.555ه دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبد -  195

 لسم - 5.4محل  -مٌامى  -ش خالد بن الولٌد  65ٌصنع من العجائن ما عدا البسكوٌت( ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  54699برلم  25255259، لٌد فى  15555.555دمحم مصطفى على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  194

 لسم -محل  -الدور االرضى  -مٌامى  -ش اسكندر ابراهٌم  52جاهزه ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

عن صٌدلٌة ،  54519برلم  25255215، لٌد فى  55555.555اٌهاب ٌحٌى زكرٌا دعبٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  199

 لسم - 6محل  -الرأس السوداء  -ن عثمان احمد عثمان ش مساك 12بجهة : عمارة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  54555برلم  25255212، لٌد فى  155555.555امال محمود جاد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 لسم -محل  -االصالح عزبة الفلكى  16من ش 15ش  6تبرٌد وتكٌٌف ، بجهة : 

عن  54559برلم  25255212، لٌد فى  25555.555جر فرد ، رأس ماله ،  مارٌو عادل الفى ملن عوض  ، تا -  251

 لسم -محل  -السٌوف  -ش صالح الدٌن  - 1اكسسوار حرٌمى ، بجهة : عمار رلم 

عن صالون  54595برلم  25255213، لٌد فى  5555.555اكرم اسحك ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 لسم-العصافره لبلى -شمال  45من شارع 13شارع  25ة : حالله رجالى ، بجه

عن عالفه و  54563برلم  25255212، لٌد فى  15555.555عالء مسعود عوض حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 لسم -محل  -الراس السوداء  -توفٌمى من طرٌك مصطفى كامل  15مستلزمات انتاج ، بجهة : حوض 

عن  54451برلم  25255213، لٌد فى  15555.555محمود احمد عبد الممصود ابو النور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 لسم-بجوار مسجد االمام الشافعى المبارى  4تورٌد المواد الغذائٌه ومنتجات االلبان ، بجهة : نجع العرب شارع 

عن  54412برلم  25255213، لٌد فى  15555.555فرد ، رأس ماله ،  احمد فاروق ابراهٌم دمحم بركات  ، تاجر  -  255

 لسم -محل  -حارة العبانى  13ش طاهر بن و  15سوبر ماركت ، بجهة : 

 54429برلم  25255216، لٌد فى  1555.555دمحم للزجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -دمحم المبارى على ابو العنٌن  -  256

 لسم -محل  -امام منزل الشٌخ باتع عبدالممصود هالل  21ج ، بجهة : ن عن تركٌب وتمطٌع الزجا

عن  54431برلم  25255216، لٌد فى  155555.555عبدالرحمن صالح عبدالرحٌم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 لسم -مكتب  -غبلاير  -ش عبدالفتاح كرٌم  23مماوالت متكامله ، بجهة : 

عن كافة  54445برلم  25255216، لٌد فى  15555.555راد محارب ابادٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مٌنا وصفى م -  254

 لسم -محل  -ش سلمان الفارسى من جمال عبدالناصر  35ماٌصنع من العجٌن ماعدا البسكوٌت ، بجهة : 

، لٌد فى  15555.555ماله ،   صفى الدٌن  للرحالت  ، تاجر فرد ، رأس -صفى الدٌن مختار عطاهللا ابوبكر  -  259

 لسم -محل  -بجوار صٌدلٌه د / هشام فوده  -عن مكتب رحالت ، بجهة : الهانوفٌل ش فتح العوامى  54454برلم  25255216

عن معرض  54442برلم  25255215، لٌد فى  155555.555اسامه خمٌس عبدهللا بٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 لسم -معرض  -العصافره بحرى  -ش جمال عبدالناصر  366جهة : اثاث منزلى ، ب

عن  54914برلم  25255219، لٌد فى  15555.555حنان نصر الدٌن محمود على شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  211

 لسم-زراعه  5البصره طرٌك محطه  1/2حوشه  23مزرعه مواشى ، بجهة : زراعى 

عن صالون  54923برلم  25255219، لٌد فى  15555.555احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم عبدالرحمن  -  212

 لسم -محل  -المراغى المدٌم  -بجوار لهوه السٌد فهمى  15حالله ، بجهة : ش 

مخبز عن  54549برلم  25255252، لٌد فى  5555.555محمود ابراهٌم عرفه البابلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  213

 لسم -محل  -الدور االرضى  -المعموره  -( بجوار دكان بالل حبلص 25شارع ) 2شامى صٌنٌه دواره ، بجهة : 

عن  54554برلم  25255253، لٌد فى  15555.555بالل كمال دمحم بسٌونى عبدالحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 لسم -محل  -رٌه الراس السوداء ابو سمره متفرع من ش البح 14مكتب رحالت ، بجهة : ش 

عن سوبر  54565برلم  25255252، لٌد فى  5555.555احمد فتحى ابراهٌم عبدالباعث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 لسم -محل  -االرضى  -ش سٌبوٌه من ش الجالء فٌكتورٌا  29ماركت ، بجهة : 

عن بماله  54594برلم  25255253، لٌد فى  5555.555أس ماله ،  هٌثم مصطفى السٌد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، ر -  216

 لسم -بجوار مسجد ابوبكر  -لرٌه حلب  -لبلى طرٌك اسكندرٌه الصحراوى  45، بجهة : ن 

عن مكتب  54635برلم  25255254، لٌد فى  15555.555كمال سعد اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  215

 لسم -ش ابن وصٌف شاه  4,  6رحالت ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  54615برلم  25255254، لٌد فى  15555.555حسن شعبان على احمد عبدالداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  214

 لسم - 1رصٌف رلم  -خردوات و مؤكوالت و مشروبات ، بجهة : داخل محطه سٌدى جابر 

عن مكتب  54642برلم  25255255، لٌد فى  15555.555رأس ماله ،  سامٌه دمحم حسن دمحم ابوزٌد  ، تاجر فرد ،  -  219

 -شمه  -ن طرٌك اسكندرٌه مطروح  جوار بنزٌنة السالم 19.5اول شارع مشتل ابو ٌوسف  -عمارة االمراء  2رحالت ، بجهة : 

 لسم

عن مكتب  54693برلم  25255259، لٌد فى  15555.555دمحم عبدالرحٌم معز عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 لسم -شمة  -االول علوى  -بالطول عزبة سكٌنة  3ش  5رحالت ، بجهة : 

عن  54514برلم  25255215، لٌد فى  555555.555كرٌم ابراهٌم دمحم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  221

( ، بجهة : الرابعة الناصرٌة المدخل االول من ش دمحم  6جموعة من الم 36والفمرة  19االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا المجموعة 

 لسم -5شمة  -االول علوى  -نجٌب 

 

عن مغسله  54565برلم  25255212، لٌد فى  15555.555مصطفى دمحم سعٌد عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222

 لسم -محل  -ش ابن ناجى متفرع من ش ابٌدوس  1سٌارات ، بجهة : 

عن  54545برلم  25255212، لٌد فى  55555.555سماح احمد عباس غرٌب سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  223

 لسم -محل  -امام مسجد خطاب  -الفلكى  -تعبئه و تغلٌف مواد غذائٌه ، بجهة : عزبه خطاب الرئٌسى 

عن تصوٌر  54596برلم  25255213، لٌد فى  12555.555دمحم طاهر على دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  224

 لسم -محل  -الدور االرضى  -الوردٌان  -ش حافظ حسٌن  42افراح وحفالت ، بجهة : 

عن  54455برلم  25255213، لٌد فى  12555.555محمود مرسى عبدالحمٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 لسم -عزبه فتى خلف شركه المنتجات المعدنٌه  9وستائر رول ، بجهة : محل بشارع  تورٌدات ارضٌات باركٌه وستائر مكتبٌه

عن مطعم ومحل  54411برلم  25255213، لٌد فى  15555.555هٌثم جاد مرسى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  226

الدور االول  -البٌطاش  -اٌه  14و اف  15محل اف  4عام لتحضٌر المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : مول عجمى ستار بوابه 

 لسم -محل  -

عن تحضٌر و  54661برلم  25255255، لٌد فى  15555.555احمد السٌد سلطان عالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  225

 لسم -محل  -المندره بحرى  -اتحاد مالن سٌدى كمال  2بٌع المشروبات الساخنه و البارده ، بجهة : 

عن  54423برلم  25255216، لٌد فى  25555.555هٌم محمود ابراهٌم فتٌحه احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابرا -  224

 لسم-4شمه  -الطابك الثانى  -شارع الجامع المراغى  5عموم التصدٌر ، بجهة : عمار 

عن  54455برلم  25255216، لٌد فى  12555.555صفاء عبدالعزٌز محمود الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 لسم -السٌوف شماعه  -محل  -( الفنان دمحم عثمان 1بماله جافه ، بجهة : ش )

عن  54455برلم  25255215، لٌد فى  15555.555السٌد احمد عبداللطٌف عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 لسم -محل  -الدور االرضى  -ٌه الظاهر -ارض الفولى  -ش عثمان محرم  42بٌع حواوشى ، بجهة : 

عن  54465برلم  25255215، لٌد فى  55555.555هناء لطب اسماعٌل لطب تركى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  231

مكتب تسوٌك للخدمات الطبٌه و التدرٌب على التسوٌك فٌما عدا ) االمن و الحراسه و اصدار الصحف و المجالت و خدمات 

ش  13( ، بجهة :  2525/ 1/ 29تحرٌرا فى   633/369ل على التراخٌص الالزمه  والموافمه االمنٌه رلم االنترنت بعد الحصو

 لسم -نور االسالم العواٌد البر المبلى 

عن بٌع ادوات  54466برلم  25255215، لٌد فى  12555.555ابوزٌد دمحم حسٌن ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  232

 لسم -محل  -الرحاب المعموره البلد لبلى  ضهاره ، بجهة : ش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 54495برلم  25255214، لٌد فى  155555.555احمد اشرف عبدالموجود عبدالباسط  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  233

 لسم -النهضة العامرٌة بالطرٌك الرئٌسى بجوار مدرسة االبتدائٌة  3عن ورشة حدادة ، بجهة : سند

عن  54951برلم  25255214، لٌد فى  25555.555عبدالرحمن محمود حنفى منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 لسم -محل  -الدور االرضى  -سٌدى بشر  -ش د/ صالح حمدى المتفرع من ش دمحم نجٌب  45بٌع اجهزة كهربائٌة ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  54955برلم  25255219، لٌد فى  5555.555ماله ،   سلٌم عبدهللا جندى مدنى  ، تاجر فرد ، رأس -  235

 لسم -مكتب  -االرضى  -، بجهة : ش ابونظٌر خلف ش الكلور من ش السٌوف بجوار برج الثالثٌن 

عن عطاره ،  54925برلم  25255219، لٌد فى  12555.555خالد فإاد عبدالعزٌز دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  236

 لسم -ٌسار المدخل  2محل  -االرضى  -العصافره لبلى  -نهاٌه ش المعهد الدٌنى  35هة : ش مسجد المتوكلٌن على هللا من ش بج

عن بٌع  54941برلم  25255225، لٌد فى  15555.555محمود دمحم عبدهللا عبدالصمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 لسم -محل  -طرٌك الناصرٌه الجدٌده  -الجبنه شكمانات ، بجهة : نجع حفٌظ بجوار مصنع 

عن بٌع  54944برلم  25255224، لٌد فى  155555.555اٌه عبدالمنعم خلٌل على خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  234

 لسم -شمه  -االرضى  -الحضره لبلى  -ش بن عائشه  14و توزٌع لعب اطفال و مفروشات ، بجهة : 

عن تجاره  54991برلم  25255224، لٌد فى  15555.555ٌس سمعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جورج نصٌف ون -  239

 - 29سوق الخٌر نموذج ) ب ( محل رلم  -مسامٌر وتورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : برج العرب الجدٌده 

عن بٌع  55553برلم  25255224 ، لٌد فى 15555.555دمحم عاطف كمال اسماعٌل خلف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 لسم -محل  -اكسسوار موباٌل ، بجهة : الناصرٌه المدٌمه ش البنن الزراعى بجوار معجنه الجزار 

عن  55535برلم  25255225، لٌد فى  55555.555حمدى غرٌب احمد على الطوخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 لسم-شمه  -الثالث علوى  -غبلاير  - شارع مصطفى كامل 252مكتب رحالت ، بجهة : 

عن تورٌد  55515برلم  25255225، لٌد فى  55555.555حماده محارب دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

ٌده المحروسه الجد -ش ترعه المنتزه  113وتوزٌع واصالح وصٌانه الفٌبر جالس والبولى اٌثٌلٌن )ماعدا تورٌد العماله ( ، بجهة : 

 لسم -محل  -ابو سلٌمان  -

برلم  25255252، لٌد فى  25555.555على ابوضٌف على مهدى ) مخبز ابوضٌف (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 لسم -محل  -الدور االرضى  -فٌكتورٌا  -ش ابن عمٌل  46عن مخبز شامى ، بجهة :  54539

عن توصٌل الطلبات  54559برلم  25255212، لٌد فى  3555.555ماله ،   اسماء دمحم دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس -  244

 لسم -مكتب  -المٌزان  -سابا باشا  -ش بدر الدٌن  13للمنازل ، بجهة : 

عن ورشه  54665برلم  25255255، لٌد فى  5555.555اسالم طارق دمحم على حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 لسم -متفرع من ش احمد عبدالوهاب ارض ولٌد الجزٌرى ورشه  3نجاره ، بجهة : ش رلم 

عن جزاره ،  54944برلم  25255225، لٌد فى  5555.555اسماعٌل بخٌت حسٌن جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 لسم - 45متفرع من ش  15بجهة : العصافرة لبلى ش 

عن تورٌد  55559برلم  25255226، لٌد فى  555555.555ماله ،   شرٌف نبٌل دمحم عرفه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس -  245

 لسم- 63شمه -شارع االندلس تعاونٌات سموحه  113وتوزٌع مواد غذائٌه ، بجهة : 

عن بٌع اكسسوارات  55559برلم  25255225، لٌد فى  15555.555ولٌد دمحم السٌد لبطان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  244

 لسم -محل  -سٌدى جابر  -بمول جرٌن بالزا  C6 حرٌمى ، بجهة :

عن مكتب  54542برلم  25255252، لٌد فى  15555.555خمٌس دمحم احمد عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 لسم - 1شمه  -رحالت ، بجهة : المنشٌه الجدٌده من ش االسالم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن توزٌع  54563برلم  25255252، لٌد فى  12555.555اله ،  دمحم عبدالناصر عز نورالدٌن  ، تاجر فرد ، رأس م -  255

 لسم -محل  -الدور االرضى  -البٌطاش  -ش عبدالفتاح الطلخاوى  21مادة السٌلفونٌن ) مادة خام للمنظفات ( ، بجهة : 

برلم  25255252، لٌد فى  25555.555دمحم شوكت دمحم جمعه )شوكت لعموم التصدٌر(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 -شمه  -االول  -بحرى لبل ش التؤمٌن خلف حساسٌن للعطاره  25عن مكتب عموم التصدٌر ، بجهة : ن  54564

عن بماله ،  54549برلم  25255253، لٌد فى  15555.555هدى سالم احمد همام على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 لسم -محل  -مبارى ش سنمره متفرع من المالحه ماوى ال 9بجهة : 

عن  54544برلم  25255253، لٌد فى  15555.555حنا سلٌمان عبدالمالن شحاتة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

ترعة المنتزه ملن الممدس نصٌف ضرغام بجوار  4تورٌدات المواد الغذائٌة مع جهات ملزمة بالخصم واالضافة ، بجهة : ش 

 لسم -شمة  -صٌدلٌة السعداء 

عن لاعه  54612برلم  25255254، لٌد فى  25555.555دمحم رمضان عبدالسٌد مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 لسم -لاعه  -المبارى  -افراح ، بجهة : ش االخشٌدى باتا خلف مسجد الغفار 

عن بازار فى  35651برلم  25255255، لٌد فى  15555.555جرجس لوٌز بولس صلٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 لسم-سٌدى بشر لبلى -من شارع الماهره  615مجال الخردوات ، بجهة : شارع 

عن مصنع  12559برلم  25255259، لٌد فى  15555.555دمحم جابر محمود نفادى عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  256

 لسم-الرابعه الناصرٌه -ئه االولاف شارع هٌ 2تعبئه الحبوب والحاصالت الزراعٌه ، بجهة : محل رلم 

عن مصنع  12559برلم  25255259، لٌد فى  15555.555دمحم جابر محمود نفادى عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

وتارٌخ افتتاح  -ونشاطه/ سوبر ماركت-محل  -ش سانت جٌنى ناحٌه رشدى  23تعبئه الحبوب والحاصالت الزراعٌه ، بجهة : 

 لسم -2514/2/9ى المحل ف

عن مكتب  54691برلم  25255259، لٌد فى  255555.555دمحم منصور عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 لسم -شمه ٌمٌن السلم  -االول  -لرٌه فلسطٌن  -رحالت ، بجهة : ش البوسطه الجدٌده 

عن  54649برلم  25255259، لٌد فى  25555.555اله ،  ناجى ابوالٌزٌد رمضان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس م -  259

 لسم -محل  -ش احمد ابو سلٌمان  154تجاره مفروشات ، بجهة : امام 

عن مكتب  54515برلم  25255215، لٌد فى  15555.555دمحم احمد السٌد احمد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 لسم -محل  -البٌطاش  -جوار بناء المماولون العرب ش نمطه الساحل ب 2تخلٌص جمركى ، بجهة : 

عن تجاره  54514برلم  25255211، لٌد فى  55555.555امٌره دمحم ابوضٌف خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  261

 لسم-الوردٌان -شارع الشٌخ ٌوسف  46مخلفات سفن ، بجهة : 

عن تجاره  54514برلم  25255211، لٌد فى  55555.555امٌره دمحم ابوضٌف خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  262

-ونشاطه/ بٌع مالبس )ماعدا المالبس العسكرٌه(-محل  -طرٌك اسكندرٌه مطروح ش مبره النخٌل  21مخلفات سفن ، بجهة : ن 

 لسم -2525/2/15وتارٌخ افتتاح المحل فى 

عن بازار فى  35651برلم  25255255، لٌد فى  15555.555جرجس لوٌز بولس صلٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  263

ونشاطه/  - 1453شمه رلم   -الدور الرابع عشر -سٌدى بشر لبلى  -من ش الماهرة  654ش  15مجال الخردوات ، بجهة : 

 لس- 2514/1/4وتارٌخ افتتاح المحل فى -مماوالت عمومٌه

عن مصنع  54565برلم  25255212، لٌد فى  12555.555على حمامه لطفى عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 لسم - 3شمه  -االرضى  - 3مدخل  25امعاء ، بجهة : مساكن الناصرٌه الجدٌده بلون 

عن بٌع عدد  54591برلم  25255212، لٌد فى  15555.555ابراهٌم حسن حسن العاصى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 لسم-محل -شارع لرالٌش  1ٌدوٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله  54441برلم  25255216، لٌد فى  55555.555سعاد دمحم خضٌرى عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  266

 لسم -محل  -رمل ثانى  -امام المسجد الجدٌد  -لنال المحمودٌه حجر النواتٌه  452جافه ، بجهة : 

عن بٌع فول  54461برلم  25255215، لٌد فى  5555.555سعٌد عٌد فرغلى اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  265

 لسم -محل  -االرضى  -ش احمد عثمان  35وفالفل ، بجهة : 

عن  11594برلم  25255215، لٌد فى  25555.555رامى سٌفٌن روفائٌل عبد المالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  264

 لسم-بجوار عمارات الرى  -مصنع مالبس ) ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع المالحه الرئٌسى خلف نمطه المالحه 

عن  11594برلم  25255215، لٌد فى  25555.555رامى سٌفٌن روفائٌل عبد المالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  269

وتارٌخ -ونشاطه/تجاره وبٌع موبلٌات -بس العسكرٌه( ، بجهة : ش المالحه الرئٌسى خلف نمطه المالحهمصنع مالبس ) ما عدا المال

 لسم 2513/12/15افتتاح المحل فى 

عن بٌع  31544برلم  25255214، لٌد فى  2555.555عٌسى عمرو عبدالحلٌم ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

محل بالدور  -سبورتنج  -شارع سٌدى جابر  4، بجهة :  -دوات الرٌاضٌه ) ماعدا المالبس العسكرٌه(وتجاره المالبس الجاهزه واال

 لسم -االرضى 

عن بٌع  31544برلم  25255214، لٌد فى  2555.555عٌسى عمرو عبدالحلٌم ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

حجره  -، بجهة : مصنع ببى كوكا بجوار كوبرى ابٌس  -عدا المالبس العسكرٌه(وتجاره المالبس الجاهزه واالدوات الرٌاضٌه ) ما

 لسم 2515/3/12وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/ تجارة مالبس وتجاره االلمشه ) ما عدا المالبس العسكرٌه(-بالدور السابع

 54495برلم  25255214، لٌد فى  5555.555مرفت شمس الدٌن خٌرالدٌن عبدالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 لسم -شمه  -برج الوفا  -مطروح  Aعن اتٌلٌه ، بجهة : الهانوفٌل اعلى محالت ابوهندٌه طرٌك 

، لٌد فى  12555.555اسالم عبدالممصود فاروق لرٌطم )صٌدلٌه د/ اسالم لرٌطم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  253

 لسم -محل  -الدور االرضى  -عزبه البكاتوشى  -البر المبلى  -بجهة : حجر النواتٌه عن صٌدلٌه ،  54915برلم  25255219

عن  54945برلم  25255225، لٌد فى  25555.555عماد عبدالتواب محمود عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

الدور  -الهانوفٌل  -ه لرٌه فاروق صادق ش مسجد السالم متفرع من ش الحنفٌه ش نهاٌ 2بماله عامه وبٌع بٌبسى ، بجهة : 

 لسم -محل  -االرضى 

عن بماله عامه ،  54995برلم  25255224، لٌد فى  25555.555نوره دمحم بسٌونى حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 لسم -محل  -مستشارٌن بجوار فتح هللا ماركت طوسون  25بجهة : ش 

عن حظٌره  54966برلم  25255223، لٌد فى  55555.555سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  جمال عبد الحمٌد عرفه ال -  256

 لسم-حظٌره  -مواشى تربٌه وتسمٌن وحالبه ، بجهة : لرٌه الجزائر نجع موسى مزرعه مرٌوط 

عن جزاره  55529برلم  25255225، لٌد فى  15555.555حسام عادل ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 محل -خورشٌد  -بلدى ، بجهة : ش المراغى المدٌمه العمومى 

 55545برلم  25255226، لٌد فى  155555.555مإمن دمحم مصطفى لرعانى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254

 لسم  -جد الفردوس عن تصنٌع و صٌانه المنتجات الطبٌه ، بجهة : العامرٌه الهوارٌه لرٌه جمال عبدالناصر بجوار مس

عن البان ،  55552برلم  25255225، لٌد فى  12555.555هدى دمحم دمحم مرسى مكى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  259

 لسم -محل  -( احمد ابو سلٌمان 5ش الشركه العربٌه ناصٌه ش ) 32بجهة : 

عن مكتب  54541برلم  25255252، لٌد فى  15555.555ابراهٌم خمٌس عبدالرحٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 لسم -( 19حجره من شمه رلم ) -الدور الخامس  -امبروزو  -( مساكن طوسون 1مدخل رلم ) 6رحالت ، بجهة : بلون ب , 

عن بٌع  54564برلم  25255252، لٌد فى  55555.555محمود هاشم عبدالنعٌم هاشم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -بس جاهزه ) ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : طرٌك مطروح بجوار صٌدلٌه العوامى مال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، لٌد فى  155555.555خالد عبدالحمٌد ابراهٌم الجوهرى شلتوت ) مطعم شلتوت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 لسم -( 26محل رلم )  -ابراج السراٌا  -امام جرٌن بالزا من ش النصر  1عن مطعم ، بجهة :  54566برلم  25255252

عن كافٌه ، بجهة  54695برلم  25255259، لٌد فى  15555.555دمحم السٌد على احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  243

 لسم-سٌدى بشر بحرى-شارع خالد بن الولٌد  45: 

عن بٌع مالبس  54595برلم  25255253، لٌد فى  55555.555ماله ،   حسام صالح دمحم منجود  ، تاجر فرد ، رأس -  244

 لسم -خٌرهللا امام ناتالى وبجوار عصائر زمزم  -جاهزه واحزمه)ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : الهانوفٌل 

عن مكتب  54613برلم  25255254، لٌد فى  55555.555حامد دمحم ابراهٌم ابوشعٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 لسم -شمه  -االرضى  -خرده ، بجهة : تماطع ش جابر حافظ مع ش صابر عثمان 

عن بٌع مؤكوالت  54614برلم  25255254، لٌد فى  5555.555السٌد احمد احمد حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 لسم -( 1محل ) -االرضى  -( 5المنطمه رلم )( 26خفٌفه و مشروبات ، بجهة : برج العلمٌٌن الثانى بسموحه لطعه رلم )

عن ادوات  54555برلم  25255259، لٌد فى  25555.555ابراهٌم محمود ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  245

 لسم -محل  -تجمٌل و اكسسوار حرٌمى ، بجهة : ش سوق الدخٌله بجوار فرن عثمان 

عن بٌع لعب اطفال  54695برلم  25255259، لٌد فى  25555.555فرد ، رأس ماله ،  دمحم عادل فإاد دمحم  ، تاجر  -  244

 لسم -محل  -ش البٌطاش الرئٌسى  34وسراٌر ومالبس ، بجهة : 

عن معمل  54535برلم  25255215، لٌد فى  15555.555محمود دمحم دمحم عبد الحكٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 لسم-عزبه الجمالٌه -هة : ابٌس االولى جبن ابٌض وتركى ، بج

عن مكتب رحالت  54525برلم  25255215، لٌد فى  12555.555اسالم السٌد احمد سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  295

 لسم -شمه  -عزبه الشامى  -، بجهة : ش عثمان بن عفان 

عن  54529برلم  25255215، لٌد فى  15555.555عمرو ابراهٌم حنفى حسن مصباح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 لسم -محل  -ش الدٌر كلٌوباترا حمامات  12مكتب رحالت ، بجهة : 

 54545برلم  25255211، لٌد فى  15555.555مصطفى ممدوح مصطفى حسن ناصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  292

 لسم -محل  -سٌدى بشر  -ش جمال عبدالناصر  244عن اكسسوارات حرٌمى واٌشاربات ، بجهة : 

عن ورشه نجاره  54551برلم  25255212، لٌد فى  15555.555دمحم حسن على عبدربه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

 لسم -محل  -ش خٌر هللا  -ابوثالث لبلى  23.5، بجهة : الكٌلو 

عن  54565برلم  25255212، لٌد فى  155555.555دمحم احمد محمود سعد ملٌجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 -مكتب  -الثانى علوى  -العواٌد  -عزبه سكٌنه المدٌمه  9ش  12مماوالت عامه مع الجهات الملزمه بالخصم واالضافه ، بجهة : 

 لسم

عن مكتب  54593برلم  25255212، لٌد فى  15555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم احمد دمحم ابراهٌم السعدنى  -  295

 لسم -محل  -شمال العصافره لبلى  45من ش  25ش  1رحالت و خدمة لٌموزٌن ، بجهة : 

عن بماله  54594برلم  25255212، لٌد فى  25555.555دمحم احمد كامل احمد عاشور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  296

 لسم -محل  -ش البهنساء كورنٌش المكس امام مطعم زفٌر  126تموٌنٌه ، بجهة : 

عن  54413برلم  25255213، لٌد فى  55555.555حسام احمد عادل دمحم رضوان احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  295

 لسم -محل  -ف السٌو -الملن الفلكى  16مصنوعات جلدٌه ٌدوٌه ، بجهة : ش مسجد الفردوس متفرع من ش 

عن  54415برلم  25255213، لٌد فى  55555.555دمحم احمد عبد اللطٌف دٌاب هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 لسم- 2محل رلم  -شارع ابسطولٌدس  9مركز تجمٌل ، بجهة : امام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تجاره البٌض  54425برلم  25255213، لٌد فى  55555.555ٌاسر سلٌم دمحم لشرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

 لسم-محل -شدس  -شارع غبلاير بجوار مسجد ابو عبٌده بن الجراح  21بالجمله ، بجهة : عمار 

 54453برلم  25255216، لٌد فى  255555.555اسالم عبدالناصر عبدالرسول ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 لسم -محل  -اسكندرٌة مطروح بحرى الطرٌك  44عن مماوالت عامة متكامله ، بجهة : ن 

عن محمصه  54462برلم  25255215، لٌد فى  25555.555دمحم احمد عطٌه دمحم ابوسنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 لسم -محل  -سٌدى بشر  -ش الفخرانى متفرع من ش جمال عبدالناصر  523ومسلٌات ، بجهة : 

عن مكتب  54454برلم  25255215، لٌد فى  15555.555ود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسامة احمد دمحم مسع -  352

 لسم -شمة  -الدور الثانى  -رحالت ، بجهة : عمارة النرجس شارع لصر العجمى البٌطاش 

عن  54445برلم  25255215، لٌد فى  25555.555مجدى محسن رإوف مرسى جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

مشروع بنن التعمٌر و  -سوبرماركت و مكتبه )ما عدا تصوٌر المستندات و بٌع الكتب الدراسٌه( ، بجهة : ش اللواء حسن كامل 

 لسم - 22.21.1محالت  -عصافره لبلى  -االسكان 

عن  54555رلم ب 25255252، لٌد فى  2555555.555مها فهمى دمحم عبدهللا عبدالنبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

عماره الضبع بجوار شٌراتون  -تورٌد لطع غٌار )ما عدا تورٌد العماله( ، بجهة : آخر ش الهانوفٌل الرئٌسى بجوار مطعم جاد 

 لسم -شمه  -الهانوفٌل 

عن تعبئه  54559برلم  25255253، لٌد فى  5555.555محمود احمد موسى سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 لسم -شمه  -االول علوى  -ش العرب  15منتجات غذائٌه ، بجهة :  وتغلٌف

عن ورشه  54562برلم  25255252، لٌد فى  15555.555عبدالفتاح صابر دمحم دمحم السما  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 لسم -محل  -نجاره ٌدوى ، بجهة : ارض زٌزو ضٌف المراغى 

عن مكتب رحالت  54655برلم  25255254، لٌد فى  15555.555ر فرد ، رأس ماله ،  انتصار عٌد سعد على  ، تاج -  355

 لسم - 4شمه  -الرابع  -سٌدى بشر لبلى  -نهاٌه ش حسن رفعت  13، بجهة : 

عن كوافٌر ،  54626برلم  25255254، لٌد فى  55555.555مروه سعد لبارى عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 لسم -شمه  -السابع علوى  -ابوٌوسف بحرى  14ش سعد الجندى بجوار مسجد سعد عٌد الكٌلو  بجهة :

عن تؤجٌر  54629برلم  25255254، لٌد فى  5555.555دمحم دمحم عبدالرإف دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  359

 لسم -كات امام شركة فاركو طرٌك اسكندرٌه الصحراوى ش الشهٌد اٌمن بر 31معدات ثمٌله ، بجهة : ن 

عن عموم  54644برلم  25255255، لٌد فى  25555.555سحر السٌد احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

الحادى  -المستشارٌن طوسون بجوار معاهد ابولٌر  16التورٌدات فى مجال المواد الكٌمٌائٌه )ما عدا تورٌد العماله( ، بجهة : ش 

 لسم -مكتب  -عشر 

عن  54694برلم  25255259، لٌد فى  155555.555خالد السٌد متبولى السٌد فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 لسم-شمه-شارع سعد الفاروق المندره امام كلٌه الدراسات االسالمٌه  25مماوالت عامه ، بجهة : 

عن  54555برلم  25255259، لٌد فى  15555.555احمد مصطفى كامل احمد نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

سٌدى بشر  -ش مسجد الشهٌد شعبان اسماعٌل من ش مصطفى كامل  35تجاره مالبس جاهز )ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 لسم -محل  -لبلى 

عن بماله  54515برلم  25255215، لٌد فى  15555.555عمر ابوالعال عمر فراج سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 لسم -محل  -العصافره لبلى  -ش الحسن والحسٌن خلف الصفا والمروه  5عامه ، بجهة : 

 54561برلم  25255212، لٌد فى  5555.555دمحم خلٌفه سعٌد سرور ) احذٌة سرور (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 لسم -محل  -سٌدى كظمان ش ابن عبدالسالم متفرع من ش  4عن بٌع احذٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  54553برلم  25255212، لٌد فى  15555.555باكٌنام ٌاسر دمحم زكرٌا الجزٌرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 لسم-1محل رلم -باكوس  -شارع طوسون  32بوفٌه ، بجهة : 

عن خردوات ولوازم  54442برلم  25255216، لٌد فى  555.555نعمات طه امٌن محرم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 لسم -ش صفر باشا  51خٌاطٌن ، بجهة : 

، لٌد فى  15555.555نورهان منتصر بدر بدر معوض )صٌدلٌه د/ نورهان بدر (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315
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برلم  25255219، لٌد فى  5555.555ت دمحم السٌد الشٌمى ) الشٌمى للتسوٌك العمارى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مدح -  314

 لسم-محل -شارع ادرٌس المندره  22عن تسوٌك عمارى ، بجهة :  54912

عن  54926برلم  25255219، لٌد فى  15555.555مرلص مجدى عبدالشهٌد عبدالمالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -تنظٌم شارع احمد حافظ  25بٌع مالبس جاهزه)ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن بٌع  54945برلم  25255225، لٌد فى  25555.555السٌد احمد السٌد احمد حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 لسم -محل  -مالبس جاهزه حرٌمى ، بجهة : طرٌك اسكندرٌه مطروح بجوار الوحده الصحٌه عماره البرهانى 

عن  54946برلم  25255225، لٌد فى  12555.555س ماله ،  اسالم مرسى محمود عبٌد عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأ -  321

 لسم -محل  -خردوات ، بجهة : ش المواسٌر الجانوتى 

عن بٌع مالبس  54949برلم  25255224، لٌد فى  15555.555سلمى احمد السٌد دمحم سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  322

 لسم -عصافره بحرى  -ش جمال عبدالناصر  514تنظٌم  15 جاهزه ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : عمار

عن توزٌع مٌاه  54961برلم  25255223، لٌد فى  155555.555االمٌر السٌد عبده دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 لسم -شمة  -االرضى  -( ش امام كوبرى خلف فٌال حمدى خلٌل 1معدنٌه وغازٌة ، بجهة : مدخل الزراعٌٌن )

عن مكتب  54953برلم  25255223، لٌد فى  5555.555مروه حسام الدٌن سعد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 -مطار النزهه  -ش عزبه هلش  4رحالت و لٌموزٌن )ما عدا محافظتى شمال و جنوب سٌناء( و نمل افراد لحساب الغٌر ، بجهة : 

 لسم -شمه  -االرضى 

عن دراى  54965برلم  25255223، لٌد فى  5555.555العسكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رضا كمال محمود -  325

 لسم -محل  -الدور االرضى  -مٌامى  -الدكتور سلٌم  56شارع  6كلٌن ، بجهة : 

 عن تمدٌم 55554برلم  25255224، لٌد فى  15555.555مٌنا صالح دانٌال عجبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

 لسم-محل -شارع الشٌخ طنطاوى جوهر  13المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : 

 25255253، لٌد فى  15555.555صٌدلٌه د/ سهام نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -سهام نصر دمحم لطفى مسعد  -  325

احمد عبدهللا بجوار مصنع عدلى  ارض شاكوس ناصٌه ش -ش ابراهٌم حسن السٌد حسٌن  21عن صٌدلٌه ، بجهة :  54546برلم 

 لسم -محل  -مكاوى للحدٌد والصلب 

 54596برلم  25255253، لٌد فى  12555.555عبدالرحمن نظٌم عبدالرحمن حسن علوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 سمل - 1محل رلم  -عن بٌع فول وفالفل ، بجهة : امام التامٌن الصحى ش ابو لٌر بجوار محمصه علوه 

عن ممهى ، بجهة  54623برلم  25255254، لٌد فى  15555.555صبرى دمحم دمحم امبابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  329

 لسم -االرضى  -ش المحكمه  5: 

عن  54556برلم  25255259، لٌد فى  15555.555حماده فكرى ابراهٌم دمحم الجارحى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 لسم -محل  -ش هٌبه سعٌد  1555فه وحلوٌات ومٌاه غازٌه ، بجهة : الهانوفٌل ن بماله جا

عن بٌع  35533برلم  25255215، لٌد فى  15555.555كمال السٌد كمال احمد غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 -شمه ناصٌه بالدور االول علوى  -بحرى العصافره  -اكتوبر  6ش  1مالبس جاهزه)ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : عمار رلم 

 لسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  54523برلم  25255215، لٌد فى  5555.555بهاء الدٌن عاشور السٌد دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 لسم - 5محل  -الدور االرضى  -بٌع هداٌا ، بجهة : سنتر مٌنا التجارى االبراهٌمٌه 

عن بماله جافه ،  54545برلم  25255211، لٌد فى  5555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،    اسامه حسن عبدهللا حسن -  333

 لسم -محل  -فٌكتورٌا  -بجهة : ش سٌبوٌه 

برلم  25255212، لٌد فى  5555.555شٌرٌن جرجس لوندى عبٌد )شٌرٌن للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 لسم -شمه  -االول علوى  -الوردٌان  -ثابت ابن لره  ش 32عن مكتب رحالت ، بجهة :  54542

عن تجاره  54552برلم  25255212، لٌد فى  55555.555رامى لبارى مغاورى ابوالعزم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 لسم -محل  -ش االتحاد  29وتوزٌع المواد الغذائٌه ، بجهة : 

عن  54421برلم  25255213، لٌد فى  15555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  كرٌم مجلع لٌصر ابراهٌم سلٌمان  ، ت -  336

 لسم-شارع سلمان الفارسى من جواد حسنى  3تجاره العطاره ، بجهة : عمار 

عن  54434برلم  25255216، لٌد فى  15555.555عمرو احمد السٌد احمد سعدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 لسم -ثروت  -ع عبدالحمٌد الدٌب شار 14جزارة ، بجهة : 

 54452برلم  25255216، لٌد فى  155555.555حسام الدٌن حسن فوزى حسن شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

بجوار ورشة ابراهٌم سالمه  -الماهرة الصحراوى  Aط  43عن مماوالت عامه و تورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : لرٌة العزه ن 

 لسم -شمه  - االرضى -

، لٌد فى  155555.555عبد هللا خلٌفه صالح عبد الونٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -الصالح لتجاره المواد الغذائٌه  -  339

 لسم-لرٌه احمد عرابى بجوار بنزٌنه التعاون  35عن تجاره مواد غذائٌه بالجمله ، بجهة : ن  54465برلم  25255215

عن  54955برلم  25255219، لٌد فى  15555.555حسوب نور الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم حنفى محمود  -  345

 لسم -( 33الوحده رلم ) -ش باب الكراسته  26تخلٌص جمركى ، بجهة : 

عن مكتب  54935برلم  25255225، لٌد فى  155555.555ابراهٌم ابوسٌف حسن خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 لسم -ار عمارى ، بجهة : ش مسجد الشرلاوى امام منصور سٌوى بجوار مولف عبدالمادراستثم

عن بٌع  54551برلم  25255252، لٌد فى  12555.555دمحم سعد محمود دمحم شكرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 -عماره المضاه الخمسه  -سموحه  - متفرع من ش مصطفى كامل 43ش  9مالبس جاهزه ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 

 لسم - 2محل 

عن بٌع مالبس  54652برلم  25255255، لٌد فى  55555.555بخٌته السٌد على ابوعمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 لسم -محل  -، بجهة : ش الشرلاوى امام مكتب الصحه و بجوار مكتبه نور االسالم 

عن تورٌد مواد  54935برلم  25255225، لٌد فى  155555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هبه سعد دمحم المصرى   -  344

 لسم-العصافره بحرى  -أكتوبر  6شارع  41غذائٌه ولحوم ، بجهة : عمار 

عن تورٌد مواد  54935برلم  25255225، لٌد فى  155555.555هبه سعد دمحم المصرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 لسم-العصافره بحرى  -أكتوبر  6شارع  41ه ولحوم ، بجهة : عمار غذائٌ

عن مكتب  54935برلم  25255225، لٌد فى  15555.555احمد عبدهللا فارس امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 لسم -محل  -عزبه الموظفٌن  -ش متولى الشعراوى  5رحالت ، بجهة : 

عن بٌع  54949برلم  25255225، لٌد فى  25555.555ى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل حسن محمود محمود سٌف -  345

 لسم -محل  -وحفظ وانتاج االسمان واللحوم والدواجن ، بجهة : ش الطاهره امام كوفى شوب بشره خٌر امام سوق الجمله 

عن تصنٌع  4551برلم  25255225ٌد فى ، ل 55555.555هانى توفٌك عبد الحفٌظ سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 -شارع الورشه الغربٌه   65مالبس ) ما عدا المالبس الجاهزه( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تصنٌع  4551برلم  25255225، لٌد فى  55555.555هانى توفٌك عبد الحفٌظ سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

 -ونشاطه / مالبس ) ما عدا المالبس العسكرٌه(  -ش الهداٌا برج العرب الجدٌده 51مالبس ) ما عدا المالبس الجاهزه( ، بجهة : 

 لسم برج العرب  2513/3/14وتارٌخ افتتاح المحل فى 

عن تنمٌه  55555برلم  25255224، لٌد فى  55555.555سناء سرحان عباس رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

مهارات اطفال فوق سن اربع سنوات فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه  موافمه امنٌه رلم 

 لسم -شمه  -االول  -العصافره لبلى  -عرامه  35ش مسجد الصحابه من ش  4ة : ، بجه 2525/1/22بتارٌخ15154/455

عن بٌع  54495برلم  25255214، لٌد فى  255555.555دمحم نصر لناوى دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 لسم -محل  -الدور االرضى  -ه السٌوف شماع -ش عبدهللا عزت  5مستلزمات طبٌه )ما عدا االدوٌه و مكوناتها( ، بجهة : 

عن بٌع  54915برلم  25255219، لٌد فى  15555.555ارنست فاٌز ٌونان تاوضروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 لسم-من شارع دمحم فرٌد سٌدى بشر لبلى  63شارع  54وتجاره وتوزٌع مستلزمات طبٌه ) ما عدا االدوٌه ومكوناتها( ، بجهة : 

عن  54934برلم  25255225، لٌد فى  155555.555فى انٌس عٌسى حامد بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصط -  353

مكتب تصدٌر وتورٌدات عمومٌه فى مجال المواد الغذائٌه ) ماعدا تورٌد العماله (  مع الجهات الملزمه بالخصم واالضافه فمط ، 

 لسم -شمه  -خلف المسجد الكبٌر  -بجهة : ابٌس الرابعه الناصرٌه 

برلم  25255225، لٌد فى  15555.555(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  M.Gدمحم جابر دمحم دمحم عاشور )مكتب ام.جى  -  354

 لسم -شمه  -الوردٌان  -ش المكس  295عن تورٌد معدات سٌنما )ما عدا تورٌد العماله( ، بجهة :  54955

عن بٌع  34594برلم  25255225، لٌد فى  1555.555جر فرد ، رأس ماله ،  سعٌد صابر جاد هللا عٌسى بخٌت  ، تا -  355

 -سموحه  -جرٌن بالزا  k 15مالبس جاهزه ، بجهة : 

عن بٌع  34594برلم  25255225، لٌد فى  1555.555سعٌد صابر جاد هللا عٌسى بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

لسم سٌدى جابر بنشاط مصنع  -مارات مستشارٌن مجلس الدوله ش ابراهٌم عبدالشفٌع مالبس جاهزه ، بجهة : رئٌسً بعنوان /ع

 خمسمائه الف جنٌه 555555مالبس وراس مال 

 

عن  54964برلم  25255223، لٌد فى  555555.555عمرو احمد حسن دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

متفرع من ش  654ش  11( ومماوالت عمومٌه ، بجهة :  6من المجموعه  36الفمره و 19استٌراد وتصدٌر  )فٌما عدا المجموعه 

 لسم -شمه  -العاشر علوى  -سٌدى بشر  -سٌف 

عن بماله  54952برلم  25255223، لٌد فى  15555.555دمحم مصطفى ابوالوفا مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 لسم -النهضه  -جوار مسجد صبحى عبدالكرٌم ( ب3عامه ، بجهة : لرٌه االلمان ولاد )

عن تجاره  54992برلم  25255224، لٌد فى  25555.555حسام منصور دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  359

 لسم-ابو لٌر  -شارع مٌدان الجمهورٌه  1اسمان ، بجهة : 

عن ادوات صحٌه  55555برلم  25255226، لٌد فى  15555.555احمد دمحم محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 -السوق التجارى مجتمع محلى خامس الحى السكنى الثالث  4محل رلم  -، بجهة : برج العرب الجدٌده 

عن تنمٌه  55564برلم  25255225، لٌد فى  55555.555شهناز طلعت سلٌمان حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

،  2519/4/5بتارٌخ  5513/4654فٌما عدا االنترنت وبع الحصول على التراخٌص الالزمه ( موافمه امنٌه رلم مهارات الٌدوٌه )

 لسم -مكتب  -رشدى -طرٌك الحرٌه  456بجهة : 

عن مكتب  55545برلم  25255225، لٌد فى  55555.555دمحم حسٌن ابوالمجد دمحم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 لسم -محل  -حاره الطوابله امام فرن الشندوٌلى  25ٌارات الغٌر بضائع و حاوٌات ، بجهة : نمل بس

، لٌد فى  15555.555مصطفى دمحم السٌد ابراهٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -المركز المصرى للتورٌدات  -  363

جال المالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : عن تورٌدات عمومٌه )ما عدا تورٌد العماله( فى م 54449برلم  25255214

 لسم -شمه  -الهانوفٌل  -برج البرلس  -نهاٌه ش سعدهللا ابوبكر مع ش الرضوان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  54952برلم  25255214، لٌد فى  15555.555اسالم سمٌر مبرون على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 لسم -مكتب  -نادى الصٌد  - 4ام بلون ام -ش الجالء  22رحالت ، بجهة : 

عن تجارة  54954برلم  25255225، لٌد فى  25555.555مرزق نصٌف فاٌك نصٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 لسم -شمة  -االرضى  -المفروشات جملة ولطاعى ، بجهة : ش مطعم سعٌد من ش الجٌش خلف لهوة صدلى 

عن تصنٌع  4551برلم  25255225، لٌد فى  55555.555لٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هانى توفٌك عبد الحفٌظ س -  366

 -شارع الورشه الغربٌه 56مالبس ) ما عدا المالبس الجاهزه( ، بجهة : 

عن تصنٌع  4551برلم  25255225، لٌد فى  55555.555هانى توفٌك عبد الحفٌظ سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 -ونشاطه / مالبس ) ما عدا المالبس العسكرٌه(  -ش الهداٌا برج العرب الجدٌده 51بس ) ما عدا المالبس الجاهزه( ، بجهة : مال

 لسم برج العرب  2513/3/14وتارٌخ افتتاح المحل فى 

عن مكتبه )ما  54994برلم  25255224، لٌد فى  15555.555مروان السٌد دمحم منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 لسم -محل  -االرضى  -كامب شٌزار  -ش عمر لطفى  9عدا تصوٌر المستندات( ، بجهة : 

عن مكتب رحالت ،  54941برلم  25255223، لٌد فى  15555.555ودٌده دمحم دمحم رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  369

 لسم -شمه  -ٌد خورش -بجهة : طرٌك المراغى اول ٌمٌن من ش مسجد الحى المٌوم 

عن توصٌل  55521برلم  25255225، لٌد فى  25555.555اشرف دمحم ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 لسم -سٌدى بشر  -ش احمد العوامرى  15طلبات ، بجهة : 

عن صنع كافه  54543برلم  25255253، لٌد فى  6555.555كرٌم سلطان دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 لسم -محل -ارض فضالى  645منطمه  24برج ندى ومرٌم بشارع  134ماٌصنع من العجٌن ماعدا البسكوٌت ، بجهة : عمار رلم 

عن تصنٌع  54555برلم  25255212، لٌد فى  5555.555مٌنا شكرهللا شاكر جادهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 لسم -دور ارضى  -ش دمحم رشٌد العامرٌه  159سكرٌه( ، بجهة : مالبس )ماعدا المالبس الع

عن  52135برلم  25255213، لٌد فى  15555.555سالم عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

ونشاطه /  مكتب  -مكتب -الثالث علوى  -منتزه ثان  -عصافره لبلى  -ش المعهد الدٌنى ناصٌه ش الشهداء  9مخبز شامى ، بجهة : 

وتارٌخ افتتاح المحل فى -( و تصدٌر و مستلزمات محمول6من المجموعه  36و الفمره  19استٌراد )فٌما عدا  المجموعه 

 لسم -2519/15/1

عن بٌع  54465برلم  25255215، لٌد فى  25555.555حسن احمد حسن حسن جاد الحك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 لسم -محل  -الدور االرضى  -باكوس  -ش محطه السوق  192اهزه )ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : مالبس ج

، لٌد فى  15555.555شرٌف حسنى احمد دمحم زلزوق )زلزوق للتسوٌك العمارى(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

، بجهة : البٌطاش امام مول العجمى ستار ش عبٌد عن تسوٌك عمارى )ما عدا التسوٌك االلكترونى(  54932برلم  25255225

 لسم -( 3شمه ) -الرابع  -ثانى عماره ٌمٌن  -الطلخاوى 

عن  54995برلم  25255224، لٌد فى  55555.555ولٌد مرسى اسماعٌل عطٌه جزر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

 لسم -محل  -الدور االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -د السالم ش الصفا من ش مسج 9تعبئه و تغلٌف المواد الغذائٌه ، بجهة : 

عن  55522برلم  25255225، لٌد فى  155555.555دمحم محمود عبدالرإف احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 لسم -كلٌوباترا  -شارع الدٌر  24مماوالت عمومٌه و تشطٌبات ، بجهة : 

عن مكتب  55524برلم  25255225، لٌد فى  15555.555زمزم عبدالاله دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 لسم -محل  -الراس السوداء بجوار المسم منتزه ثالث  -ش مصطفى كامل  4رحالت ، بجهة : 

عن خرده و  55511برلم  25255225لٌد فى  ، 155555.555دمحم احمد دمحم عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  359

 لسم -محل  -نجع العرب  4ش رلم  25مخلفات معادن ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع مالبس جاهزه  55551برلم  25255225، لٌد فى  25555.555دمحم خلف دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 لسم - 4محل  -س باكو -ش العنبرى  15) ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن بماله  55595برلم  25255225، لٌد فى  25555.555امٌره دمحم ابراهٌم خلٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 لسم -محل  -عامه وتعبئه مواد غذائٌه وتغلٌف ، بجهة : ابٌس الثامنه بجوار مسجد الخمٌسى 

عن لعب  55594برلم  25255225، لٌد فى  12555.555د ، رأس ماله ،  دمحم احمد دمحم محمود زرٌر  ، تاجر فر -  342

 لسم -ش ٌحى المشد  -عماره البنون  19اطفال ، بجهة : 

عن مكتب  55549برلم  25255225، لٌد فى  15555.555نهله سعٌد عبد السالم عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 لسم-ه شم -شارع ابو الولاص 14رحالت ، بجهة : 

عن مالبس  54424برلم  25255216، لٌد فى  25555.555امنٌه احمد حسن ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  -مع ش الماهره بجوار االمن المركزى  35جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش 

عن بٌع مالبس )  54449برلم  25255216، لٌد فى  55555.555د ، رأس ماله ،  خالد حسن دمحم مرزوق  ، تاجر فر -  345

 لسم -محل  -المندره لبلى  -ش مسجد االخالص  2ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن كافه ما  54956برلم  25255219، لٌد فى  12555.555اسالم دمحم سٌد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 لسم - 2محل  -ش عبدالمادر الغرٌانى من الرصافه  11صنع من العجٌن ، بجهة : ٌ

عن  54954برلم  25255219، لٌد فى  555555.555محمود احمد رمضان عبداللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

شمه  -الخامس علوى  -لكوبرى المدٌم ش ا 2( ، بجهة : 6من المجموعه  36و الفمره  19االستٌراد و التصدٌر )ما عدا المجموعه 

 لسم -( 21)

عن صالون  54913برلم  25255219، لٌد فى  15555.555جمال فتحى السٌد البرعى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  344

 لسم - 1محل  -االرضى  -ش ٌوسف الحكٌم  63حالله ، بجهة : 

عن  54952برلم  25255225، لٌد فى  25555.555ماله ،  اسامه المغازى بكر حسن صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس  -  349

 لسم -شمه  -االرضى  -ش ابن انس الغٌط الصعٌدى  34تصدٌر ومركز وصٌانه اجهزه اكسبرسو ، بجهة : 

عن بٌع  55545برلم  25255226، لٌد فى  155555.555ماٌكل عطٌه عطٌه اٌوب فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

 لسم -محل  -ارات و بٌع زٌت سٌارات ، بجهة : الهانوفٌل الرئٌسى امام لصر الموٌرى الهانوفٌل لطع غٌار سٌ

عن لطع  55554برلم  25255226، لٌد فى  55555.555احمد على امٌن على الصرفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  391

 لسم -محل  -الجدٌد برج فٌنسٌا المندره لبلى  35ش النبوى المهندس تماطع ش  34غٌار و مهمات المصاعد ، بجهة : عمار 

عن مكتب نمل ،  54924برلم  25255219، لٌد فى  15555.555دمحم السٌد دمحم شفٌك دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  392

 لسم -شمه  -الدور الخامس علوى  -الهانوفٌل  -العجمى  -ش الدراٌسه بحرى من ش خٌرهللا  1بجهة : 

عن خدمه  54929برلم  25255219، لٌد فى  15555.555 جوده على حسٌن جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  393

 لسم -محل  -سٌدى بشر بحرى  -ش الشهٌد دمحم ٌوسف غالى  45سٌارات ، بجهة : 

عن  54959برلم  25255225، لٌد فى  12555.555نهال دمحم متولى عبد الفتاح السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  394

 لسم- 1شمه  -االرضى  -جلٌم  -شارع عبد السالم عارف  54مكتب بٌع مالبس جاهزه ) ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن بٌع  54955برلم  25255223، لٌد فى  15555.555وائل محمود ابراهٌم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

 لسم -محل  -ش عبدالسالم عارف  41بس العسكرٌة ( ، بجهة : مالبس جاهزة ) ماعدا المال

عن ورشه  54956برلم  25255223، لٌد فى  15555.555احمد سعٌد محمود دمحم زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  396

 لسم -( 3محل ) -جانوتى  -كوبرى الناموس بجوار مصنع الحدٌد  -الومٌتال ، بجهة : ش الزهور 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع و شراء  54999برلم  25255224، لٌد فى  15555.555دمحم مكاوى فارس بكٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

 لسم -( A101وحده ادارٌه رلم ) -االول العلوى  -ش مصطفى لطفى المنفلوطى  9و تؤجٌر عمارات للغٌر ، بجهة : 

عن  55551برلم  25255224، لٌد فى  15555.555له ،  دمحم رضا فتحى ابراهٌم جاوٌش  ، تاجر فرد ، رأس ما -  394

 لسم-محل  -عصافره بحرى  - 9محمصه ، بجهة : شارع المالزم بسٌونى عمار 

عن بٌع اسمان  55514برلم  25255225، لٌد فى  15555.555سمٌه خمٌس عبٌد رمٌلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  399

 لسم - 342محل  -الراس السوداء  -رازق ابوالخٌر ، بجهة : ش روفائٌل رومٌل من ش عبدال

عن  55545برلم  25255225، لٌد فى  5555.555هٌثم مرسى عبدالعزٌز عبدالفتاح كرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 لسم -تعبئة مواد غذائٌة ، بجهة : العامرٌة خلف المسم بجوار مسجد الشٌخ عمرو وبجوار منزل الحاج عبدالجلٌل 

عن  55531برلم  25255225، لٌد فى  5555.555احمد عاطف السٌد مصطفى بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

شمه  -ش غبلاير متفرع من مصطفى كامل  1تورٌد مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه و ما عدا تورٌد العماله( ، بجهة : 

 لسم - 24

عن مكتب  55519برلم  25255225، لٌد فى  15555.555اله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو عبدالسالم ابراهٌم طب -  452

 لسم -شمه  -االول علوى  -نمل وخدمات مالحٌه ، بجهة : عزبه محسن ش البساتٌن 

عن ممهى  55541برلم  25255226، لٌد فى  15555.555معراجى فاضل السٌد زاٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

محل  -الدور االرضى  -المعموره البلد  -عزبة الوردانى  -ش عبدالصبور  2ضٌر و بٌع المشروبات الساخنه و البارده ، بجهة : لتح

 لسم -

عن تصنٌع  45161برلم  25255226، لٌد فى  1555.555عمر فتحى احمد عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 لسم -السوق الفلكى  15مه الزهراء من شارع منتجات االلبان ، بجهة : شارع فاط

عن تصنٌع  45161برلم  25255226، لٌد فى  1555.555عمر فتحى احمد عبد هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

ونشاطه/بماله جافه وتصنٌع منتجات - 4مع ناصٌه ش السالم الفلكى الدور االرضى محل رلم  15منتجات االلبان ، بجهة : ش 

 لسم -2514/4/5وتارٌخ افتتاح المحل فى  -لباناال

 55562برلم  25255226، لٌد فى  55555.555براء عبدالوهاب دمحم ابراهٌم ابوالسعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 لسم - 253شمه  -الثانى  -ش فوزى معاذ سوحه  95عن تصدٌر وتوزٌع وتعبئه المواد الغذائٌه واستثمار زراعى ، بجهة : 

عن محل  55565برلم  25255226، لٌد فى  155555.555احمد حسن المرغنى عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

ناصٌه امٌن حسونه مع شارع مصطفى  29عام لتمدٌم المشروبات البارده والساخنه والمؤكوالت وتحضٌرها وتجهٌزها ، بجهة : 

 لسم -محل-رضى اال -كامل بمشروع شركه سٌتى الٌت بجوار اورانج 

عن مكتبة )  55543برلم  25255225، لٌد فى  5555.555نشوه ابراهٌم عبدالعزٌز متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 لسم -محل  -الدور االرضى  -بولكلى  -ش الطٌار  احمد مسعود  45فٌما عدا تصوٌر المستندات  ( ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  54514برلم  25255215، لٌد فى  15555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،  امٌره دمحم ابوضٌف خلٌل  ،  -  459

 لسم -محل  -طرٌك اسكندرٌه مطروح ش مبره النخٌل  21)ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ن 

عن مكتب  54594برلم  25255253، لٌد فى  5555.555محمود رشاد منصور دمحم دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 لسم -شمة  -ارضى  -عزبة البرنس من طرٌك مصطفى كامل الراس السوداء  35رحالت ، بجهة : 

 54643برلم  25255255، لٌد فى  5555.555على دمحم عزالدٌن دمحم مصطفى الشرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 لسم -محل  -العصافرة لبلى  -ش سٌدى العرالى   32عن بٌع منظفات ، بجهة : 

عن  54445برلم  25255216، لٌد فى  15555.555عصام عبدهللا عبدالمعطى عجالن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  -ش الماهره  153مطعم ماكوالت شعبٌه )كشرى( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  25255216، لٌد فى  15555.555أس ماله ،  عبد الرحٌم محمود عبد الرحٌم على ابو شمره  ، تاجر فرد ، ر -  413

 لسم-محل  -شارع ارمنت  15عن بٌع فٌوتن وجمٌع مستلزمات الدٌكور ، بجهة :  54456

عن  55556برلم  25255225، لٌد فى  555555.555محمود على عباس موسى ركش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 -ش باب الكراسته  12 -  4( ، بجهة : نموذج  6من المجموعه  36والفمره  19لمجموعه عموم االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا ا

 لسم - 34وحده  -الدور الثالث 

عن بوٌات  55513برلم  25255225، لٌد فى  15555.555دمحم حلمى الدسولى جعفر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 لسم -محل  -جوار صٌدلٌه شاكر امام مسجد االسراء  -ش جالل سرى  -برج مكه  -اكتوبر  6وحداٌد ، بجهة : لبل بوابه 

عن  55534برلم  25255226، لٌد فى  5555.555حسٌن دمحم حسٌن مزٌون عبدالبارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 لسم -محل  -ش عصٌر سكر خلف ش الوزٌرى من ش الجٌش  4محل ادوات صحٌه ، بجهة : 

عن خدمات  55542برلم  25255226، لٌد فى  555.555رم معوض ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شٌرٌن مك -  415

 لسم -محل  -تعاونٌات سموحه  -ش االندلس  135نمل ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  55555برلم  25255226، لٌد فى  55555.555رشا عبدالفتاح دمحم عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 لسم -محل -المعموره البلد لبلى  16متفرع من ش  25ش  2ه )ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : جاهز

عن تجهٌز  55554برلم  25255225، لٌد فى  15555.555احمد دمحم مصطفى حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

 لسم -محل  -العجمى  -شمال البٌطاش  ش الطٌار من ش المٌناء الجدٌد اول ش 32وتجاره المصران ، بجهة : 

عن بٌع  55546برلم  25255225، لٌد فى  15555.555عالء كامل رمضان عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 لسم -محل  -العصافره لبلى  -جدٌد عرامه  35بجوار مسجد الفتح ش  2لطع غٌار سٌارات ، بجهة : 

عن بٌع  35533برلم  25255215، لٌد فى  15555.555غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كمال السٌد كمال احمد  -  421

العصافره بحرى المنتزه / نشاطه)بٌع اٌس -محل  -اكتوبر من ملن حفنى 6ش 1مالبس جاهزه)ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 (15555كرٌم( / راس ماله)

عن مكتب  54453برلم  25255213، لٌد فى  155555.555، رأس ماله ،  جمال عبده عبده عبدالال  ، تاجر فرد  -  422

 لسم -شمه  -الثالث -رمل ثان  -مماوالت ، بجهة : ش السالم ارض المفتى المدٌمه 

عن مكتب  54665برلم  25255255، لٌد فى  15555.555ٌاسر دمحم هنداوى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 لسم -شمه  -الخامس  -ش عبدالفتاح الطلخاوى  - 4ات الغٌر ، بجهة : البوابه مماوالت نمل بسٌار

عن كوافٌر  54499برلم  25255214، لٌد فى  5555.555محمود دٌاب على دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 لسم -محل  -االرضى  -العصافره بحرى  -ش جمال عبدالناصر  343حرٌمى ، بجهة : 

عن بٌع  55546برلم  25255226، لٌد فى  5555.555دمحم النجٌلى سٌد احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 لسم -( 419محل ) -الرابع  -االبراهٌمٌه  -عباٌات حرٌمى ، بجهة : مول مٌنا 

عن بماله جافه ، بجهة  54534 برلم 25255252، لٌد فى  5555.555فاتن سعد سعد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 لسم -محل  -الدور االرضى  -الراس السوداء  -عزبه اسكوت  -ش خالد بن الولٌد  11: 

برلم  25255254، لٌد فى  15555.555دمحم على حسن طوسون )صالون طوسون(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

محل  -سٌدى بشر بحرى  -عمارات الشروق )عمارات الضرائب(  -ش خالد بن الولٌد  91عن صالون حالله ، بجهة :  54616

 لسم -( 35)

، لٌد فى  15555.555غاده محمود عبدالسالم النجار ) صٌدلٌة د / غاده النجار (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 سمل -محل  -ش احمد الخادم من عزبة السٌوف  34عن صٌدلٌه ، بجهة : خلف  54634برلم  25255254

عن  54524برلم  25255215، لٌد فى  155555.555اسالم مختار عبدالحمٌد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  429

 لسم -شمه  -االرضى  -المبارى  -متفرع من ش االمٌر لإلإ  4ش  1اعمال مساحه و مماوالت عمومٌه ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن صالة  54663برلم  25255255، لٌد فى  55555.555رأس ماله ،   رشا دمحم نبٌل عبدالعظٌم حسن  ، تاجر فرد ، -  435

 لسم -محل  -سٌدى بشر بحرى  -السٌوف بحرى  545ش  11جٌم ، بجهة : 

عن بٌع  54664برلم  25255255، لٌد فى  15555.555احمد ابوالٌزٌد عبدالعظٌم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 -بالدور االول علوى  -س العسكرٌه( ، بجهة : الدراٌسه لبلى طرٌك اسكندرٌه عماره التوحٌد والنور احذٌه ومالبس )ماعدا المالب

 لسم -شمه 

عن عموم  54645برلم  25255256، لٌد فى  155555.555دمحم شلبى دمحم شلبى البنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  432

تملٌن و تؤجٌر و اداره الوحدات السكنٌه و  -و مستوٌاتها و تملٌكها و تؤجٌرها المماوالت كالتالى بناء العمارات بمختلف انواعها 

المماوالت العامه  -التجارٌه و االدارٌه و مماوالت و صٌانه المبانى و التسوٌك العمارى لحساب الغٌر ما عدا التسوٌك االلكترونى 

دٌم االستشارات الهندسٌه فى مجال الكهرباء و المٌكانٌكا ، بجهة : ش تم -للمبانى و الخرسانه و الكهربائٌه و المٌكانٌكا االلكترونٌه 

 لسم -( 153شمه ) -االول علوى  -مصطفى كامل امام سنترال آل العمر تشاكوس 

عن تجهٌز و تحضٌر  54544برلم  25255211، لٌد فى  15555.555خالد دمحم حافظ على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 لسم - 3محل  -ش كورنٌش الدخٌله  455ت الساخنه و البارده ، بجهة : و بٌع المؤكوال

عن  54545برلم  25255212، لٌد فى  21555.555احمد رجب رمضان سعٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 -محل  -الدور االرضى  -خورشٌد  -ش شمال من ش السوق  -بجوار مسجد الفتح  -ش السٌد العمرى  19تجاره موبٌلٌا ، بجهة : 

 لسم

 25255212، لٌد فى  155555.555دمحم احمد دمحم دمحم السخاوى )السخاوى لتجاره االسمان(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 لسم -محل  -الدور االرضى  -ش لصر راس التٌن  56عن تجاره وبٌع اسمان ، بجهة :  54564برلم 

 54562برلم  25255212، لٌد فى  15555.555ابانوب جمال مخٌمر سبعاوى عوٌضه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 لسم -محل  -الدور االرضى  -العصافره لبلى  -شمال  45ش  3عن محمصات وسجاٌر وحلوٌات ، بجهة : 

عن مكتب  54415برلم  25255213، لٌد فى  15555.555اسالم مصطفى دمحم المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  435

 لسم -شمه -الدور الثالث  -رمل ثان  5عزبه سكٌنه  15س  11تورٌدات لطع غٌار سٌارات ) ماعدا تورٌد العماله( ، بجهة : 

ٌع عن ب 54434برلم  25255216، لٌد فى  55555.555امل عبدهللا السٌد ابو الفتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 لسم -محل  -ارض المفتى الجدٌده السٌوف  14ش  49الدواجن ) المذبوحه و المجمده ( ، بجهة : 

عن مخبز  54424برلم  25255216، لٌد فى  15555.555دمحم عاطف عبد الرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  439

 لسم-سموحه الجدٌده  -ونال بلدى نصف ألى ، بجهة : التحرٌر شارع البترول خلف مدرسه انتر ناش

عن تجاره  54443برلم  25255216، لٌد فى  15555.555شامى خٌر دانٌال نوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -مع جمال عبدالناصر  15الثالجات والسخانات والغساالت ، بجهة : ناصٌه ش 

عن تورٌد اسمان ،  54545برلم  25255211، لٌد فى  55555.555رأس ماله ،   جالل دمحم على عثمان  ، تاجر فرد ، -  441

 لسم - 1شمه  -االول علوى  -ش عمر مكرم  31بجهة : 

برلم  25255212، لٌد فى  25555.555دمحم احمد صالح الطاهر ) الطاهر للرحالت (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 لسم - 5شمه  -ابو ٌوسف  -مساكن الحدٌد و الصلب  25عن مكتب رحالت ، بجهة :  54544

برلم  25255213، لٌد فى  15555.555ناصر حلمى دمحم عبدربه)ناصر حلمى للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 -ه شم -االول علوى  -الهانوفٌل بحرى  -ش مسجد السبع متفرع من ش عمر المختار   15عن مكتب رحالت ، بجهة :  54416

 لسم

عن مكتب  54569برلم  25255252، لٌد فى  25555.555دمحم ٌحٌى دمحم ابراهٌم عبدون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 لسم-عصافره لبلى الدور االرضى  45ٌمٌن شارع  4شارع  13مماوالت نمل ، بجهة : عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  54459برلم  25255215، لٌد فى  555555.555،  نبٌل سلٌم مصطفى عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  445

( و تورٌدات صناعٌه و زراعٌه و غذائٌه )ما عدا تورٌد 6من المجموعه  36و الفمره  19استٌراد و تصدٌر )ما عدا المجموعه 

 لسم - 12مه ش -السادس علوى  -عصافره بحرى  -العماله( و مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : ش سلمان الفارس 

عن مكتب  54455برلم  25255215، لٌد فى  15555.555هبه شحاته ابراهٌم عبدالمسٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  446

 لسم -شمه  -رحالت ، بجهة : عبدالمادر لبلى السكه الحدٌد ش متفرع من ش  مسجد الحلٌم 

عن مستلزمات  54493برلم  25255214، لٌد فى  15555.555احمد سعد حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 لسم -محل  -الدور االرضى  -فلمنج  -ش عبدالفتاح الطوٌل  32صٌدلٌات )ما عدا االدوٌه و مكوناتها( ، بجهة : امام 

اجهزة عن تجارة  54494برلم  25255214، لٌد فى  55555.555حسام حسن على باشا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 لسم -محل  -محمول ، بجهة : لرٌة العزه امام مستشفى عبدالمرضى 

عن  54916برلم  25255219، لٌد فى  15555.555شرٌف احمد محفوظ احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  449

 لسم -شمه  -( 2( مدخل )4ة : ب )تورٌدات فى مجال المالبس الجاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه و ما عدا تورٌد العماله( ، بجه

عن تصنٌع  54919برلم  25255219، لٌد فى  12555.555زكرٌا جمٌل كرلس جوارجى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 لسم -دور ارضى  -المطار  -شارع الرحمه  164مالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن  54939برلم  25255225، لٌد فى  155555.555جر فرد ، رأس ماله ،  عصام دمحم محمود عبدالوهاب  ، تا -  451

 لسم -شمة  -برج الدمٌاطى  -سٌدى بشر بحرى  -ش دمحم نجٌب  66مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن  54945برلم  25255225، لٌد فى  5555.555احمد سعٌد عبد العال محمود على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 لسم-محل-االرضى -اكتوبر شاطى النخٌل بجوار البوابه شمال بجوار كمال للكاوتش 6كهربائٌه وتركٌب دش ، بجهة : ادوات 

عن  54969برلم  25255223، لٌد فى  55555.555هبه عبدالمنعم عبدالهادى لرٌطم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 لسم -دمحم بهجت ثروت  3جالٌرى ، بجهة : خلف 

عن بٌع حدٌد  54951برلم  25255223، لٌد فى  15555.555سعد عبدهللا سعد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 لسم -محل  -المالحه  -كرٌتال ، بجهة : اخر ش الملن مع ش مصطفى كامل 

عن  54545برلم  25255253، لٌد فى  12555.555ناصر محمود مصطفى  مجاهد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -شارع فاروق دروٌش  15بمالة عامة وسوبر ماركت ، بجهة : 

عن  54621برلم  25255254، لٌد فى  15555.555دمحم على راشد محمود مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 لسم-فلمنج -شارع البطوسى وعبد المنعم ماهر  3تجاره الكرتون ، بجهة : عمار رلم 

،  15555.555مصطفى عبدالرحٌم محمود على البحٌرى )مإسسه البحٌرى لتجاره الغالل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 لسم -منتزه ثان  -المندره بحرى  -بجوار خزان المٌاه  546عن تجاره غالل ، بجهة :  54641برلم  25255255لٌد فى 

عن  54659برلم  25255255، لٌد فى  55555.555الفتاح السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم عبدالفتاح عبد -  454

 لسم -تورٌدات ادوات كهربائٌة ، بجهة : ش شرف الدٌن محل 

عن جٌم  54432برلم  25255216، لٌد فى  11555.555محمود غرٌب رجب ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

بشارع مسجد المندره بعمار بانوراما  -المندره بحرى  -من جمال عبدالناصر  244ش  5رٌاضٌه ، بجهة : صاله العاب  -رٌاضى 

 لسم -دور المٌزانٌن  -المندره 

عن بٌع  54946برلم  25255224، لٌد فى  12555.555اشرف السٌد حنفى محمود سراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 لسم -محل  -العصافره بحرى  -ش سلمان الفارسى بجوار فندق الورده البٌضاء  15رٌه( ، بجهة : مالبس )ما عدا المالبس العسك

عن تورٌد ادوات  55555برلم  25255225، لٌد فى  155555.555السٌد احمد السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

الكمبٌوتر و مستلزماتها( و جمٌع مستلزمات البوفٌه و جمٌع انواع  النظافه و مستلزماتها و االدوات المكتبٌه )ما عدا تورٌد اجهزه

البالستٌن و الفوٌل و االحذٌه و المالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه( و المفروشات و جمٌع مستلزمات التشطٌبات المعمارٌه ) ما 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -الزواٌده  -ارض دوٌدار  -ش االمٌر عنتر متفرع من  2عدا تورٌد العماله( مع جهات ملزمه بالخصم و االضافه ، بجهة : ش رلم 

 لسم -محل  -الدور االرضى 

عن تعبئة  55512برلم  25255225، لٌد فى  15555.555سامح دمحم البدرى دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 -( عصافرة لبلى 4ى برج الماسة )ش النصر خلف مسجد التحرٌر نهاٌة المعهد الدٌن 15وتغلٌف مواد غذائٌة ، بجهة : عمار رلم 

 لسم -محل 

عن كافٌه )  55535برلم  25255225، لٌد فى  55555.555احمد كامل دمحم دمحم عرٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 لسم -محل  -ش الطٌار احمد سعود ابو على بولكلى  52تمدٌم مشروبات ( ، بجهة : 

عن مكتب  55535برلم  25255225، لٌد فى  5555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   امٌن دمحم امٌن دمحم عمران  -  464

 لسم-شمه-الدور الثانى -الحضره المبلبه -مدٌنه تبارن شارع المفتش  252رحالت ، بجهة : نموذج 

عن مكوجى ، بجهة  55545برلم  25255226، لٌد فى  5555.555تامر ادوار ٌوسف حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

 لسم -محل  -الدور االرضى  -ش على بن الكبٌر  11: 

عن  55556برلم  25255226، لٌد فى  15555.555مارن مورٌس رٌاض زخارى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 لسم - 25شمه  -الدور العاشر  -دمحم ٌوسف غالى سٌدى بشر بحرى  54شارع  15دات لطع غٌار السٌارات ، بجهة : تورٌ

عن كافٌه  55544برلم  25255225، لٌد فى  15555.555دمحم محمود دمحم ابراهٌم عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

محل  -ب(  4برج ام النور ) -المندره بحرى  -متفرع من البستان  353بجهة : ش  )تمدٌم و تجهٌز المشروبات البارده و الساخنه( ،

 لسم -

عن خردوات ،  55569برلم  25255225، لٌد فى  1555.555دمحم على عبدهللا منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

 لسم -محل  -الحضره الجدٌده  -بجهة : تماطع ش مسجد عرفه مع ش الشهٌد طٌار صبرى 

 25255225، لٌد فى  15555.555)الزعاف للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -جابر عبدهللا احمد دمحم الزعاف -  469

 لسم -بجوار مسجد عمر الخطاب  -عن مكتب رحالت ، بجهة : الموظفٌن  55555برلم 

عن  54942برلم  25255225لٌد فى  ، 15555.555عمرو على دمحم على الخراشى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 لسم -محل من داخل العمار -الدور االرضى  -ش الدمحمٌه من ش الجالء فٌكتورٌا  55معرض موبلٌا ، بجهة : 

عن تجاره  54943برلم  25255225، لٌد فى  155555.555اسالم حسن ٌوسف دسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

 لسم -شمه  -الرابع  -طوسون  -ش الرحاب خلف التؤمٌن الصحى  21لمالبس العسكرٌه( ، بجهة : المالبس الجاهزه )ما عدا ا

عن  54954برلم  25255225، لٌد فى  155555.555دمحم عادل دمحم احمد الهلباوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 لسم -شمه  -الثامن  -ل ش التٌن المعموره لبلى خامس ش شما 2مماوالت و اعمال مساحٌه ، بجهة : 

عن صٌدلٌه ، بجهة  54955برلم  25255223، لٌد فى  15555.555مروه نادر نبٌل شفٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 لسم -محل  -فلمنج  -ش هزلر  15: 

 55534برلم  25255225، لٌد فى  55555.555بدرى دمحم جاد احمد ) بدرى لاللومٌتال(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 لسم-محل-المنشٌه البحرٌه  -عن ورشه الومٌتال ، بجهة : شارع النصر 

عن  55559برلم  25255225، لٌد فى  155555.555تاوضرس عدلى جرجس بحران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 لسم -شمه  -الثالث علوى  -الهانوفٌل  -بحرى ش التامٌن امام عماره الركابى  25مكتب مماوالت ، بجهة : ن 

عن تمسٌم  55525برلم  25255225، لٌد فى  15555.555فاٌزة راشد حكٌم سمعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 لسم -اراضى ، بجهة : عزبة البكاتوشى حوض الٌمونٌة بحرى 

عن تورٌدات  55551برلم  25255226، لٌد فى  5555.555عمرو احمد دمحم فهمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 لسم -شمه  -االول  -ابو ٌوسف  -الحدٌد و الصلب  -صناعٌه ) ما عدا تورٌد العماله( ، بجهة : خلف مدرسه الرشٌدى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن محمصة  55556برلم  25255225، لٌد فى  25555.555دمحم عبدالكرٌم دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  454

 لسم -محل  -سموحة  -( المرحلة الثانٌة 5ٌة ، بجهة : مبنى محطة سٌدى جابر للمطارات رلم)وحلوٌات ومٌاه غاز

عن  55555برلم  25255226، لٌد فى  25555.555ٌاسر مصطفى دروٌش حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

 لسم -محل  -ش دمحم ادم  4تصدٌر ، بجهة : 

 54551برلم  25255252، لٌد فى  15555.555حالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فٌصل حسن احمد دمحم )فٌصل للر -  445

 لسم -شمه  -نجع العرب الجدٌد  1ش  14عن مكتب رحالت ، بجهة : 

عن  54652برلم  25255253، لٌد فى  15555.555زٌنب دمحم محمود السعدنى ابوشوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 لسم -مساكن الهانوفٌل مساكن الصٌنٌه محل  3مدخل  34لون كافتٌرٌا ، بجهة : ب

عن محمصه ،  54611برلم  25255254، لٌد فى  4555.555مٌرنا لبٌب ابراهٌم بنٌامٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 لسم -محل -الهانوفٌل  -بجهة : ش الكومى 

عن بٌع نظارات  54535برلم  25255211، لٌد فى  5555.555،  سامح احمد دمحم ابوالعدل  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  443

 لسم - 2محل  -عصافرة بحرى  -متفرع من عبدالناصر اتحاد مالن برج الوهران  -شمسٌة وتصلٌحها ، بجهة : ش وهران 

دمات مالحٌه عن خ 54615برلم  25255254، لٌد فى  55555.555احمد دمحم بسٌونى زٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 لسم -شمه  -الثامن  -ابو لٌر  -ش االتحاد  35، بجهة : 

عن مخبز  54646برلم  25255255، لٌد فى  55555.555شعبان ابر اهٌم السٌد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 لسم -محل  -ثانى المنتزه  -شامى ، بجهة : ش مسجد المدس المعمورة البلد 

عن محل  54666برلم  25255255، لٌد فى  15555.555لهادى سعٌد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حسن عبدا -  446

الهانوفٌل  -ناصٌه ش امٌن اسحاق امام لصر الموٌرى  -عام لتحضٌر المشروبات الساخنه و البارده ، بجهة : ش الهانوفٌل الرئٌسى 

 لسم -محل  -بحرى 

عن تصنٌع  29554برلم  25255211، لٌد فى  155555.555اجر فرد ، رأس ماله ،  ماٌكل عاطف سٌدهم حنا  ، ت -  445

 45,  35عصافره لبلى ما بٌن شارع  -مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع بجوار محوالت كهرباء السالم 

 لسم-الدور االول -خلف كنٌسه برج االنطوانى 

عن تصنٌع  29554برلم  25255211، لٌد فى  155555.555تاجر فرد ، رأس ماله ،   ماٌكل عاطف سٌدهم حنا  ، -  444

ونشاطه/مالبس جاهزه )ما عدا -العصافره لبلى -ش عثمان بن عفان  55مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 لسم 2516/11/35وتارٌخ افتتاح المحل فى -المالبس العسكرٌه(

عن تصدٌر  54553برلم  25255212، لٌد فى  25555.555 احمد عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ندى على دمحم -  449

 لسم-لوران  -شارع شعراوى  15، بجهة : 

 54544برلم  25255211، لٌد فى  15555.555خمٌس عبدالحمٌد ابراهٌم لاسم كعموش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  495

 لسم -محل  -بجوار عماره ابو المجد  -، بجهة : المعموره البلد لبلى ش ابن النفٌس  عن مخبز افرنجى وحلوانى

عن  54549برلم  25255212، لٌد فى  12555.555عبدالعاطى جمعه جمعه عبدالعاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 لسم -محل  -لى السكه الحدٌد تورٌد وتعبئه اكٌاس فحم ، بجهة : ش معهد همام االزهرى بجوار معهد الكٌنج لب

 54459برلم  25255213، لٌد فى  12555.555عائشه خمٌس رجب حسٌن المحالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  492

عن تورٌدات عمومٌه لجهات خاضعه للخصم و االضافه ) تورٌدات فى مجال االدوات المكتبٌه ماعدا تصوٌر المستندات واجهزه 

 لسم -اتها ، بجهة : المعموره البلد خلف مسجد السادات الكمبٌوتر ومستلزم

عن مصنع  54436برلم  25255216، لٌد فى  12555.555احمد دمحم مصطفى زٌتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  493

 لسم-شمه  -شارع االمام ابو العزاٌم ارض صالح عٌد  65مالبس جاهزه ) ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  54435برلم  25255216، لٌد فى  12555.555عبدالرحمن حمدى دمحم ٌوسف دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  494

 لسم -محل  -الدوراالرضى  -سٌدى بشر بحرى  -ش محمود صدلى  54تحضٌر وبٌع مشروبات ساخنة وباردة ، بجهة : 

عن  54532برلم  25255215، لٌد فى  25555.555أس ماله ،  عبدالرحمن عادل عبدالجواد احمد  ، تاجر فرد ، ر -  495

 لسم -محل  -بٌع واصالح كاوتش ، بجهة : ش المراغى العمومى بجوار مسجد الزهراء 

برلم  25255213، لٌد فى  15555.555محمود عبد المنعم محمود عبد الحلٌم صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  496

 لسم-شمه-السابع  - 3شارع الملن حفنى لبلى السكه الحدٌد شمه رلم  3هة : عن مكتب رحالت ، بج 54595

عن مكتب  54594برلم  25255213، لٌد فى  12555.555عبدالرحٌم احمد دمحم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  495

 لسم -محل  -رحالت ، بجهة : ش على الكبٌر من ش الجٌش 

عن بماله  54535برلم  25255252، لٌد فى  25555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفى دمحم فرج ٌوسف فرج  -  494

 لسم -محل   -برج الزهراء  -سموحه  -مصطفى كامل  -مساكن الضباط  15جافه وخضروات مغلفه ، بجهة : 

عن بٌع مؤكوالت و  54455برلم  25255215، لٌد فى  4555.555رجب دمحم سعد زغلول  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  499

 لسم -محل  -سندوتشات و مشروبات ، بجهة : اول ش توت عنخ آمون بجوار مدرسه المرور لتعلٌم لٌاده السٌارات 

عن بٌع  54959برلم  25255219، لٌد فى  15555.555امٌره عبدالرحمن السٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

ش عرفى طرٌك الجٌش  36حلوى جافه ، بجهة :  -مٌاه غازٌه  -ه وكافه ماٌصنع من العجٌن وتحضٌر المشروبات الساخنه والبارد

 لسم - 1محل  -سبورتنج  -

عن بٌع شنط  54996برلم  25255224، لٌد فى  15555.555دمحم فوزى هارون عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 لسم - 5محل  -االرضى  -حل درن ستورز مول العجمى ستار امام م 4واحذٌه ، بجهة : البوابه 

عن تخلٌص  54944برلم  25255223، لٌد فى  15555.555محمود سٌد دمحم عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

 لسم - 4محل  -ش على بن المصرى  5جمركى ، بجهة : 

 55526برلم  25255225، لٌد فى  25555.555،   اسامه بدرالدٌن جمال دمحم على النكالوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  553

 لسم -محل  -خورشٌد  -عن بٌع بٌض ، بجهة : شارع عمار بن ٌاسر متفرع من ش السوق 

عن  55532برلم  25255225، لٌد فى  15555.555مروان دمحم عثمان محمود رحٌم جوٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 لسم -محل  -سٌدى بشر بحرى  -ش السٌوف  برج الخلود 5مطحن بن ، بجهة : 

عن مكتب  55533برلم  25255225، لٌد فى  15555.555امل شحات حبٌب لبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

 لسم -محل  -ش المٌاه  -رحالت ، بجهة : العامرٌه طرٌك الناصرٌه الجدٌده تمسٌم مرٌوط خلف المخازن كابو

عن بوفٌه  55565برلم  25255226، لٌد فى  12555.555لى عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  على فتحى حسٌن ع -  556

 لسم -محل  -سٌدى بشر  -ش طرٌك الجٌش  134لتمدٌم المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : 

 55563برلم  25255226، لٌد فى  155555.555حمد هللا سمٌر عٌد خٌر هللا عبد الجلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

 -محل-عن تجاره مواد غذائٌه ، بجهة : شارع جمال عبد الناصر برج العرب الجدٌده 

عن بٌع  54914برلم  25255219، لٌد فى  15555.555على مصطفى على مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 لسم -محل  -مومى الرئٌسى بجوار غنٌم موسى الع 2سند  -موباٌالت ، بجهة : العامرٌه 

عن مكتب رحالت ،  54925برلم  25255219، لٌد فى  3555.555حنان السٌد على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  559

 لسم - 15شمه  -الثالث  -الهانوفٌل  -مساكن الصٌنٌه  45بلون  3بجهة : مدخل 

عن محل  54994برلم  25255224، لٌد فى  15555.555جٌهان على بدر على حنفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 لسم -محل -ش الجالء فٌكتورٌا  24.26مالبس جاهزه ) ماعدا المالبس العسكرٌه ( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  25255225، لٌد فى  5555.555ادهم دمحم دمحم دمحم الشرلاوى )االدهم للرحالت(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 لسم -شمه  -االرضى  -ابو ٌوسف  -بجهة : امام بنزٌنه السالم  عن مكتب رحالت ، 55523

 25255226، لٌد فى  15555.555اسالم وهبى عبداللطٌف المغربى ) جزارة المغربى (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 لسم -محل  -الطابٌه  -ش المعموره الرئٌسى امتداد مصطفى كامل  9عن جزاره بلدى ، بجهة :  55553برلم 

عن تجارة  55549برلم  25255226، لٌد فى  12555.555حسٌنى ابراهٌم الحسٌنى عكاز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 -حالٌا  24سابما  25تنظٌم  -ش االلبال لوران  29 -  3الكتب و االدوات الكتابٌه ) ماعدا تصوٌر المستندات ( ، بجهة : برج طه 

 لسم -محل 

عن جراج  55544برلم  25255225، لٌد فى  15555.555رم رٌاض حنس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عماد ك -  514

 لسم -مٌامى  -ش دمحم ابن سالم من ش دمحم ابن سعد  5عمومى ، بجهة : 

عن مكتب  55553برلم  25255225، لٌد فى  155555.555احمد دمحم محمود منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 لسم -ثالث ش شمال العجمى ابو ٌوسف  -بحرى طرٌك اسكندرٌه مطروح ش اجٌاد الخاصه  19.5والت ، بجهة : ن مما

 54595برلم  25255212، لٌد فى  12555.555لإى طارق كمال الدٌن على زٌن العابدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

شمه -الدور االرضى  -بولكلى  -عٌل صبرى من ش المحاسبه ونجت ش اسما 29عن باغات فوانٌس واكسسوار سٌارات ، بجهة : 

 لسم -

عن مكتب  54426برلم  25255216، لٌد فى  1555.555فاطمه البرنس دمحم دمحم الجمل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 لسم -حل م -لبلى طرٌك اسكندرٌه مطروح بشارع العمده مرضى بجوار محل رد كاربت  25رحالت ، بجهة : ن 

عن تعبئة  54645برلم  25255255، لٌد فى  155555.555احمد دمحم محمود عبدالعلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 لسم -ش السفن اب  15وتغلٌف المواد الغذائٌة ، بجهة : 

، لٌد فى  155555.555مصطفى محمود احمد ابوالوفا )المصطفى للمماوالت العامه(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

محل  -الدور االرضى  -النهضه  -شارع فرن على بخٌت  -عن مماوالت عامه ، بجهة : لرٌه الهاوٌس  55544برلم  25255226

 لسم -

عن  55591برلم  25255225، لٌد فى  15555.555احمد عبدالرازق عبدالمجٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

 لسم -شارع عمرو بن العاص سٌدى بشر بحرى  19لدٌة جملة ولطاعى ، بجهة : مكتب بٌع مصنوعات ج

عن مكتب  54544برلم  25255253، لٌد فى  15555.555مصطفى دمحم احمد ادرٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 لسم -محل  -رحالت ، بجهة : ابٌس مشروع ناصر الشارع الرئٌسى 

برلم  25255259، لٌد فى  555555.555براهٌم )ناصر بالست(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناصر عبدالكرٌم دمحم ا -  522

من  36و الفمره  19عن تجاره منتجات و خامات و مستلزمات البالستٌن و استٌرادها و تصدٌرها )ما عدا المجموعه  54694

 لسم - 2مكتب رلم  -لثانى االدارى الدور ا -سٌدى بشر لبلى  -مدٌنه سٌتى الٌت  6( ، بجهة : برج 6المجموعه 

 54543برلم  25255211، لٌد فى  25555.555شهاب الحسن رفعت دمحم حسن الماضى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 لسم -محل  -مصطفى كامل  -ش خلٌل الخٌاط  23عن تمدٌم المشروبات الساخنه والبارده ، بجهة : 

عن بٌع  54435برلم  25255216، لٌد فى  15555.555مصطفى عبدالعال السٌد حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 لسم -محل  -الدور االرضى  -كوبرى الثالثٌن  -ادوات تجمٌل ، بجهة : خورشٌد البحرٌه 

عن سوبر  41654برلم  25255216فى  ، لٌد 15555.555مإمن السٌد دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

 لسم- 15عماره  2على  45ماركت ، بجهة : شاطى النخٌل شارع 

عن سوبر  41654برلم  25255216، لٌد فى  15555.555مإمن السٌد دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

وتارٌخ افتتاح -ونشاطه/ محمصه - 2محل رلم  -بجوار صٌدلٌه دمحم جادو  43/ 2اكتوبر شاطئ النخٌل ش  6ماركت ، بجهة : 

 لسم -2514/5/29المحل فى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت  54469برلم  25255215، لٌد فى  155555.555دمحم السٌد السٌد ابو شعٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  525

 لسم-شمه  -الثانى علوى  -ش عزبة الرحمه مطار النزهه  3عامه ، بجهة : 

عن مكتب  54496برلم  25255214، لٌد فى  15555.555بدربه على حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مروه ع -  524

 لسم -حجره داخل شمه  -االرضى  -رحالت ، بجهة : الجمالٌه خورشٌد المبلٌه بجوار احمد عطٌه السمسار 

عن  54953برلم  25255225فى  ، لٌد 255555.555احمد وائل السٌد حسن خطابى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  529

 -محل  -البٌطاش  -بجوار برج العائله  2ش ضٌف هللا متفرع من ش السمالٌهى  6تجاره وتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه ، بجهة : 

 لسم

عن مكتب  54945برلم  25255224، لٌد فى  2555.555نعمه حمدى عبدهللا على المالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  535

 لسم -مكتب  -رحالت ، بجهة : ش الرحمه بجوار شركه لٌسٌكو خورشٌد 

عن  54993برلم  25255224، لٌد فى  15555.555نورهان خمٌس رجب دمحم ابو زٌنه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 لسم -محل  - 2/5بٌع مستلزمات انتاج حٌوانى وداجنى ، بجهة : ابٌس لرٌه 

عن صالون  54962برلم  25255223، لٌد فى  5555.555 على باظه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمضان احمد دمحم -  532

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -حالله ، بجهة : ابو ٌوسف لبلى امام مدرسه االورمان الفندلٌه بملن عبدهللا رمضان باخر ش الوان الساحل 

عن تجهٌز علب  54965برلم  25255223، لٌد فى  155555.555  احمد دمحم اٌوب صابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  533

 لسم-محل-(  53( شارع محمود مصطفى عسل تنظٌم ) ب ( حاره )  11كرتون ) ما عدا اعمال الطباعه( ، بجهة : ٌمٌن ) 

أس ماله ،  اسالم سعٌد سعد دسولى عطٌه )اسالم سعٌد لتوزٌع مستلزمات طبٌه و ادوات تجمٌل(  ، تاجر فرد ، ر -  534

عن توزٌع ادوات تجمٌل و مستلزمات طبٌه )ما عدا االدوٌه و مكوناتها( ،  54945برلم  25255223، لٌد فى  155555.555

 لسم -شمه  -االول  -العصافره لبلى  -متفرع من مسجد النور  - 45ابوكمال من ش  35بجهة : ش الجناٌن متفرع من ش 

عن  55554برلم  25255226، لٌد فى  55555.555الجندى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر عبدالفتاح دمحم مصطفى  -  535

 52تصوٌر مستندات وكتابه كمبٌوتر)فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه( ، بجهة : تنظٌم حاره 

 لسم - G 1وحده رلم  -سوتر سابما -متفرع من ش مصطفى مشرفه 

عن مكتب  54556برلم  25255252، لٌد فى  5555.555د محمود احمد الملمى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نعمه سعٌ -  536

 لسم -مكتب  -بجوار منتجع الندى  65.63اكتوبر شاطىء النخٌل شارع بٌن  6  54/23رحالت ، بجهة : 

عن بٌع لعب اطفال  54512برلم  25255215، لٌد فى  55555.555احمد سالم احمد حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  535

 لسم -محل  -الدور االرضى  -العماروه الكبرى  -برج الفتح المجٌد  -امام مسجد الفتح المجٌد  -الجدٌد  35ش  2، بجهة : 

 عن بٌع مالبس جمله 54651برلم  25255256، لٌد فى  15555.555دمحم احمد دمحم صمار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 لسم -الخامس  -( 5هندى سٌتى سنتر نموذج ) -شكور  15.4، بجهة : 

عن  54455برلم  25255213، لٌد فى  55555.555دمحم عبدالناصر السٌد ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  539

 لسم -شمة  -الهانوفٌل طرٌك اسكندرٌة مطروح اعلى مصوغات هبه هللا  16اتٌلٌه تاجٌر فساتٌن ، بجهة : ن 

عن  54545برلم  25255252، لٌد فى  155555.555رجب السٌد دمحم ابو السعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

مماوالت نمل وتورٌدات مواد بناء )ماعدا تورٌد العماله ( ولطع غٌار سٌارات ومعدات نمل ثمٌله و مالبس )ماعدا المالبس العسكرٌه 

 لسم -جاج سكورٌت ومستلزماته ، بجهة : ش سٌوط بجوار جزاره غالب ابوسلٌمان( واحذٌه ومستلزماتها وز

عن  54561برلم  25255252، لٌد فى  55555.555ٌاسمٌن عبدالفتاح حموده عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 لسم -شمه  -االرضى  -ش طارق  44تورٌدات مواد غذائٌه )ماعدا تورٌد العماله( ، بجهة : 

عن مصنع  29511برلم  25255254، لٌد فى  15555.555احمد حلمى بصٌلى جعبوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 لسم-الفلكى -مالبس جاهزه ) ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : شارع السالم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مصنع  29511برلم  25255254، لٌد فى  15555.555احمد حلمى بصٌلى جعبوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

-ونشاطه /  اتٌلٌه تاجٌر فساتٌن-جمٌله بو حرٌد السٌوف مول اكاسٌا محل 11مالبس جاهزه ) ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

 لسم - 2516/15/19وتارٌخ افتتاح المحل فى 

عن بٌع  54639برلم  25255255، لٌد فى  12555.555صفٌه مصطفى احمد حجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

 لسم -محل  -سموحه  -جرٌن بالزا  H20مالبس ) ماعدا المالبس العسكرٌة ( ، بجهة : وحدة رلم 

عن  54654برلم  25255255، لٌد فى  12555.555حبٌبه عاشور محمود احمد حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  545

 لسم -( 1مكتب ) -المٌزان  -ى بشر بحرى سٌد -ش ملن حفنى  142مكتب رحالت ، بجهة : 

، لٌد  55555.555عصام مصطفى دمحم مصطفى ) مصطفى لصٌانة االجهزه االلكترونٌه (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 لسم -محل  -ش من ش الروضه الخضراء ابو ٌوسف  1عن صٌانة الكترونٌات ، بجهة :  54654برلم  25255255فى 

عن  54446برلم  25255216، لٌد فى  15555.555م احمد مصطفى دمحم زٌتون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌ -  545

 لسم -محل  -لوران  -ش ذو الفمار  6مشغل مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : 

عن مطعم ، بجهة  54934برلم  25255225، لٌد فى  15555.555نوبى ادم الضوى فاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

 لسم -شارع امام مصنع السجاد  -: الناصرٌة المدٌمة 

عن بٌع لعب  55595برلم  25255225، لٌد فى  12555.555شٌماء محمود دمحم على عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  549

 لسم -سموحة  -شارع فوزى معاذ  6اطفال ، بجهة : 

عن معرض  55545برلم  25255225، لٌد فى  25555.555زق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرف رمزى غالى ر -  555

 لسم -محل  -الدور االرضى  -زاوٌه عبدالمادر  -ش ٌافطه الكوكاكوال بجوار رومانى المٌكانٌكى  -سٌارات ، بجهة : المستعمره 

عن  55542برلم  25255225، لٌد فى  15555.555احمد عبداللطٌف محمود علم الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 لسم -محل  -العواٌد لبلى  -سوبر ماركت ، بجهة : عزبه الملعه لنال المحمودٌه عماره الصفوه 

عن عموم  54931برلم  25255225، لٌد فى  55555.555سامح السٌد حامد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

 لسم - 4محل  -ناحٌه شدس االرضى  -خ( ش مرتضى باشا مع محمود رشدى 23ط/59التصدٌر ، بجهة : رلم )

عن تجاره  54921برلم  25255219، لٌد فى  15555.555وائل عبدالبر اسماعٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  553

 لسم -محل  -الخردوات والمالبس بالتجزئه)ماعدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : سوق لٌبٌا المنشٌه 

عن تورٌد مواد  54936برلم  25255225، لٌد فى  155555.555احمد دمحم دمحم رٌحان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 لسم-العصافره بحرى -شارع فهمى عبد المجٌد  2بجهة : عمار رلم غذائٌه ولحوم ، 

عن بٌع و تجاره و  54955برلم  25255223، لٌد فى  15555.555خالد دمحم احمد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  555

هرات( ، بجهة : امام مطعم مستحضرات تجمٌل و مط -توزٌع و تصنٌع لدى الغٌر )مستلزمات طبٌه )ما عدا االدوٌه و مكوناتها( 

 لسم -شمه  -االول علوى  -ش عمر بن الخطاب  25ن -ابوصابر 

عن تجمٌع و  55515برلم  25255225، لٌد فى  555555.555زٌنب عبدالناصر امٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

لطعه  -( المنطمه الصناعٌه )جنوب الثالثه( 13ون )( بل4( لطعه )2تصنٌع اجهزه كهربائٌه ، بجهة : برج العرب الجدٌده م ص )

 -ارض 

برلم  25255225، لٌد فى  155555.555الصماد للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -دمحم ابراهٌم دمحم الصماد  -  555

شمه  -ٌس وبن حمد ٌس ش بلم 12عن مماوالت عمومٌه ونمل معادن وجالون وخزانات واعمال الحداده المتكامله ، بجهة :  55536

 لسم -

عن تصدٌر ،  55565برلم  25255226، لٌد فى  55555.555دمحم صالح رشدى سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 لسم -شمه  -االول علوى  -شارع سوق الدخٌله امام السٌد مٌدان  1بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بماله عامه  55564برلم  25255226، لٌد فى  15555.555والء دمحم احمد عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  559

 -محل  -ابو ٌوسف بحرى  -ش مسجد جمعه مفتاح بجوار مطعم دمحم محمود  -، بجهة : اخر ش من هٌبه سعٌد بملن خمٌس سلومه 

 لسم

عن مكتب  54535برلم  25255211، لٌد فى  15555.555دمحم دمحم بكر شلبى محمود سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 لسم -رحالت ، بجهة : عزبه الموظفٌن امام مسجد الموظفٌن 

عن بٌع  54539برلم  25255211، لٌد فى  5555.555السٌد كامل جبٌصى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 لسم - 1 محل -االرضى  -امام كنتاكى  25اكتوبر شاطئ النخٌل ش  6 - 21مشروبات وعصائر ، بجهة : ن 

عن  54455برلم  25255216، لٌد فى  12555.555مصطفى السٌد دمحم السٌد عكاشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 لسم -محل  -الحضره الجدٌده  -ش عالء الدٌن من االزاله  34تركٌب و تصنٌع الومٌتال ، بجهة : 

عن  54944برلم  25255225، لٌد فى  55555.555  عمر حسٌن رشدى دمحم مرسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  563

ش مسجد لباء  1تورٌدات عمومٌة فى مجال نشاط االدوات المكتبٌة والورلٌات ومستلزمات مكاتب ومستلزمات كهربائٌة ، بجهة : 

 لسم -محل  -الدور االرضى  -( سٌدى بشر لبلى 63من ش )

عن جٌم ،  54955برلم  25255225، لٌد فى  12555.555رأس ماله ،  ٌاسمٌن سعد عبدالحمٌد محٌسن  ، تاجر فرد ،  -  564

 لسم -شمه  -االول  -ابوٌوسف بحرى  -عماره الرٌان  -بجهة : ش الحدٌد و الصلب بملن عالء دمحم سعد امام مسجد الهادى 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

،لٌدت فى  55555.555شرٌكته   شركة  ،  تجاره اللحوم المجمده وفرم اجزاء الدواجن  ،رأس مالها   هشام خالد و -  1

شارع بشٌر خلٌفه من شارع  4، عن تجاره اللحوم المجمده وفرم اجزاء الدواجن ، بجهة : شمه رلم  54464برلم  25255215

 لسم-الدور االرضى  -العواٌد  -عزبه محسن  -متولى الشعراوى 

 25255225،لٌدت فى  155555.555عاشور ابراهٌم دمحم وشركاه   شركة  ،  نمل بضائع بسٌارات الغٌر  ،رأس مالها    -  2

-الحضره البحرٌه  -شارع الوائك  11، عن نمل بضائع بسٌارات الغٌر ، بجهة : الشمه الكائنه بالدور الخامس بالعمار  55555برلم 

 لسم

 25255212،لٌدت فى  55555.555ه   شركة  ،   تصدٌر الخضروات والفاكهه  ،رأس مالها   دمحم حامد مٌجن وشرٌك -  3

 لسم-االبراهٌمٌه  -شارع لاضى حمزه  36، عن تصدٌر الخضروات والفاكهه ، بجهة :  54556برلم 

برلم  25255253،لٌدت فى  15555.555عبد الحلٌم دمحم السٌد عبد هللا وشرٌكه   شركة  ،  تجهٌز مطاعم  ،رأس مالها    -  4

 لسم-شارع الطرابلسى المتفرع من شارع المغاربه  1، عن تجهٌز مطاعم ، بجهة :  54595

(  19والمجموعه  6من المجموعه  36اباظه وشركاه   شركة  ،  االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ) فٌما عدا الفمره  -  5

، عن االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌه ) فٌما عدا  54534برلم  25255211،لٌدت فى  2555555.555،رأس مالها   

 لسم-شارع الصحافه  1( ، بجهة : 19والمجموعه  6من المجموعه  36الفمره 

،لٌدت فى  655555.555دمحم طه جابر وشركاه   شركة  ،  المٌام بؤعمال خدمات جمركٌه وشحن  ،رأس مالها    -  6

-بشارع كامل توٌح  4، عن المٌام بؤعمال خدمات جمركٌه وشحن ، بجهة : كائن بالعمار رلم  54654برلم  25255254

 لسم- 6بالدور الثانى شمه -االبراهٌمٌه 

احمد سعٌد احمد خٌرى وشرٌكته   شركة  ،  اداره واستغالل المطاعم وتمدٌم وتورٌد االغذٌه والمشروبات ومستلزمات الفنادق  -  5

، عن اداره واستغالل المطاعم  54555برلم  25255211،لٌدت فى  2555.555شروبات الكحولٌه  ،رأس مالها   فٌما عدا الم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شارع دمحم عوض من شارع  15وتمدٌم وتورٌد االغذٌه والمشروبات ومستلزمات الفنادق فٌما عدا المشروبات الكحولٌه ، بجهة : 

 لسم-جمال عبد الناصر

،لٌدت فى  155555.555م حسنٌن وشرٌكه   شركة  ،  شحن وتفرٌغ ونمل  ،رأس مالها   عبدالناصر حسن عبدالحلٌ -  4

 لسم -شارع المكس المبارى برج عرابى الدور الخامس  39، عن شحن وتفرٌغ ونمل ، بجهة :  54631برلم  25255254

 4555.555انتاج الخبز البلدى  ،رأس مالها    مخبز النصر النتاج الخبز البلدى ) السٌد عبد الفتاح دمحم وشرٌكه (   شركة  ،  -  9

بشارع  126، عن انتاج الخبز البلدى ، بجهة : المخبز الكائن بالدور االرضى بالعمار رلم  54644برلم  25255255،لٌدت فى 

 لسم-سٌدى بشر بحرى- 22جمال عبد الناصر وناصٌه شارع 

 35555.555وتركٌب االلومٌتال وكافه مستلزماته  ،رأس مالها    طارق احمد نظمى وشركاه   شركة  ،  تجمٌع وتورٌد -  15

، عن تجمٌع وتورٌد وتركٌب االلومٌتال وكافه مستلزماته ، بجهة : المحل الكائن بشارع )  54444برلم  25255214،لٌدت فى 

 لسم-الرأس السوداء  -( اسكوت متفرع من شارع الفلكى  16

ٌه الماضى وشرٌكتها   شركة  ،  تجاره المواد الكٌمائٌه والتوكٌالت التجارٌه  ،رأس مالها   شركه نجوان دمحم عطٌه على عط -  11

شارع حسن  3، عن تجاره المواد الكٌمائٌه والتوكٌالت التجارٌه ، بجهة :  54954برلم  25255223،لٌدت فى  35555.555

 لسم -امٌن من االلبال 

،لٌدت فى  55555.555تجاره وتوزٌع وتورٌد المواد الغذائٌه  ،رأس مالها     احمد ابراهٌم فهمى وشرٌكه   شركة  ، -  12

 لسم -، عن تجاره وتوزٌع وتورٌد المواد الغذائٌه ، بجهة : شارع مسجد نور االسالم  54533برلم  25255215

عٌد دمحم عواد غباشى وشركاه   شركة  ،  المماوالت والتورٌدات فى مجال النشاط واالعمال البحرٌه والنهرٌه والتكرٌن   -  13

، عن المماوالت والتورٌدات فى مجال النشاط واالعمال  54653برلم  25255255،لٌدت فى  655555.555،رأس مالها   

 لسم- 45تماطع شارع -ج الزعٌرى ) مٌامى ستار الٌت (شارع مصطفى مشعل البحرٌه والنهرٌه والتكرٌن ، بجهة : بر

انتصار هاشم منصور احمد وشرٌكتها   شركة  ،  مصنع مالبس جاهزه ) ما عدا المالبس العسكرٌه(  ،رأس مالها    -  14

ٌه( ، بجهة : شارع ، عن مصنع مالبس جاهزه ) ما عدا المالبس العسكر 54559برلم  25255259،لٌدت فى  45555.555

 لسم-المرٌه العاشره -ابٌس-النصر 

احمد سعٌد خلٌل ابراهٌم وشرٌكه دمحم سعٌد خلٌل ابراهٌم   شركة  ،  تورٌد مستلزمات طبٌه)ماعدا االدوٌه ومكوناتها(   -  15

ومكوناتها( ، بجهة  ، عن تورٌد مستلزمات طبٌه)ماعدا االدوٌه 54454برلم  25255215،لٌدت فى  25555.555،رأس مالها   

 لسم -المنتزه ثالث  -خلف كافٌترٌا الدٌب  -النبوى المهندس  -شارع الفردوس  22: 

زكى صالح دمحم حسام الدٌن وشركاه   شركة  ،  توكٌالت تجارٌه ومماوالت االعمال الكهرومٌكانٌكٌه وعموم االستٌراد  -  16

برلم  25255213،لٌدت فى  2555555.555(  ،رأس مالها   6عه من المجمو 36والفمره  19والتصدٌر)ماعدا المجموعه 

 36والفمره  19، عن توكٌالت تجارٌه ومماوالت االعمال الكهرومٌكانٌكٌه وعموم االستٌراد والتصدٌر)ماعدا المجموعه  54414

 لسم -سموحه  -شارع توت عنخ امون الدور االول علوى  24( ، بجهة : رلم 6من المجموعه 

عد عبد هللا اسعد برٌش وشرٌكه   شركة  ،  التوكٌالت التجارٌه وتعبئه وتورٌد المواد الغذائٌه  ،رأس مالها   اس -  15

، عن التوكٌالت التجارٌه وتعبئه وتورٌد المواد الغذائٌه ، بجهة : المكتب رلم  54544برلم  25255252،لٌدت فى  25555.555

 لسم -سموحه  -( شارع زكى رجب A 45بالدور الرابع )  453

ادمز للمالبس الجاهزه ) سٌد احمد ابراهٌم عبده وشرٌكه(   شركة  ،  تجاره وبٌع المالبس الجاهزه ) ما عدا المالبس  -  14

، عن تجاره وبٌع المالبس الجاهزه ) ما عدا  55543برلم  25255226،لٌدت فى  25555.555العسكرٌه(  ،رأس مالها   

 لسم- 14محل  -محطه الرمل -شارع اسطنبول  9: المالبس العسكرٌه( ، بجهة 

دمحم حمدى خضر وشركاه   شركة  ،  التورٌدات العمومٌه كهربائٌه ومٌكانٌكٌه ومصاعد وساللم كهربائٌه وتجهٌزات معدات  -  19

نٌكٌه ، عن التورٌدات العمومٌه كهربائٌه ومٌكا 54456برلم  25255213،لٌدت فى  155555.555مصانع  ،رأس مالها   

شارع ابن وصٌف شاه تماطع  25ومصاعد وساللم كهربائٌه وتجهٌزات معدات مصانع ، بجهة : المكتب الكائن بناصٌه العمار رلم 

 لسم-شارع طارق بالدور االرضى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والتشطٌبات  دمحم فتح الباب احمد وشركاه   شركة  ،  جمٌع انواع المماوالت العامه والخاصه وتورٌد جمٌع انواع مواد البناء -  25

واعمال الدٌكور وتورٌد االغذٌه الجافه والمحفوظه والطازجه وجمٌع انواع البماله والخضروات ولوزامها  ،رأس مالها   

، عن جمٌع انواع المماوالت العامه والخاصه وتورٌد جمٌع انواع مواد  54553برلم  25255252،لٌدت فى  215555.555

ر وتورٌد االغذٌه الجافه والمحفوظه والطازجه وجمٌع انواع البماله والخضروات ولوزامها ، بجهة البناء والتشطٌبات واعمال الدٌكو

 لسم-جلٌم - 14طرٌك الجٌش الدور  355: رلم 

هاجر دمحم هانى دمحم غزال وشرٌكتها   شركة  ،  تصوٌر فوتوغرافى وفٌدٌو  ،رأس مالها    -شركه غزال وٌدنج -  21

مساكن المحروسه محل رلم   1، عن تصوٌر فوتوغرافى وفٌدٌو ، بجهة :  55554برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555

 لسم -1

هانى عبد المادر متولى احمد وشرٌكه   شركة  ،  المماوالت العمومٌه مع الجهات الملزمه بالخصم  ،رأس مالها    -  22

مومٌه مع الجهات الملزمه بالخصم ، بجهة : شمه بالدور ، عن المماوالت الع 54515برلم  25255259،لٌدت فى  155555.555

 لسم-على شارع بهاء الدٌن 24بناحٌه فٌكتورٌا وله رلم تنظٌم  3وسابما  -شارع الماضى النعمان  5الرابع بالعمار 

نشاط  ،رأس احمد عادل بٌومى دمحم وشرٌكه   شركة  ،  مماوالت عمومٌه واستثمار عمارى واداره مشروعات فى مجال ال -  23

، عن مماوالت عمومٌه واستثمار عمارى واداره مشروعات فى  54555برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555مالها   

 لسم-فٌكتورٌا-شارع الماضى النعمان متفرع من شارع الجالء  3مجال النشاط ، بجهة : 

اهزه ) ما عدا المالبس العسكرٌه(  ،رأس مالها   عادل دمحم سعد دمحم محروس وشركاه   شركة  ،  تجاره المالبس الج -  24

، عن تجاره المالبس الجاهزه ) ما عدا المالبس العسكرٌه( ، بجهة : محل  54545برلم  25255252،لٌدت فى  35555.555

 لسم- 24تمسٌم الفضالى لوط  553ب  2رلم 

 

العمومٌه المتكامله والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌه وتورٌد كل ما المعتز باهلل دمحم حسن دمحم عمر وشركاه   شركة  ،  المماوالت  -  25

،  54654برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555ٌلزم لنشاط المماوالت العمومٌه والمٌكانٌكٌه والكهربائٌه  ،رأس مالها   

ماوالت العمومٌه والمٌكانٌكٌه والكهربائٌه عن المماوالت العمومٌه المتكامله والمماوالت الكهرومٌكانٌكٌه وتورٌد كل ما ٌلزم لنشاط الم

 لسم -لسم الرمل اول  -فلمنج  -شارع مصطفى كامل  52، بجهة : 

ابناء اسكندرٌه ) دمحم خالد وشركاه(   شركة  ،  المماوالت العمومٌه المتكامله وعموم االنشاءات والتصدٌر وعموم التورٌدات  -  26

، عن المماوالت العمومٌه المتكامله  54516برلم  25255215،لٌدت فى  1555555.555فى مجال النشاط  ،رأس مالها   

وعموم االنشاءات والتصدٌر وعموم التورٌدات فى مجال النشاط ، بجهة : كائن بالعمار بشارع الطرنن متفرع من شارع احمد ابو 

 سلٌمان لسم

ات لتمدٌم المهوه والمشروبات الساخنه  ،رأس مالها   مصطفى حمزه وشركاه   شركة  ،  انشاء واداره وتشغٌل الكافٌه -  25

، عن انشاء واداره وتشغٌل الكافٌهات لتمدٌم المهوه والمشروبات الساخنه ،  54554برلم  25255252،لٌدت فى  145555.555

 لسم-ٌمٌن الصاعد -الدور االرضى -(بشارع ناظر الخلٌج متفرع من لنال المحمودٌه  1بجهة : الشمه رلم ) 

24  - Blue Black   بٌع وجمله وتجزئه  -دمحم كمال عبد النبى سٌف الدٌن وشرٌكه   شركة  ،  تجاره المالبس الجاهزه  -بلو بالن

 -، عن تجاره المالبس الجاهزه  54451برلم  25255215،لٌدت فى  45555.555) ماعد المالبس العسكرٌه(  ،رأس مالها   

 لسم-شمه-الظاهرٌه  -شارع االحداب  4العسكرٌه( ، بجهة :  بٌع وجمله وتجزئه ) ماعد المالبس

،لٌدت فى  55555.555رأفت عماره وشرٌكه دمحم ممدوح   شركة  ،  تجاره االدوات الكهربائٌه  ،رأس مالها    -  29

ار مصنع النجار ، عن تجاره االدوات الكهربائٌه ، بجهة : طرٌك كٌنج مرٌوط بجوار السكه الحدٌد بجو 54951برلم  25255225

 لسم-

،لٌدت فى  555555.555اسالم دمحم عادل وشركاه   شركة  ،  نمل لحساب الغٌر وخدمات لوجٌستٌه  ،رأس مالها    -  35

(  ILIC، عن نمل لحساب الغٌر وخدمات لوجٌستٌه ، بجهة : المجمع االستثمارى اللوجستى المتكامل )  54425برلم  25255216

 2بالوحده رلم  -البٌطاش  -مٌناء الدخٌله البحرى بحوض الطابٌه  5امام باب  14ضمن المطعه رلم  1رلم الكائن بمطعه االرض 

 لسم-بالطابك االول ادارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود السٌد احمد عبد اللطٌف مطر وشرٌكه   شركة  ،  المٌام بؤالعمال الكهرومٌكانٌكٌه والطاله المتجدده وانظمه التكٌٌف  -  31

، عن المٌام بؤالعمال  54592برلم  25255253،لٌدت فى  155555.555والتهوٌه  ،رأس مالها   المركزى والتبرٌد 

بشارع ممتاز باشا  56الكهرومٌكانٌكٌه والطاله المتجدده وانظمه التكٌٌف المركزى والتبرٌد والتهوٌه ، بجهة : كائن بالعمار رلم 

 لسم-فٌكتورٌا 

،لٌدت  55555.555كتها   شركة  ،  تصنٌع وتصدٌر منتجات الجلود  ،رأس مالها   شٌماء الغرٌب الغرٌب الملهاط وشرٌ -  32

-الصبحٌه -شارع الوزٌر من شارع الزهراء  25، عن تصنٌع وتصدٌر منتجات الجلود ، بجهة :  54591برلم  25255253فى 

 لسم

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــ  ــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب السجل     25255252، وفى تارٌخ    15155خمٌس حمٌده ابراهٌم على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم    25255253، وفى تارٌخ    34945ٌوسف عبد المسٌح عوض عطٌه المطان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو/شطب السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم    25255253، وفى تارٌخ    13191خدٌجه عبدالعزٌز عبدالمنعم السنباوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 و/شطب السجل  شطب بؤمر محو لترن التجارهمح

تم محو/شطب السجل     25255253، وفى تارٌخ    16954دمحم عبد الفتاح ثابت احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255253رٌخ ، وفى تا   4635هٌثم ٌحى دمحم على احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  شطب    25255254، وفى تارٌخ    13522دمحم حسن امام حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255254، وفى تارٌخ    32559السٌد السٌد عوض الشربٌنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

   25255254، وفى تارٌخ    35959صٌدلٌه د/ احمد على دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : -احمد على دمحم احمد   - 4

 تم محو/شطب السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255255، وفى تارٌخ    6555د و التصدٌر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : حمزه لالستٌرا   - 9

 شطب بامر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  شطب    25255255، وفى تارٌخ    3465دمحم فولى جاد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25255255، وفى تارٌخ    14565بسمه دمحم عبدالحكٌم حسن طه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

، وفى تارٌخ    5535عبد العزٌز عبد الحمٌد دمحم دخٌل ) دخٌل للطوب الطفلى (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 تم محو/شطب السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره   25255255

، وفى تارٌخ    51564السمان للدٌكور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -احمد دمحم ابراهٌم عبداللطٌف السمان    - 13

 تم محو/شطب السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره   25255255

تم محو/شطب السجل     25255255، وفى تارٌخ    35665ر فرد  ،  سبك لٌده برلم : السٌده دمحم احمد المحروق  ،  تاج   - 14

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255256، وفى تارٌخ    51243احمد حسن احمد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 رن التجارهبسبب ت 2525/  2/  6بتارٌخ  4294شطب بامر محو رلم 

تم    25255256، وفى تارٌخ    4634حسن محمود الشوادفً حسٌن العطار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 بسبب ترن التجاره 2525/  2/  6بتارٌخ  4299محو/شطب السجل  شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب    25255259، وفى تارٌخ    43412احمد مرتضى عباس عبدالونٌس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 15

 بسبب ترن التجاره 2525/ 2/  9بتارٌخ  4352السجل  شطب بامر محو رلم 

   25255259، وفى تارٌخ    5559عبد العزٌز فوزي ابو الوفا عبدالعزٌز الشرلاوي  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 التجاره تم محو/شطب السجل  شطب بؤمر محو لترن

تم محو/شطب السجل     25255259، وفى تارٌخ    36411حسونه على احمد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 19

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25255215، وفى تارٌخ    34426بالل احمد مرسى صالح حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 شطب بؤمر محو لترن التجارهالسجل  

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تارٌخ    42649ممدوح دمحم ابراهٌم شعبان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 شطب بامر محو لترن التجاره

، وفى تارٌخ    42644الشنوانى للرحالت  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -صفاء خلٌل على خلٌل الشنوانى    - 22

 تم محو/شطب السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره   25255215

تم محو/شطب    25255215، وفى تارٌخ    51441صالح عبده دمحم فرج الغرٌب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 السجل  شطب بامر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تارٌخ    4413،  سبك لٌده برلم :   خلٌفه احمد ابو زٌد غانم  ،  تاجر فرد   - 24

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25255211، وفى تارٌخ    12545مروه السٌد ابو العال علً الجمل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

، وفى تارٌخ    31259ورشه كامل لتمطٌع وتورٌد الرخام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  -ص صلٌب بطرس كامل بول   - 26

 تم محو/شطب السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره   25255211

طب تم محو/ش   25255211، وفى تارٌخ    22565خلود مجدى سعٌد سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25255211، وفى تارٌخ    12544احمد دمحم محمود مرعً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 شطب بؤمر محو لترن لتجاره

تم محو/شطب    25255211خ ، وفى تارٌ   55424كامٌلٌا متولى صدٌك ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 السجل  شطب بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تارٌخ    19594احمد كامل احمد عاشور  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 شطب بؤمر محو لوفؤه التاجر وأصبحت منشؤه فردٌه باسم / دمحم احمد كامل احمد عاشور

تم    25255212، وفى تارٌخ    36594دمحم سامى عبدالرازق حسٌن مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو لترن التجاره

شطب تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تارٌخ    15195عادل دمحم دمحم البٌه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 بامر مح لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255212، وفى تارٌخ    5553حازم سعد عطٌه عوض  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 شطب بؤمر محو لمحو المحل الرئٌسى االخر

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تارٌخ    42416مها صبرى السٌد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255213، وفى تارٌخ    11445خالد دمحم صادق دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 شطب بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255216وفى تارٌخ ،    14536وجدى بخٌت عبٌد مالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 شطب بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255216، وفى تارٌخ    53445سمر سٌد احمد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255216، وفى تارٌخ    21143برلم :  رمضان على عمر عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده   - 34

 شطب بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255216، وفى تارٌخ    5414هانى فتحى عبد الحمٌد حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 39

 شطب بؤمر محو لمحو المحل الرئٌسى االخر

تم محو/شطب السجل     25255216، وفى تارٌخ    13264خله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : سامى حشمت وهٌب    - 45

 شطب بامر محو لترن التجاره

، وفى    35129العثمانٌه لالعمال المعدنٌه وتشغٌل المعادن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : -محمود عثمان لبارى حسن   - 41

 ب السجل  شطب بامر محو لترن التجارةتم محو/شط   25255215تارٌخ 

تم محو/شطب السجل     25255215، وفى تارٌخ    24331زٌنب دمحم السٌد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255215ٌخ ، وفى تار   22452راندا احمد السٌد عبدالمجٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 43

 شطب بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25255219، وفى تارٌخ    32355احمد خلف السٌد حسنٌن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  شطب بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25255219، وفى تارٌخ    34459لٌده برلم :  مٌرنا دمحم حلمى دمحم ابوالعطا  ،  تاجر فرد  ،  سبك   - 45

 السجل  شطب بامر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم    25255219، وفى تارٌخ    35251حامد احمد حامد عبدالحمٌد على نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25255219، وفى تارٌخ    49355دالحلٌم دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : شرٌف عزمى عب   - 45

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

، وفى    45635هشام احمد محمود احمد الخٌاط )الخٌاط للمماوالت العامه و التشطٌبات(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 تم محو/شطب السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره   25255219تارٌخ 

تم محو/شطب السجل     25255225، وفى تارٌخ    31564احمد محمود احمد حسنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255225ى تارٌخ ، وف   11634طارق احمد السٌد خطاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25255223، وفى تارٌخ    29456دمحم السٌد الشاذلى دمحم ضاحى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

،    5949تصدٌر و االعمال الجمركٌه (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود احمد دمحم ٌحٌى ) ٌحٌى لالستٌراد و ال   - 52

 تم محو/شطب السجل  شطب بامر محو لترن التجارة   25255223وفى تارٌخ 

تم محو/شطب    25255223، وفى تارٌخ    13135عائشه شولً عبدالنعٌم رزق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 محو لترن التجاره السجل  شطب بامر

تم محو/شطب    25255224، وفى تارٌخ    16245احمد اسماعٌل حسن اسماعٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 السجل  شطب بامر محو لترن التجارة

شطب السجل  تم محو/   25255224، وفى تارٌخ    5554علٌم غرٌب علٌم متولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 شطب بؤمر محو لوفؤه التاجر

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تارٌخ    32523امٌره عٌاد وهبه حنا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم    25255224فى تارٌخ ، و   12326،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :   -مستر طارق-طارق نٌازى دمحم السٌد   - 55

 محو/شطب السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تارٌخ    23195كرستٌنا كامل كمال حكٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25255224، وفى تارٌخ    15523ده برلم : اشرف راشد رزق هللا مترى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌ   - 59

 السجل  شطب بامر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  شطب    25255224، وفى تارٌخ    4932اٌمان جابر دمحم نصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تارٌخ    45592ٌحٌى دمحم السٌد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 شطب بامر محو لترن التجاره

، وفى تارٌخ    21529مرسال محمود مرسال فرج )مرسال لتاجٌر الماعات(  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 و/شطب السجل  شطب بؤمر محو لترن التجارهتم مح   25255225

تم محو/شطب السجل     25255225، وفى تارٌخ    4555هبه كمال لبٌصى رفاعى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 شطب بؤمر محو لترن التجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     25255225ٌخ ، وفى تار   52232هاجر دمحم هانى دمحم غزال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255225، وفى تارٌخ    25594دمحم حسن عثمان ابو حمده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 شطب بامر محو لوفاة التاجر

تم محو/شطب السجل     25255226، وفى تارٌخ    42464:  وائل رمضان كامل صمٌده  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 66

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25255226، وفى تارٌخ    2556نجالء فتحى حلمى امٌن الجزار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255226، وفى تارٌخ    3329اجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم محمود دمحم ابراهٌم  ،  ت   - 64

 بسبب ترن التجاره 2525/  2/  26بتارٌخ  4355شطب بامر محو رلم 

تم محو/شطب السجل     25255226، وفى تارٌخ    53644هوٌدا ابراهٌم احمد خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 69

 ر محو لترن التجارهشطب بؤم

تم محو/شطب السجل  شطب    25255225، وفى تارٌخ    46645دمحم حسن دمحم خلٌفه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 بؤمر محو لترن التجاره

حو/شطب تم م   25255225، وفى تارٌخ    4595احمد على عبد الحمٌد العتربى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    25255225، وفى تارٌخ    33459خٌرى دمحم ابوالعزم دمحم عٌسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  شطب بؤمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل     25255225، وفى تارٌخ    45416دمحم محمود ابراهٌم الجمل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 شطب بامر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     25255224، وفى تارٌخ    44155صالح محمود دمحم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 شطب بؤمر محو لترن التجاره

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ـــــــــــــ  ـــــــــ  

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255252وفً تارٌخ ،   3993خالد منٌر احمد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   25555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252تارٌخ ،  وفً  45546بسنت دمحم الجراٌحى ٌونس جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   21555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255252وفً تارٌخ ،   44563سمٌر نادى شولى بطرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255252وفً تارٌخ ،   54455منى صالح السٌد دمحم حجازى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   21555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ ،   54559سبك لٌده برلم  عبدالناصر عبداللطٌف موسى على ) عبدالناصر للتورٌدات (  تاجر فرد ،، -  5

 جنٌه   455555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25255253

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255253وفً تارٌخ ،   32545احمد شعبان دمحم سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   555555.555س المال لٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس   25255253وفً تارٌخ ،   42644احمد عاشور صادق مصطفى ابوالسعود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   255555.555المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255253وفً تارٌخ ،   11232فرد ،، سبك لٌده برلم حنفً محمود صبحً ابراهٌم  تاجر  -  4

 جنٌه   155555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255253وفً تارٌخ ،   54512فرج على عبدالهادى على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   155555.555عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس المال ,   25255253وفً تارٌخ ،   51526دمحم ابراهٌم صدلى احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   555555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255253وفً تارٌخ ،   51526دمحم ابراهٌم صدلى احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   555555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255254وفً تارٌخ ،   54653سعاد دمحم حسٌن دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255254وفً تارٌخ ،   12545فراج حسن عٌد بدوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255254وفً تارٌخ ،   35543احمد ابراهٌم دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   255555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   54415رلم تم تعدٌل االسم التجارى الى / مإسسة راضى للتنمٌه العمارٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده ب -  15

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25255254

وفً تارٌخ ،   54415دمحم رمضان دمحم حسن راضى ) راضى للتسوٌك العمارى (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255254

تم تعدٌل رأس المال ,   25255255وفً تارٌخ ،   52491نور الدٌن دمحم نصر ابو ناعم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   55555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255255وفً تارٌخ ،   43965 احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عوٌضه دمحم دمحم -  14

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255255وفً تارٌخ ،   23551مصطفى ابراهٌم دمحم محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

 جنٌه   155555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255255وفً تارٌخ ،   54546انور خمٌس متولى الفولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   25555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255255وفً تارٌخ ،   23545لوانى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم عٌد جمعه ع -  21

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ال , تم تعدٌل رأس الم  25255255وفً تارٌخ ،   25135مراد ابوالفتوح عبدالبالى حامد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   555555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال   25255255وفً تارٌخ ،   25295موسى عبدالرازق السٌد ابوالخشب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   555555.555, وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255255وفً تارٌخ ،   42255رج طلعت اسرائٌل سالمه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم جو -  24

 جنٌه   155555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل   25255255وفً تارٌخ ،   51555الكس كار كٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -بٌشوى الكس نصٌف حبٌب -  25

 جنٌه   35555.555رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255256وفً تارٌخ ،   1126نسرٌن مصباح خضر مصباح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

  جنٌه  155555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255256وفً تارٌخ ،   15624ابراهٌم طه دمحم حسن خلوصى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   55555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255259وفً تارٌخ ،   55563عطٌه دمحم محمود حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   255555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255259وفً تارٌخ ،   4466احمد زٌن الدٌن على حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 ٌه جن  51555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255259وفً تارٌخ ،   55294اٌمان ابراهٌم حسٌن عبدالحمٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   55555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255259وفً تارٌخ ،   53659حامد دمحم لطفى احمد نجم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   25555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255259وفً تارٌخ ،   43565صابر عبد الداٌم عبد الحمٌد مإمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   355555.555،وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال ,   25255259وفً تارٌخ ،   51422امانى ٌوساب فرج هللا ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   155555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255259وفً تارٌخ ،   15621احمد دمحم احمد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25255215وفً تارٌخ ،   15562رامى حمدى عبد السالم السٌد ابو طالب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   55555.555لٌصبح رأس ماله ، المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255215وفً تارٌخ ،   53453ٌاسمٌن كمال السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255215وفً تارٌخ ،   34424م امٌر وجٌه توفٌك جرجس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  35

 جنٌه   15555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً   4345دمحم عالء الدٌن احمد صبحى الحمادى ) الحمادى لخدمه و صٌانه السٌارات (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   555555.555أس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل ر  25255215تارٌخ ، 

  31361سها لالستٌراد و التصدٌر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -تم تعدٌل االسم التجارى الى / سها احمد عصام حلمى دمحم  -  39

 جنٌه   555555.555ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعد  25255215وفً تارٌخ ، 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255215وفً تارٌخ ،   31361سها احمد عصام حلمى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال   25255215وفً تارٌخ ،   34555عبدالغفار على عبدالغفار السامونى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   255555.555, وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255215وفً تارٌخ ،   45346صبرى دمحم كامل احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   25555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255215وفً تارٌخ ،   9446مختار احمد دمحم عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   455555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

على دمحم على عبدالمجٌد شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -تعدٌل االسم التجارى الى/ الرشٌدي للتجاره والتورٌدات  -  44

  25555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25255215وفً تارٌخ ،   32525

 جنٌه 

تم تعدٌل رأس المال ,   25255215وفً تارٌخ ،   32525عبدالمجٌد شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  على دمحم على -  45

 جنٌه   25555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصف  تم تعدٌل رأس  25255215وفً تارٌخ ،   44455دمحم رفٌك زكى دمحم عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   255555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   25255215وفً تارٌخ ،   44455دمحم رفٌك زكى دمحم عامر)الرفٌك سكاى الٌن ترافٌل(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   255555.555تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لصاحبها دمحم رفٌك زكى دمحم عامر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -توضٌح االسم التجارى / الرفٌك سكاى الٌن ترافٌل  -  44

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   25255215وفً تارٌخ ،   44455

 جنٌه   255555.555،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255211وفً تارٌخ ،   51125مد دمحم السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم اح -  49

 جنٌه   555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال تم تعد  25255211وفً تارٌخ ،   54525رمضان احمد عبدالحمٌد احمد فلٌفل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   1555555.555, وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   52556تم تعدٌل االسم التجارى الى / محمود سالمه احمد سالمه احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   25555.555ح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب  25255211

وفً تارٌخ ،   52556محمود سالمه احمد سالمه احمد )محمود سالمه للتورٌدات الكهربائٌه (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   25555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25255211

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255211وفً تارٌخ ،   9555مصطفى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  حماده صالح -  53

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رد ،، سبك رضا سمٌر خلف صالح  تاجر ف -تم تعدٌل االسم التجارى الى / مإسسه الرضا لتجاره التوكتون  والموتوسٌكل  -  54

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   25255211وفً تارٌخ ،   25955لٌده برلم 

 جنٌه   155555.555،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255211وفً تارٌخ ،   25955رضا سمٌر خلف صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   155555.555رأس المال لٌصبح رأس ماله ، التؤشٌر:   تعدٌل

مإسسة الرضا لتجارة التوكتون والموتوسٌكل  تاجر فرد ،، سبك  -تم تعدٌل االسم التجارى الى / رضا سمٌر خلف صالح  -  56

س ماله تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ  25255211وفً تارٌخ ،   25955لٌده برلم 

 جنٌه   155555.555،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   25255212وفً تارٌخ ،   54219احمد دمحم محمود غزالى ابو العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   55555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لى ابو العال ) الغزالى لتعبئه وتغلٌف المواد الغذائٌه(  تاجر فرد ،، سبك لٌده تعدٌل االسم التجارى الى / احمد دمحم محمود غزا -  54

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله   25255212وفً تارٌخ ،   54219برلم 

 جنٌه   55555.555،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255212فً تارٌخ ، و  25961السٌد حسن السٌد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255212وفً تارٌخ ،   24556على ابراهٌم على ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   355555.555له ،التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255213وفً تارٌخ ،   41535ٌوسف نجٌب فهمى سوس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255213ٌخ ، وفً تار  31545احمد محمود احمد حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255213وفً تارٌخ ،   45391ولٌد احمد السٌد على خلٌفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255213وفً تارٌخ ،   54665ٌاسر دمحم هنداوى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255216،  وفً تارٌخ  44444بٌشوى كمال ٌوسف صلٌب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   555555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255216وفً تارٌخ ،   35266سٌد عٌد حلمى سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  66

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255216وفً تارٌخ ،   34154سهٌل سمٌر شحاته حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255216وفً تارٌخ ،   23559دمحم عبدالنبى بسٌونى عبٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   255555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25255216وفً تارٌخ ،   35221احمد عادل محمود عبدالصمد عبدالصمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  69

 جنٌه   55555.555المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255216ارٌخ ، وفً ت  35155صابر سالم عبدالجواد عبدالمادر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   55555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255216وفً تارٌخ ،   25494حسٌن على عبد المادر ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   155555.555له ،وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ما

وفً تارٌخ ،   35591دمحم على راشد دمحم )مإسسه راشد لعموم االستٌراد و التصدٌر(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25255216

تم   25255216وفً تارٌخ ،   5414هانى فن الداره المنشآت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -سنهانى فتحى عبد الحمٌد ح -  53

 جنٌه   55555.555تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تعدٌل رأس المال , وصف  تم  25255216وفً تارٌخ ،   44422والء دمحم احمد دمحم السما  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255216وفً تارٌخ ،   13955احمد عبد العال عبد المجٌد محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   1555555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255216وفً تارٌخ ،   46495عمادالدٌن حمدى دمحم دمحم صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   155555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255215تارٌخ ، وفً   31545احمد عبدالمنعم جادو احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255215وفً تارٌخ ،   54556عالء دٌاب حسٌن اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   45555.555،وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255215وفً تارٌخ ،   5551خلٌل السٌد احمد عبدالنبً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   25555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255215ٌخ ، وفً تار  44256مسعد هالل احمد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   255555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255214وفً تارٌخ ،   15545ابراهٌم عبد الرازق مٌهوب دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   155555.555اله ،وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس م

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255214وفً تارٌخ ،   15545احمد السٌد عطٌه محروس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   45555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255214ارٌخ ، وفً ت  22411غٌث محمود غٌث جمعه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   255555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   54566خالد عبدالحمٌد ابراهٌم الجوهرى شلتوت ) مطعم شلتوت (  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   25555.555ٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعد  25255214

تم تعدٌل رأس المال ,   25255214وفً تارٌخ ،   23555خالد عبد النبى بسٌونى عبٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   255555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255214وفً تارٌخ ،   31433جر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد شعبان حسن السٌد حسٌن  تا -  46

 جنٌه   55555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255214وفً تارٌخ ،   53529احمد دمحم احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   55555.555عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التؤشٌر:   ت

تم تعدٌل رأس   25255214وفً تارٌخ ،   51545رٌهام صالح الدٌن عبدالحمٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   555555.555المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255214وفً تارٌخ ،   25492مر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم شعبان بلتاجى ع -  49

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   44553تمت اضافه االسم التجارى / مإسسه الحمد )عادل عفٌفى(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   25555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25255219

تم تعدٌل رأس المال ,   25255219وفً تارٌخ ،   44553عادل عبدالمنعم احمد دمحم عفٌفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   25555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس   25255219وفً تارٌخ ،   24155محمود رجب عبد الكرٌم عبد العاطى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   12555.555المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255219،  وفً تارٌخ  41355عزه زكى منصور اٌوب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   15434تم تعدٌل االسم التجارى / مإسسه احمد حمزه للمماوالت العامه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   155555.555عدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   ت  25255219

تم تعدٌل رأس المال ,   25255219وفً تارٌخ ،   15434احمد حمزه احمد حمزه شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   155555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   23295فرد ،، سبك لٌده برلم  رضوان فرج جبرٌل منصور  تاجر -  96

 جنٌه   12555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255225وفً تارٌخ ،   1435دمحم جمال احمد عبدالمجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  التؤشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255225وفً تارٌخ ،   53659حامد دمحم لطفى احمد نجم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   15544محمود فوزى بٌومى الشعراوى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   155555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255223وفً تارٌخ ،   36594احمد فتحى محمود دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  155

 جنٌه   1555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  25255224وفً تارٌخ ،   25919عبدالفتاح دمحم سٌد احمد الغول )مصنع الغول للمخلل(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  151

 جنٌه   555555.555صبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس المال ,   25255224وفً تارٌخ ،   54629دمحم دمحم عبدالرإف دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  152

 جنٌه   15555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   54629المعدات الثمٌله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تم اضافه االسم التجارى / ابوعمٌل لتاجٌر  -  153

 جنٌه   15555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  25255224

س المال , وصف تم تعدٌل رأ  25255224وفً تارٌخ ،   12552السٌده سالم عبدهللا دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  154

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255224وفً تارٌخ ،   25424بٌتر ماهر سعد شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  155

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255224وفً تارٌخ ،   25342لسٌد جمعه دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم سعاد ا -  156

 جنٌه   45555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , تم تعدٌل ر  25255225وفً تارٌخ ،   34532ٌاسر دمحم ممدوح دمحم امارة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  155

 جنٌه   155555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

حمزه الستٌراد وتجاره وتصنٌع االخشاب وحدٌد التسلٌح و مواد البناء   -تعدٌل االسم التجارى الى/دمحم محمود دمحم حمزه  -  154

ٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال تم تعد  25255225وفً تارٌخ ،   36531تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم 

 جنٌه   3555555.555لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حمزه لتجاره االخشاب وحدٌد التسلٌح وجمٌع انواع مواد البناء  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -دمحم محمود دمحم حمزه  -  159

ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌ  25255225وفً تارٌخ ،   36531

 جنٌه   3555555.555،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   19966اندرو عاطف فرنسٌس متى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   55555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   4493مد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد فإاد عبد الرحٌم اح -  111

 جنٌه   55555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, تم تعدٌل رأس المال   25255225وفً تارٌخ ،   54435مصطفى عبدالعال السٌد حسنٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   55555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255225وفً تارٌخ ،   4254مٌنا غبلاير دمٌان تادرس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   14413بد العزٌز العبد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم احمد صالح ع -  114

 جنٌه   155555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , تم تعد  25255226وفً تارٌخ ،   54345دمحم سعٌد عبدالكرٌم على حسنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   55555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255226وفً تارٌخ ،   24555اٌمان ابراهٌم حفنى منصور  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

 جنٌه   55555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255226وفً تارٌخ ،   14331سمٌر عبد هللا لبٌب حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصف تم   25255226وفً تارٌخ ،   45161عمر فتحى احمد عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   25255226وفً تارٌخ ،   43565احمد جمال الدٌن عبدالعظٌم عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  119

 جنٌه   55555.555المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   25255226وفً تارٌخ ،   46554رضا دمحم رضا محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   1555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255226وفً تارٌخ ،   55512سامح دمحم البدرى دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

 جنٌه   555555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وفً تارٌخ ،   45526دمحم صالح الصافى ٌوسف )الصافى لمطع غٌار السٌارات(  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   155555.555مال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس ال  25255225

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   22955دمحم سعٌد عبدالرحمن سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

 جنٌه   55555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   24556ك لٌده برلم على ابراهٌم على ابراهٌم  تاجر فرد ،، سب -  124

 جنٌه   555555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   25255225وفً تارٌخ ،   35612تعدٌل االسم التجارى الى /باسم مكرم فإاد بشاره  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   155555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، تعدٌل رأس المال ,



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم   25255225وفً تارٌخ ،   35612مكرم لتجاره المواد الغذائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -باسم مكرم فإاد بشاره  -  126

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   25255225وفً تارٌخ ،   52145دمحم مصطفى حسن الروبى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   155555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  54555حمدى عبدالحمٌد عبداللطٌف علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 لسم -( 3محل ) -شدس  -ش الفتح  221وصف الـتؤشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25255252وفً تارٌخ  54541ابراهٌم خمٌس عبدالرحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 لسم -( 19حجره من شمه رلم ) -الدور الخامس  -امبروزو  -( مساكن طوسون 1مدخل رلم ) 6الـتؤشٌر:   ، بلون ب , 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54556نعمه سعٌد محمود احمد الملمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 لسم -مكتب  -بجوار منتجع الندى  65.63اكتوبر شاطىء النخٌل شارع بٌن  6  54/23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54542خمٌس دمحم احمد عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 لسم  - 1شمه  -الـتؤشٌر:   ، المنشٌه الجدٌده من ش االسالم 

تم تعدٌل  25255252وفً تارٌخ  54564)شوكت لعموم التصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شوكت دمحم جمعه  -  5

  -شمه  -االول  -بحرى لبل ش التؤمٌن خلف حساسٌن للعطاره  25العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان  25255252رٌخ وفً تا 54551فٌصل حسن احمد دمحم )فٌصل للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 لسم  -شمه  -نجع العرب الجدٌد  1ش  14, وصف الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  54544ابراهٌم حلمى لبٌصى دمحم جوده )مإسسه ابراهٌم حلمى لتجاره المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 لسم -محل  -الناصرٌه المدٌمه النجع الشرلى  155ش  24تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255252

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54555احمد دمحم رمضان دمحم هدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 لسم -ش ههلٌوبولٌس كامب شٌزار  31الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54563برلم     دمحم عبدالناصر عز نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  9

 لسم -محل  -الدور االرضى  -البٌطاش  -ش عبدالفتاح الطلخاوى  21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54555مها فهمى دمحم عبدهللا عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم  -شمه  -عماره الضبع بجوار شٌراتون الهانوفٌل  -:   ، آخر ش الهانوفٌل الرئٌسى بجوار مطعم جاد الـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  54561ٌاسمٌن عبدالفتاح حموده عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 سمل -شمه  -االرضى  -ش طارق  44وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54555حمدى السٌد حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 لسم -محل ٌمٌن مدخل العمار  -خورشٌد البحرٌه  -الـتؤشٌر:   ، ش الصحابه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252 وفً تارٌخ 54559احمد عطا احمد مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

 لسم-الـتؤشٌر:   ، شارع الرحمه خلف الطرٌك السرٌع مطار النزهه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54562عبدالفتاح صابر دمحم دمحم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

  لسم -محل  -الـتؤشٌر:   ، ارض زٌزو ضٌف المراغى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255252وفً تارٌخ  45655احمد عبدالسمٌع عبدالعزٌز اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم -ابٌس  -شارع الشهٌد عبدالسالم ممبل  -وصف الـتؤشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى / الرابعه الناصرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54549فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود ابراهٌم عرفه البابلى ، تاجر  -  16

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -المعموره  -( بجوار دكان بالل حبلص 25شارع ) 2الـتؤشٌر:   ، 

تارٌخ  وفً 54566خالد عبدالحمٌد ابراهٌم الجوهرى شلتوت ) مطعم شلتوت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 لسم -( 26محل رلم )  -ابراج السراٌا  -من ش النصر امام جرٌن بالزا  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255252

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54546حسن فرج احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 لسم -( 2محل ) -المعموره  -لحدٌد الـتؤشٌر:   ، امام مزلمان السكه ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54552جهاد اسماعٌل دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 لسم  -شمه  -االول علوى  -اصالح الفلكى  16من ش  19ش  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54554لٌده برلم    دمحم فتحى ابوعٌسى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك  -  25

 لسم  -مكتب  -العواٌد  -محسن الكبرى  -( العمومى 9ش السالم من ش نمره ) 35الـتؤشٌر:   ، 

ر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌ 25255252وفً تارٌخ  54534فاتن سعد سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -الراس السوداء  -عزبه اسكوت  -ش خالد بن الولٌد  11، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54535مصطفى دمحم فرج ٌوسف فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 لسم -محل   -ء برج الزهرا -سموحه  -مصطفى كامل  -مساكن الضباط  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54545رجب السٌد دمحم ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 لسم -الـتؤشٌر:   ، ش سٌوط بجوار جزاره غالب ابوسلٌمان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252رٌخ وفً تا 54565احمد فتحى ابراهٌم عبدالباعث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم -محل  -االرضى  -ش سٌبوٌه من ش الجالء فٌكتورٌا  29الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54545نٌره حازم عبدالعزٌز دمحم فوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -شمه  -شوتس  -ش مصطفى كامل  211الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  54565   امٌره احمد ٌسرى محمود السٌد )صٌدلٌه د/ امٌره احمد ٌسرى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  26

 5ش  -الراس السوداء  -عزبه الفلكى  -ش مسجد خاتم المرسلٌن  14تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255252

 لسم  - 1محل  -ابوعٌشه 

ن , تم تعدٌل العنوا 25255252وفً تارٌخ  54543محمود مكرم عبدالمعبود الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 لسم  -ابٌس  -العاشره  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش النصر 

تم تعدٌل  25255252وفً تارٌخ  54539على ابوضٌف على مهدى ) مخبز ابوضٌف ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 لسم -محل  -الدور االرضى  -فٌكتورٌا  -ش ابن عمٌل  46العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54569دمحم ابراهٌم عبدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم ٌحٌى -  29

 لسم-عصافره لبلى الدور االرضى  45ٌمٌن شارع  4شارع  13الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54551دمحم سعد محمود دمحم شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم - 2محل  -عماره المضاه الخمسه  -سموحه  -متفرع من ش مصطفى كامل  43ش  9الـتؤشٌر:   ، 
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 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54565احمد دمحم حنفى محمود فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسم -محل  -البٌطاش  -ئٌسى بجوار سوبر ماركت الحبٌب ش البٌطاش الر 95الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255252وفً تارٌخ  54564محمود هاشم عبدالنعٌم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 لسم -محل  -الهانوفٌل  -الـتؤشٌر:   ، طرٌك مطروح بجوار صٌدلٌه العوامى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25255253وفً تارٌخ  54545م ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد جمعه دمحم هاش -  33

االرضى  -، ش عٌد مبرون خلف جامع الموٌرى عماره اوالد الشٌخ جمعه امام ابو عالء للسباكه وامام محمصة الجوهرة الهانوفٌل 

 لسم -محل  -

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54595د ،  سبك لٌده برلم    حسام صالح دمحم منجود ، تاجر فر -  34

 لسم -خٌرهللا امام ناتالى وبجوار عصائر زمزم  -الـتؤشٌر:   ، الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  45145اسالم دمحم عبدالفتاح حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم -سموحة  -من شارع النصر  5الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / برج الصفا والمروه شارع وصف 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  16452ابراهٌم عبد العال سباعى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 لسم -ل غربا -ش النموس  39وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25255253وفً تارٌخ  54543كرٌم سلطان دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 لسم -محل -ارض فضالى  645منطمه  24برج ندى ومرٌم بشارع  134، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  54545م    ناصر محمود مصطفى  مجاهد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  34

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -شارع فاروق دروٌش  15وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54544مصطفى دمحم احمد ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 لسم -محل  -ئٌسى الـتؤشٌر:   ، ابٌس مشروع ناصر الشارع الر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54653سعاد دمحم حسٌن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم - 26شمة  -البان حجازى  45ش جمال عبدالناصر خلف  95الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54544  حنا سلٌمان عبدالمالن شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  41

 لسم -شمة  -ترعة المنتزه ملن الممدس نصٌف ضرغام بجوار صٌدلٌة السعداء  4الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  32545احمد شعبان دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 لسم- 45شارع النصر نموذج أ وحده رلم  23افتتاح فرع بالعنوان / الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54559محمود احمد موسى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم -شمه  -االول علوى  -ش العرب  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54541فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌده عرفه فتحى جاب هللا ، تاجر  -  44

 لسم - A  25محل رلم  -الـتؤشٌر:   ، زهران مول سموحه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54595بدرٌه عبدالمحسن حسان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم - 3شمه  -االرضى  -ونٌات سموحه بجوار المدٌرٌه تعا 114الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54599ٌاسر محمود عٌد شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم -مٌامى  -ش دمحم عوض جبرٌل  16الـتؤشٌر:   ، ناصٌه لائد االسراب مع 

 25255253وفً تارٌخ  54552شعبان دمحم شعبان منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ومٌه منصور للمماوالت العم -  45

 لسم-تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع مسجد الشرلاوى بجوار المسجد مباشره وبجوار اٌهاب ٌوسف للمجوهرات 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54553 دمحم جالل عبدالموى عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 لسم -شمة  -عزبة منسى  5الـتؤشٌر:   ، 

تم  25255253وفً تارٌخ  54546صٌدلٌه د/ سهام نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -سهام نصر دمحم لطفى مسعد  -  49

ارض شاكوس ناصٌه ش احمد عبدهللا بجوار مصنع عدلى  -ٌن ش ابراهٌم حسن السٌد حس 21تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

 لسم -محل  -مكاوى للحدٌد والصلب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  11232حنفً محمود صبحً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 العامرٌه ثان-كنج مرٌوط  -الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بعنوان  / نجع رسالن بجوار فرن الصفا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  11232حنفً محمود صبحً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 العامرٌه ثان-كنج مرٌط  -الـتؤشٌر:   ، نجع رسالن بجوار فرن رسالن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  54594رلم    هٌثم مصطفى السٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  52

 لسم -بجوار مسجد ابوبكر  -لرٌه حلب  -لبلى طرٌك اسكندرٌه الصحراوى  45وصف الـتؤشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  53516محى الدٌن سعٌد ابراهٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لسم - 2519/12/19وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه /  اداره بوفٌهات  -شمه  -ش الرواندى الوردٌان  154شٌر:   ، الـتؤ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  53516محى الدٌن سعٌد ابراهٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لسم-الـتؤشٌر:   ، امام مبنى مجمع تاسع بالمنطمه االولى بمٌناء االسكندرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253فً تارٌخ و 53516محى الدٌن سعٌد ابراهٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 -ونشاطه / بوفٌه  -الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان / امام مبنى مجمع تاسع بالمنطمه االولى بمٌناء االسكندرٌه 

 لسم-)خمسه االف جنٌها( 5555برأسمال لدره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  32545  احمد شعبان دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  56

 لسم- 45شارع النصر نموذج أ وحده رلم  23الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54515عصام دمحم دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم-الوردٌان  -شارع ام السلطان  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54515عصام دمحم دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

وتارٌخ افتتاح المحل فى  -ونشاطه /  صالون حالله -محل-الـتؤشٌر:   ، نهاٌه شارع الشٌخ ٌوسف شارع جانبى المتراس 

 لسم - 2525/1/29

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54515ر فرد ،  سبك لٌده برلم    عصام دمحم دمحم عوض ، تاج -  59

 2555برأسمال لدره -ونشاطه / مكتب رحالت -الوردٌان  -شارع ام السلطان  9الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ 

 لسم-)الفان جنٌها(

وفً تارٌخ  54545مجدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صٌدلٌه د / سهٌر  -سهٌر مجدى محمود شحاته عطا  -  65

 لسم -محل  -العصافره لبلى  - 35ش مسجد النور المتفرع من ش  29تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255253

 54593لٌده برلم    حسام ابوبكر عبدالحلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك -تعدٌل االسم التجارى  الى/ زٌدان لخدمه اللٌموزٌن -  61

 لسم -شمه  -االول علوى  -ش العبدانى  الوردٌان  12تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255253وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54593حسام ابوبكر عبدالحلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 لسم -شمه  -االول علوى  -عبدانى  الوردٌان ش ال 12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  54554بالل كمال دمحم بسٌونى عبدالحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 لسم -محل  -ابو سمره متفرع من ش البحرٌه الراس السوداء  14وصف الـتؤشٌر:   ، ش 
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 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54654حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم عبدالحمٌد زكرٌا -  64

 لسم -محل  -ش االمان الوردٌان  113الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255253وفً تارٌخ  39535عماد عبدالحلٌم بسٌونى محجوب سرحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم -الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ابٌس مشروع ناصر بجوار المسجد الكبٌر العنوان , وصف 

 54555الممدم لتجاره المستلزمات الكهربائٌه وااللكترونٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم دمحم عبداللطٌف احمد الممدم  -  66

 لسم -محل -عزبه سكٌنه الجدٌده  11، ش تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25255253وفً تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54655اٌمن عبدالفتاح ثابت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 لسم -محل  -الـتؤشٌر:   ، ش الشهٌد محمود دروٌش من ش عٌن شمس البٌطاش 

تم تعدٌل  25255253وفً تارٌخ  42644اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عاشور صادق مصطفى ابوالسعود ، ت -  64

 لسم-العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ شارع مسجد الشرلاوى امام الخلٌج للمصوغات 

وان , تم تعدٌل العن 25255253وفً تارٌخ  54594محمود رشاد منصور دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  69

 لسم -شمة  -ارضى  -عزبة البرنس من طرٌك مصطفى كامل الراس السوداء  35وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255253وفً تارٌخ  54596عبدالرحمن نظٌم عبدالرحمن حسن علوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم - 1محل رلم  -ار محمصه علوه العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، امام التامٌن الصحى ش ابو لٌر بجو

تم تعدٌل العنوان  25255253وفً تارٌخ  54555عبدالرحمن دمحم دمحم عبدالحمٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 لسم -, وصف الـتؤشٌر:   ، ش رزق الجزار متفرع من ش الفرلان امام صابر ٌونس المٌكانٌكى 

 25255253وفً تارٌخ  54554الجمل ) الجمل لتصدٌر المالبس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو احمد على دمحم  -  52

 لسم  -مكتب  -مساكن سوق الترن  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 25255253وفً تارٌخ  54549هدى سالم احمد همام على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  53

 لسم -محل  -ش سنمره متفرع من المالحه ماوى المبارى  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  54651اسماعٌل نصر عبد الحلٌم شفتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 لسم-محل -وصف الـتؤشٌر:   ، ابٌس مشروع ناصر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255253وفً تارٌخ  54652ابوشوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     زٌنب دمحم محمود السعدنى -  55

 لسم -مساكن الهانوفٌل مساكن الصٌنٌه محل  3مدخل  34وصف الـتؤشٌر:   ، بلون 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25255253وفً تارٌخ  54556دمحم محمود عابدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 لسم - 655شمه  -السادس  -الـتؤشٌر:   ، برج العروبه ش فوزى معاذ سموحه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255253وفً تارٌخ  54542بطرس جوده اٌوب ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 لسم -محل  -العصافره لبلى  45ش  45الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  54615، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود احمد خمٌس دمحم -  54

 لسم -محل  -عمار احمد مختار  -الـتؤشٌر:   ، المعموره البلد بحرى امام محطه المطار 

العنوان , وصف تم تعدٌل  25255254وفً تارٌخ  54625حسانٌن بدر حسانٌن شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  59

 لسم - 22شمه  -الخامس علوى  -البٌطاش  -ش زهران من شهر العسل  14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  16256صالح الدٌن عبد المادر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم- 151شمه -برج الروان -( مكرر شارع امٌر البحار  1وصف الـتؤشٌر:   ، عماره ) 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  54635كمال سعد اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 لسم -ش ابن وصٌف شاه  4,  6الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25255254ً تارٌخ وف 54633دمحم رجب للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم رجب دمحم ٌوسف  -  42

 لسم -شمه  -الدور الثانى  -الهانوفٌل  -مساكن اى جى كاب  13العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  54656اشرف محروس سلٌمان عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 لسم  -محل  -باكوس  -ش محطه السوق  112وصف الـتؤشٌر:   ، خلف 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 25255254وفً تارٌخ  54632عصام صبحى على غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

  -الدور االرضى  -الـتؤشٌر:   ، نجع احمد متفرع من جمال عبدالناصر بجوار عجرم ماركت 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  54615حسن شعبان على احمد عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 لسم  - 1 رصٌف رلم -وصف الـتؤشٌر:   ، داخل محطه سٌدى جابر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  54629دمحم دمحم عبدالرإف دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  46

 لسم -طرٌك اسكندرٌه الصحراوى ش الشهٌد اٌمن بركات امام شركة فاركو  31الـتؤشٌر:   ، ن 

وفً تارٌخ  54629معدات الثمٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تم اضافه االسم التجارى / ابوعمٌل لتاجٌر ال -  45

طرٌك اسكندرٌه الصحراوى ش الشهٌد اٌمن بركات امام شركة فاركو  31تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ن  25255254

 لسم -

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  54613حامد دمحم ابراهٌم ابوشعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 لسم  -شمه  -االرضى  -الـتؤشٌر:   ، تماطع ش جابر حافظ مع ش صابر عثمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  29511احمد حلمى بصٌلى جعبوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  49

 2516/15/19وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه /  اتٌلٌه تاجٌر فساتٌن-ا محلجمٌله بو حرٌد السٌوف مول اكاسٌ 11الـتؤشٌر:   ، 

 لسم -

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  29511احمد حلمى بصٌلى جعبوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 لسم-الفلكى -الـتؤشٌر:   ،  شارع السالم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  54635وسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد العزٌز احمد دمحم ٌ -  91

 لسم-محل-سٌدى بشر بحرى-شارع عمر النجومى من شارع جمال عبد الناصر  4وصف الـتؤشٌر:   ، امام 

دٌل العنوان , وصف تم تع 25255254وفً تارٌخ  54615احمد دمحم بسٌونى زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 لسم -شمه  -الثامن  -ابو لٌر  -ش االتحاد  35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25255254وفً تارٌخ  54625فتحى سمٌر ابراهٌم درباله دمحم الصٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 لسم  -شمه  -تنظٌم شارع ابوورده  25, وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25255254وفً تارٌخ  54622 حسن دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  94

 شمه-االول -سٌدى بشر -اول الكائن فى عمارات طٌبه المحروسه  19بالدور االول االدارى محل رلم  16، رلم 

تم تعدٌل  25255254وفً تارٌخ  54616،  سبك لٌده برلم    دمحم على حسن طوسون )صالون طوسون( ، تاجر فرد  -  95

 -( 35محل ) -سٌدى بشر بحرى  -عمارات الشروق )عمارات الضرائب(  -ش خالد بن الولٌد  91العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

 لسم 

تعدٌل العنوان , وصف تم  25255254وفً تارٌخ  54623صبرى دمحم دمحم امبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 لسم  -االرضى  -ش المحكمه  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  54659امل ادهم حسٌن حسن البطش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 لسم -شمه  -فٌكتورٌا  -متفرع من جمال عبدالناصر  44الـتؤشٌر:   ، ش خلف عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  54612رمضان عبدالسٌد مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  94

 لسم -لاعه  -المبارى  -الـتؤشٌر:   ، ش االخشٌدى باتا خلف مسجد الغفار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25255254وفً تارٌخ  54624صموٌل بخٌت واصف رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 لسم  -محل  -شرق ثان  -الحضره الجدٌده  -الـتؤشٌر:   ، ش العزٌز الرحمن من ش الشرلاوى امام كافٌه مرعى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  55562ٌوسف سعٌد جمٌل مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 الى / نجع الصنالره امام مسجد ذو الجالل و االكرام و بشارع فندق بٌنسٌا  الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  16256صالح الدٌن عبد المادر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 لسم- 151شمه -برج الروان -حار ( مكرر شارع امٌر الب 1وصف الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان/ عماره ) 

وفً تارٌخ  54634غاده محمود عبدالسالم النجار ) صٌدلٌة د / غاده النجار ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم -محل  -ش احمد الخادم من عزبة السٌوف  34تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، خلف  25255254

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  12545ي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فراج حسن عٌد بدو -  153

 لسم -العصافره لبلى  -شارع اسنا  12الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

ل العنوان , تم تعدٌ 25255254وفً تارٌخ  54614دمحم حسن عبدالحلٌم عبدالحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم -محل -ش بورسعٌد  293وصف الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  54619عبدالرحمن حماده دمحم ابراهٌم ابوجلٌل ) ابوجلٌل لمنتجات االلبان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -محل  -خشرى ش المومٌه العربٌه و ناصٌة ش الزم 159تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255254

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  54621دمحم على راشد محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم-فلمنج -شارع البطوسى وعبد المنعم ماهر  3وصف الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  54655    حماده احمد حسن دمحم ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  155

 لسم  -بجوار مسجد بالل بن رباح  5/5ابٌس  -وصف الـتؤشٌر:   ، شارع محمود سلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  54636دمحم رمضان عرفه جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم -خورشٌد شمه  5ت الصعٌدى رلم الـتؤشٌر:   ، عماره الشحا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  29511احمد حلمى بصٌلى جعبوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

-ٌه(ونشاطه / مصنع مالبس جاهزه ) ماعدا المالبس العسكر-الفلكى -الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان / شارع السالم 

 لسم-والسمه التجارٌه/ راما للمالبس الجاهزه -)عشره االف جنٌها( 15555برأسمال لدره 

تم  25255254وفً تارٌخ  54625( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     E - mاٌهاب مفتى ابو الحسن ابو زٌد  )اٌه ام  -  115

 لسم-محل -العصافره لبلى  45شمال من شارع  9شارع  39تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  54655انتصار عٌد سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 لسم - 4شمه  -الرابع  -سٌدى بشر لبلى  -نهاٌه ش حسن رفعت  13الـتؤشٌر:   ، 

وفً  54635دمحم السٌد احمد سالم العزب )السالم لتجاره االدوات المنزلٌه و الكهربائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 لسم  -محل  -جانوتى  -ش المواسٌر  14تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255254تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  54634د ،  سبك لٌده برلم    مصطفى دمحم دمحم مصطفى نورالدٌن ، تاجر فر -  113

 لسم  -محل  -جمال عبدالناصر  142وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  54614السٌد احمد احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم  -( 1محل ) -االرضى  -( 5( المنطمه رلم )26ى بسموحه لطعه رلم )الـتؤشٌر:   ، برج العلمٌٌن الثان

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  54626مروه سعد لبارى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 لسم -شمه  -وى السابع عل -ابوٌوسف بحرى  14الـتؤشٌر:   ، ش سعد الجندى بجوار مسجد سعد عٌد الكٌلو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255254وفً تارٌخ  54611مٌرنا لبٌب ابراهٌم بنٌامٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 لسم -محل -الهانوفٌل  -الـتؤشٌر:   ، ش الكومى 

تم تعدٌل  25255254وفً تارٌخ  54624  شادٌه دمحم عبدهللا همام )همام للبماله الجافه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  115

 لسم  -الهانوفٌل بحرى  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، طرٌك االسكندرٌه مطروح بجوار مدرسه الفتوح االسالمٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  54642سامٌه دمحم حسن دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 لسم -شمه  -ن طرٌك اسكندرٌه مطروح  جوار بنزٌنة السالم 19.5اول شارع مشتل ابو ٌوسف  -عمارة االمراء  2ؤشٌر:   ، الـت

تم تعدٌل العنوان  25255255وفً تارٌخ  54656محفوظ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 لسم -ارض الفضالى ناحٌه الراس السوداء  1542تنظٌم  96سٌم تم 4بلون  15, وصف الـتؤشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  25955احمد عوض احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم-ناه السوٌس مكرر تماطع شارع طه عبد الجواد مع شارع ل 229الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  54644سحر السٌد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 لسم  -مكتب  -الحادى عشر  -المستشارٌن طوسون بجوار معاهد ابولٌر  16الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  54652برلم     بخٌته السٌد على ابوعمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  122

 لسم  -محل  -الـتؤشٌر:   ، ش الشرلاوى امام مكتب الصحه و بجوار مكتبه نور االسالم 

تم تعدٌل العنوان  25255255وفً تارٌخ  24532عبد العظٌم ابو الٌزٌد عبد العظٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  123

 لسم -البدروم  -عمارة التوحٌد امام خٌر هللا  -وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / الداٌسه لبلى طرٌك اسكندرٌه مطروح , 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  54649دمحم ابراهٌم رجب سعدالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم  -محل  -خورشٌد البحرٌه  -جد النخل شارع مس 21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25255255وفً تارٌخ  54655احمد عاطف محمود سعودى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم -محل  - 6/4, وصف الـتؤشٌر:   ، ابٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  54665ٌاسر دمحم هنداوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 لسم -شمه  -الخامس  -ش عبدالفتاح الطلخاوى  - 4الـتؤشٌر:   ، البوابه 

وفً  54645سامح حسن رضوان احمد ادم )مإسسه رضوان لتوزٌع المواد الغذائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 لسم  -شمه  -ش الست المسٌرٌه  1الـتؤشٌر:   ،  تم تعدٌل العنوان , وصف 25255255تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  54645احمد ٌسرى دمحم احمد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 لسم-محل-االرضى-شارع بن ثابت ونجت  16وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  54655رد ،  سبك لٌده برلم    احمد نمراشى فتحى عبدالمنعم ، تاجر ف -  129

 لسم  -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، آخر ش مخزن الزٌت بجوار المتوكل لالعالف 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  54655فاطمه دمحم غرٌب على على هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم  -مكتب  -السٌوف  -ارض المفتى الجدٌده  5ش  19ؤشٌر:   ، وصف الـت

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  54639صفٌه مصطفى احمد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 لسم -محل  -سموحه  -جرٌن بالزا  H20الـتؤشٌر:   ، وحدة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  54663سن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رشا دمحم نبٌل عبدالعظٌم ح -  132

 لسم -محل  -سٌدى بشر بحرى  -السٌوف بحرى  545ش  11وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  54664احمد ابوالٌزٌد عبدالعظٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 لسم -شمه  -بالدور االول علوى  -وصف الـتؤشٌر:   ، الدراٌسه لبلى طرٌك اسكندرٌه عماره التوحٌد والنور 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  35651جرجس لوٌز بولس صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

)عشره  15555برأسمال لدره -ونشاطه/بازار فى مجال الخردوات -لى سٌدى بشر لب-من شارع الماهره  615الـتؤشٌر:   ، شارع 

 لسم-االف جنٌها(

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  35651جرجس لوٌز بولس صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لسم-سٌدى بشر لبلى -من شارع الماهره  615الـتؤشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  35651ز بولس صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جرجس لوٌ -  136

-ونشاطه/  مماوالت عمومٌه- 1453شمه رلم   -الدور الرابع عشر -سٌدى بشر لبلى  -من ش الماهرة  654ش  15الـتؤشٌر:   ، 

 لس- 2514/1/4وتارٌخ افتتاح المحل فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  54645حمود عبدالعلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم م -  135

 لسم -ش السفن اب  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  54654حبٌبه عاشور محمود احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 لسم -( 1مكتب ) -المٌزان  -سٌدى بشر بحرى  -ش ملن حفنى  142 وصف الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  13149سٌد جاد الكرٌم سعد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  139

 -محافظه الملٌوبٌه -( 4شمه ) (  19الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان / مساكن العبور مساكن المستمبل عماره ) 

 )خمسه االف جنٌها( 5555برأسمال لدره  -ونشاطه /مكتب نمل عمال 

تم  25255255وفً تارٌخ  13149سٌد جاد الكرٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدل االسم التجارى الى -  145

-( 4( شمه )  19ر بالعنوان / مساكن العبور مساكن المستمبل عماره ) تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخ

 )خمسه االف جنٌها( 5555برأسمال لدره  -ونشاطه /مكتب نمل عمال  -محافظه الملٌوبٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  11439كرم عبدالمطلب على مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 لسم-محل -ابو سلٌمان  25من شارع  4الـتؤشٌر:   ، شارع 

ٌل العنوان , وصف تم تعد 25255255وفً تارٌخ  54651دمحم نبٌل لبارى حنفى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم -محل  -ش البهواشى المتراس  24الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  54662محمود السٌد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 لسم  -شمة  - 5منزل رلم  3الـتؤشٌر:   ، ارض المفتى الجدٌدة ش 

وفً  54654دمحم مصطفى ) مصطفى لصٌانة االجهزه االلكترونٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عصام مصطفى -  144

 لسم -محل  -ش من ش الروضه الخضراء ابو ٌوسف  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255255تارٌخ 

وفً  54641( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عبدالرحٌم محمود على البحٌرى )مإسسه البحٌرى لتجاره الغالل -  145

 لسم  -منتزه ثان  -المندره بحرى  -بجوار خزان المٌاه  546تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255255تارٌخ 

ل تم تعدٌ 25255255وفً تارٌخ  54643على دمحم عزالدٌن دمحم مصطفى الشرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 لسم -محل  -العصافرة لبلى  -ش سٌدى العرالى   32العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  54659احمد دمحم عبدالفتاح عبدالفتاح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم -وصف الـتؤشٌر:   ، ش شرف الدٌن محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  54665عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد وزٌر دمحم -  144

 لسم -محل  -االرضى  -ش المازنى  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  54665اسالم طارق دمحم على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 لسم -متفرع من ش احمد عبدالوهاب ارض ولٌد الجزٌرى ورشه  3ش رلم  الـتؤشٌر:   ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  25955احمد عوض احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم-مكرر تماطع شارع طه عبد الجواد مع شارع لناه السوٌس  229الـتؤشٌر:   ، العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  54646شعبان ابر اهٌم السٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 لسم -محل  -ثانى المنتزه  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش مسجد المدس المعمورة البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255خ وفً تارٌ 11543محمود عادل دمحم شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم  -شارع احمد عبداللطٌف مٌامى  5الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  11543محمود عادل دمحم شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الـتؤشٌر:   ، تم الغاء الفرع

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255255وفً تارٌخ  11439المطلب على مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرم عبد -  154

 لسم-محل -ابو سلٌمان  25من شارع  4الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شارع 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 25255255وفً تارٌخ  54661احمد السٌد سلطان عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -محل  -المندره بحرى  -اتحاد مالن سٌدى كمال  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  54666حسن عبدالهادى سعٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم  -محل  -الهانوفٌل بحرى  -م لصر الموٌرى ناصٌه ش امٌن اسحاق اما -وصف الـتؤشٌر:   ، ش الهانوفٌل الرئٌسى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  54654دمحم دمحم طلعت عبدالعزٌز اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش االلبال لوران 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  3545برلم    هٌثم بدرى دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  154

 لسم -سموحه  -بمول جرٌن بالزا  25و دى  19الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / وحده رلم دى 

تم  25255256وفً تارٌخ  54641على دمحم ٌسرى الدٌن عبدالحلٌم دمحم لطب حتاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 لسم -محل  -ش عبدالمنعم رٌاض كفر عبده  35تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  54664ابانوب جرجس منصور جاد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 لسم -السٌوف  -ش الشركه العربٌه  46وصف الـتؤشٌر:   ، العمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  54656فتحى عبداللطٌف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم -  161

 لسم  -محل  -ش المحكمه  35الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  54659نورهان منتصر بدر بدر معوض )صٌدلٌه د/ نورهان بدر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 لسم -محل  -مٌامى  52مع ش  55تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تماطع ش تم  25255256

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  54645دمحم شلبى دمحم شلبى البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 لسم  -( 153) شمه -االول علوى  -الـتؤشٌر:   ، ش مصطفى كامل امام سنترال آل العمر تشاكوس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  54493انطون رزق فهٌم واصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 لسم -شمه  -سٌدى بشر  -امام سوق الثالثٌن الجدٌد  35متفرع من  ش  -الـتؤشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى / ش المدس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  54655، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     شولى عادل شولى جرٌس -  165

 لسم  -محل  -العصافره لبلى  - 45شمال من ش  25الـتؤشٌر:   ، ناصٌه ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  54652نسرٌن دمحم محمود زبادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 لسم -شمه  -ٌمٌن  12/4الـتؤشٌر:   ، ابٌس الثامنه باب العبٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  32331دنٌا عصمت فكرى خفٌر متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 لسم -نادى المعموره بجوار  16المعموره البلد ش  -طوسون  5وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / العمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  54655احمد خمٌس احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  164

 لسم  -محل  -الـتؤشٌر:   ، ش البوسته مع ش الصدٌك منشٌه العلماء من ش مستشفى العجمى العام 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25255256وفً تارٌخ  54651سبك لٌده برلم     دمحم احمد دمحم صمار ، تاجر فرد ،  -  169

 لسم -الخامس  -( 5هندى سٌتى سنتر نموذج ) -شكور  15.4، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  54669كرم كمال على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم -محل  -الـتؤشٌر:   ، تماطع ش مراد واالمٌر و لإلإ الوردٌان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  34444دمحم بركات عبدالمنعم بركات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

( ناحٌه المنشٌه البحرٌه آخر شارع احمد 3طرٌك مرزه جنب رلم ) -الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عزبه نصر صالح 

 لسم  -ملن/ دمحم بركات عبدالمنعم بركات  -عبدالوهاب 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255256وفً تارٌخ  54655احمد جمال دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 لسم -محل  -( 55بلون ) -( 2ابٌس ) -الـتؤشٌر:   ، ش مسجد التوحٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  54653دمحم جابر عبدالظاهرسٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 لسم -محل  -ٌان ش العبدانى الورد 11وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255259وفً تارٌخ  54695دمحم السٌد على احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم-سٌدى بشر بحرى-شارع خالد بن الولٌد  45الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259ارٌخ وفً ت 54553سعد سعٌد لطب مصطفى خوجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم  -محل  -االرضى  -ش بنى العباس  11وصف الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  54646اسامه دمحم احمد الطراوى )صٌدلٌه د/ اسامه دمحم احمد الطراوى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 لسم  -محل  -شا ش من 65تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255259

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  54556حماده فكرى ابراهٌم دمحم الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  155

 لسم -محل  -ش هٌبه سعٌد  1555وصف الـتؤشٌر:   ، الهانوفٌل ن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  43245محمود ابراهٌم حامد عبدالجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 لسم-شارع الكواكب  23وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  43245محمود ابراهٌم حامد عبدالجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 لسم-شارع الدسولى  1ار رلم وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ العم

تم  25255259وفً تارٌخ  54692عطٌه حسنى عبدالعزٌز سرور ) سرور للبالستٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، مشروع ناصر ابٌس طرٌك الحسٌنٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  43245سبك لٌده برلم    محمود ابراهٌم حامد عبدالجٌد ، تاجر فرد ،   -  141

 لسم-شارع الدسولى  1وصف الـتؤشٌر:   ،  العمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25255259وفً تارٌخ  54695دمحم عادل فإاد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 لسم -ل مح -ش البٌطاش الرئٌسى  34، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255259وفً تارٌخ  54555ابراهٌم محمود ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 لسم  -محل  -الـتؤشٌر:   ، ش سوق الدخٌله بجوار فرن عثمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255259وفً تارٌخ  45616دمحم سٌف احمد جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 -محسن الكبرى  -ش مدرسه متولى ابو مصطفى من الشارع العمومى عمر بن عبدالعزٌز  3الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

 لسم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25255259وفً تارٌخ  15621احمد دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 لسم-الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ شارع مصنع الشٌمى مساكن الظباط بجوار مصنع عبٌر لتٌل الفرامل

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  54555احمد مصطفى كامل احمد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  -ش مصطفى كامل  ش مسجد الشهٌد شعبان اسماعٌل من 35وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  12559دمحم جابر محمود نفادى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

صنع انتاج ونشاطه/ م-الرابعه الناصرٌه -شارع هٌئه االولاف  3وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ محل رلم 

 لسم-)عشره االف جنٌها( 15555برأسمال لدره -جبن

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  12559دمحم جابر محمود نفادى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

ونشاطه/ مصنع تعبئه -ٌه الرابعه الناصر-شارع هٌئه االولاف  2وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ محل رلم 

 لسم-)عشره االف جنٌها( 15555برأسمال لدره -الحبوب والحاصالت الزراعٌه

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  12559دمحم جابر محمود نفادى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  149

 لسم-ناصرٌه الرابعه ال-شارع هٌئه االولاف  2وصف الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  12559دمحم جابر محمود نفادى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 لسم -2514/2/9وتارٌخ افتتاح المحل فى  -ونشاطه/ سوبر ماركت-محل  -ش سانت جٌنى ناحٌه رشدى  23وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255259وفً تارٌخ  54691دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم منصور عبدالسالم -  191

 لسم  -شمه ٌمٌن السلم  -االول  -لرٌه فلسطٌن  -الـتؤشٌر:   ، ش البوسطه الجدٌده 

تم تعدٌل  25255259خ وفً تارٌ 54694ناصر عبدالكرٌم دمحم ابراهٌم )ناصر بالست( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

 لسم  - 2مكتب رلم  -الدور الثانى االدارى  -سٌدى بشر لبلى  -مدٌنه سٌتى الٌت  6العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، برج 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  54645احمد عاطف عبدالغفار جمعه ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 لسم -مكتب  -االول علوى  -سٌدى بشر  -ش الملن حفنى  46، العمار رلم  وصف الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  12559دمحم جابر محمود نفادى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 لسم-الرابعه الناصرٌه -شارع هٌئه االولاف  3وصف الـتؤشٌر:   ،  محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  12559 جابر محمود نفادى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  195

 لسم -2514/2/9وتارٌخ افتتاح المحل فى  -ونشاطه/ سوبر ماركت-محل  -ش سانت جٌنى ناحٌه رشدى  23وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255259وفً تارٌخ  54694سبك لٌده برلم    خالد السٌد متبولى السٌد فرج ، تاجر فرد ،   -  196

 لسم-شمه-شارع سعد الفاروق المندره امام كلٌه الدراسات االسالمٌه  25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  49414كٌرلس وهٌب مسٌحه مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 لسم -نور االسالم المنشٌة البحرٌة  3شارع  12الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط الى / وصف 

وفً تارٌخ  15456مٌالد رٌاض عزٌز عبد النور) الرٌاض لصٌانة االجهزه المنزلٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  194

 6العصافره لبلى ش  45شمال من ش  1من  2لكائن بالعنوان/تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع ا 25255259

 محل لسم-أكتوبر

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255259وفً تارٌخ  54644مصطفى احمد ابوبكر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 لسم -محل  -الدور االرضى  -كامب شٌزار  -ش ابو كبٌر  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  54554محمود دمحم ابراهٌم دمحم الساعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 -الثانى علوى  -وصف الـتؤشٌر:   ، المستعمره اول البٌطاش ش الطحان ش مسجد السالم زاوٌة عبدالمادر اعلى سنتر الشروق 

 لسم -محل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255259وفً تارٌخ  25432ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جابر سعد دمحم  -  251

 -احترام سعد دمحم ابراهٌم  -الطوط الغٌته  -الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ ابو المطامٌر 

وفً تارٌخ  54644ر فرد ،  سبك لٌده برلم    نسٌم السٌد دمحم مصطفى عوض ) المشتولى لالدوات المنزلٌة ( ، تاج -  252

 لسم -محل  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  ش مدرسة التجارٌة بنات تمسٌم البردوٌل  25255259

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  43245محمود ابراهٌم حامد عبدالجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 لسم-شارع الكواكب  23ؤشٌر:   ، وصف الـت

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  45544اسامه عطا ابراهٌم صالح سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 لسم-سموحه-وصف الـتؤشٌر:   ، حذف الفرع الكائن بالعنوان/مشروع المجمع التجارى شارع العشرٌن

وفً تارٌخ  15456د النور ) الرٌاض لصٌانه االجهزه المنزلٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌالد رٌاض عزٌز عب -  255

العصافره لبلى ش  45شمال من ش  1شارع  2تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الغاء الفرع الكائن بالعنوان/  25255259

 لسم-أكتوبر 6

وفً تارٌخ  15456ض لصٌانه االجهزه المنزلٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌالد رٌاض عزٌز عبد النور ) الرٌا -  256

-امبروزو -مكرر شارع ابن مماتى  46تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى/  25255259

 لسم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255259وفً تارٌخ  54696عمر دمحم جابر سالم سٌداحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 لسم -مٌامى  -ش اسكندر ابراهٌم  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  54451محمود احمد عبد الممصود ابو النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 لسم-المام الشافعى المبارى بجوار مسجد ا 4وصف الـتؤشٌر:   ، نجع العرب شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255259وفً تارٌخ  54643دمحم شحاته مصطفى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 لسم  -محل  -االول  -رشدى  -ش المعسكر الرومانى  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255259وفً تارٌخ  54699  دمحم مصطفى على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  215

 لسم -محل  -الدور االرضى  -مٌامى  -ش اسكندر ابراهٌم  52الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255259وفً تارٌخ  54555حسنٌن ابوالحمد حسنٌن ابوالحمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 لسم -محل  -ش الحالج تماطع الزهراوى  4 العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  45544اسامه عطا ابراهٌم صالح سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 لسم-سموحه-وصف الـتؤشٌر:   ، حذف الفرع الكائن بالعنوان/مشروع المجمع التجارى شارع العشرٌن

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  35425جالل خلٌل كحٌلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جالل طارق  -  213

 لسم  -سٌدى بشر  -ش البكباشى العٌسوى  34وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

 35425رد ،  سبك لٌده برلم    تمت اضافه االسم التجارى / جالل طارق جالل خلٌل كحٌلو )كحٌلو للسٌارات( ، تاجر ف -  214

 -سٌدى بشر  -ش البكباشى العٌسوى  34تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى /  25255259وفً تارٌخ 

 لسم 

صف تم تعدٌل العنوان , و 25255259وفً تارٌخ  54645دمحم احمد نصرالدٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 لسم -محل  -الـتؤشٌر:   ، ش نادى الجمارن هانوفٌل بجوار كافٌترٌا السراٌا 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  54649ناجى ابوالٌزٌد رمضان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 لسم -محل  -ش احمد ابو سلٌمان  154وصف الـتؤشٌر:   ، امام 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  54551 الصورى عبدالرازق سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد دمحم -  215

 لسم  -محل  -ش باب سدره  54وصف الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ؤشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـت 25255259وفً تارٌخ  54642دمحم عبده دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 لسم  - 5.4محل  -مٌامى  -ش خالد بن الولٌد  65، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  54693دمحم عبدالرحٌم معز عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 لسم -شمة  -االول علوى  -بالطول عزبة سكٌنة  3ش  5وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255259وفً تارٌخ  54695ار حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى مصطفى حسن نص -  225

 لسم -سموحه  -مشروع مجمع التجارى ش العشرٌن  4وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255259وفً تارٌخ  54552دمحم طارق دمحم عطٌه حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 لسم -محل  -الـتؤشٌر:   ، ش مصطفى كامل امام لسم المنتزه ثانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255259وفً تارٌخ  54554هانى عز الدٌن السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  222

 لسم -( 9محل )  -االرضى  -رشدى  -ش سورٌا ناصٌة صٌدناوى  39الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54513ت حسٌن دمحم توفٌك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    باسن -  223

 لسم -شمه ٌمٌن السلم  -الدور التاسع علوى  -اول عمارة ٌمٌن  -ش حماده العربى  -اكتوبر لبل بوابة النخٌل 6 -  35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54525جر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم السٌد احمد سلٌم ، تا -  224

 لسم -شمه  -عزبه الشامى  -الـتؤشٌر:   ، ش عثمان بن عفان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  35533كمال السٌد كمال احمد غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

شمه ناصٌه بالدور االول علوى المنتزه -العصافره بحرى -اكتوبر6(ش1اففتاح رئٌسى اخر بعنوان/عمار رلم) الـتؤشٌر:   ،

 (15555ماعدا المالبس العسكرٌه( / راس ماله)-/نشاطه)مالبس جاهزه 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 25255215وفً تارٌخ  14451تٌسٌر جالل دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  226

 لسم -الدور االول  -شمة  -العجمى  -الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / شارع البٌطاش االندلس والحجاز 

تم تعدٌل  25255215وفً تارٌخ  15954عمرو عبد العزٌز عبد الوهاب الهمشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

برج مرسٌلٌا  -شارع الملن الدور االرضى جزء من مسطح بجوار الجراج  15العنوان / العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع ب

 لسم-

تم تعدٌل االسم التجارى الى / عمرو الهمشرى )عمرو عبد العزٌز عبد الوهاب الهمشرى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

شارع الملن الدور االرضى  15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /  25255215وفً تارٌخ  15954

 لسم-رج مرسٌلٌا ب -جزء من مسطح بجوار الجراج 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54525رمضان احمد عبدالحمٌد احمد فلٌفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 لسم -محل  -الدور االرضى  -ش امٌر البحر  42وصف الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  15954رد ،  سبك لٌده برلم    عمرو الهمشرى )عمرو عبد العزٌز عبد الوهاب الهمشرى( ، تاجر ف -  235

برج  -شارع الملن الدور االرضى جزء من مسطح بجوار الجراج  15تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255215

 لسم-مرسٌلٌا 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25255215وفً تارٌخ  54519اٌهاب ٌحٌى زكرٌا دعبٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 لسم - 6محل  -الرأس السوداء  -ش مساكن عثمان احمد عثمان  12الـتؤشٌر:   ، عمارة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54531الحسٌن فاروق حسن دمحم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 سمل- 2محل  -سٌدى جابر  -تعاونٌات سموحه  59وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  34532ٌاسر امٌن دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 لسم-شارع ابراهٌم الطٌار من شارع الرٌتش هوم  2الـتؤشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54522اندرو امٌر بخٌت سوٌحه بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 لسم  -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش دمحم حسٌن من خالد بن الولٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54521ساره سعٌد محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 لسم -محل  -الـتؤشٌر:   ، ناصٌه من ش المطافى كورنٌش الدخٌله 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  13555اٌمن جمال السٌد ابو الٌزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  236

 لسم -ش مسجد العطارٌن  15الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل  25255215ٌخ وفً تار 54526احمد سعٌد على احمد مكى )مطعم مكى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 لسم  -محل  -برج الشٌماء  -امام صٌدلٌه د/ احمد طه  -البٌطاش  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ش الحنفٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54514امٌره دمحم ابوضٌف خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 لسم -محل  -كندرٌه مطروح ش مبره النخٌل طرٌك اس 21الـتؤشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  34532ٌاسر امٌن دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 لسم-شارع ابراهٌم الطٌار من شارع الرٌتش هوم  2الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54514ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     كرٌم ابراهٌم دمحم دمحم -  245

 لسم -5شمة  -االول علوى  -الـتؤشٌر:   ، الرابعة الناصرٌة المدخل االول من ش دمحم نجٌب 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54524احمد حامد عبدالخالك عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

 لسم --المدابغ المكس  -الوردٌان  -تنظٌم مفربلٌس  3وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54529عمرو ابراهٌم حنفى حسن مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

 لسم -ل مح -ش الدٌر كلٌوباترا حمامات  12وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54523بهاء الدٌن عاشور السٌد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 لسم - 5محل  -الدور االرضى  -وصف الـتؤشٌر:   ، سنتر مٌنا التجارى االبراهٌمٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54524ك لٌده برلم    اسالم مختار عبدالحمٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سب -  244

 لسم  -شمه  -االرضى  -المبارى  -متفرع من ش االمٌر لإلإ  4ش  1وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54535محمود دمحم دمحم عبد الحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 لسم-عزبه الجمالٌه -شٌر:   ، ابٌس االولى الـتؤ

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54515عمر ابوالعال عمر فراج سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 لسم -محل  -العصافره لبلى  -ش الحسن والحسٌن خلف الصفا والمروه  5وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54511عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مصطفى دمحم احمد -  245

 لسم -ٌسار المدخل  2محل رلم  -االرضى  -ش حافظ لبطان  64وصف الـتؤشٌر:   ، 

ل العنوان , تم تعدٌ 25255215وفً تارٌخ  54525نعمه احمد ابراهٌم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 لسم -محل  -بحرى  45ش الٌزٌدى من ش  5وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54515دمحم احمد السٌد احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 سم ل -محل  -البٌطاش  -ش نمطه الساحل بجوار بناء المماولون العرب  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54512احمد سالم احمد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -العماروه الكبرى  -برج الفتح المجٌد  -امام مسجد الفتح المجٌد  -الجدٌد  35ش  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54532واد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن عادل عبدالج -  251

 لسم -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش المراغى العمومى بجوار مسجد الزهراء 
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, وصف  تم تعدٌل العنوان 25255215وفً تارٌخ  35533كمال السٌد كمال احمد غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 لسم -شمه ناصٌه بالدور االول علوى  -العصافره بحرى  -اكتوبر  6ش  1الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  35533كمال السٌد كمال احمد غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 (15555فره بحرى المنتزه / نشاطه)بٌع اٌس كرٌم( / راس ماله)العصا-محل  -اكتوبر من ملن حفنى 6ش 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  54514امٌره دمحم ابوضٌف خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 لسم-الوردٌان -شارع الشٌخ ٌوسف  46الـتؤشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  54514،  سبك لٌده برلم    امٌره دمحم ابوضٌف خلٌل ، تاجر فرد  -  255

وتارٌخ -ونشاطه/ بٌع مالبس )ماعدا المالبس العسكرٌه(-محل  -طرٌك اسكندرٌه مطروح ش مبره النخٌل  21الـتؤشٌر:   ، ن 

 لسم -2525/2/15افتتاح المحل فى 

تم تعدٌل العنوان  25255211وفً تارٌخ  31535د ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحمن مهدى حسن على السباخى ، تاجر فر -  256

 , وصف الـتؤشٌر:   ، عدل الى/ نهاٌة شارع الحى امام فٌال مسعود البٌطاش لسم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  54545اسامه حسن عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 لسم  -محل  -فٌكتورٌا  -الـتؤشٌر:   ، ش سٌبوٌه 

نوان , تم تعدٌل الع 25255211وفً تارٌخ  9114زٌنب عبد الحمٌد خمٌس منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 لسم -وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / المرٌه االولى بجوار نادى شباب ابٌس امام المعهد االزهرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  54545جالل دمحم على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 لسم - 1شمه  -االول علوى  -ش عمر مكرم  31الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  54551احمد السٌد عبد الحلٌم مهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 لسم-الـتؤشٌر:   ، عزبه الشٌخ الصغرى خورشٌد االول بعد االرضى  

تم تعدٌل  25255211وفً تارٌخ  54544م    خمٌس عبدالحمٌد ابراهٌم لاسم كعموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  261

 لسم -محل  -بجوار عماره ابو المجد  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، المعموره البلد لبلى ش ابن النفٌس 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  54546ابراهٌم عبدالاله ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 لسم  -مكتب  -ش ابن مإنس غبلاير  55ؤشٌر:   ، خلف وصف الـت

تم  25255211وفً تارٌخ  1362على بدرى على محمود )بدرى فرسكا للعصائر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 لسم  -ه البلد المعمور -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عزبه الكوبانٌه بجوار الجامع الكبٌر 

وفً  1362تم تعدٌل االسم التجارى الى / على بدرى على محمود )لبٌصى للعصائر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

المعموره  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / عزبه الكوبانٌه بجوار الجامع الكبٌر  25255211تارٌخ 

 سم ل -البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  14135مصطفً احمد على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 لسم -الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ابٌس المرٌة االولى 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 25255211وفً تارٌخ  54539السٌد كامل جبٌصى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

 لسم - 1محل  -االرضى  -امام كنتاكى  25اكتوبر شاطئ النخٌل ش  6 - 21الـتؤشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل  25255211وفً تارٌخ  54545مصطفى ممدوح مصطفى حسن ناصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 لسم -محل  -ى بشر سٌد -ش جمال عبدالناصر  244العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  54514امٌره دمحم ابوضٌف خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

برأمسال لدره -ونشاطه/تجاره مخلفات سفن -الوردٌان -شارع الشٌخ ٌوسف  46الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ 

 لسم-جنٌها( )خمسون الف 55555
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تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  54534على دمحم على عبدالنبى البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 لسم  -محل  -سٌدى بشر لبلى  - 63وصف الـتؤشٌر:   ، نهاٌه ش 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211تارٌخ  وفً 54542مصطفى احمد مصطفى دمحم زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 لسم -شمة  -االول علوى  -السٌوف شماعة  -وصف الـتؤشٌر:   ، السٌوف تماطع ش عادل مصطفى شولى مع ش عبدهللا عزت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  54535سامح احمد دمحم ابوالعدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 لسم - 2محل  -عصافرة بحرى  -متفرع من عبدالناصر اتحاد مالن برج الوهران  -شٌر:   ، ش وهران الـتؤ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  29554ماٌكل عاطف سٌدهم حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

خلف  45,  35عصافره لبلى ما بٌن شارع  -ت كهرباء السالم الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان /شارع بجوار محوال

 لسم-ونشاطه/تصنٌع مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه(-الدور االول -كنٌسه برج االنطوانى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  54535دمحم دمحم بكر شلبى محمود سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  253

 لسم -وصف الـتؤشٌر:   ، عزبه الموظفٌن امام مسجد الموظفٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  54541عالء رفعت دروٌش مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 لسم -بولكلى  -وصف الـتؤشٌر:   ، عمارة الخلٌج شمه فى الدور السادس شارع مسجد الهداٌا 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25255211وفً تارٌخ  54544دمحم حافظ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     خالد -  255

 لسم  - 3محل  -ش كورنٌش الدخٌله  455، 

وفً  52556محمود سالمه احمد سالمه احمد )محمود سالمه للتورٌدات الكهربائٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  256

 لسم  -شارع الجمرن المدٌم  3تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل عنوان النشاط الى /  25255211تارٌخ 

وفً تارٌخ  52556تم تعدٌل االسم التجارى الى / محمود سالمه احمد سالمه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 لسم  -شارع الجمرن المدٌم  3شٌر:   ، تم تعدٌل عنوان النشاط الى / تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤ 25255211

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  15534مجدى نصحى فهمى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 لسم -الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ابٌس االولى بجوار المعهد الدٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  54536ناهد فوزى حسٌن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

 لسم -محل  -الـتؤشٌر:   ، ش الزواٌده من ش احمد ابوسلٌمان 

ن , وصف تم تعدٌل العنوا 25255211وفً تارٌخ  29554ماٌكل عاطف سٌدهم حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/مالبس جاهزه )ما عدا المالبس العسكرٌه(-العصافره لبلى -ش عثمان بن عفان  55الـتؤشٌر:   ، 

 لسم 2516/11/35

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  29554ماٌكل عاطف سٌدهم حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  241

الدور -خلف كنٌسه برج االنطوانى  45,  35عصافره لبلى ما بٌن شارع  -، شارع بجوار محوالت كهرباء السالم    الـتؤشٌر:

 لسم-االول 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  45445جمال دمحم دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242

  -بندر االلصر بملن ولٌد النوبى عبدالنبى  -الكرنن الجدٌد  -ن ش طراد النٌل الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوا

تم تعدٌل  25255211وفً تارٌخ  54543شهاب الحسن رفعت دمحم حسن الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  243

 لسم -محل  -مصطفى كامل  -ش خلٌل الخٌاط  23العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255211وفً تارٌخ  54549ماح السٌد احمد فراج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    س -  244

 لسم  -ش الحلوجى  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  54555ماركو ٌوحنا نجٌب تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 لسم -محل  -الدور االرضى  -ش الهانوفٌل الرئٌسى  -:   ، ناصٌه ش الجهاد المصرى امام التوحٌد والنور وصف الـتؤشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  54544دمحم احمد صالح الطاهر ) الطاهر للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 لسم - 5شمه  -ابو ٌوسف  -مساكن الحدٌد و الصلب  25العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212ارٌخ وفً ت 5553حازم سعد عطٌه عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 لسم-بجوار بنزٌنة صبحى لبل البنزٌنه بشارعٌن  1الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/النهضه طٌبه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  5553حازم سعد عطٌه عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  244

 ل الرئٌسى االخر(الـتؤشٌر:   ، ) الغاء المح

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  14253دمحم عبد العزٌز عبد الرازق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 لسم -بجوار دمحم مإمن  -االرض الجدٌدة  -وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ابٌس االولى 

 25255212وفً تارٌخ  54564وى )السخاوى لتجاره االسمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم دمحم السخا -  295

 لسم -محل  -الدور االرضى  -ش لصر راس التٌن  56تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54569دعاء دمحم حافظ دمحم الشٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 لسم  -محل  -االرضى  -المبارى  -الـتؤشٌر:   ، ماوى المبارى خلف بنزٌنه بكرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54543دمحم حسنى السٌد على التونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 لسم -( 1محل ) -ٌد المبلٌه خورش -الـتؤشٌر:   ، ابٌس االولى خلف المدرسه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  33522ٌاسر كامل عبدالممصود بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 لسم-محطه مصر  -شارع البستى خلف مسجد المٌرغنى  23,  21وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  4555المنعم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد المنعم سعد عبد  -  294

 لسم-المنشٌه البحرٌه  -وصف الـتؤشٌر:   ، شارع مسجد السعد 

وفً تارٌخ  54554خالد رمضان خالد هاشم ) رمضان هاشم للمماوالت و التورٌدات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

( 1محل ) -االرضى  -وادى الممر  -ش فرن مجاهد خلف شركة االسمنت  1تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255212

 لسم -

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  54553باكٌنام ٌاسر دمحم زكرٌا الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 لسم-1محل رلم -باكوس  -ون شارع طوس 32وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  54592دروٌش محمود دروٌش السٌد مملد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 لسم-شارع السرخسى الحضره المبلٌه  24وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54555مٌنا شكرهللا شاكر جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  294

 لسم -دور ارضى  -ش دمحم رشٌد العامرٌه  159الـتؤشٌر:   ، 

تم  25255212وفً تارٌخ  54542شٌرٌن جرجس لوندى عبٌد )شٌرٌن للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 لسم  -شمه  -االول علوى  -الوردٌان  -ره ش ثابت ابن ل 32تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  54545احمد رجب رمضان سعٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 -محل  -الدور االرضى  -خورشٌد  -ش شمال من ش السوق  -بجوار مسجد الفتح  -ش السٌد العمرى  19وصف الـتؤشٌر:   ، 

 سم ل

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  54554حسن ابو رحاب عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 لسم -وصف الـتؤشٌر:   ، معرض اسكندرٌة الدولى ش مصطفى كامل مٌدان تورٌل سٌدى بشر لبلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54541م    حسام حسن زكرٌا دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  352

 لسم-المعموره -توفٌمى بجوار مدرسه حسن بغدادى االبتدائٌه  13الـتؤشٌر:   ، حوض 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54591ابراهٌم حسن حسن العاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 لسم-محل -ارع لرالٌش ش 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  31325احمد عبد الرافع ٌوسف سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 لسم -الوردٌان  -مساكن الدمحمٌه  5555وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / تماطع ش رشٌد رضا مع العبدانى بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54554محمود عبده غالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تهانى  -  355

 لسم  -المصعى  -ش نزله عبدالاله  21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  54545سماح احمد عباس غرٌب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 لسم  -محل  -امام مسجد خطاب  -الفلكى  -الـتؤشٌر:   ، عزبه خطاب الرئٌسى  وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54565دمحم احمد محمود سعد ملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 لسم -مكتب  -الثانى علوى  -العواٌد  -عزبه سكٌنه المدٌمه  9ش  12الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54556عالء دٌاب حسٌن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 لسم  -محل  -المحروسه الجدٌده  -ش ام كلثوم من ش بطل السالم  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  46265احمد نصر عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 لسم- 21شارع شٌرٌن ن  2عمار رلم  1وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان  25255212وفً تارٌخ  54562ابانوب جمال مخٌمر سبعاوى عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 لسم -محل  -الدور االرضى  -العصافره لبلى  -شمال  45ش  3, وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  46265احمد نصر عبدالرحمن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 لسم- 21شارع شٌرٌن ن  2عمار رلم  1وصف الـتؤشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54594، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد كامل احمد عاشور  -  312

 لسم -محل  -ش البهنساء كورنٌش المكس امام مطعم زفٌر  126الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  54552محمود دمحم حسن السٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 لسم-شارع االمٌر عمر امبروزو  35وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  54553ندى على دمحم احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 لسم-لوران  -شارع شعراوى  15وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  35694عزة فاروق حسن عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 لسم -شارع سالمة موسى  22الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54564دمحم دمحم شرٌف حسن سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 لسم  -( 3شمه ) -االول  -ستانلى  -شارع مصطفى ابوهٌف  6الـتؤشٌر:   ، امام 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  54552رامى لبارى مغاورى ابوالعزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 لسم -محل  -ش االتحاد  29وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54545سالمه سالمه السٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 لسم -(  14شمه )  -االرضى  -فٌكتورٌا  -مساكن النصر بشارع بن عمٌل درباله  2مدخل  1الـتؤشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25255212وفً تارٌخ  54559ده برلم    اسماء دمحم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  319

 لسم -مكتب  -المٌزان  -سابا باشا  -ش بدر الدٌن  13، 

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  54561دمحم خلٌفه سعٌد سرور ) احذٌة سرور ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 لسم -محل  -ش ابن عبدالسالم متفرع من ش سٌدى كظمان  4،  العنوان , وصف الـتؤشٌر:  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  54593دمحم احمد دمحم ابراهٌم السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 لسم -محل  -شمال العصافره لبلى  45من ش  25ش  1وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  4555د المنعم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد المنعم سعد عب -  322

 لسم-المنشٌه البحرٌه  -وصف الـتؤشٌر:   ، تم افتتاح فرع بالعنوان/ شارع مسجد السعد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54554سعد دمحم دمحم على الغٌطانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 لسم -شمه  -االرضى  -  21الـتؤشٌر:   ، اخر ش مدرسه شٌرٌن مسامن الحدٌد والصلب امام مسجد الهدى ن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  54559مارٌو عادل الفى ملن عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 لسم  -محل  -السٌوف  -ش صالح الدٌن  - 1وصف الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  54546رغد هٌثم عبدالمجٌد على عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 لسم - 1محل  -سموحه  -تمسٌم المحافظه  11وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54565ه برلم    على حمامه لطفى عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  326

 لسم - 3شمه  -االرضى  - 3مدخل  25الـتؤشٌر:   ، مساكن الناصرٌه الجدٌده بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54566مٌاده مجدى صدٌك عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  325

 لسم  -شمه  -الدور االول  -ابوٌوسف  14ن -امام البٌت االبٌض  -ش ابوبكر الصدٌك  25، الـتؤشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54544منى حمدى دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 سمل -محل  -برج الماسه  -الـتؤشٌر:   ، ش مدارس المدس مٌامى الجدٌده 

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  15562رامى حمدى عبد السالم السٌد ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 لسم-سٌدى بشر بحرى -شارع خالد بن الولٌد  64العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  33522ده برلم    ٌاسر كامل عبدالممصود بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  335

 لسم-محطه مصر  -شارع البستى خلف مسجد المٌرغنى  23,  21وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54555سٌمون نادى حنا ملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

 لسم -محل  -حٌى زٌزٌنٌا ش امٌن ٌ 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255212وفً تارٌخ  54549عبدالعاطى جمعه جمعه عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 لسم -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش معهد همام االزهرى بجوار معهد الكٌنج لبلى السكه الحدٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  45451، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عادل عبدالوهاب ملوخٌه  -  333

اتحاد مالن برج الصفا والمروه  -سٌدى بشر بحرى  -شارع الصٌرفى  3طرٌك الجٌش و 564الـتؤشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى / 

 لسم -

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  45451سبك لٌده برلم    االسم التجارى / صٌدلٌة د. دمحم ملوخٌة ، تاجر فرد ،   -  334

اتحاد مالن  -سٌدى بشر بحرى  -شارع الصٌرفى  3طرٌك الجٌش و 564العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تصحٌح العنوان الى / 

 لسم -برج الصفا والمروه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212 وفً تارٌخ 54563عالء مسعود عوض حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 لسم -محل  -الراس السوداء  -توفٌمى من طرٌك مصطفى كامل  15الـتؤشٌر:   ، حوض 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54551دمحم حسن على عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 لسم  -محل  -خٌر هللا  ش -ابوثالث لبلى  23.5الـتؤشٌر:   ، الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54565مصطفى دمحم سعٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 لسم  -محل  -ش ابن ناجى متفرع من ش ابٌدوس  1الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255212وفً تارٌخ  54555امال محمود جاد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 لسم -محل  -االصالح عزبة الفلكى  16من ش 15ش  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  54595لإى طارق كمال الدٌن على زٌن العابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 لسم -شمه -الدور االرضى  -بولكلى  -من ش المحاسبه ونجت  ش اسماعٌل صبرى 29العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  54455ولٌد عٌد احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 لسم -محل  -عزبه عبدالمنعم رٌاض  3ش  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  54421، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     كرٌم مجلع لٌصر ابراهٌم سلٌمان -  341

 لسم-شارع سلمان الفارسى من جواد حسنى  3وصف الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  54595اكرم اسحك ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 لسم-العصافره لبلى -شمال  45من شارع 13شارع  25ٌر:   ، الـتؤش

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  54455دمحم عبدالناصر السٌد ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 لسم -شمة  -الهانوفٌل طرٌك اسكندرٌة مطروح اعلى مصوغات هبه هللا  16وصف الـتؤشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  54411هٌثم جاد مرسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 لسم -محل  -الدور االول  -البٌطاش  -اٌه  14و اف  15محل اف  4الـتؤشٌر:   ، مول عجمى ستار بوابه 

تم تعدٌل  25255213وفً تارٌخ  29564،  سبك لٌده برلم    اسالم حسٌن ابراهٌم دمحم )اسالم لٌموزٌن( ، تاجر فرد  -  345

 -من الهٌلتون امام جرٌن بالزا  12ممر البستان بعد ش  2عمارة  2العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / محل رلم 

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  25255213 وفً تارٌخ 46231هانى جمال الوصال شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 لسم-محطه سٌدى جابر  3وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / كشن على رصٌف رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  46231هانى جمال الوصال شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 لسم-ضمن محالت محطه سٌدى جابر  4/ محل رلم وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  52135سالم عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

العصافره -وه امتداد شارع الصفا والمر 35شارع مسجد الفتوح من شارع  3وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ 

 لسم-)عشره االف جنٌها( 15555برأسمال لدره  -ونشاطه/ مخبز شامى  -لبلى

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  54413حسام احمد عادل دمحم رضوان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

 لسم -محل  -لسٌوف ا -الملن الفلكى  16وصف الـتؤشٌر:   ، ش مسجد الفردوس متفرع من ش 

تم  25255213وفً تارٌخ  54416ناصر حلمى دمحم عبدربه)ناصر حلمى للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 -شمه  -االول علوى  -الهانوفٌل بحرى  -ش مسجد السبع متفرع من ش عمر المختار   15تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  54415د عبد اللطٌف دٌاب هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احم -  351

 لسم- 2محل رلم  -شارع ابسطولٌدس  9وصف الـتؤشٌر:   ، امام 

لعنوان , تم تعدٌل ا 25255213وفً تارٌخ  46231هانى جمال الوصال شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 لسم-محطه سٌدى جابر  3وصف الـتؤشٌر:   ،  كشن على رصٌف رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  54599هٌثم دمحم عبدالفتاح دمحم ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 لسم  - 1محل  -مٌلة بو حرٌد رمل ثان تماطع ش ج 25بجوار فراج ابوالعال عزبة سكٌنة شارع 25وصف الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  54455محمود مرسى عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 لسم -عزبه فتى خلف شركه المنتجات المعدنٌه  9وصف الـتؤشٌر:   ، محل بشارع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  25255213وفً تارٌخ  54459تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عائشه خمٌس رجب حسٌن المحالوى ،  -  355

 لسم  -, وصف الـتؤشٌر:   ، المعموره البلد خلف مسجد السادات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  54419احمد مجدى انور حامد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 لسم-االول علوى  -امام مولف الماهره بجوار ممهى الضبع طرٌك الوصله لبلى االسكندرٌه  21الـتؤشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان  25255213وفً تارٌخ  15452حسنى عبد المنعم عبد الهادى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 لسم -جوار مسجد عباد الرحمن بجوار الطرٌك السرٌع , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بعنوان / خورشٌد المبلٌه ب

تم تعدٌل  25255213وفً تارٌخ  54595محمود عبد المنعم محمود عبد الحلٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 لسم-شمه-السابع  - 3شارع الملن حفنى لبلى السكه الحدٌد شمه رلم  3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  54452دمحم السٌد جوٌده مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 لسم -محل  -الدور االرضى  -خلف المعهد الدٌنى  -الـتؤشٌر:   ، ابٌس المرٌه االولى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  52135سالم عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

ونشاطه /  مكتب  -مكتب -الثالث علوى  -منتزه ثان  -عصافره لبلى  -ش المعهد الدٌنى ناصٌه ش الشهداء  9وصف الـتؤشٌر:   ، 

فى وتارٌخ افتتاح المحل -( و تصدٌر و مستلزمات محمول6من المجموعه  36و الفمره  19استٌراد )فٌما عدا  المجموعه 

 لسم -2519/15/1

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  52135سالم عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 لسم -العصافره لبلى-امتداد شارع الصفا والمروه  35شارع مسجد الفتوح من شارع  3وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  54594، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالرحٌم احمد دمحم خلٌل  -  362

 لسم -محل  -الـتؤشٌر:   ، ش على الكبٌر من ش الجٌش 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  46231هانى جمال الوصال شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

 لسم-ضمن محالت محطه سٌدى جابر  4محل رلم  وصف الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  54454احمد دمحم احمد دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 لسم -شمه  -ابو سلٌمان  -الـتؤشٌر:   ، ارض كرٌاكو 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  54415برلم    اسالم مصطفى دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  365

 لسم -شمه -الدور الثالث  -رمل ثان  5عزبه سكٌنه  15س  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  54415اسماء عادل اسماعٌل الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 لسم -محل  -لبٌطاش الرئٌسى امام مستشفى الوفاء ش ا 55الـتؤشٌر:   ، 

 25255213وفً تارٌخ  54454دٌنا محمود السٌد ابو ٌوسف ) صٌدلٌة د/ دٌنا محمود ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  365

 - 2محل رلم  -االرضى  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، امتداد ش خالد بن الولٌد بجوار شركة الهدى المعمورة الجدٌدة 

 لسم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  54425ٌاسر سلٌم دمحم لشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 لسم-محل -شدس  -شارع غبلاير بجوار مسجد ابو عبٌده بن الجراح  21الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  54422رد ،  سبك لٌده برلم    ٌوسف الحسٌن عطٌه عبد الحمٌد ، تاجر ف -  369

 لسم-شمه-االرضى  -ابو ٌوسف  -امام سوبر ماركت ابو اٌمان شارع االحمدى  9وصف الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان  تم 25255213وفً تارٌخ  15452حسنى عبد المنعم عبد الهادى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 لسم -, وصف الـتؤشٌر:   ، خورشٌد المبلٌه بجوار مسجد عباد الرحمن بجوار الطرٌك السرٌع 

تم تعدٌل العنوان ,  25255213وفً تارٌخ  54414دمحم عبدالمنعم دمحم ابراهٌم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 لسم -مكتب  -انوفٌل ش اتحاد مالن ممفٌس اله13وصف الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  54596دمحم طاهر على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  352

 لسم -محل  -الدور االرضى  -الوردٌان  -ش حافظ حسٌن  42الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255213وفً تارٌخ  54453جمال عبده عبده عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 لسم -شمه  -الثالث -رمل ثان  -الـتؤشٌر:   ، ش السالم ارض المفتى المدٌمه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216 وفً تارٌخ 54436احمد دمحم مصطفى زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 لسم-شمه  -شارع االمام ابو العزاٌم ارض صالح عٌد  65الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54441سعاد دمحم خضٌرى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

 لسم -محل  -رمل ثانى  -امام المسجد الجدٌد  -لنال المحمودٌه حجر النواتٌه  452وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54445عصام عبدهللا عبدالمعطى عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

 لسم -محل  -سٌدى بشر لبلى  -ش الماهره  153وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  35112،  سبك لٌده برلم    فاطمه متولى حنفى محمود ، تاجر فرد  -  355

 لسم -( 11الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / شارع الخلفاء الراشدٌن من شارع الهانوفٌل الرئٌسى رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54435عبدالرحمن حمدى دمحم ٌوسف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 لسم -محل  -الدوراالرضى  -سٌدى بشر بحرى  -ش محمود صدلى  54وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  35535شرٌف دمحم عبدالحفٌظ عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 لسم  -الراس السوداء  -الواحد االحد  وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شارع

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54453اسالم عبدالناصر عبدالرسول ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 لسم  -محل  -اسكندرٌة مطروح بحرى الطرٌك  44وصف الـتؤشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54445ر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن عبدالصمد حمزه حسن السٌد ، تاج -  341

 لسم  -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش البٌطاش الرئٌسى امام كوستا بالنكا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  54442نعمات طه امٌن محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  342

 لسم -ش صفر باشا  51الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  54444شٌماء جمال دمحم المبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 لسم -محل  -ش على فهمى  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54439دمحم صبحى فتح هللا عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 لسم  -محل  -الهانوفٌل  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش فتح هللا عبدالرحٌم متفرع من ش خٌر هللا بجوار عطاره االخالص 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54455مصطفى السٌد دمحم السٌد عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 لسم -محل  -الحضره الجدٌده  -ش عالء الدٌن من االزاله  34 وصف الـتؤشٌر:   ،

تعدٌل االسم التجارى الى/سهٌل سمٌر شحاته حسٌن )سهٌل لتجاره االدوات المنزلٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 جنٌه 55555لى / تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل راس مال الرئٌسى ا 25255216وفً تارٌخ  34154

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  34154سهٌل سمٌر شحاته حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

 جنٌه 55555الـتؤشٌر:   ، تعدٌل راس مال الرئٌسى الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  41654مإمن السٌد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

 لسم- 15عماره  2على  45الـتؤشٌر:   ، شاطى النخٌل شارع 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  41654مإمن السٌد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  349

وتارٌخ افتتاح المحل -ونشاطه/ محمصه - 2محل رلم  -بجوار صٌدلٌه دمحم جادو  43/ 2اكتوبر شاطئ النخٌل ش  6الـتؤشٌر:   ، 

 لسم -2514/5/29فى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54446ابراهٌم احمد مصطفى دمحم زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 لسم  -محل  -لوران  -ش ذو الفمار  6وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255216وفً تارٌخ  54429دمحم للزجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -بو العنٌن دمحم المبارى على ا -  391

 لسم -محل  -امام منزل الشٌخ باتع عبدالممصود هالل  21العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54434عمرو احمد السٌد احمد سعدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 لسم -ثروت  -شارع عبدالحمٌد الدٌب  14وصف الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  54454صفى الدٌن  للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -صفى الدٌن مختار عطاهللا ابوبكر  -  393

 لسم -محل  -بجوار صٌدلٌه د / هشام فوده  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الهانوفٌل ش فتح العوامى  25255216

تم  25255216وفً تارٌخ  5414هانى فن الداره المنشآت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -هانى فتحى عبد الحمٌد حسن -  394

 تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ) محو المحل الرئٌسى االخر (

تم تعدٌل  25255216وفً تارٌخ  44121ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تامر عبدالرحمن عبدالسالم عبدالرحم -  395

 لسم -خط رشٌد  -محل  -عزبة نشات الطابٌه  5شارع  15العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  54434امل عبدهللا السٌد ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 لسم -محل  -ارض المفتى الجدٌده السٌوف  14ش  49الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54451عبدالهادى شعبان احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 لسم - 15محل  -الهدى بالزا وصف الـتؤشٌر:   ، ش متفرع من ش النصر امام جرٌن بالزا ابراج 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  13956احمد عبد الكرٌم احمد عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  394

 لسم - 15شارع رلم  -وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / ابٌس لرٌة الزهور 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  35319رد ،  سبك لٌده برلم    شادٌه حسٌن ابراهٌم الفمى ، تاجر ف -  399

 لسم -شارع العلم واالٌمان متفرع من شارع النادى ابٌس الثانٌة  51الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 25255216وفً تارٌخ  54432محمود غرٌب رجب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 -دور المٌزانٌن  -بشارع مسجد المندره بعمار بانوراما المندره  -المندره بحرى  -من جمال عبدالناصر  244ش  5الـتؤشٌر:   ، 

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  54443شامى خٌر دانٌال نوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -مع جمال عبدالناصر  15ر:   ، ناصٌه ش الـتؤشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  54444عوض احمد عوض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 لسم  -مصنع  -بحرى السكه الحدٌد  -الـتؤشٌر:   ، عبدالمادر لبلى الترعه بجوار مصنع جمعه للبالستٌن 

تم  25255216وفً تارٌخ  23396جر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم ترافٌل ، تا -كرٌم السٌد محمود فضل السٌد ٌوسف -  453

 لسم -حجر النواتٌه  -شارع عمر بن الخطاب  4تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

لعنوان , وصف تم تعدٌل ا 25255216وفً تارٌخ  54426فاطمه البرنس دمحم دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 لسم -محل  -لبلى طرٌك اسكندرٌه مطروح بشارع العمده مرضى بجوار محل رد كاربت  25الـتؤشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54455صفاء عبدالعزٌز محمود الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 لسم  -السٌوف شماعه  -محل  -ان ( الفنان دمحم عثم1وصف الـتؤشٌر:   ، ش )
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  54424دمحم عاطف عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 لسم-سموحه الجدٌده  -الـتؤشٌر:   ، التحرٌر شارع البترول خلف مدرسه انتر ناشونال 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  35422فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد دمحم شعبان فٌاض ، تاجر -  455

 لسم-كامب شٌزار  -شارع عمر لطفى  45الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  35422احمد دمحم شعبان فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

ونشاطه/ تخلٌص جمركى و عموم االستٌراد و التصدٌر ماعدا -سابما )عباس محمود العماد حالٌا( ش البوسته  11الـتؤشٌر:   ، 

 لسم - 2515/12/26وتارٌخ افتتاح المحل فى -6من المجموعه  36و الفمره  19المجموعه 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25255216وفً تارٌخ  4523ناصر دمحم السٌد عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  459

 لسم-السٌوف شماعه  -الـتؤشٌر:   ،  خلف صندوق الدعم امام مدرسه صمر للغات 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54431عبدالرحمن صالح عبدالرحٌم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 لسم - مكتب -غبلاير  -ش عبدالفتاح كرٌم  23وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54433سامح سمٌر دمحم عبدالفتاح ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 لسم -محل  -االرضى والمٌزان بالدور االول علوى  -المندره لبلى  -ش الملن حفنى  445وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54445جر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا وصفى مراد محارب ابادٌر ، تا -  412

 لسم -محل  -ش سلمان الفارسى من جمال عبدالناصر  35وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  41654مإمن السٌد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

برأسمال لدره   -ونشاطه/ سوبر ماركت- 15عماره  2على  45، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/شاطى النخٌل شارع   الـتؤشٌر: 

 لسم-)عشره االف جنٌها( 15555

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  54424امنٌه احمد حسن ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 لسم  -محل  -سٌدى بشر لبلى  -مع ش الماهره بجوار االمن المركزى  35ش الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216وفً تارٌخ  54435مصطفى عبدالعال السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 لسم -محل  -الدور االرضى  -كوبرى الثالثٌن  -وصف الـتؤشٌر:   ، خورشٌد البحرٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  54449خالد حسن دمحم مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 لسم -محل  -المندره لبلى  -ش مسجد االخالص  2الـتؤشٌر:   ، 

عنوان , وصف تم تعدٌل ال 25255216وفً تارٌخ  54425محمود عباس دمحم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 لسم -محل  -الدور االرضى  -البٌطاش  -ش الحنفٌه مع ش الصٌادله امام صٌدلٌه د/ امٌن طه  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  54435عمرو عادل احمد دمحم فوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

  -( 2وحده رلم ) -ثامن مشروع ) الٌكس جٌت ( برج العرب الجدٌده نموذج )ج( الحى ال 6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255216وفً تارٌخ  54456عبد الرحٌم محمود عبد الرحٌم على ابو شمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 لسم-محل  -شارع ارمنت  15العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  4523رٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناصر دمحم السٌد عبدالك -  425

 لسم-السٌوف شماعه  -الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / خلف صندوق الدعم امام مدرسه صمر للغات 

تم تعدٌل العنوان ,  25255216تارٌخ وفً  54423ابراهٌم محمود ابراهٌم فتٌحه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 لسم-4شمه  -الطابك الثانى  -شارع الجامع المراغى  5وصف الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان  25255216وفً تارٌخ  54452حسام الدٌن حسن فوزى حسن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 لسم -شمه  -االرضى  -بجوار ورشة ابراهٌم سالمه  -الماهرة الصحراوى  Aط  43, وصف الـتؤشٌر:   ، لرٌة العزه ن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255216وفً تارٌخ  35422احمد دمحم شعبان فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  423

-طعم تحضٌر وبٌع مؤكوالتونشاطه/م-كامب شٌزار  -شارع عمر لطفى  45الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/

 )عشره االف جنٌها( 15555برأسمال لدره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  39555امال دمحم صابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى / طرٌك الدائرى مدخل االسكندرٌة امام مطار النزهة

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  21955سعد عبده ٌوسف عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 لسم-مٌامى  -شارع اسكندر ابراهٌم  55سابما وحالٌا  614صفٌحه شارع  39أ تنظٌم  3535الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  51226لم    احمد عبد الباسط على عارف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  426

 لسم-الوردٌان  -شارع المفال  32وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54464ابراهٌم السٌد على دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 لسم -محل  -ه غروه وصف الـتؤشٌر:   ، ابٌس مشروع ناصر بجوار عمار

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  11449دمحم دمحم عبد الحمٌد دمحم كرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 لسم -العصافره لبلى  45ٌمٌن من ش  15ش  9عمار رلم -الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  15456الدهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مإمن دمحم احمد على ابو  -  429

 لسم -وصف الـتؤشٌر:   ، تم تغٌر العنوان الى / شمه بالدور السادس برج الحدٌدى روٌال 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54455السٌد احمد عبداللطٌف عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 لسم -محل  -الدور االرضى  -الظاهرٌه  -ارض الفولى  -ش عثمان محرم  42وصف الـتؤشٌر:   ، 

 25255215وفً تارٌخ  36563عمرو ناٌل دمحم صالح )عمرو ناٌل لخدمات المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 -الهانوفٌل  -الدور االول  -المربع الذهبى  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ش الهانوفٌل الرئٌسى 

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  25154عبد العال محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طارق رمضان  -  432

 لسم -وصف الـتؤشٌر:   ، تغٌر العنوان الى / امام جمعٌة الجمالٌة خورشٌد المبلٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54455بخٌت احمد شحاته عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 لسم -( 6- 5 - 4محالت رلم ) -ش عبدالرحمن الرافعى حالٌا وسابما محطه السوق  255وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54442اسامه خمٌس عبدهللا بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 لسم  -معرض  -العصافره بحرى  -لناصر ش جمال عبدا 366الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  13565الصافى عبد المالن شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 لسم  -محل  -شارع الملبنه  -الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ابٌس الثانٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54452ٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا سمٌح اسكاروس عبدالمس -  436

 لسم  -محل  -كرموز  -غٌط العنب  -ش االنهار  49وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54456دمحم محمود زغلول السٌد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

 لسم  -محل  -االزارٌطه  -ش االسكندر االكبر  35الـتؤشٌر:   ،  وصف

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  31399شٌرٌن اٌهاب احمد عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

 لسم -سموحه  -برج نوران  -شمه  -تمسٌم المضاه  311وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54455رجب دمحم سعد زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  439

 لسم  -محل  -الـتؤشٌر:   ، اول ش توت عنخ آمون بجوار مدرسه المرور لتعلٌم لٌاده السٌارات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54455لم    هبه شحاته ابراهٌم عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  445

 لسم -شمه  -وصف الـتؤشٌر:   ، عبدالمادر لبلى السكه الحدٌد ش متفرع من ش  مسجد الحلٌم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  44164احمد عالء الدٌن احمد دمحم دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 لسم -شارع اسماعٌل مهنا   119ؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / وصف الـت

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54465حسن احمد حسن حسن جاد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 لسم -محل  -الدور االرضى  -باكوس  -ش محطه السوق  192وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54441اسماعٌل عبدهللا شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سمٌر على  -  443

 لسم -محل  -ش اسعد الوردٌان  14وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  21955سعد عبده ٌوسف عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 لسم-مٌامى  -شارع اسكندر ابراهٌم  55سابما وحالٌا  614صفٌحه شارع  39أ تنظٌم  35الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  31459منٌر محمود حامد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 لسم -العصافره لبلى  45من شارع  15 - 14/ بٌن شارعى الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54463خالد عبدالرحمن عبدهللا فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 لسم  -محل  -ش جمال عبدالناصر امام مستشفى شرق المدٌنة  239وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54459طفى عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نبٌل سلٌم مص -  445

 لسم  - 12شمه  -السادس علوى  -عصافره بحرى  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش سلمان الفارس 

م تعدٌل العنوان , ت 25255215وفً تارٌخ  54465هناء لطب اسماعٌل لطب تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 لسم -ش نور االسالم العواٌد البر المبلى  13وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25255215وفً تارٌخ  54453على السٌد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  449

 لسم  -محل  -( 16شارع رلم ) -، ابٌس المرٌه العاشره 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  51226مد عبد الباسط على عارف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اح -  455

 لسم-الوردٌان  -شارع المفال  32وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /

تم  25255215وفً تارٌخ  22943المحى للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -ابراهٌم على محى الدٌن دمحم حامد -  451

 لسم -شمه بالدور الثانى  -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ارض الحلوانى نهاٌة اسكندر ابراهٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  39555امال دمحم صابر السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 ر:   ، تعدٌل عنوان الفرع الى / طرٌك الدائرى مدخل االسكندرٌة امام مطار النزهة الـتؤشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54462دمحم احمد عطٌه دمحم ابوسنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 لسم -محل  - سٌدى بشر -ش الفخرانى متفرع من ش جمال عبدالناصر  523الـتؤشٌر:   ، 

 25255215وفً تارٌخ  54454اسماعٌل بدوى صافى خلٌل ) بدوى للمالبس الجاهزة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 لسم  -فٌكتورٌا  -ش بن عمٌل متفرع من ش الجالء  35تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  54465خلٌفه صالح عبد الونٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد هللا-الصالح لتجاره المواد الغذائٌه  -  455

 لسم-لرٌه احمد عرابى بجوار بنزٌنه التعاون  35تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ن  25255215

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  11594رامى سٌفٌن روفائٌل عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  456

 لسم-بجوار عمارات الرى  -وصف الـتؤشٌر:   ، شارع المالحه الرئٌسى خلف نمطه المالحه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  11594رامى سٌفٌن روفائٌل عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 2513/12/15وتارٌخ افتتاح المحل فى -ونشاطه/تجاره وبٌع موبلٌات -المالحه وصف الـتؤشٌر:   ، ش المالحه الرئٌسى خلف نمطه

 لسم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54466ابوزٌد دمحم حسٌن ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 لسم -محل  -الـتؤشٌر:   ، ش الرحاب المعموره البلد لبلى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54469السٌد ابو شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم السٌد -  459

 لسم-شمه  -الثانى علوى  -ش عزبة الرحمه مطار النزهه  3الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255215وفً تارٌخ  54445مجدى محسن رإوف مرسى جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 لسم  - 22.21.1محالت  -عصافره لبلى  -مشروع بنن التعمٌر و االسكان  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش اللواء حسن كامل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  45339ٌده برلم    عزٌز صلٌب عجٌب حبشى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  461

 لسم  -المبارى  36خلفى بلون  1,2محل رلم  3الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط الى / بشاٌر الخٌر 

, وصف تم تعدٌل العنوان  25255215وفً تارٌخ  54461سعٌد عٌد فرغلى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 لسم -محل  -االرضى  -ش احمد عثمان  35الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54454اسامة احمد دمحم مسعود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  463

 لسم  -شمة  -الدور الثانى  -الـتؤشٌر:   ، عمارة النرجس شارع لصر العجمى البٌطاش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  54459احمد عمرو دمحم منٌر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 لسم -شمه  -الدور االول  -ش احمد شولى برج )د( رشدى  165الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214ٌخ وفً تار 54446دمحم محمود عبدالحى محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 لسم  -شمه  -ش صالح الحدٌنى  15وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  31544عٌسى عمرو عبدالحلٌم ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  466

 لسم -محل بالدور االرضى  -سبورتنج  -شارع سٌدى جابر  4وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  31544عٌسى عمرو عبدالحلٌم ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

ونشاطه/ تجارة مالبس وتجاره االلمشه ) ما عدا -حجره بالدور السابع -وصف الـتؤشٌر:   ، مصنع ببى كوكا بجوار كوبرى ابٌس 

 لسم 2515/3/12افتتاح المحل فى وتارٌخ -المالبس العسكرٌه(

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  31544عٌسى عمرو عبدالحلٌم ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

ونشاطه/ بٌع  -محل بالدور االرضى  -سبورتنج  -شارع سٌدى جابر  4وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ 

 لسم-)الفٌن جنٌها( 2555برأسمال لدره -ه المالبس الجاهزه واالدوات الرٌاضٌه ) ماعدا المالبس العسكرٌه(وتجار

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  54495دمحم نصر لناوى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  469

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -السٌوف شماعه  -ش عبدهللا عزت  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  54499محمود دٌاب على دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 لسم -محل  -االرضى  -العصافره بحرى  -ش جمال عبدالناصر  343الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  54955سبك لٌده برلم      دمحم ٌحٌى السٌد فرج اسماعٌل ، تاجر فرد ، -  451

 غرفه من شمه -الدور االرضى  -الشمعدان  -امام جراج دمحم هاشم  -وصف الـتؤشٌر:   ، ام زغٌو 

, وصف تم تعدٌل العنوان  25255214وفً تارٌخ  54445شٌماء السعٌد ابراهٌم بشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

( ٌمٌن مدخل 3محل ) -االرضى  -برج لصر النور  -سموحه  -ناصٌه ش مسجد ناصر وش حسن عالم  15الـتؤشٌر:   ، رلم 

 لسم -العمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 54492معرض فواز لبٌع المفروشات واالجهزه الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -جوزٌف نبٌل فواز فوزى  -  453

محل   -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ش االخالص امام مركز النٌل لصٌانة االجهزه الكهربائٌه  تم 25255214وفً تارٌخ 

 لسم  -

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  34355احمد عادل دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 لسم  -جناكلٌس  -ى سامى الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / شارع مصطف

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  54496مروه عبدربه على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 لسم -حجره داخل شمه  -االرضى  -الـتؤشٌر:   ، الجمالٌه خورشٌد المبلٌه بجوار احمد عطٌه السمسار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  54444فرد ،  سبك لٌده برلم    امل صبحى رشاد لرنى ، تاجر  -  456

 لسم -( 3محل ) -سموحه عماره الفٌتورى  -الـتؤشٌر:   ، )أ( ش المشٌر دمحم على فهمى 

ارٌخ وفً ت 54449مصطفى دمحم السٌد ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -المركز المصرى للتورٌدات  -  455

 -شمه  -الهانوفٌل  -برج البرلس  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، نهاٌه ش سعدهللا ابوبكر مع ش الرضوان  25255214

 لسم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  54952اسالم سمٌر مبرون على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

 لسم  -مكتب  -نادى الصٌد  - 4امام بلون  -لجالء ش ا 22وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  22411غٌث محمود غٌث جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  459

اول  -غٌث  بجوار موبٌل 2255طرٌك اسكندرٌة الصحراوى امام مدخل عبدالمادر ن  255الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / عمار 

 لسم  -العامرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  54951عبدالرحمن محمود حنفى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 لسم -محل  -الدور االرضى  -سٌدى بشر  -ش د/ صالح حمدى المتفرع من ش دمحم نجٌب  45وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255214وفً تارٌخ  54495ٌرالدٌن عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مرفت شمس الدٌن خ -  441

 لسم  -شمه  -برج الوفا  -مطروح  Aالعنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الهانوفٌل اعلى محالت ابوهندٌه طرٌك 

تم تعدٌل العنوان ,  25255214ً تارٌخ وف 54495احمد اشرف عبدالموجود عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  442

 لسم  -النهضة العامرٌة بالطرٌك الرئٌسى بجوار مدرسة االبتدائٌة  3وصف الـتؤشٌر:   ، سند

تم تعدٌل العنوان ,  25255214وفً تارٌخ  54491احمد دمحم الهادى على عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 لسم  - 13وحده  -الثالث  -لبلى  19/6اكتوبر شاطئ النخٌل ش  6 - 6 وصف الـتؤشٌر:   ، عمار

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  25492دمحم شعبان بلتاجى عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 )مائه الف جنٌها ( 155555الـتؤشٌر:   ، زٌاده رأس المال للمحل الرئٌسى االخر الى /

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  54443احمد عبدالرإوف احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 لسم  -محل  -الوردٌان  -ش البٌهمى  54الـتؤشٌر:   ، 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25255214وفً تارٌخ  54445عماد صدٌك سٌدهم بشاى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

 لسم -شمه  -الطابك الرابع  -الوردٌان  -ش سٌف الٌزل  39الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  54493احمد سعد حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

 لسم  -حل م -الدور االرضى  -فلمنج  -ش عبدالفتاح الطوٌل  32الـتؤشٌر:   ، امام 

 25255214وفً تارٌخ  45593دمحم فرج وردانى فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -الوردانى لتورٌد المواد الغذائٌه -  444

 لسم -محل  -ش الشهٌد عبدالمنعم رٌاض من ش رضوان  5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

وفً  54494منٌر محمود على عبدالفتاح محمود محمود خلٌل  ) منٌر لتجارة االحذٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  449

 لسم -محل  -سٌدى بشر  -ش جالل حماد  99تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255214تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255214وفً تارٌخ  54494م    حسام حسن على باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  495

 لسم -محل  -الـتؤشٌر:   ، لرٌة العزه امام مستشفى عبدالمرضى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255219وفً تارٌخ  54916شرٌف احمد محفوظ احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  491

 لسم  -شمه  -( 2( مدخل )4وصف الـتؤشٌر:   ، ب )

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  54924دمحم السٌد دمحم شفٌك دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  492

 لسم  -شمه  -الدور الخامس علوى  -الهانوفٌل  -العجمى  -ش الدراٌسه بحرى من ش خٌرهللا  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255219وفً تارٌخ  1655ماركت النجار( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم نجارسعٌد )سوبر  -  493

 لسم-العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / الهانوفٌل الدراٌسه بجوار حلوانى لإلإه دمٌاط طرٌك اسكندرٌه مطروح 

تم تعدٌل  25255219وفً تارٌخ  1655،  سبك لٌده برلم    تعدٌل االسم التجارى الى/احمد دمحم نجارسعٌد ، تاجر فرد  -  494

 لسم-العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / الهانوفٌل الدراٌسه بجوار حلوانى لإلإه دمٌاط طرٌك اسكندرٌه مطروح 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25255219وفً تارٌخ  54925حنان السٌد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  495

 لسم - 15شمه  -الثالث  -الهانوفٌل  -مساكن الصٌنٌه  45بلون  3الـتؤشٌر:   ، مدخل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  54925على دمحم عبدالرحٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  496

 لسم -محل  -ش مسجد الطاهره  -ه الـتؤشٌر:   ، ش الوكاله بجوار صٌدلٌه د/ دمحم شام

تم تعدٌل العنوان ,  25255219وفً تارٌخ  16224حسن على لبٌصى ابو ضٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  495

 لسم  -االبراهٌمٌه  -الدور االرضى  -محل  -شارع دمحم فإاد جالل  61وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  54955هللا جندى مدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سلٌم عبد -  494

 لسم -مكتب  -االرضى  -الـتؤشٌر:   ، ش ابونظٌر خلف ش الكلور من ش السٌوف بجوار برج الثالثٌن 

تم  25255219وفً تارٌخ  54912ك لٌده برلم    مدحت دمحم السٌد الشٌمى ) الشٌمى للتسوٌك العمارى( ، تاجر فرد ،  سب -  499

 لسم-محل -شارع ادرٌس المندره  22تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255219وفً تارٌخ  54953دمحم مصطفى عبدالرإف ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 لسم -مكتب  -بجوار لهوه جابر  ش روفائٌل تورٌل 15وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  54929دمحم جوده على حسٌن جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 لسم  -محل  -سٌدى بشر بحرى  -ش الشهٌد دمحم ٌوسف غالى  45الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  54954ده برلم    صالح عوض بركات صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  552

 لسم  - 5نموذج  -الدور الثالث علوى  -بورتو تاور  -( 355الوحده رلم ) -أ ش باب الكراسته  12الـتؤشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , تم ت 25255219وفً تارٌخ  54915ماٌكل مجدى عٌاد بمطر شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 لسم  -سٌدى بشر  -شارع على هٌبه  15وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255219وفً تارٌخ  29452عمرو صبحى عطٌه دمحم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 لسم- 25ن  -وح طرٌك مطر -وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى / شارع ابو بكر الصدٌك 

تم تعدٌل العنوان ,  25255219وفً تارٌخ  29452عمرو صبحى عطٌه دمحم طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 وصف الـتؤشٌر:   ، ) الغاء الفرع (

العنوان , تم تعدٌل  25255219وفً تارٌخ  54959امٌره عبدالرحمن السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

 لسم - 1محل  -سبورتنج  -ش عرفى طرٌك الجٌش  36وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255219وفً تارٌخ  54924عبدالرحمن صالح دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 لسم -شمه  - االرضى -وصف الـتؤشٌر:   ، ش ابوبكر الصدٌك امام مدرسه النخبه الهانوفٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255219وفً تارٌخ  22244مها دمحم عبدالممصود عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 لسم- 5تنظٌم محمود فهمى رلم  4وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  54913جمال فتحى السٌد البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  559

 لسم - 1محل  -االرضى  -ش ٌوسف الحكٌم  63الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  54915اسالم عبدالممصود فاروق لرٌطم )صٌدلٌه د/ اسالم لرٌطم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 لسم -محل  -الدور االرضى  -عزبه البكاتوشى  -البر المبلى  -النواتٌه  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، حجر 25255219

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  54922ٌارا وائل بدوى السٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 لسم-الهانوفٌل -شارع رضوان  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  54914فرد ،  سبك لٌده برلم     على مصطفى على مصطفى ، تاجر -  512

 لسم  -محل  -الرئٌسى بجوار غنٌم موسى العمومى  2سند  -الـتؤشٌر:   ، العامرٌه 

 54914على مصطفى على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تم تعدٌل االسم التجارى الى / على موباٌل ستار  -  513

 -محل  -الرئٌسى بجوار غنٌم موسى العمومى  2سند  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، العامرٌه  25255219وفً تارٌخ 

 لسم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255219وفً تارٌخ  54926مرلص مجدى عبدالشهٌد عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 لسم -سٌدى بشر بحرى  -ظٌم شارع احمد حافظ تن 25وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255219وفً تارٌخ  54954محمود احمد رمضان عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 لسم  -( 21شمه ) -الخامس علوى  -ش الكوبرى المدٌم  2وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255219وفً تارٌخ  54919فرد ،  سبك لٌده برلم    زكرٌا جمٌل كرلس جوارجى ، تاجر  -  516

 لسم  -دور ارضى  -المطار  -شارع الرحمه  164وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  54923ابراهٌم عبدالرحمن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 لسم -محل  -المراغى المدٌم  -بجوار لهوه السٌد فهمى  15ش  الـتؤشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان  25255219وفً تارٌخ  54914حنان نصر الدٌن محمود على شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 لسم-زراعه  5البصره طرٌك محطه  1/2حوشه  23, وصف الـتؤشٌر:   ، زراعى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255219وفً تارٌخ  54915ارنست فاٌز ٌونان تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  519

 لسم-من شارع دمحم فرٌد سٌدى بشر لبلى  63شارع  54وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255219خ وفً تارٌ 54955دمحم حنفى محمود حسوب نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 لسم -( 33الوحده رلم ) -ش باب الكراسته  26وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  54956اسالم دمحم سٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 لسم - 2محل  -ش عبدالمادر الغرٌانى من الرصافه  11الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255219وفً تارٌخ  54921وائل عبدالبر اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 لسم -محل  -الـتؤشٌر:   ، سوق لٌبٌا المنشٌه 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25255219وفً تارٌخ  54925خالد فإاد عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 -ٌسار المدخل  2محل  -االرضى  -العصافره لبلى  -نهاٌه ش المعهد الدٌنى  35الـتؤشٌر:   ، ش مسجد المتوكلٌن على هللا من ش 

 لسم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  54934نوبى ادم الضوى فاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 لسم -شارع امام مصنع السجاد  -، الناصرٌة المدٌمة   الـتؤشٌر: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  54941محمود دمحم عبدهللا عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 لسم  -محل  -طرٌك الناصرٌه الجدٌده  -الـتؤشٌر:   ، نجع حفٌظ بجوار مصنع الجبنه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54956كٌم عبدالحى عشماوى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالح -  526

 لسم -( 3محل ) -عزبة سعد  -ش عمر بن ابى ربٌعة  42وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54949عادل حسن محمود محمود سٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 لسم -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش الطاهره امام كوفى شوب بشره خٌر امام سوق الجمله 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  34594سعٌد صابر جاد هللا عٌسى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

سٌدى جابر بنشاط بٌع مالبس جاهزه وراس مال  -جرٌن بالزا سموحه  k 15وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بعنوان 

 2525/  2/  25فى  34594جنٌه )الف جنٌه( وسمه تجارٌة مالبس دوناتكس ولٌد برلم تابع  1555

وفً تارٌخ  54932شرٌف حسنى احمد دمحم زلزوق )زلزوق للتسوٌك العمارى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  529

 -ثانى عماره ٌمٌن  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، البٌطاش امام مول العجمى ستار ش عبٌد الطلخاوى  25255225

 لسم  -( 3شمه ) -الرابع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  54935احمد عبدهللا فارس امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 لسم -محل  -عزبه الموظفٌن  -تولى الشعراوى ش م 5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54942عمرو على دمحم على الخراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 لسم -محل من داخل العمار -الدور االرضى  -ش الدمحمٌه من ش الجالء فٌكتورٌا  55وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  54936دمحم دمحم رٌحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد  -  532

 لسم-العصافره بحرى -شارع فهمى عبد المجٌد  2الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 

لعنوان , تم تعدٌل ا 25255225وفً تارٌخ  23295رضوان فرج جبرٌل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  533

 لسم -وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / طرٌك اسكندرٌة مطروح امام مالهى ابوٌوسف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  54943اسالم حسن ٌوسف دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

 لسم  -شمه  -ابع الر -طوسون  -ش الرحاب خلف التؤمٌن الصحى  21الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  15544محمود فوزى بٌومى الشعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 لسم  -لوران  -شارع ابراهٌم نصر  5وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54952برلم     اسامه المغازى بكر حسن صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  536

 لسم -شمه  -االرضى  -ش ابن انس الغٌط الصعٌدى  34وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  4551هانى توفٌك عبد الحفٌظ سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 -الورشه الغربٌه شارع   65وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  4551هانى توفٌك عبد الحفٌظ سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

وتارٌخ افتتاح المحل فى  -ونشاطه / مالبس ) ما عدا المالبس العسكرٌه(  -ش الهداٌا برج العرب الجدٌده 51وصف الـتؤشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  54935ابراهٌم ابوسٌف حسن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  539

 لسم -الـتؤشٌر:   ، ش مسجد الشرلاوى امام منصور سٌوى بجوار مولف عبدالمادر

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54944 عمر حسٌن رشدى دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  545

 لسم -محل  -الدور االرضى  -( سٌدى بشر لبلى 63ش مسجد لباء من ش ) 1وصف الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  4551هانى توفٌك عبد الحفٌظ سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

ونشاطه / تصنٌع مالبس ) ما عدا المالبس -شارع الورشه الغربٌه 56افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ وصف الـتؤشٌر:   ، 

 -)خمسون الف جنٌها( 55555برأسمال -الجاهزه(

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  4551هانى توفٌك عبد الحفٌظ سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

ونشاطه / تصنٌع مالبس ) ما عدا المالبس -شارع الورشه الغربٌه 65:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ وصف الـتؤشٌر

 -)خمسون الف جنٌها( 55555برأسمال -الجاهزه(

وفً تارٌخ  4551تم تعدٌل االسم التجارى الً/ سنتر هانى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  543

ونشاطه / -شارع الورشه الغربٌه 56تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/  25255225

 -)خمسون الف جنٌها( 55555برأسمال -تصنٌع مالبس ) ما عدا المالبس الجاهزه(

وفً تارٌخ  4551رلم    تم تعدٌل االسم التجارى الً/ سنتر هانى للمالبس الجاهزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  544

ونشاطه / -شارع الورشه الغربٌه 65تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/  25255225

 -)خمسون الف جنٌها( 55555برأسمال -تصنٌع مالبس ) ما عدا المالبس الجاهزه(

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54939ه برلم    عصام دمحم محمود عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  545

 لسم -شمة  -برج الدمٌاطى  -سٌدى بشر بحرى  -ش دمحم نجٌب  66وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  54935هبه سعد دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  546

 لسم-العصافره بحرى  -أكتوبر  6شارع  41الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54953احمد وائل السٌد حسن خطابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  545

 لسم -محل  -البٌطاش  -بجوار برج العائله  2ش ضٌف هللا متفرع من ش السمالٌهى  6وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  4551هانى توفٌك عبد الحفٌظ سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 -شارع الورشه الغربٌه 56وصف الـتؤشٌر:   ، 

وان , تم تعدٌل العن 25255225وفً تارٌخ  4551هانى توفٌك عبد الحفٌظ سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  549

وتارٌخ افتتاح المحل فى  -ونشاطه / مالبس ) ما عدا المالبس العسكرٌه(  -ش الهداٌا برج العرب الجدٌده 51وصف الـتؤشٌر:   ، 

 لسم برج العرب  2513/3/14

 تم تعدٌل العنوان , وصف 25255225وفً تارٌخ  54944اسماعٌل بخٌت حسٌن جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 لسم  - 45متفرع من ش  15الـتؤشٌر:   ، العصافرة لبلى ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  54931سامح السٌد حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 لسم  - 4محل  -ناحٌه شدس االرضى  -خ( ش مرتضى باشا مع محمود رشدى 23ط/59الـتؤشٌر:   ، رلم )

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54946اسالم مرسى محمود عبٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 لسم  -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش المواسٌر الجانوتى 

دٌل العنوان , تم تع 25255225وفً تارٌخ  54945السٌد احمد السٌد احمد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 لسم -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، طرٌك اسكندرٌه مطروح بجوار الوحده الصحٌه عماره البرهانى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  54954دمحم عادل دمحم احمد الهلباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 لسم  -شمه  -الثامن  -ش شمال  ش التٌن المعموره لبلى خامس 2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54955مصطفى دمحم كامل مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 لسم  - 1شمه رلم  -الدور االول علوى ٌمٌن الصاعد  -سٌدى بشر لبلى  - 62ش النور متفرع من ش  3وصف الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54955مٌن سعد عبدالحمٌد محٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌاس -  556

 -شمه  -االول  -ابوٌوسف بحرى  -عماره الرٌان  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش الحدٌد و الصلب بملن عالء دمحم سعد امام مسجد الهادى 

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  54933، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد عبدالفتاح فتح هللا دمحم -  555

 لسم -محل  -الدور االرضى  -ش جمال عثمان  13الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54934مصطفى انٌس عٌسى حامد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 لسم -شمه  -خلف المسجد الكبٌر  -:   ، ابٌس الرابعه الناصرٌه وصف الـتؤشٌر

تم  25255225وفً تارٌخ  54955( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    M.Gدمحم جابر دمحم دمحم عاشور )مكتب ام.جى  -  559

 لسم  -شمه  -الوردٌان  -ش المكس  295تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  34594جاد هللا عٌسى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد صابر  -  565

 -سموحه  -جرٌن بالزا  k 15وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  34594سعٌد صابر جاد هللا عٌسى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

لسم سٌدى جابر بنشاط مصنع مالبس  -تؤشٌر:   ، رئٌسً بعنوان /عمارات مستشارٌن مجلس الدوله ش ابراهٌم عبدالشفٌع وصف الـ

 خمسمائه الف جنٌه  555555وراس مال 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54945احمد سعٌد عبد العال محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 لسم-محل-االرضى -اكتوبر شاطى النخٌل بجوار البوابه شمال بجوار كمال للكاوتش 6الـتؤشٌر:   ، وصف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  54954مرزق نصٌف فاٌك نصٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  563

 لسم  -شمة  -االرضى  -الـتؤشٌر:   ، ش مطعم سعٌد من ش الجٌش خلف لهوة صدلى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54945عماد عبدالتواب محمود عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  564

 -محل  -الدور االرضى  -الهانوفٌل  -ش مسجد السالم متفرع من ش الحنفٌه ش نهاٌه لرٌه فاروق صادق  2وصف الـتؤشٌر:   ، 

 لسم

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54959 متولى عبد الفتاح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نهال دمحم -  565

 لسم- 1شمه  -االرضى  -جلٌم  -شارع عبد السالم عارف  54وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  54956احمد سعٌد محمود دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 لسم  -( 3محل ) -جانوتى  -كوبرى الناموس بجوار مصنع الحدٌد  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش الزهور 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25255223وفً تارٌخ  5524حسام دمحم على ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  565

 لسم-محل )مكتب رحالت(  -خورشٌد  -الطابٌه  -ش البنزٌنه  3ار رلم ، تم تعدٌل العنوان الى / العم

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  35525فاطمه حسٌن على عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  564

 لسم  -محل  -( شارع عبدالسالم متفرع من شارع الزهور 2الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى / )

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25255223وفً تارٌخ  54941ودٌده دمحم دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  569

 لسم -شمه  -خورشٌد  -، طرٌك المراغى اول ٌمٌن من ش مسجد الحى المٌوم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223ً تارٌخ وف 54952دمحم مصطفى ابوالوفا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 لسم  -النهضه  -( بجوار مسجد صبحى عبدالكرٌم 3وصف الـتؤشٌر:   ، لرٌه االلمان ولاد )

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  54964عمرو احمد حسن دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 لسم -شمه  -العاشر علوى  -سٌدى بشر  -فرع من ش سٌف مت 654ش  11الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  54962رمضان احمد دمحم على باظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 لسم -محل  -الهانوفٌل  - الـتؤشٌر:   ، ابو ٌوسف لبلى امام مدرسه االورمان الفندلٌه بملن عبدهللا رمضان باخر ش الوان الساحل

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  54955وائل محمود ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 لسم  -محل  -ش عبدالسالم عارف  41الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223ارٌخ وفً ت 54959عماد ولٌم كامل بدٌر فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 لسم - 24محل  -الش مصطفى فهمى  15الـتؤشٌر:   ، 

تم  25255223وفً تارٌخ  42949دمحم شحاته دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -السلطان لكامٌرات المرالبه  -  555

 لسم -الهانوفٌل الرئٌسى امام رٌتش هوم  تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى /

تم  25255223وفً تارٌخ  42949تم تعدٌل االسم التجارى الى/ دمحم شحاته دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

 لسم -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / الهانوفٌل الرئٌسى امام رٌتش هوم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  39595السٌد اشرف السٌد ٌالوت دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 لسم  -الدور االول المٌزانٌن  -العصافره لبلى  -ش المعهد الدٌنى  532وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  54964جر فرد ،  سبك لٌده برلم    كٌرلس ٌوحنا راضى سعٌد جرجس ، تا -  554

 لسم  -العواٌد  -المراغى  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  54951سعد عبدهللا سعد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  559

 لسم -محل  -المالحه  -لملن مع ش مصطفى كامل الـتؤشٌر:   ، اخر ش ا

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  55926مصطفى حسن حسن عبدالنبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  545

 لسم -وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى / الرابعة الناصرٌة امام صٌدلٌة امنة حافظ 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  42433جدى حماده صالح الطحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رٌم م -  541

 لسم  -شمه  -مٌامى  -شارع صالح الدٌن شعبان  19وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223ٌخ وفً تار 54963مجدى جابر دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

 لسم  -( 29شمه ) -العاشر  -العجمى  -شاطئ النخٌل  -( اكتوبر 6) 49/15ش  69الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  6512وٌصا مٌخائٌل حبٌب مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  543

 لسم  -( العصافرة لبلى بجوار مستشفى عمبة بن نافع 45متفرع من شارع ) 24وان الى / شارع الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العن

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  54955مروه نادر نبٌل شفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 لسم -محل  -فلمنج  -ش هزلر  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  54944عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود سٌد دمحم  -  545

 لسم - 4محل  -ش على بن المصرى  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  54945هناء دمحم عبدالمنعم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  546

 لسم  -لطعه ارض  -، ط البتروكٌماوٌات زاوٌه عبدالمادر شمال الترعه بجوار مصنع المكرونه  الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  54961االمٌر السٌد عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  545

 لسم  -شمة  -االرضى  -لٌل ( ش امام كوبرى خلف فٌال حمدى خ1الـتؤشٌر:   ، مدخل الزراعٌٌن )

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  54942دمحم احمد عرفه مصطفى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 لسم -محل  -االبراهٌمٌة  -ش نوكرانٌس  45وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  54965احمد دمحم اٌوب صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  549

 لسم-محل-(  53( شارع محمود مصطفى عسل تنظٌم ) ب ( حاره )  11الـتؤشٌر:   ، ٌمٌن ) 
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تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25255223وفً تارٌخ  54943بهاء على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  595

 لسم - 4محل  -د عماره السبت بجوار سمكرى حمٌدو ، ش البٌطاش الجدٌ

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  54969هبه عبدالمنعم عبدالهادى لرٌطم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  591

 لسم  -دمحم بهجت ثروت  3وصف الـتؤشٌر:   ، خلف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  54965برلم     رضا كمال محمود العسكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  592

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -مٌامى  -الدكتور سلٌم  56شارع  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  54953مروه حسام الدٌن سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  593

 لسم  -شمه  -االرضى  -مطار النزهه  -ش عزبه هلش  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255223وفً تارٌخ  21525عبد الرحمن حسن عبد الغنى دمحم حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  594

 سم ل -الدور االول علوى شارع دارا  46العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط الممر الى / عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  54965حسام ابوبكر مصطفى العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  595

 لسم -شمه  -الهانوفٌل  -وصف الـتؤشٌر:   ، شمه بالطابك االول االدارى برج الوفاء طرٌك اسمندرٌه مطروح 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25255223وفً تارٌخ  54955ٌده برلم    خالد دمحم احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك ل -  596

 لسم  -شمه  -االول علوى  -ش عمر بن الخطاب  25ن -، امام مطعم ابوصابر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255223وفً تارٌخ  54966جمال عبد الحمٌد عرفه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  595

 لسم-حظٌره  -تؤشٌر:   ، لرٌه الجزائر نجع موسى مزرعه مرٌوط وصف الـ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255223وفً تارٌخ  54954عبدهللا عثمان دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  594

 لسم -شمه  -الخامس  -ش الملن حفنى امام لصر المنتزه  613الـتؤشٌر:   ، 

سعد دسولى عطٌه )اسالم سعٌد لتوزٌع مستلزمات طبٌه و ادوات تجمٌل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     اسالم سعٌد -  599

 - 45ابوكمال من ش  35تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ش الجناٌن متفرع من ش  25255223وفً تارٌخ  54945

 لسم  -شمه  -االول  -العصافره لبلى  -متفرع من مسجد النور 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  54944اٌه عبدالمنعم خلٌل على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 لسم  -شمه  -االرضى  -الحضره لبلى  -ش بن عائشه  14وصف الـتؤشٌر:   ، 

وفً  11252اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، ت -  651

 لسم-مطروح -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع اسكندرٌه  25255224تارٌخ 

تم  25255224وفً تارٌخ  55552صفوت اٌوب جٌد عبدالمسٌح ) مكتبة صفوت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 ( 2محل ) -السٌوف شماعة  -( ثالث شارع من صالح الدٌن 4) تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  55553دمحم عاطف كمال اسماعٌل خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  653

 لسم -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، الناصرٌه المدٌمه ش البنن الزراعى بجوار معجنه الجزار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  54994ان على بدر على حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جٌه -  654

 لسم -محل -ش الجالء فٌكتورٌا  24.26الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  54996دمحم فوزى هارون عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 لسم - 5محل  -االرضى  -مول العجمى ستار امام محل درن ستورز  4الـتؤشٌر:   ، البوابه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  54946اشرف السٌد حنفى محمود سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  656

 لسم  -محل  -العصافره بحرى  -ش سلمان الفارسى بجوار فندق الورده البٌضاء  15وصف الـتؤشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  54945نعمه حمدى عبدهللا على المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 لسم -مكتب  -ر:   ، ش الرحمه بجوار شركه لٌسٌكو خورشٌد وصف الـتؤشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  55555سناء سرحان عباس رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  654

 لسم -شمه  -االول  -العصافره لبلى  -عرامه  35ش مسجد الصحابه من ش  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  55554الح دانٌال عجبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا ص -  659

 لسم-محل -شارع الشٌخ طنطاوى جوهر  13الـتؤشٌر:   ، 

د ،  سبك تعدٌل االسم التجارى الى / محمود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فر -  615

 -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شارع اسكندرٌه  25255224وفً تارٌخ  11252لٌده برلم    

 لسم-مطروح

تعدٌل االسم التجارى الى / محمود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك  -  611

شارع الخدٌوى  112تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /  25255224وفً تارٌخ  11252برلم    لٌده 

 لسم-

تعدٌل االسم التجارى الى / محمود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك  -  612

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شارع الٌاسمٌن متفرع  25255224تارٌخ وفً  11252لٌده برلم    

 لسم-من شارع الزهور 

 

تعدٌل االسم التجارى الى / محمود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك  -  613

-شارع النٌل  156تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /  25255224تارٌخ  وفً 11252لٌده برلم    

 لسم

تعدٌل االسم التجارى الى / محمود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك  -  614

شارع راغب  115عدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / تم ت 25255224وفً تارٌخ  11252لٌده برلم    

 لسم-باشا 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  11252محمود مرسً عطٌه هللا ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 سمل-مطروح -وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شارع اسكندرٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  11252محمود مرسً عطٌه هللا ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 لسم-شارع الخدٌوى  112وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224فً تارٌخ و 11252محمود مرسً عطٌه هللا ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 لسم-وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شارع الٌاسمٌن متفرع من شارع الزهور 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  11252محمود مرسً عطٌه هللا ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

 لسم-شارع النٌل  156فرع بالعنوان / وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  11252محمود مرسً عطٌه هللا ابو الماسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  619

 لسم-شارع راغب باشا  115وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  54995بك لٌده برلم    نوره دمحم بسٌونى حسن ، تاجر فرد ،  س -  625

 لسم -محل  -مستشارٌن بجوار فتح هللا ماركت طوسون  25الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  54991جورج نصٌف ونٌس سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 - 29سوق الخٌر نموذج ) ب ( محل رلم  -العرب الجدٌده الـتؤشٌر:   ، برج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  11252محمود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 لسم-شارع النٌل  156تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255224تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  54995اسماعٌل عطٌه جزر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد مرسى  -  623

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -سٌدى بشر بحرى  -ش الصفا من ش مسجد السالم  9وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  15555رشا عاطف سلٌمان نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 لسم -شمه الدور الثانى علوى  -عزبه محسن الكبري  5ش  9الـتؤشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  54999دمحم مكاوى فارس بكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  625

 لسم  -( A101وحده ادارٌه رلم ) -االول العلوى  -المنفلوطى  ش مصطفى لطفى 9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  54994مروان السٌد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

 لسم -محل  -االرضى  -كامب شٌزار  -ش عمر لطفى  9الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  25342، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعاد السٌد جمعه دمحم  -  625

 لسم -البٌطاش  -خلف مستشفى االمل  45الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / شمه ارضى ب 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  54993نورهان خمٌس رجب دمحم ابو زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 لسم -محل  - 2/5وصف الـتؤشٌر:   ، ابٌس لرٌه 

وفً  11252محمود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  629

 لسم-شارع الخدٌوى  112تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255224تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  55551دمحم رضا فتحى ابراهٌم جاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

 لسم-محل  -عصافره بحرى  - 9وصف الـتؤشٌر:   ، شارع المالزم بسٌونى عمار 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224تارٌخ  وفً 54995اٌمن ابراهٌم دمحم عبدالمجٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

 لسم  -مكتب  -ارض الحاج سامى بسطوٌسى  - 3جزء  -وصف الـتؤشٌر:   ، ابٌس العاشره 

وفً  11252محمود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  632

 لسم-نوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع الٌاسمٌن متفرع من شارع الزهور تم تعدٌل الع 25255224تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  54949سلمى احمد السٌد دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

 لسم -عصافره بحرى  -ش جمال عبدالناصر  514تنظٌم  15الـتؤشٌر:   ، عمار 

وفً  11252محمود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

 لسم-شارع راغب باشا  115تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ،  25255224تارٌخ 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255224وفً تارٌخ  54992حسام منصور دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

 لسم-ابو لٌر  -شارع مٌدان الجمهورٌه  1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55515زٌنب عبدالناصر امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

  -لطعه ارض  -( المنطمه الصناعٌه )جنوب الثالثه( 13بلون ) (4( لطعه )2الـتؤشٌر:   ، برج العرب الجدٌده م ص )

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55522دمحم محمود عبدالرإف احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

 لسم  -كلٌوباترا  -شارع الدٌر  24وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55535جر فرد ،  سبك لٌده برلم    امٌن دمحم امٌن دمحم عمران ، تا -  634

 لسم-شمه-الدور الثانى -الحضره المبلبه -مدٌنه تبارن شارع المفتش  252الـتؤشٌر:   ، نموذج 

دٌل العنوان , وصف تم تع 25255225وفً تارٌخ  25465عبدالمجٌد احمد السٌد رحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  639

 لسم - 15/  5الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ابٌس العاشره 
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 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  15222شولى على السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 فرع الغربٌة -الـتؤشٌر:   ، اضافة سمة تجارٌة / مكتب الممر للرحالت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55514سمٌه خمٌس عبٌد رمٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

 لسم  - 342محل  -الراس السوداء  -الـتؤشٌر:   ، ش روفائٌل رومٌل من ش عبدالرازق ابوالخٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225تارٌخ  وفً 55533امل شحات حبٌب لبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 لسم -محل  -ش المٌاه  -الـتؤشٌر:   ، العامرٌه طرٌك الناصرٌه الجدٌده تمسٌم مرٌوط خلف المخازن كابو

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55515حماده محارب دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  643

 لسم -محل  -ابو سلٌمان  -المحروسه الجدٌده  -ش ترعه المنتزه  113،   الـتؤشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55514اسالم سلٌمان لطب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  644

 لسم  -مكتب  -مٌدان الساعة  -ش مصطفى كامل  346الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55519م ابراهٌم طباله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو عبدالسال -  645

 لسم -شمه  -االول علوى  -وصف الـتؤشٌر:   ، عزبه محسن ش البساتٌن 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 25255225وفً تارٌخ  55535احمد كامل دمحم دمحم عرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

 لسم -محل  -ش الطٌار احمد سعود ابو على بولكلى  52الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  55523ادهم دمحم دمحم دمحم الشرلاوى )االدهم للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 لسم  -شمه  -ضى االر -ابو ٌوسف  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، امام بنزٌنه السالم 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  55536الصماد للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -دمحم ابراهٌم دمحم الصماد  -  644

 لسم -شمه  -ش بلمٌس وبن حمد ٌس  12العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55555السٌد احمد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  649

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -الزواٌده  -ارض دوٌدار  -متفرع من ش االمٌر عنتر  2الـتؤشٌر:   ، ش رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55535حمدى غرٌب احمد على الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 لسم-شمه  -الثالث علوى  -غبلاير  -شارع مصطفى كامل  252لـتؤشٌر:   ، وصف ا

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54454محمود خٌرى خلف عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 لسم -امام التدرٌب المهنى  -وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / شارع جمٌله بو حرٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55556محمود على عباس موسى ركش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 لسم - 34وحده  -الدور الثالث  -ش باب الكراسته  12 -  4وصف الـتؤشٌر:   ، نموذج 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55513دمحم حلمى الدسولى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  653

 لسم -محل  -جوار صٌدلٌه شاكر امام مسجد االسراء  -ش جالل سرى  -برج مكه  -اكتوبر  6الـتؤشٌر:   ، لبل بوابه 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55525احمد طارق السٌد مهدى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  654

 لسم  -شمه  -االرضى  -نادى الصٌد  -ش الخلٌفه  5صف الـتؤشٌر:   ، و

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55529حسام عادل ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 محل  -خورشٌد  -الـتؤشٌر:   ، ش المراغى المدٌمه العمومى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  54454دالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود خٌرى خلف عب -  656

 لسم -امام التدرٌب المهنى  -وصف الـتؤشٌر:   ، شارع جمٌله بو حرٌد 

وصف  تم تعدٌل العنوان , 25255225وفً تارٌخ  55512سامح دمحم البدرى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 لسم  -محل  -( عصافرة لبلى 4ش النصر خلف مسجد التحرٌر نهاٌة المعهد الدٌنى برج الماسة ) 15الـتؤشٌر:   ، عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55524خالد احمد صالح على مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  654

 لسم - 1شمه  -االرضى  -جناكلٌس  ش عمر المختار 36الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55521اشرف دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  659

 لسم  -سٌدى بشر  -ش احمد العوامرى  15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55516لم    اسماعٌل عبدهللا السٌد حسن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  665

 لسم  -حظٌره  -( لرٌه الحظٌره بجوار مزرعه الحبشى 3المسٌرى ) -النهضه  -وصف الـتؤشٌر:   ، العامرٌه 

ف تم تعدٌل العنوان , وص 25255225وفً تارٌخ  55524زمزم عبدالاله دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 لسم  -محل  -الراس السوداء بجوار المسم منتزه ثالث  -ش مصطفى كامل  4الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  4493احمد فإاد عبد الرحٌم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  662

 لسم  -ابراهٌم العطار ش عدوان متفرع من ش  2وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  25613اٌمن ابوبكر خلف هللا السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

 لسم -بسٌدى بشر لبلى  591الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ش متفرع من ش لمعى من ش 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55531احمد عاطف السٌد مصطفى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  664

 لسم  - 24شمه  -ش غبلاير متفرع من مصطفى كامل  1وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55525سعاد كرٌم على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

 لسم -محل  -من ش العٌسوى وش خالد بن الولٌد  15ش  55الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55525فاٌزة راشد حكٌم سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

 لسم  -الـتؤشٌر:   ، عزبة البكاتوشى حوض الٌمونٌة بحرى 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  55534بدرى دمحم جاد احمد ) بدرى لاللومٌتال( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

 لسم-محل-المنشٌه البحرٌه  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع النصر 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55559تاوضرس عدلى جرجس بحران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  664

 لسم -شمه  -الثالث علوى  -الهانوفٌل  -بحرى ش التامٌن امام عماره الركابى  25وصف الـتؤشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55511دمحم احمد دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  669

 لسم -محل  -لعرب نجع ا 4ش رلم  25الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55515امجد امٌر سعد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 لسم -شمه  -الخامس  -ابو لٌر  -ش دمحم عبده  6الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  55526اسامه بدرالدٌن جمال دمحم على النكالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 لسم  -محل  -خورشٌد  -العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع عمار بن ٌاسر متفرع من ش السوق 

تم تعدٌل العنوان  25255225وفً تارٌخ  55532مروان دمحم عثمان محمود رحٌم جوٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

 لسم  -محل  -سٌدى بشر بحرى  -ج الخلود ش السٌوف بر 5, وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  55566ادهم تامر عاطف النجارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  653

 لسم -( 1محل رلم ) -سٌدى جابر  -سانت جٌنى  15 - 15الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  45161فرد ،  سبك لٌده برلم     عمر فتحى احمد عبد هللا ، تاجر -  654

 لسم -السوق الفلكى  15الـتؤشٌر:   ، شارع فاطمه الزهراء من شارع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  45161عمر فتحى احمد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

وتارٌخ  -ونشاطه/بماله جافه وتصنٌع منتجات االلبان- 4مع ناصٌه ش السالم الفلكى الدور االرضى محل رلم  15، ش  الـتؤشٌر:  

 لسم -2514/4/5افتتاح المحل فى 

تم تعدٌل العنوان  25255226وفً تارٌخ  55545مإمن دمحم مصطفى لرعانى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  656

 لسم  -ٌر:   ، العامرٌه الهوارٌه لرٌه جمال عبدالناصر بجوار مسجد الفردوس , وصف الـتؤش

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  55559شرٌف نبٌل دمحم عرفه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

 لسم- 63شمه -شارع االندلس تعاونٌات سموحه  113الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  55534 حسٌن مزٌون عبدالبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسٌن دمحم -  654

 لسم  -محل  -ش عصٌر سكر خلف ش الوزٌرى من ش الجٌش  4وصف الـتؤشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصف  تم 25255226وفً تارٌخ  55552اسالم منداش دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  659

 لسم -الدور الثانى  -شمه  -ش صالح حمدى سٌدى بشر بحرى  46الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  14331سمٌر عبد هللا لبٌب حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 لسم  -ى طرٌك مطروح امام شركه الكهرباء الهانوفٌل لبل 1الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / محل 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  55554احمد على امٌن على الصرفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

 لسم -محل  -الجدٌد برج فٌنسٌا المندره لبلى  35ش النبوى المهندس تماطع ش  34وصف الـتؤشٌر:   ، عمار 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  55564 احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    والء دمحم -  642

 -ابو ٌوسف بحرى  -ش مسجد جمعه مفتاح بجوار مطعم دمحم محمود  -الـتؤشٌر:   ، اخر ش من هٌبه سعٌد بملن خمٌس سلومه 

 لسم  -محل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  55565د ،  سبك لٌده برلم    احمد حسن المرغنى عطٌه ، تاجر فر -  643

 لسم -محل-االرضى  -ناصٌه امٌن حسونه مع شارع مصطفى كامل بمشروع شركه سٌتى الٌت بجوار اورانج  29الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226ارٌخ وفً ت 55546دمحم النجٌلى سٌد احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  644

 لسم  -( 419محل ) -الرابع  -االبراهٌمٌه  -وصف الـتؤشٌر:   ، مول مٌنا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  55565دمحم صالح رشدى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 لسم  -شمه  -االول علوى  - شارع سوق الدخٌله امام السٌد مٌدان 1الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  45161عمر فتحى احمد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

ونشاطه/ تصنٌع منتجات  -السوق الفلكى  15الـتؤشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بالعنوان/ شارع فاطمه الزهراء من شارع 

 لسم-) الف جنٌها( 1555برأسمال لدره  -االلبان

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  55545ماٌكل عطٌه عطٌه اٌوب فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 لسم -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، الهانوفٌل الرئٌسى امام لصر الموٌرى الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  55551سبك لٌده برلم      عمرو احمد دمحم فهمى ، تاجر فرد ، -  644

 لسم  -شمه  -االول  -ابو ٌوسف  -الحدٌد و الصلب  -الـتؤشٌر:   ، خلف مدرسه الرشٌدى 

 تم تعدٌل العنوان , وصف 25255226وفً تارٌخ  55565على فتحى حسٌن على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  649

 لسم -محل  -سٌدى بشر  -ش طرٌك الجٌش  134الـتؤشٌر:   ، 

تم  25255226وفً تارٌخ  55539وفاء نشؤت دمحم زمره ) صٌدلٌه د / وفاء نشؤت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  695

 لسم-محل -سٌدى بشر بحرى  -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، شارع احمد السكندرى من شارع دمحم نجٌب

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  55544احمد دمحم عبدالعزٌز حسٌن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  691

 لسم  -محل  -ش فإاد ابراهٌم جرجس ناصٌه ش بن ثابت  54وصف الـتؤشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  55545تامر ادوار ٌوسف حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  692

 لسم  -محل  -الدور االرضى  -ش على بن الكبٌر  11الـتؤشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , تم ت 25255226وفً تارٌخ  55555ٌاسر مصطفى دروٌش حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  693

 لسم -محل  -ش دمحم ادم  4وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  55561ابراهٌم عبدالفتاح على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  694

 لسم -محل  -محطة مصر  -ش عمر بن الخطاب  13وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  25255226وفً تارٌخ  55563خٌر هللا عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمد هللا سمٌر عٌد  -  695

 -محل-, وصف الـتؤشٌر:   ، شارع جمال عبد الناصر برج العرب الجدٌده 

نوان , وصف تم تعدٌل الع 25255226وفً تارٌخ  55541معراجى فاضل السٌد زاٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  696

 لسم -محل  -الدور االرضى  -المعموره البلد  -عزبة الوردانى  -ش عبدالصبور  2الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  55549حسٌنى ابراهٌم الحسٌنى عكاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  695

 لسم -محل  -حالٌا  24سابما  25تنظٌم  - ش االلبال لوران 29 -  3وصف الـتؤشٌر:   ، برج طه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  55555رشا عبدالفتاح دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  694

 لسم -محل -المعموره البلد لبلى  16متفرع من ش  25ش  2الـتؤشٌر:   ، 

تم  25255226وفً تارٌخ  35314اللفى للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صالح الدٌن عبدالعزٌز االلفى )ا -  699

 -برج العرب المدٌم  -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / شارع جمال نجع هواره شارع الصٌدلٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226ٌخ وفً تار 5555جمال رفعت احمد هدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 لسم  -الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / شمه دور ثالث خلف المٌنى باص بجوار الصرف الصحى 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  55556مارن مورٌس رٌاض زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 لسم - 25شمه  -الدور العاشر  -دمحم ٌوسف غالى سٌدى بشر بحرى  54شارع  15وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  55554ٌاسر عبدالفتاح دمحم مصطفى الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 لسم - G 1وحده رلم  -سوتر سابما -متفرع من ش مصطفى مشرفه  52وصف الـتؤشٌر:   ، تنظٌم حاره 

تم تعدٌل  25255226وفً تارٌخ  55562براء عبدالوهاب دمحم ابراهٌم ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 لسم - 253شمه  -الثانى  -ش فوزى معاذ سوحه  95العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226فً تارٌخ و 55555احمد دمحم محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 -السوق التجارى مجتمع محلى خامس الحى السكنى الثالث  4محل رلم  -الـتؤشٌر:   ، برج العرب الجدٌده 

تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  55542شٌرٌن مكرم معوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 لسم -محل  -تعاونٌات سموحه  -ش االندلس  135،   وصف الـتؤشٌر: 

وفً تارٌخ  55544مصطفى محمود احمد ابوالوفا )المصطفى للمماوالت العامه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

 -محل  - الدور االرضى -النهضه  -شارع فرن على بخٌت  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، لرٌه الهاوٌس  25255226

 لسم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226وفً تارٌخ  5924دمحم صالح عبد المنعم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 لسم -خورشٌد المبلٌه  -الطرٌك الدولى  -مدخل ابٌس االولى  61الـتؤشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى / 

تم تعدٌل  25255226وفً تارٌخ  5924ر للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تعدل االسم التجارى / المنصو -  554

 لسم -خورشٌد المبلٌه  -الطرٌك الدولى  -مدخل ابٌس االولى  61العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تصحٌح العنوان الى / 
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تم تعدٌل العنوان , وصف  25255226خ وفً تارٌ 42659سعد جمال مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  559

 لسم  -ابو ٌوسف  - 14ن -الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى / ش الحدٌد و الصلب 

 25255226وفً تارٌخ  55553اسالم وهبى عبداللطٌف المغربى ) جزارة المغربى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 لسم -محل  -الطابٌه  -ش المعموره الرئٌسى امتداد مصطفى كامل  9،  تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55569دمحم على عبدهللا منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 لسم  -محل  -الحضره الجدٌده  -الـتؤشٌر:   ، تماطع ش مسجد عرفه مع ش الشهٌد طٌار صبرى 

تم تعدٌل العنوان  25255225وفً تارٌخ  55545هٌثم مرسى عبدالعزٌز عبدالفتاح كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 لسم  -, وصف الـتؤشٌر:   ، العامرٌة خلف المسم بجوار مسجد الشٌخ عمرو وبجوار منزل الحاج عبدالجلٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  22955سبك لٌده برلم     دمحم سعٌد عبدالرحمن سعد ، تاجر فرد ،  -  513

 الـتؤشٌر:   ، حذف نشاط/ االستٌراد من الرئٌسى االخر

تم  25255225وفً تارٌخ  35612مكرم لتجاره المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -باسم مكرم فإاد بشاره  -  514

 - 15.5ـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ شارع ابو ٌوسف الروضه الخضراء تمسٌم المعلمٌن ن تعدٌل العنوان , وصف ال

تم  25255225وفً تارٌخ  35612تعدٌل االسم التجارى الى /باسم مكرم فإاد بشاره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 - 15.5و ٌوسف الروضه الخضراء تمسٌم المعلمٌن ن تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ شارع اب

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  25655شرٌف مجدى شمس محمود فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 لسم-وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان الى/ ابٌس شارع مدرسه ابٌس االولى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:    25255225وفً تارٌخ  55551د ،  سبك لٌده برلم    دمحم خلف دمحم على ، تاجر فر -  515

 لسم - 4محل  -باكوس  -ش العنبرى  15، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55542احمد عبداللطٌف محمود علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 لسم -محل  -العواٌد لبلى  -لملعه لنال المحمودٌه عماره الصفوه وصف الـتؤشٌر:   ، عزبه ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55553احمد دمحم محمود منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  519

 لسم -وسف ثالث ش شمال العجمى ابو ٌ -بحرى طرٌك اسكندرٌه مطروح ش اجٌاد الخاصه  19.5الـتؤشٌر:   ، ن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55541ٌونس ابراهٌم ٌونس ابراهٌم دعبٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 لسم  -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش المسم امام جزاره الرضوى بجوار مكتبه منه هللا 

تم  25255225وفً تارٌخ  55555)الزعاف للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -جابر عبدهللا احمد دمحم الزعاف -  521

 لسم -بجوار مسجد عمر الخطاب  -تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، الموظفٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225رٌخ وفً تا 55554اٌهاب هشام نصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 لسم  - 2محل  -الدور االرضى  -ب(  4مشروع مبارن ) 211الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55549نهله سعٌد عبد السالم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 لسم-شمه  -شارع ابو الولاص 14الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55564شهناز طلعت سلٌمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 لسم -مكتب  -رشدى -طرٌك الحرٌه  456الـتؤشٌر:   ، 

ان , وصف تم تعدٌل العنو 25255225وفً تارٌخ  55555احمد فتحى دمحم عوضٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

 لسم  -محل  -الـتؤشٌر:   ، ش الهدى واالرشاد نزلة ابو سعدة حجر النواتٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55543نشوه ابراهٌم عبدالعزٌز متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 لسم  -محل  - الدور االرضى -بولكلى  -ش الطٌار  احمد مسعود  45وصف الـتؤشٌر:   ، 
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وفً تارٌخ  45526دمحم صالح الصافى ٌوسف )الصافى لمطع غٌار السٌارات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

( 1محل رلم ) - 35من شارع  25من شارع  569تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان الى /  25255225

 لسم  -المندره لبلى  -ٌمٌن المدخل 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55595امٌره دمحم ابراهٌم خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

 لسم -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، ابٌس الثامنه بجوار مسجد الخمٌسى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225 وفً تارٌخ 55593عامر دمحم هرٌدى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  529

 لسم  - 6محل  -مجمع عبدالمنعم جابر  -الهانوفٌل الرئٌسى  - 2555الـتؤشٌر:   ، الهانوفٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55592منى دمحم متولى رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 لسم -محل  -سٌدى بشر بحرى  -مدى متفرع من ش دمحم نجٌب الـتؤشٌر:   ، ش الدكتور صالح ح

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55552هدى دمحم دمحم مرسى مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 لسم  -محل  -( احمد ابو سلٌمان 5ش الشركه العربٌه ناصٌه ش ) 32الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55554طفى حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم مص -  532

 لسم -محل  -العجمى  -ش الطٌار من ش المٌناء الجدٌد اول ش شمال البٌطاش  32الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225تارٌخ وفً  55544دمحم محمود دمحم ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  533

 لسم  -محل  -ب(  4برج ام النور ) -المندره بحرى  -متفرع من البستان  353الـتؤشٌر:   ، ش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55555عماد على حماده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

 لسم -شمه  -( مساكن مدٌنه مبارن 1ٌه عبدالمادر مساكن مبارن أ مدخل )زاو 111الـتؤشٌر:   ، عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55545اشرف رمزى غالى رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  535

 لسم -محل  -الدور االرضى  -ر زاوٌه عبدالماد -ش ٌافطه الكوكاكوال بجوار رومانى المٌكانٌكى  -الـتؤشٌر:   ، المستعمره 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55544عماد كرم رٌاض حنس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  536

 لسم  -مٌامى  -ش دمحم ابن سالم من ش دمحم ابن سعد  5الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  53425برلم     هالل صٌام عبدالمعطى ابورامون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  535

 -ملن /محمود احمد غرابه  -شونى  -وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / مركز طنطا 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55595شٌماء محمود دمحم على عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

 لسم -سموحة  -شارع فوزى معاذ  6:   ، الـتؤشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55591احمد عبدالرازق عبدالمجٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  539

 لسم  -شارع عمرو بن العاص سٌدى بشر بحرى  19وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55546سبك لٌده برلم     عالء كامل رمضان عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  -  545

 لسم -محل  -العصافره لبلى  -جدٌد عرامه  35بجوار مسجد الفتح ش  2وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55545دمحم حسٌن ابوالمجد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 لسم  -محل  -حاره الطوابله امام فرن الشندوٌلى  25وصف الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55594دمحم احمد دمحم محمود زرٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

 لسم -ش ٌحى المشد  -عماره البنون  19الـتؤشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  25255225وفً تارٌخ  55596وسف عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم السٌد عبدهللا ٌ -  543

 لسم  -محل  -وصف الـتؤشٌر:   ، ش مستشفى العامرٌه العام بجوار كافٌه الجزٌره 
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 95 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عدٌل العنوان , وصف تم ت 25255225وفً تارٌخ  55556دمحم عبدالكرٌم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 لسم  -محل  -سموحة  -( المرحلة الثانٌة 5الـتؤشٌر:   ، مبنى محطة سٌدى جابر للمطارات رلم)

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255225وفً تارٌخ  55559ولٌد دمحم السٌد لبطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  545

 لسم -محل  -بر سٌدى جا -بمول جرٌن بالزا  C6الـتؤشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255252وفً تارٌخ  25629كرٌم صالح الدٌن السٌد مبارن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر:  تم حذف نشاط  / بٌع مستلزمات الكمبٌوتر

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم 25255252وفً تارٌخ  3993خالد منٌر احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 حذف نشاط / االستٌراد

تم تعدٌل 25255253وفً تارٌخ  53525سمر عبد العزٌز عبد السالم عبد الفتاح البٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 ( 19والمجموعه  6من المجموعه  36, وصف التؤشٌر:  اضافه نشاط / االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمره النشاط 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255253وفً تارٌخ  52559فإاد اكرم دمحم سعٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 ن العجٌن والمٌاه الغازٌة وبٌع البنتعدٌل النشاط الى / بٌع الماكوالت الجاهزة م

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255253وفً تارٌخ  32545احمد شعبان دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 (19والمجموعه  6من المجموعه  36اضافه نشاط / االستٌراد والتوكٌالت التجارٌه )فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255253وفً تارٌخ  35454نوٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    روله فاٌز على -  6

 اضافه نشاط الى الرئٌسى / تجاره فواكه وخضروات بالتجزئه

 تم تعدٌل النشاط , وصف25255253وفً تارٌخ  16452ابراهٌم عبد العال سباعى صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى بٌع خرده

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255254وفً تارٌخ  53652احمد سمٌر محمود سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تم اضافه نشاط / توزٌع مستلزمات طبٌه )ماعدا االدوٌه ومكوناتها(

وفً تارٌخ  54415ضى للتنمٌه العمارٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تم تعدٌل االسم التجارى الى / مإسسة را -  9

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / االستثمار و التنمٌه العمارٌه25255254

ٌخ وفً تار 54415دمحم رمضان دمحم حسن راضى ) راضى للتسوٌك العمارى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / االستثمار و التنمٌه العمارٌه25255254

تم تعدٌل النشاط , 25255254وفً تارٌخ  14142اٌمن احمد حسٌن حسٌن السعداوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بماله جافه

تم 25255254وفً تارٌخ  33521ٌمان سعد فتح هللا صالح ) الصالح لتجاره السٌارات ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سل -  12

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / معرض لتجاره السٌارات و تجاره التون تون

)الصالح تجاره السٌارات و التون تون( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  تم تعدٌل االسم التجارى الى / سلٌمان سعد فتح هللا صالح -  13

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / معرض لتجاره السٌارات و 25255254وفً تارٌخ  33521برلم   

 تجاره التون تون
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تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255254ٌخ وفً تار 35543احمد ابراهٌم دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 ٌضاف نشاط / تؤجٌر معدات

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم 25255254وفً تارٌخ  52154دمحم دمحم السٌد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

من  36و الفمره  19د و التصدٌر ) ماعدا المجموعه تعدٌل النشاط الى / تورٌد وتشكٌل و تشغٌل وصهر االلومنٌوم و عموم االستٌرا

 ( 6المجموعه 

تم تعدٌل 25255255وفً تارٌخ  45134دمحم ربٌع الدٌن عبدالسمٌع ابو الماسم ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / حلوانى

تم تعدٌل النشاط , 25255255وفً تارٌخ  25295بوالخشب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   موسى عبدالرازق السٌد ا -  15

 (6من المجموعه  36و الفمره  19وصف التؤشٌر:  تمت اضافه نشاط / االستٌراد و التصدٌر )ما عدا المجموعه 

تم تعدٌل 25255255وفً تارٌخ  46234   السعٌد عبدهللا على الشناوى )الشناوى للعالفه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  14

 النشاط , وصف التؤشٌر:  تم اضافه نشاط / بٌع مستلزمات انتاج حٌوانى وداجنى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255255وفً تارٌخ  25135مراد ابوالفتوح عبدالبالى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

( وتجارة عوادم  6من المجموعه  36و الفمره  19االستٌراد و التصدٌر ) ماعدا المجموعه  التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / عموم

 االلطان و الغزل بالجمله

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255255وفً تارٌخ  54352جبر احمد عبدهللا الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 لحلوٌات والمخبوزاتالتؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع وتصنٌع ا

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255255وفً تارٌخ  23545دمحم عٌد جمعه علوانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 تم تعدٌل النشاط الى / مماوالت عمومٌه

م تعدٌل النشاط , وصف ت25255255وفً تارٌخ  16435احمد عبد العزٌز دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التؤشٌر:  تم حذف نشاط / االستٌراد و التصدٌر

تم تعدٌل 25255255وفً تارٌخ  51555الكس كار كٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -بٌشوى الكس نصٌف حبٌب -  23

 النشاط , وصف التؤشٌر:  تم اضافة نشاط / تجارة زٌوت سٌارات و تجارة كاوتش سٌارات

تم تعدٌل النشاط , 25255255وفً تارٌخ  24532العظٌم ابو الٌزٌد عبد العظٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد  -  24

 وصف التؤشٌر:  تمتعدٌل النشاط الى / بٌع مالبس جمله ) ماعدا المالبس العسكرٌه (

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255256رٌخ وفً تا 15624ابراهٌم طه دمحم حسن خلوصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التؤشٌر:  عدل الى/ بٌع ستائر ومفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255256وفً تارٌخ  15445احمد السٌد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التؤشٌر:  تم حذف نشاط االستٌراد و التصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255256وفً تارٌخ  1126،  سبك لٌده برلم    نسرٌن مصباح خضر مصباح ، تاجر فرد -  25

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تصدٌر و تسوٌك و استثمار عمارى )ما عدا التسوٌك االلكترونى(

النشاط , تم تعدٌل 25255259وفً تارٌخ  43565صابر عبد الداٌم عبد الحمٌد مإمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجهٌز السٌارات النمل بالتجهٌزات المتنوعة مطلٌة لدى الغٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255259وفً تارٌخ  35425جالل طارق جالل خلٌل كحٌلو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 موله لحساب الغٌرالتؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع السٌارات بالع

 35425تمت اضافه االسم التجارى / جالل طارق جالل خلٌل كحٌلو )كحٌلو للسٌارات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع السٌارات بالعموله لحساب الغٌر25255259وفً تارٌخ 
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مإسسه عبد اللطٌف دمحم عبد اللطٌف لتجاره االخشاب واالسمنت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تعدل االسم التجارى الى  -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم اضافة نشاط / االستثمار العمارى25255259وفً تارٌخ  5532

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255259وفً تارٌخ  5532سبك لٌده برلم     عبد اللطٌف دمحم عبد اللطٌف احمد ، تاجر فرد ، -  32

 التؤشٌر:  تم اضافة نشاط / االستثمار العمارى

وفً  5532تم تعدٌل االسم التجارى الى / مإسسة عبداللطٌف للتجاره و االستثمار العمارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 وصف التؤشٌر:  تم اضافة نشاط / االستثمار العمارى تم تعدٌل النشاط ,25255259تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , 25255259وفً تارٌخ  52155عبدالرحمن احمد حسٌن دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تحضٌر كافة ما ٌصنع من العجٌن عدا البسكوٌت

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255259وفً تارٌخ  52245مان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سعد راضى دمحم سلٌ -  35

 تم اضافه نشاط / تصنٌع مالبس جاهزه )ماعدا المالبس العسكرٌه(

تؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصف ال25255259وفً تارٌخ  15621احمد دمحم احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 تعدٌل النشاط الى/ مصنع الومنٌوم

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255259وفً تارٌخ  45616دمحم سٌف احمد جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تم تعدٌل النشاط الى / ورشه نجاره

تم تعدٌل النشاط , 25255215وفً تارٌخ  15562م   رامى حمدى عبد السالم السٌد ابو طالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  34

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ بٌع اجهزه رٌاضٌه ومالبس رٌاضٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  32525على دمحم على عبدالمجٌد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 ل النشاطالتؤشٌر:  اضافه نشاط/ تورٌدات فى مجا

على دمحم على عبدالمجٌد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -تعدٌل االسم التجارى الى/ الرشٌدي للتجاره والتورٌدات  -  45

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  اضافه نشاط/ تورٌدات فى مجال النشاط25255215وفً تارٌخ  32525

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  54325اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد عبدالمادر اسماعٌل ، ت -  41

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / صناعة الحلوٌات وتجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة والمكسرات

سبك لٌده برلم   سها لالستٌراد و التصدٌر ، تاجر فرد ،   -تم تعدٌل االسم التجارى الى / سها احمد عصام حلمى دمحم  -  42

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تمت اضافه نشاط / االستٌراد و التصدٌر )ما عدا المجموعه 25255215وفً تارٌخ  31361

 (6من المجموعه  36و الفمره  19

, وصف تم تعدٌل النشاط 25255215وفً تارٌخ  31361سها احمد عصام حلمى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 (6من المجموعه  36و الفمره  19التؤشٌر:  تمت اضافه نشاط / االستٌراد و التصدٌر )ما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  34424امٌر وجٌه توفٌك جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 ٌف و التبرٌدالتؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجارة و مماوالت التكٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255215وفً تارٌخ  45346صبرى دمحم كامل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تمت اضافه نشاط / تصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  32625حمدى على عبدالممصود حمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 لتؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / محل عام لتحضٌر وبٌع المشروبات الساخنة والباردة وتحضٌر وبٌع الماكوالتا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  42514تامر عبد الخالك زكى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التؤشٌر:  تم اضافه نشاط / مكتب رحالت
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تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  19514ح الصافى ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد صال -  44

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع دراجات نارٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255215وفً تارٌخ  25425مؤمون خلف دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 النشاط الى / ادوات منزلٌة واجهزة كهربائٌة تعدٌل

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255215وفً تارٌخ  32959وائل السٌد احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 تم تعدٌل النشاط الى / خدمة لٌموزٌن

تم تعدٌل النشاط , 25255211وفً تارٌخ  24145 مصطفى محمود عبدالرحٌم ابو شمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  51

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / بٌع طٌور مجمدة

وفً تارٌخ  52556محمود سالمه احمد سالمه احمد )محمود سالمه للتورٌدات الكهربائٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 النشاط الى / تخلٌص جمركى و اعمال جمركٌهتم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل 25255211

وفً تارٌخ  52556تم تعدٌل االسم التجارى الى / محمود سالمه احمد سالمه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تخلٌص جمركى و اعمال جمركٌه25255211

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255211وفً تارٌخ  5553ه عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حازم سعد عطٌ -  54

 تعدٌل النشاط الى/ ورشه تشكٌل معادن ولحام وتشغٌل المعادن بغرض الصٌانه

نشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل ال25255211وفً تارٌخ  45445جمال دمحم دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 تم تعدٌل النشاط الى / مكتب رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255211وفً تارٌخ  24545جمال دمحم راضى حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 تمت اضافه نشاط / خدمات نظافه

تم تعدٌل النشاط , 25255211وفً تارٌخ  15643لٌده برلم   وائل حسن عبد الحمٌد دمحم ابوسٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك  -  55

 وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تورٌدات عمومٌه فى مجال  الدٌكور

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255211وفً تارٌخ  43533ولٌد خمٌس السٌد ابراهٌم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 اط الى / تحضٌر و تجهٌز و بٌع و تمدٌم المؤكوالت و مشروبات بارده و ساخنهالتؤشٌر:  تم تعدٌل النش

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255212وفً تارٌخ  45451احمد ثابت على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 تم تعدٌل النشاط الى / كافٌترٌا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255212وفً تارٌخ  35694عزة فاروق حسن عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تورٌدات فى مجال ) عدد ومستلزمات خدمات بترولٌة (وخدمات بترولٌة عدا البحث والتنمٌب

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255212وفً تارٌخ  4554،  سبك لٌده برلم    احمد خمٌس شحاته ابراهٌم ، تاجر فرد -  61

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / عموم المماوالت و تجاره مواد البناء و االستثمار العمارى )ما عدا التسوٌك االلكترونى(

اوالت و االستثمار العمارى( ، تاجر فرد ،  تم تعدٌل االسم التجارى الى / احمد خمٌس شحاته ابراهٌم كعموش )كعموش للمم -  62

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / عموم المماوالت و 25255212وفً تارٌخ  4554سبك لٌده برلم   

 تجاره مواد البناء و االستثمار العمارى )ما عدا التسوٌك االلكترونى(

تم تعدٌل النشاط , 25255212وفً تارٌخ  41412امٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم محمود عبدهللا عبدالرحٌم السر -  63

 وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجاره وتوزٌع منتجات العناٌه الشخصٌه والتوكٌالت التجارٌه

 41412فرد ،  سبك لٌده برلم    تم اضافه اسم تجارى / مإسسه السرامٌجى للتجاره والتوزٌع والتوكٌالت التجارٌه ، تاجر -  64

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجاره وتوزٌع منتجات العناٌه الشخصٌه 25255212وفً تارٌخ 

 والتوكٌالت التجارٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

النشاط , تم تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  25325دمحم مصطفى عطٌه عبده السعران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مصنع مالبس ماعدا المالبس العسكرٌه

تم تعدٌل النشاط , 25255212وفً تارٌخ  14253دمحم عبد العزٌز عبد الرازق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تجهٌز وتورٌد الحاصالت الزراعٌة

تم تعدٌل النشاط , 25255212وفً تارٌخ  54555عبدالرحمن دمحم دمحم عبدالحمٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى بٌع لطع غٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط 25255212خ وفً تارٌ 53934دمحم دمحم عٌسى احمد الخطٌب وهبه بباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 , وصف التؤشٌر:  تمت اضافه نشاط / تصنٌع المفروشات و المالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه(

وفً تارٌخ  53934الخطٌب للتصدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تم اضافه اسم تجارى / دمحم دمحم عٌسى احمد الخطٌب  -  69

 ف التؤشٌر:  تمت اضافه نشاط / تصنٌع المفروشات و المالبس )ما عدا المالبس العسكرٌه(تم تعدٌل النشاط , وص25255212

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255212وفً تارٌخ  54155احمد عماد حسنى حماده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 تعدٌل النشاط الى / بٌع ماكوالت جاهزة من العجٌن والمٌاه الغازٌة

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255213وفً تارٌخ  45559سوزان جمال الدٌن زكى مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / تجارة جلود

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255213وفً تارٌخ  54341بدران عبدهللا الجزار الجزار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تصنٌع وبٌع حلوٌات ومخبوزاتال

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255216وفً تارٌخ  34251سعٌد حامد عوض هللا ابواحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

عدا خدمات االنترنت بعد  التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / مماوالت عامه و تورٌدات فى مجال النشاط و تورٌدات حاسب آلى فٌما

 (2519/12/15بتارٌخ  5455/4215الحصول على التراخٌص الالزمه )موافمه امنٌه رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255216وفً تارٌخ  52512خالد تن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -خالد عوض انور دمحم  -  54

بٌع و صٌانة الحاسبات االلٌه و الطباعات و مستلزماتها  ) فٌما عدا خدمات  التؤشٌر:  تم اضافة نشاط / بٌع كامٌرات مرالبه و

 وبعد الحصول على التراخٌص الالزمه ( -االنترنت و االمن والحراسه وفٌما عدا الكامٌرات الالسلكٌه 

ٌل النشاط , وصف تم تعد25255216وفً تارٌخ  23559دمحم عبدالنبى بسٌونى عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

التؤشٌر:  تمت اضافه االنشطه التالٌه : مماوالت متكامله و تورٌدات بحرٌه و استشارات هندسٌه و اعمال تصمٌمات معمارٌه و 

 اعمال دٌكور و تصمٌم داخلى و تركٌبات مٌكانٌكٌه و كهربائٌه و انشاءات معدنٌه و جمالونات و اعمال تكمٌلٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255216وفً تارٌخ  43114دمحم الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فتح هللا احمد احمد  -  56

 التؤشٌر:  تعدل النشاط الى / بمالة عامه والبان

تم تعدٌل النشاط , 25255216وفً تارٌخ  35221احمد عادل محمود عبدالصمد عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

:  تمت اضافه نشاط / تدرٌب و تؤهٌل فى مجال االلكترونٌات الى النشاط االصلى / صٌانه و معاٌره االجهزه الدلٌمه وصف التؤشٌر

بتارٌخ  315/659فٌما عدا خدمات االمن و الحراسه و خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه ) موافمه امنٌه رلم 

2525/51/29 ) 

تم 25255216وفً تارٌخ  5414هانى فن الداره المنشآت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -مٌد حسنهانى فتحى عبد الح -  54

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  حذف نشاط / االستٌراد والتصدٌر

ف تم تعدٌل النشاط , وص25255216وفً تارٌخ  46495عمادالدٌن حمدى دمحم دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التؤشٌر:  تم اضافه نشاط / خدمات لوجٌستٌه فى مجال النمل والشحن والتفرٌغ

تم تعدٌل النشاط , 25255215وفً تارٌخ  49234شٌماء عالء الدٌن عبدالفتاح دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التؤشٌر:  تم اضافه نشاط / مركز خدمه سٌارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  45339حبشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عزٌز صلٌب عجٌب -  41

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تمدٌم مشروبات ساخنة وباردة

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255215وفً تارٌخ  5551خلٌل السٌد احمد عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 حذف نشاط / االستٌراد  تم

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  51294كٌرلس رشدى فخرى شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع وتحضٌر وتمدٌم الماكوالت والمشروبات الساخنه والبارده

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  31399رد ،  سبك لٌده برلم   شٌرٌن اٌهاب احمد عبدالحلٌم ، تاجر ف -  44

 التؤشٌر:  تجارة و تورٌد منتجات نسٌجٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  52264عادل محروس عبدالحمٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 ٌغالتؤشٌر:  تمت اضافه نشاط / نمل و شحن و تفر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255214وفً تارٌخ  55351اشرف على ابو بكر عبد الموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 التؤشٌر:  اضافه نشاط / تسوٌك عمارى ) ماعدا التسوٌك االلكترونى (

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255214وفً تارٌخ  15453سامح عزٌز حنا غبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تم حذف نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255214وفً تارٌخ  22411غٌث محمود غٌث جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تصدٌر ومركز خدمه اطارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255214وفً تارٌخ  34355احمد عادل دمحم حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / منتجات البان

نشاط , تم تعدٌل ال25255214وفً تارٌخ  51545رٌهام صالح الدٌن عبدالحمٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 (6من المجموعه  36و الفمره  19وصف التؤشٌر:  تمت اضافه نشاط / االستٌراد )ما عدا المجموعه 

وفً تارٌخ  24239هدى صالح عبداللطٌف دمحم )الهدى للتورٌدات الغذائٌه و العمومٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 شاط / استغالل مطاعم وادارة كافٌترٌاتتم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  اضافة ن25255214

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255219وفً تارٌخ  2445احمد نبٌل حسٌن ابراهٌم جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

الطبٌه )ما عدا التؤشٌر:  * تم اضافه نشاط / تجهٌز وتوزٌع وتخزٌن وتورٌد المواد الغذائٌه )ما عدا تورٌد العماله( والمستلزمات 

االدوٌه و مكوناتها( و منتجات العناٌه الشخصٌه و المنزلٌه و المنظفات و خدمات الكاترٌنج و االعاشه و الجراجات و تعبئه و 

و تغلٌف المواد الغذائٌه و كذلن نشاط خدمات المناوله االرضٌه و البترولٌه و التعدٌنٌه و نمل المخلفات الخطره و البترولٌه و السائله 

 نشاط اللوجستٌات و الخدمات البحرٌه و المغاسل االلٌه و العادٌه و تموٌن السفن و نمل االفراد و رحالت

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255219وفً تارٌخ  2445احمد نبٌل حسٌن ابراهٌم جاد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

و خدمٌه بنفس العٌن و ذلن بعد الحصول على التراخٌص الالزمه و الموافمات التؤشٌر:  داخلٌه  و توكٌالت عمومٌه و ادارٌه 

 الالزمه من الجهات المختصه

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255219وفً تارٌخ  44553عادل عبدالمنعم احمد دمحم عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 ورٌه مصر العربٌهالتؤشٌر:  تمت اضافه نشاط / عموم تصدٌر منتجات جمه

وفً تارٌخ  44553تمت اضافه االسم التجارى / مإسسه الحمد )عادل عفٌفى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تمت اضافه نشاط / عموم تصدٌر منتجات جمهورٌه مصر العربٌه25255219

تم تعدٌل النشاط 25255219وفً تارٌخ  1655ار( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم نجارسعٌد )سوبر ماركت النج -  96

 , وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ فطائر وبٌتزا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل 25255219وفً تارٌخ  1655تعدٌل االسم التجارى الى/احمد دمحم نجارسعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 دٌل النشاط الى/ فطائر وبٌتزاالنشاط , وصف التؤشٌر:  تع

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255225وفً تارٌخ  43451دمحم على حسن حسوب شلمامى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 (6من المجموعه  36و الفمره  19التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / عموم االستٌراد و التصدٌر )ما عدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255225وفً تارٌخ  23295جبرٌل منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رضوان فرج  -  99

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / ممهى

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255223وفً تارٌخ  34645حنا ابراهٌم فهمى حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 اره مستلزمات انتاج حٌوانى وداجنىتعدٌل النشاط الى/ تج

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255223وفً تارٌخ  44995دمحم حسٌن حسن حسٌن عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع موبٌالت ومحمصه

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255223ارٌخ وفً ت 42996على عزت خلٌفه على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 تعدٌل نشاط الممر الرئٌسى الى / مخبز بلدى نصف الى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255223وفً تارٌخ  44245مسعود عبدالعزٌز توفٌك امبٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التؤشٌر:  اضافة نشاط / تورٌد مواد بناء

تم 25255223وفً تارٌخ  42949دمحم شحاته دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -طان لكامٌرات المرالبه السل -  154

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / غسٌل سٌارات وجراج عمومى

تم 25255223وفً تارٌخ  42949ه برلم   تم تعدٌل االسم التجارى الى/ دمحم شحاته دمحم سلطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  155

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / غسٌل سٌارات وجراج عمومى

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255224وفً تارٌخ  44469احمد عبده معبد حماد امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 تورٌدات مواد غذائٌةالتؤشٌر:  اضافة نشاط / عمل سندوتشات و

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255224وفً تارٌخ  22954دمحم احمد جابر محمود عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التؤشٌر:  حذف نشاط / التصدٌر

وصف التؤشٌر:   تم تعدٌل النشاط ,25255224وفً تارٌخ  25424بٌتر ماهر سعد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 اضافة نشاط / ادارة الفنادق والمنشات الفندلٌة بكافة انواعها ولاعات االفراح والمطاعم والكافٌهات ) ماعدا حجز الفنادق (

تم تعدٌل النشاط , 25255224وفً تارٌخ  21556فاطمه فاروق عبدالمادر دمحم جادو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 تعدٌل النشاط الى / تصنٌع اغذٌة جاهزة وخضرواتوصف التؤشٌر:  

تم تعدٌل النشاط , 25255224وفً تارٌخ  23952عبدالعزٌز حسن دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / تجاره اعمال دٌكور

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255224وفً تارٌخ  34916لٌده برلم    انور وجدى عبدالمنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك -  111

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / جزارة بلدى

تم 25255224وفً تارٌخ  25919عبدالفتاح دمحم سٌد احمد الغول )مصنع الغول للمخلل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 (19والمجموعه  6من المجموعه  36موم االستٌراد والتصدٌر ) فٌما عدا الفمره تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  اضافه نشاط / ع

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255225وفً تارٌخ  4493احمد فإاد عبد الرحٌم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

لٌموزٌن )ما عدا محافظتى شمال و جنوب سٌناء( و التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / نمل افراد و مكتب رحالت داخلٌه و خدمات ال

 تسوٌك الفنادق )ما عدا التسوٌك االلكترونى(



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255225وفً تارٌخ  53454عبدالرحمن دمحم ابراهٌم علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / خدمات نمل

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255225وفً تارٌخ  25613خلف هللا السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن ابوبكر -  115

 التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى ورشه الومٌتال

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255225وفً تارٌخ  31416دمحم حسن محمود حمده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 ة نشاط / صٌد و تجهٌز االسمان و الكائنات البحرٌه وتملن سفن الصٌد و الوحدات البحرٌهتم اضاف

تم 25255226وفً تارٌخ  54115طارق مصطفى عبدهللا فرٌد عماره )عماره سكوترز( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط الى / بٌع دراجات نارٌه و مستلزماتها

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255226وفً تارٌخ  45161عمر فتحى احمد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التؤشٌر:  اضافه نشاط/ تصنٌع منتجات االلبان

تم تعدٌل النشاط , 25255226وفً تارٌخ  15441ولٌد عبد الحمٌد ابراهٌم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 ر المستندات (وصف التؤشٌر:  تم اضافة نشاط / بٌع ادوات مكتبٌه ) ماعدا تصوٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255226وفً تارٌخ  5945دمحم ابراهٌم دمحم حسن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التؤشٌر:  اضافه نشاط/ خدمات بترولٌه

 5945سبك لٌده برلم    الشٌمى للنمل ، تاجر فرد ، -تم تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم ابراهٌم دمحم حسن خلٌل الشٌمى  -  121

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  اضافه نشاط/ خدمات بترولٌه25255226وفً تارٌخ 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255226وفً تارٌخ  42659سعد جمال مصطفى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  122

 التؤشٌر:  تم تعدٌل مسمى النشاط الى / كافٌترٌا

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255226وفً تارٌخ  49596مد ابراهٌم رجب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  123

ولرص لطعٌه وسلن لحام  -تورٌد مواد بناء  -التؤشٌر:  تم توضٌح النشاط الى / تورٌدات عمومٌه فى مجال)تورٌد معدات ٌدوٌه 

 ومعداته

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255226وفً تارٌخ  15956، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رٌهام احمد عبد السالم بسٌونى -  124

 التؤشٌر:  تم حذف نشاط بٌع شنط و احذٌه

تم تعدٌل النشاط , 25255226وفً تارٌخ  43565احمد جمال الدٌن عبدالعظٌم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

بالى ستٌشن ) فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على التراخٌص الالزمه وطبما للموافمه وصف التؤشٌر:  تم اضافة نشاط / 

 ( 2525/ 1/ 29تحرٌرا فى   594/355االمنٌه رلم 

وفً تارٌخ  45526دمحم صالح الصافى ٌوسف )الصافى لمطع غٌار السٌارات( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

 , وصف التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / تصنٌع الفاٌبر جالستم تعدٌل النشاط 25255225

تعدٌل االسم التجارى الى / احمد رمضان دمحم رضوان ) مإسسة الرضوان للتصدٌر وتورٌد االخشاب ( ، تاجر فرد ،   -  125

 ى / تصدٌر وتورٌد االخشابتم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط ال25255225وفً تارٌخ  29455سبك لٌده برلم   

وفً تارٌخ  29455احمد رمضان دمحم رضوان ) مإسسة الرضوان لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / تصدٌر وتورٌد االخشاب25255225

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255225وفً تارٌخ  53241سبك لٌده برلم     بشٌر رزق ناصف سالم ، تاجر فرد ، -  129

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / ثالجة لحوم مجمدة

وفً تارٌخ  53241ثالجة رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -تعدٌل االسم التجارى الى / بشٌر رزق ناصف سالم  -  135

 ر:  تعدٌل النشاط الى / ثالجة لحوم مجمدةتم تعدٌل النشاط , وصف التؤش25255225ٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255225وفً تارٌخ  22955دمحم سعٌد عبدالرحمن سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ بوٌات وحداٌد وتصدٌر

تم 25255225وفً تارٌخ  35612رد ،  سبك لٌده برلم   تعدٌل االسم التجارى الى /باسم مكرم فإاد بشاره ، تاجر ف -  132

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى / كافٌترٌا

تم 25255225وفً تارٌخ  35612مكرم لتجاره المواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -باسم مكرم فإاد بشاره  -  133

 النشاط الى / كافٌترٌاتعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  تعدٌل 

تم تعدٌل النشاط , 25255225وفً تارٌخ  54525رمضان احمد عبدالحمٌد احمد فلٌفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 وصف التؤشٌر:  تعدٌل النشاط الى/ بٌع وتجهٌز المؤكوالت و المشروبات الساخنه و البارده

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255225وفً تارٌخ  22955د ،  سبك لٌده برلم   دمحم سعٌد عبدالرحمن سعد ، تاجر فر -  135

 التؤشٌر:  حذف نشاط/ االستٌراد

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تعدٌل نوع الشركة , وصف  تم25255252وفً تارٌخ  54541ابراهٌم خمٌس عبدالرحٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  54556نعمه سعٌد محمود احمد الملمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصف التؤشٌر: خاص

ع الشركة , وصف تم تعدٌل نو25255253وفً تارٌخ  54549هدى سالم احمد همام على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  54651اسماعٌل نصر عبد الحلٌم شفتر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 وصف التؤشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو25255253وفً تارٌخ  54652زٌنب دمحم محمود السعدنى ابوشوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  54635كمال سعد اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  54633دمحم رجب للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم رجب دمحم ٌوسف  -  5

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255255وفً تارٌخ  25955احمد عوض احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 صالتؤشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  54646شعبان ابر اهٌم السٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255256وفً تارٌخ  54641على دمحم ٌسرى الدٌن عبدالحلٌم دمحم لطب حتاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 ف التؤشٌر: خاصنوع الشركة , وص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: 25255259وفً تارٌخ  54642دمحم عبده دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  54693دمحم عبدالرحٌم معز عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 : خاصوصف التؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  54695منى مصطفى حسن نصار حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255215وفً تارٌخ  54525رمضان احمد عبدالحمٌد احمد فلٌفل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 اص, وصف التؤشٌر: خ

وفً تارٌخ  15954عمرو الهمشرى )عمرو عبد العزٌز عبد الوهاب الهمشرى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255215

صف تم تعدٌل نوع الشركة , و25255211وفً تارٌخ  54536ناهد فوزى حسٌن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255211وفً تارٌخ  29554ماٌكل عاطف سٌدهم حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التؤشٌر: خاص

تم 25255212وفً تارٌخ  54564دمحم احمد دمحم دمحم السخاوى )السخاوى لتجاره االسمان( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 ل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاصتعدٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255212وفً تارٌخ  54569دعاء دمحم حافظ دمحم الشٌمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 التؤشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو25255212وفً تارٌخ  54543دمحم حسنى السٌد على التونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255213وفً تارٌخ  15452حسنى عبد المنعم عبد الهادى عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  54414دمحم عبدالمنعم دمحم ابراهٌم سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54435عبدالرحمن حمدى دمحم ٌوسف دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 وصف التؤشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصف تم تع25255215وفً تارٌخ  54461سعٌد عٌد فرغلى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  54454اسامة احمد دمحم مسعود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التؤشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة تم تع25255219وفً تارٌخ  54955دمحم حنفى محمود حسوب نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255219وفً تارٌخ  54956اسالم دمحم سٌد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التؤشٌر: خاص

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع25255219وفً تارٌخ  54921وائل عبدالبر اسماعٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  54956عبدالحكٌم عبدالحى عشماوى الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 , وصف التؤشٌر: خاص

الشركة ,  تم تعدٌل نوع25255223وفً تارٌخ  54966جمال عبد الحمٌد عرفه السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255224وفً تارٌخ  55552صفوت اٌوب جٌد عبدالمسٌح ) مكتبة صفوت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت25255224وفً تارٌخ  55553دمحم عاطف كمال اسماعٌل خلف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55515امجد امٌر سعد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التؤشٌر: خاص

وصف  تم تعدٌل نوع الشركة ,25255226وفً تارٌخ  45161عمر فتحى احمد عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255226وفً تارٌخ  55545مإمن دمحم مصطفى لرعانى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255252وفً تارٌخ  54542خمٌس دمحم احمد عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255252وفً تارٌخ  54564دمحم شوكت دمحم جمعه )شوكت لعموم التصدٌر( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 خاصنوع الشركة , وصف التؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع 25255252وفً تارٌخ  54551فٌصل حسن احمد دمحم )فٌصل للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255253وفً تارٌخ  54555عبدالرحمن دمحم دمحم عبدالحمٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 صف التؤشٌر: خاصالشركة , و

تم 25255253وفً تارٌخ  54554عمرو احمد على دمحم الجمل ) الجمل لتصدٌر المالبس ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت25255254وفً تارٌخ  54656اشرف محروس سلٌمان عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  54632عصام صبحى على غازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التؤشٌر: خاص

ل نوع الشركة , تم تعد25255255ٌوفً تارٌخ  54659احمد دمحم عبدالفتاح عبدالفتاح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255255وفً تارٌخ  54665احمد وزٌر دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التؤشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 25255255وفً تارٌخ  54665اسالم طارق دمحم على حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  54664ابانوب جرجس منصور جاد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم تعدٌل نوع25255259وفً تارٌخ  54555حسنٌن ابوالحمد حسنٌن ابوالحمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54522اندرو امٌر بخٌت سوٌحه بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 وصف التؤشٌر: خاص

ف تم تعدٌل نوع الشركة , وص25255211وفً تارٌخ  54544خالد دمحم حافظ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255212وفً تارٌخ  54555مٌنا شكرهللا شاكر جادهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  54542شٌرٌن جرجس لوندى عبٌد )شٌرٌن للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 ة , وصف التؤشٌر: خاصنوع الشرك

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54545احمد رجب رمضان سعٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 وصف التؤشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف25255213وفً تارٌخ  54415اسماء عادل اسماعٌل الفمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54445اٌمن عبدالصمد حمزه حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  54442نعمات طه امٌن محرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 خاصالتؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  54444شٌماء جمال دمحم المبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  54465عبد هللا خلٌفه صالح عبد الونٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -الصالح لتجاره المواد الغذائٌه  -  55

 ل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاصتم تعد25255215ٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  11594رامى سٌفٌن روفائٌل عبد المالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 وصف التؤشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن25255214وفً تارٌخ  54499محمود دٌاب على دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  54932شرٌف حسنى احمد دمحم زلزوق )زلزوق للتسوٌك العمارى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255225

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  54935احمد عبدهللا فارس امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54942عمرو على دمحم على الخراشى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التؤشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت25255223وفً تارٌخ  54965رضا كمال محمود العسكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  54953مروه حسام الدٌن سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255224وفً تارٌخ  54996دمحم فوزى هارون عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55525سعاد كرٌم على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55525اشد حكٌم سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاٌزة ر -  65

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  55534بدرى دمحم جاد احمد ) بدرى لاللومٌتال( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  55554على امٌن على الصرفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  69

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  55564والء دمحم احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التؤشٌر: خاص

وفً  54544لبٌصى دمحم جوده )مإسسه ابراهٌم حلمى لتجاره المحمول( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم حلمى  -  51

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255252تارٌخ 

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف25255252وفً تارٌخ  54555احمد دمحم رمضان دمحم هدٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  54563دمحم عبدالناصر عز نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  54594محمود رشاد منصور دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 ؤشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع 25255253وفً تارٌخ  54596عبدالرحمن نظٌم عبدالرحمن حسن علوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  54615حسن شعبان على احمد عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 ف التؤشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  54629دمحم دمحم عبدالرإف دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  54629تم اضافه االسم التجارى / ابوعمٌل لتاجٌر المعدات الثمٌله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255254

وفً  54641مصطفى عبدالرحٌم محمود على البحٌرى )مإسسه البحٌرى لتجاره الغالل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255255تارٌخ 

تم تعدٌل نوع 25255255وفً تارٌخ  54643،  سبك لٌده برلم    على دمحم عزالدٌن دمحم مصطفى الشرٌف ، تاجر فرد -  45

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255259وفً تارٌخ  54645دمحم احمد نصرالدٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  54649سبك لٌده برلم   ناجى ابوالٌزٌد رمضان ابراهٌم ، تاجر فرد ،   -  42

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  54551ولٌد دمحم الصورى عبدالرازق سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  54519لٌده برلم    اٌهاب ٌحٌى زكرٌا دعبٌس ، تاجر فرد ،  سبك -  44

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54531الحسٌن فاروق حسن دمحم بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  34532لم   ٌاسر امٌن دمحم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  46

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  4555عبد المنعم سعد عبد المنعم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  54554ت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد رمضان خالد هاشم ) رمضان هاشم للمماوالت و التورٌدا -  44

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255212

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54553باكٌنام ٌاسر دمحم زكرٌا الجزٌرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54592د مملد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دروٌش محمود دروٌش السٌ -  95

 وصف التؤشٌر: خاص

تم 25255213وفً تارٌخ  54454دٌنا محمود السٌد ابو ٌوسف ) صٌدلٌة د/ دٌنا محمود ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  54425ٌاسر سلٌم دمحم لشرم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  92

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  54422ٌوسف الحسٌن عطٌه عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255216وفً تارٌخ  54453اسالم عبدالناصر عبدالرسول ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  94

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  54466ابوزٌد دمحم حسٌن ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  54469دمحم السٌد السٌد ابو شعٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  96

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54445مجدى محسن رإوف مرسى جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  54495 نصر لناوى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  94

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255219وفً تارٌخ  54914حنان نصر الدٌن محمود على شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255219وفً تارٌخ  54915ست فاٌز ٌونان تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ارن -  155

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54949عادل حسن محمود محمود سٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  54965بكر مصطفى العوضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام ابو -  152

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  54955خالد دمحم احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  54994نفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   جٌهان على بدر على ح -  154

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55559تاوضرس عدلى جرجس بحران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255252وفً تارٌخ  54555ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمدى عبدالحمٌد عبداللطٌف علوا -  156

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  54556دمحم محمود عابدٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  54542سبك لٌده برلم     بطرس جوده اٌوب ضٌف ، تاجر فرد ، -  154

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  54615محمود احمد خمٌس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  54625برلم   حسانٌن بدر حسانٌن شعالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  115

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  16256صالح الدٌن عبد المادر دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255255وفً تارٌخ  54661م   احمد السٌد سلطان عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  112

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  54666حسن عبدالهادى سعٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  54654لم   دمحم دمحم طلعت عبدالعزٌز اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  114

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  54552دمحم طارق دمحم عطٌه حمزه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  54554هانى عز الدٌن السٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54513باسنت حسٌن دمحم توفٌك على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215ً تارٌخ وف 54525اسالم السٌد احمد سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  54543شهاب الحسن رفعت دمحم حسن الماضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  54549سماح السٌد احمد فراج دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54555ماركو ٌوحنا نجٌب تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  54544م   دمحم احمد صالح الطاهر ) الطاهر للرحالت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  122

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  54596دمحم طاهر على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  54453جمال عبده عبده عبدالال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  54436احمد دمحم مصطفى زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54441دمحم خضٌرى عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعاد -  126

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54445عصام عبدهللا عبدالمعطى عجالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  54459عمرو دمحم منٌر سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد  -  124

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255214وفً تارٌخ  54446دمحم محمود عبدالحى محمود سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  31544عمرو عبدالحلٌم ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عٌسى -  135

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255219وفً تارٌخ  54925خالد فإاد عبدالعزٌز دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  54934دم الضوى فاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نوبى ا -  132

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54941محمود دمحم عبدهللا عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  54954دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا عثمان  -  134

 التؤشٌر: خاص

اسالم سعٌد سعد دسولى عطٌه )اسالم سعٌد لتوزٌع مستلزمات طبٌه و ادوات تجمٌل( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 ركة , وصف التؤشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الش25255223وفً تارٌخ  54945

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  54944اٌه عبدالمنعم خلٌل على خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  11252محمود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255224تارٌخ 

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  55526اسامه بدرالدٌن جمال دمحم على النكالوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  55532بك لٌده برلم   مروان دمحم عثمان محمود رحٌم جوٌد ، تاجر فرد ،  س -  139

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  55566ادهم تامر عاطف النجارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  54545لٌده برلم   نٌره حازم عبدالعزٌز دمحم فوده ، تاجر فرد ،  سبك  -  141

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  54565امٌره احمد ٌسرى محمود السٌد )صٌدلٌه د/ امٌره احمد ٌسرى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255252

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  54559ٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود احمد موسى سع -  143

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  54541السٌده عرفه فتحى جاب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التؤشٌر: خاص

تم 25255254وفً تارٌخ  54625( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    E - mد  )اٌه ام اٌهاب مفتى ابو الحسن ابو زٌ -  145

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  54655احمد نمراشى فتحى عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  54655غرٌب على على هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاطمه دمحم -  145

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255256وفً تارٌخ  54655احمد خمٌس احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255256وفً تارٌخ  54651صمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد دمحم  -  149

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  54555احمد مصطفى كامل احمد نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54515ان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر ابوالعال عمر فراج سلٌم -  151

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  54544خمٌس عبدالحمٌد ابراهٌم لاسم كعموش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  54546ابراهٌم عبدالاله ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255212وفً تارٌخ  54559اسماء دمحم دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25255212وفً تارٌخ  54561دمحم خلٌفه سعٌد سرور ) احذٌة سرور ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54593دمحم احمد دمحم ابراهٌم السعدنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 : خاصوصف التؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54424دمحم عاطف عبد الرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  35422احمد دمحم شعبان فٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  4523ناصر دمحم السٌد عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54455بخٌت احمد شحاته عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54442سامه خمٌس عبدهللا بٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  161

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255214وفً تارٌخ  54495مرفت شمس الدٌن خٌرالدٌن عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  162

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255219وفً تارٌخ  54929دمحم جوده على حسٌن جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  54931سامح السٌد حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  54946محمود عبٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم مرسى -  165

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  54962رمضان احمد دمحم على باظه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  54955د ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   وائل محمو -  165

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  54959عماد ولٌم كامل بدٌر فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255224وفً تارٌخ  54993دمحم ابو زٌنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نورهان خمٌس رجب  -  169

 , وصف التؤشٌر: خاص

وفً  11252محمود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 , وصف التؤشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة 25255224تارٌخ 

تم تعدٌل 25255225وفً تارٌخ  55523ادهم دمحم دمحم دمحم الشرلاوى )االدهم للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255225تارٌخ وفً  55536الصماد للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم ابراهٌم دمحم الصماد  -  152

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25255226وفً تارٌخ  55554ٌاسر عبدالفتاح دمحم مصطفى الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225ارٌخ وفً ت 55564شهناز طلعت سلٌمان حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55555احمد فتحى دمحم عوضٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252 وفً تارٌخ 54562عبدالفتاح صابر دمحم دمحم السما ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  54545صٌدلٌه د / سهٌر مجدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سهٌر مجدى محمود شحاته عطا  -  155

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255253

 54593ابوبكر عبدالحلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام-تعدٌل االسم التجارى  الى/ زٌدان لخدمه اللٌموزٌن -  154

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255253وفً تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  54593حسام ابوبكر عبدالحلٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  54616حسن طوسون )صالون طوسون( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على -  145

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  54623صبرى دمحم دمحم امبابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  11439كرم عبدالمطلب على مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  54651دمحم نبٌل لبارى حنفى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  54655ولى عادل شولى جرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ش -  144

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  54644نسٌم السٌد دمحم مصطفى عوض ) المشتولى لالدوات المنزلٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 لتؤشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصف ا25255259

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  43245محمود ابراهٌم حامد عبدالجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  54514امٌره دمحم ابوضٌف خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 ر: خاصالتؤشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  54534على دمحم على عبدالنبى البدرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255211وفً تارٌخ  54542مصطفى احمد مصطفى دمحم زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 ٌر: خاص, وصف التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54565دمحم احمد محمود سعد ملٌجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54556عالء دٌاب حسٌن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255213وفً تارٌخ  54595محمود عبد المنعم محمود عبد الحلٌم صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  54452دمحم السٌد جوٌده مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 خاص التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  52135سالم عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255216وفً تارٌخ  54429دمحم للزجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -دمحم المبارى على ابو العنٌن  -  195

 , وصف التؤشٌر: خاص الشركة

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54434عمرو احمد السٌد احمد سعدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  54454صفى الدٌن  للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -صفى الدٌن مختار عطاهللا ابوبكر  -  195

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255216

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54463خالد عبدالرحمن عبدهللا فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  54445شٌماء السعٌد ابراهٌم بشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 التؤشٌر: خاص

 54492معرض فواز لبٌع المفروشات واالجهزه الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -جوزٌف نبٌل فواز فوزى  -  255

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255214وفً تارٌخ 

وفً تارٌخ  54915اسالم لرٌطم ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم عبدالممصود فاروق لرٌطم )صٌدلٌه د/ -  251

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255219

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255219وفً تارٌخ  54922ٌارا وائل بدوى السٌد بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54952كر حسن صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسامه المغازى ب -  253

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  4551هانى توفٌك عبد الحفٌظ سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  54942صطفى حجازى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد عرفه م -  255

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  54991جورج نصٌف ونٌس سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  55516ن الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماعٌل عبدهللا السٌد حس -  255

 , وصف التؤشٌر: خاص

وفً  11252محمود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التؤشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255224تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55521اشرف دمحم ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255226وفً تارٌخ  55539وفاء نشؤت دمحم زمره ) صٌدلٌه د / وفاء نشؤت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  54535مصطفى دمحم فرج ٌوسف فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 لتؤشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  54545رجب السٌد دمحم ابو السعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  54565احمد فتحى ابراهٌم عبدالباعث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 ؤشٌر: خاصوصف الت

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  54595بدرٌه عبدالمحسن حسان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  54599ٌاسر محمود عٌد شرف الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 خاص وصف التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  54655حماده احمد حسن دمحم ناصف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  216

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  54636دمحم رمضان عرفه جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  54639صفٌه مصطفى احمد حجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  12559دمحم جابر محمود نفادى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  54691نصور عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم م -  225

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255259وفً تارٌخ  54694ناصر عبدالكرٌم دمحم ابراهٌم )ناصر بالست( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255215وفً تارٌخ  54523بهاء الدٌن عاشور السٌد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54524اسالم مختار عبدالحمٌد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 ٌر: خاصوصف التؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54535محمود دمحم دمحم عبد الحكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54554سعد دمحم دمحم على الغٌطانى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 : خاصوصف التؤشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54559مارٌو عادل الفى ملن عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54546رغد هٌثم عبدالمجٌد على عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255213وفً تارٌخ  54413حسام احمد عادل دمحم رضوان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم 25255213وفً تارٌخ  54416ناصر حلمى دمحم عبدربه)ناصر حلمى للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 وصف التؤشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  54415دمحم احمد عبد اللطٌف دٌاب هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصف التؤشٌر: خاص

ة تم تعدٌل نوع الشرك25255216وفً تارٌخ  54455صفاء عبدالعزٌز محمود الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54452مٌنا سمٌح اسكاروس عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 وصف التؤشٌر: خاص

كة , تم تعدٌل نوع الشر25255215وفً تارٌخ  54456دمحم محمود زغلول السٌد الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255214وفً تارٌخ  54951عبدالرحمن محمود حنفى منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255219وفً تارٌخ  54954صالح عوض بركات صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 التؤشٌر: خاصوصف 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255219وفً تارٌخ  54915ماٌكل مجدى عٌاد بمطر شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  236

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54944اسماعٌل بخٌت حسٌن جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 ر: خاصوصف التؤشٌ

تم تعدٌل نوع 25255223وفً تارٌخ  54964كٌرلس ٌوحنا راضى سعٌد جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  234

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  54951سعد عبدهللا سعد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255224وفً تارٌخ  54994مروان السٌد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55555سٌد احمد السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ال -  241

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55535حمدى غرٌب احمد على الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  55556رٌاض زخارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مارن مورٌس -  243

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55595امٌره دمحم ابراهٌم خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55593ٌدى حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عامر دمحم هر -  245

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255252وفً تارٌخ  54539على ابوضٌف على مهدى ) مخبز ابوضٌف ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  54569دمحم ابراهٌم عبدون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ٌحٌى  -  245

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255253وفً تارٌخ  54545ناصر محمود مصطفى  مجاهد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  54544 احمد ادرٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم -  249

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  54653سعاد دمحم حسٌن دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  54634طفى نورالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم دمحم مص -  251

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  54649دمحم ابراهٌم رجب سعدالدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255255وفً تارٌخ  54655عودى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عاطف محمود س -  253

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255255وفً تارٌخ  54665ٌاسر دمحم هنداوى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255259وفً تارٌخ  54695تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عادل فإاد دمحم ، -  255

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  54555ابراهٌم محمود ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54511ر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى دمحم احمد عبدالرحمن ، تاج -  255

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54525نعمه احمد ابراهٌم احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  54551فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد السٌد عبد الحلٌم مهدى ، تاجر  -  259

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54565على حمامه لطفى عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54566سبك لٌده برلم    مٌاده مجدى صدٌك عبدالعال ، تاجر فرد ،  -  261

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255212وفً تارٌخ  54544منى حمدى دمحم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25255216وفً تارٌخ  54431بك لٌده برلم   عبدالرحمن صالح عبدالرحٌم صالح ، تاجر فرد ،  س -  263

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54433سامح سمٌر دمحم عبدالفتاح ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54445سبك لٌده برلم    مٌنا وصفى مراد محارب ابادٌر ، تاجر فرد ،  -  265

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255215وفً تارٌخ  54455السٌد احمد عبداللطٌف عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  266

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255214وفً تارٌخ  54495فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد اشرف عبدالموجود عبدالباسط ، تاجر  -  265

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  54491احمد دمحم الهادى على عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  264

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255219وفً تارٌخ  54953دمحم مصطفى عبدالرإف ابوالخٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54945السٌد احمد السٌد احمد حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54954دمحم عادل دمحم احمد الهلباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  54955مصطفى دمحم كامل مصطفى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54955ٌاسمٌن سعد عبدالحمٌد محٌسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  54964عمرو احمد حسن دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  55551دمحم رضا فتحى ابراهٌم جاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55514اسالم سلٌمان لطب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55519عمرو عبدالسالم ابراهٌم طباله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55535احمد كامل دمحم دمحم عرٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255226وفً تارٌخ  55562راء عبدالوهاب دمحم ابراهٌم ابوالسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ب -  259

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم 25255225وفً تارٌخ  55555)الزعاف للرحالت( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -جابر عبدهللا احمد دمحم الزعاف -  245

 ة , وصف التؤشٌر: خاصتعدٌل نوع الشرك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255252وفً تارٌخ  54555حمدى السٌد حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  54559احمد عطا احمد مصطفى سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  242

 تؤشٌر: خاصوصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  54554بالل كمال دمحم بسٌونى عبدالحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  54654دمحم عبدالحمٌد زكرٌا حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 ف التؤشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  54615احمد دمحم بسٌونى زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  54625فتحى سمٌر ابراهٌم درباله دمحم الصٌره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  246

 وصف التؤشٌر: خاصالشركة , 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  54622دمحم حسن دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  54662محمود السٌد دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  244

 ٌر: خاصوصف التؤش

وفً تارٌخ  54659نورهان منتصر بدر بدر معوض )صٌدلٌه د/ نورهان بدر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255256

ع الشركة , وصف تم تعدٌل نو25255256وفً تارٌخ  54645دمحم شلبى دمحم شلبى البنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  54696عمر دمحم جابر سالم سٌداحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 وصف التؤشٌر: خاص

ٌل نوع تم تعد25255215وفً تارٌخ  54526احمد سعٌد على احمد مكى )مطعم مكى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255211وفً تارٌخ  54535سامح احمد دمحم ابوالعدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 التؤشٌر: خاص

ركة , وصف تم تعدٌل نوع الش25255212وفً تارٌخ  54554تهانى محمود عبده غالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54545سماح احمد عباس غرٌب سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 وصف التؤشٌر: خاص

, وصف تم تعدٌل نوع الشركة 25255213وفً تارٌخ  54594عبدالرحٌم احمد دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  296

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255259وفً تارٌخ  54451محمود احمد عبد الممصود ابو النور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  46231هانى جمال الوصال شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  294

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  41654مإمن السٌد دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  299

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54446ابراهٌم احمد مصطفى دمحم زٌتون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54459نبٌل سلٌم مصطفى عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54465هناء لطب اسماعٌل لطب تركى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  54453على السٌد على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255219وفً تارٌخ  54954رمضان عبداللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود احمد -  354

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255219وفً تارٌخ  54919زكرٌا جمٌل كرلس جوارجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255219وفً تارٌخ  54923ن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبدالرحم -  356

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  54936احمد دمحم دمحم رٌحان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  54969لرٌطم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هبه عبدالمنعم عبدالهادى -  354

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  54946اشرف السٌد حنفى محمود سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  359

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  54945المالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نعمه حمدى عبدهللا على  -  315

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  55555سناء سرحان عباس رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255224وفً تارٌخ  55554جر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌنا صالح دانٌال عجبان ، تا -  312

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  55531احمد عاطف السٌد مصطفى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  55546اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم النجٌلى سٌد احمد ابراهٌم ، ت -  314

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  55565دمحم صالح رشدى سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  54555د ،  سبك لٌده برلم   مها فهمى دمحم عبدهللا عبدالنبى ، تاجر فر -  316

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 25255252وفً تارٌخ  54561ٌاسمٌن عبدالفتاح حموده عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 , وصف التؤشٌر: خاص

الممدم لتجاره المستلزمات الكهربائٌه وااللكترونٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -دمحم دمحم عبداللطٌف احمد الممدم  -  314

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255253وفً تارٌخ  54555

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  54655اٌمن عبدالفتاح ثابت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  54613حامد دمحم ابراهٌم ابوشعٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  29511احمد حلمى بصٌلى جعبوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 خاص وصف التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  54635دمحم عبد العزٌز احمد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً  54654عصام مصطفى دمحم مصطفى ) مصطفى لصٌانة االجهزه االلكترونٌه ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  323

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255255تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  54656دمحم فتحى عبداللطٌف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 وصف التؤشٌر: خاص

نوع الشركة , وصف تم تعدٌل 25255259وفً تارٌخ  54643دمحم شحاته مصطفى سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255259وفً تارٌخ  54699دمحم مصطفى على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  54521ساره سعٌد محمود السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  325

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  54535دمحم دمحم بكر شلبى محمود سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255211وفً تارٌخ  54541عالء رفعت دروٌش مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  329

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54554حسن ابو رحاب عبدالجواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  335

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54541م حسن زكرٌا دمحم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسا -  331

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54591ابراهٌم حسن حسن العاصى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  54454حمد دمحم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم ا -  333

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  54415اسالم مصطفى دمحم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54439عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صبحى فتح هللا -  335

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54455مصطفى السٌد دمحم السٌد عكاشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54462 ابوسنه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد عطٌه دمحم -  335

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  54454اسماعٌل بدوى صافى خلٌل ) بدوى للمالبس الجاهزة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255215

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  54955دمحم ٌحٌى السٌد فرج اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  339

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255219وفً تارٌخ  54914على مصطفى على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 وصف التؤشٌر: خاص

 54914على مصطفى على مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -دٌل االسم التجارى الى / على موباٌل ستار تم تع -  341

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255219وفً تارٌخ 

ع تم تعدٌل نو25255219وفً تارٌخ  54926مرلص مجدى عبدالشهٌد عبدالمالن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54943اسالم حسن ٌوسف دسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  54965احمد دمحم اٌوب صابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  54943بهاء على دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255224وفً تارٌخ  54995نوره دمحم بسٌونى حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55524زمزم عبدالاله دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  55545ماٌكل عطٌه عطٌه اٌوب فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  55551و احمد دمحم فهمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر -  349

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  55565على فتحى حسٌن على عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255252وفً تارٌخ  54543معبود الغرباوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود مكرم عبدال -  351

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  54544حنا سلٌمان عبدالمالن شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  54655على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    انتصار عٌد سعد -  353

 التؤشٌر: خاص

وفً  54635دمحم السٌد احمد سالم العزب )السالم لتجاره االدوات المنزلٌه و الكهربائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 ف التؤشٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وص25255254تارٌخ 

وفً  54645سامح حسن رضوان احمد ادم )مإسسه رضوان لتوزٌع المواد الغذائٌه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255255تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  54645احمد ٌسرى دمحم احمد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255256وفً تارٌخ  54669كرم كمال على اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 التؤشٌر: خاص

تم 25255259وفً تارٌخ  54692عطٌه حسنى عبدالعزٌز سرور ) سرور للبالستٌن ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  43245محمود ابراهٌم حامد عبدالجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  359

 لتؤشٌر: خاصوصف ا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54515دمحم احمد السٌد احمد شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255211وفً تارٌخ  54545جالل دمحم على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 اصالتؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  33522ٌاسر كامل عبدالممصود بسٌونى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255212وفً تارٌخ  54555سٌمون نادى حنا ملن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  363

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255212وفً تارٌخ  54549عبدالعاطى جمعه جمعه عبدالعاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  54411هٌثم جاد مرسى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  54424حمد حسن ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امنٌه ا -  366

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54435مصطفى عبدالعال السٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  365

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  54449 مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد حسن دمحم -  364

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  54443احمد عبدالرإوف احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  369

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  54445تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عماد صدٌك سٌدهم بشاى ،  -  355

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  54493احمد سعد حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255219وفً تارٌخ  54955سبك لٌده برلم   سلٌم عبدهللا جندى مدنى ، تاجر فرد ،   -  352

 التؤشٌر: خاص

تم 25255219وفً تارٌخ  54912مدحت دمحم السٌد الشٌمى ) الشٌمى للتسوٌك العمارى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  353

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54933 دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالفتاح فتح هللا -  354

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54934مصطفى انٌس عٌسى حامد بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255225وفً تارٌخ  54955( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   M.Gور )مكتب ام.جى دمحم جابر دمحم دمحم عاش -  356

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  34594سعٌد صابر جاد هللا عٌسى بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  355

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  54952طفى ابوالوفا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مص -  354

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  54995اٌمن ابراهٌم دمحم عبدالمجٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  359

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55515محارب دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حماده -  345

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً  11252محمود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 لشركة , وصف التؤشٌر: خاصتم تعدٌل نوع ا25255224تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55533امل شحات حبٌب لبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  55555احمد دمحم محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 ٌر: خاصالتؤش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55553احمد دمحم محمود منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  55541ٌونس ابراهٌم ٌونس ابراهٌم دعبٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  54551دمحم سعد محمود دمحم شكرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  54565احمد دمحم حنفى محمود فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  54543كرٌم سلطان دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255254وفً تارٌخ  54614سٌد احمد احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ال -  349

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  54626مروه سعد لبارى عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  395

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255255وفً تارٌخ  54644حمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سحر السٌد ا -  391

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255255وفً تارٌخ  54652بخٌته السٌد على ابوعمار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  392

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255256وفً تارٌخ  54655، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد جمال دمحم عبدالحلٌم -  393

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  54646اسامه دمحم احمد الطراوى )صٌدلٌه د/ اسامه دمحم احمد الطراوى( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  394

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255259

تم تعدٌل نوع الشركة 25255259وفً تارٌخ  54556حماده فكرى ابراهٌم دمحم الجارحى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  395

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  54512احمد سالم احمد حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  396

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255215وفً تارٌخ  54532عبدالرحمن عادل عبدالجواد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  395

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255211وفً تارٌخ  54545اسامه حسن عبدهللا حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  394

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54563ء مسعود عوض حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عال -  399

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255212وفً تارٌخ  54551دمحم حسن على عبدربه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  54595براهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اكرم اسحك ابراهٌم ا -  451

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255213وفً تارٌخ  54455دمحم عبدالناصر السٌد ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  54425سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عباس دمحم  -  453

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54435عمرو عادل احمد دمحم فوله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل 25255216وفً تارٌخ  54456م على ابو شمره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الرحٌم محمود عبد الرحٌ -  455

 نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54464ابراهٌم السٌد على دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  54494على عبدالفتاح محمود محمود خلٌل  ) منٌر لتجارة االحذٌة ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منٌر محمود -  455

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255214تارٌخ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255219وفً تارٌخ  54925حنان السٌد على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255219وفً تارٌخ  54925على دمحم عبدالرحٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  459

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  54945احمد سعٌد عبد العال محمود على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 تؤشٌر: خاص, وصف ال

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54954مرزق نصٌف فاٌك نصٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  54941ودٌده دمحم دمحم رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  412

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255224وفً تارٌخ  54949سلمى احمد السٌد دمحم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55514سمٌه خمٌس عبٌد رمٌلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 التؤشٌر: خاص

وفً  11252ود مرسى عطٌه هللا ابوالماسم ) المرسى كاربت لالستٌراد و التصدٌر ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محم -  415

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255224تارٌخ 

الشركة , تم تعدٌل نوع 25255226وفً تارٌخ  55542شٌرٌن مكرم معوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  55544مصطفى محمود احمد ابوالوفا )المصطفى للمماوالت العامه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255226

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55551دمحم خلف دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  55542احمد عبداللطٌف محمود علم الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  419

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  54564محمود هاشم عبدالنعٌم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  54545احمد جمعه دمحم هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 التؤشٌر: خاص

الشركة , وصف  تم تعدٌل نوع25255253وفً تارٌخ  54595حسام صالح دمحم منجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  54611مٌرنا لبٌب ابراهٌم بنٌامٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  54624شادٌه دمحم عبدهللا همام )همام للبماله الجافه( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  424

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  54642سامٌه دمحم حسن دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255255وفً تارٌخ  54656محفوظ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255256وفً تارٌخ  54653دمحم جابر عبدالظاهرسٌد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255259وفً تارٌخ  54695دمحم السٌد على احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  424

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  54553سعد سعٌد لطب مصطفى خوجه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  429

 وصف التؤشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت25255215وفً تارٌخ  35533كمال السٌد كمال احمد غانم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  435

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255211وفً تارٌخ  54514امٌره دمحم ابوضٌف خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 التؤشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل25255212وفً تارٌخ  54565مصطفى دمحم سعٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255212وفً تارٌخ  54555امال محمود جاد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 التؤشٌر: خاص

نوع  تم تعدٌل25255212وفً تارٌخ  54595لإى طارق كمال الدٌن على زٌن العابدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  434

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255213وفً تارٌخ  54455ولٌد عٌد احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  435

 التؤشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل25255213وفً تارٌخ  54421كرٌم مجلع لٌصر ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255216وفً تارٌخ  54423ابراهٌم محمود ابراهٌم فتٌحه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  435

 , وصف التؤشٌر: خاص

م تعدٌل نوع ت25255216وفً تارٌخ  54452حسام الدٌن حسن فوزى حسن شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  434

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  21955سعد عبده ٌوسف عبدالباسط ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  439

 وصف التؤشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل25255215وفً تارٌخ  51226احمد عبد الباسط على عارف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  445

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  54494حسام حسن على باشا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255219وفً تارٌخ  54916شرٌف احمد محفوظ احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 , وصف التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255219وفً تارٌخ  54924دمحم السٌد دمحم شفٌك دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  443

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  54945عماد عبدالتواب محمود عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54959نهال دمحم متولى عبد الفتاح السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  445

 ر: خاصوصف التؤشٌ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  54956احمد سعٌد محمود دمحم زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255224وفً تارٌخ  54992حسام منصور دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  445

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55515زٌنب عبدالناصر امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55522دمحم محمود عبدالرإف احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  449

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55535امٌن دمحم امٌن دمحم عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 التؤشٌر: خاص

تم 25255226وفً تارٌخ  55553اسالم وهبى عبداللطٌف المغربى ) جزارة المغربى ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 صف التؤشٌر: خاصتعدٌل نوع الشركة , و

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55569دمحم على عبدهللا منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255225وفً تارٌخ  55545هٌثم مرسى عبدالعزٌز عبدالفتاح كرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  453

 وصف التؤشٌر: خاص الشركة ,

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55595شٌماء محمود دمحم على عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55543نشوه ابراهٌم عبدالعزٌز متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55544عماد كرم رٌاض حنس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255252وفً تارٌخ  54546حسن فرج احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255252وفً تارٌخ  54552جهاد اسماعٌل دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255252وفً تارٌخ  54554دمحم فتحى ابوعٌسى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  459

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  11232حمود صبحً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حنفً م -  465

 وصف التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  54594هٌثم مصطفى السٌد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  53516سعٌد ابراهٌم سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محى الدٌن  -  462

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  54634غاده محمود عبدالسالم النجار ) صٌدلٌة د / غاده النجار ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 شٌر: خاصتم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤ25255254

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  35651جرجس لوٌز بولس صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255259وفً تارٌخ  54645احمد عاطف عبدالغفار جمعه ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 اصالشركة , وصف التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  12559دمحم جابر محمود نفادى عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  54694خالد السٌد متبولى السٌد فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  465

 صوصف التؤشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54524احمد حامد عبدالخالك عبدالموى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255215وفً تارٌخ  54529عمرو ابراهٌم حنفى حسن مصباح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  469

 اص, وصف التؤشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54564دمحم دمحم شرٌف حسن سوٌلم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54552رامى لبارى مغاورى ابوالعزم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255212وفً تارٌخ  54545سالمه سالمه السٌد سالمه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  46231هانى جمال الوصال شهاب الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  453

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54426فاطمه البرنس دمحم دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255215وفً تارٌخ  54455رجب دمحم سعد زغلول ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255214وفً تارٌخ  54952سمٌر مبرون على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم -  456

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255219وفً تارٌخ  54959امٌره عبدالرحمن السٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54953ل السٌد حسن خطابى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد وائ -  454

 وصف التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  4551هانى توفٌك عبد الحفٌظ سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  459

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  54963دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مجدى جابر  -  445

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255224وفً تارٌخ  54999دمحم مكاوى فارس بكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55556، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود على عباس موسى ركش  -  442

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55513دمحم حلمى الدسولى جعفر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  443

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  55541،  سبك لٌده برلم    معراجى فاضل السٌد زاٌد ، تاجر فرد -  444

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  55549حسٌنى ابراهٌم الحسٌنى عكاز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  445

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  55555ك لٌده برلم   رشا عبدالفتاح دمحم عمر ، تاجر فرد ،  سب -  446

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55592منى دمحم متولى رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  445

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55554اٌهاب هشام نصر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55549نهله سعٌد عبد السالم عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  449

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226تارٌخ  وفً 55565احمد حسن المرغنى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  495

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55591احمد عبدالرازق عبدالمجٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  491

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255252وفً تارٌخ  54534فاتن سعد سعد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  492

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  54552شعبان دمحم شعبان منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -منصور للمماوالت العمومٌه  -  493

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255253

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255253وفً تارٌخ  54553 دمحم جالل عبدالموى عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  494

 وصف التؤشٌر: خاص

تم 25255253وفً تارٌخ  54546صٌدلٌه د/ سهام نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -سهام نصر دمحم لطفى مسعد  -  495

 تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255254وفً تارٌخ  54614فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم حسن عبدالحلٌم عبدالحمٌد حسن ، تاجر  -  496

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص
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وفً تارٌخ  54619عبدالرحمن حماده دمحم ابراهٌم ابوجلٌل ) ابوجلٌل لمنتجات االلبان ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  495

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255254

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  54621دمحم على راشد محمود مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  494

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  54663رشا دمحم نبٌل عبدالعظٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  499

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255255وفً تارٌخ  54664احمد ابوالٌزٌد عبدالعظٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  555

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255211وفً تارٌخ  54539السٌد كامل جبٌصى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54552محمود دمحم حسن السٌد عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  552

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54553ندى على دمحم احمد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  553

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  54599هٌثم دمحم عبدالفتاح دمحم ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  554

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  54455محمود مرسى عبدالحمٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  555

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54432محمود غرٌب رجب ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  556

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  54443شامى خٌر دانٌال نوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  555

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255216وفً تارٌخ  54444د عوض احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عوض احم -  554

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54455هبه شحاته ابراهٌم عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  559

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  54444ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امل صبحى رشاد لرن -  515

 التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  54449مصطفى دمحم السٌد ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -المركز المصرى للتورٌدات  -  511

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255214

تم تعدٌل نوع الشركة 25255219وفً تارٌخ  54924عبدالرحمن صالح دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54939عصام دمحم محمود عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  54935هبه سعد دمحم المصرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  54955مروه نادر نبٌل شفٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255223وفً تارٌخ  54944عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود سٌد دمحم -  516

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  54945هناء دمحم عبدالمنعم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55525احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد طارق السٌد مهدى  -  514

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55529حسام عادل ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  519

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54454، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود خٌرى خلف عبدالمنعم  -  525

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  55561ابراهٌم عبدالفتاح على عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255226وفً تارٌخ  55563 عبد الجلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمد هللا سمٌر عٌد خٌر هللا -  522

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55552هدى دمحم دمحم مرسى مكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  523

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55554دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم مصطفى حسٌن -  524

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55511دمحم احمد دمحم عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  525

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255226وفً تارٌخ  55534لبارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن دمحم حسٌن مزٌون عبدا -  526

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  55552اسالم منداش دمحم عماره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  525

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55546تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عالء كامل رمضان عبدالعزٌز ، -  524

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55545دمحم حسٌن ابوالمجد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  529

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  55544احمد دمحم عبدالعزٌز حسٌن عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  535

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  55545تامر ادوار ٌوسف حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55555عماد على حماده حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  532

 التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55545اشرف رمزى غالى رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  533

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255226وفً تارٌخ  55559عرفه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شرٌف نبٌل دمحم -  534

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55594دمحم احمد دمحم محمود زرٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  535

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255225وفً تارٌخ  55596ٌوسف عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم السٌد عبدهللا  -  536

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55556دمحم عبدالكرٌم دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  535

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255225وفً تارٌخ  55559لبطان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد دمحم السٌد  -  534

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255252وفً تارٌخ  54549محمود ابراهٌم عرفه البابلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  539

 وصف التؤشٌر: خاص

وفً تارٌخ  54566الجوهرى شلتوت ) مطعم شلتوت ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد عبدالحمٌد ابراهٌم  -  545

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التؤشٌر: خاص25255252

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  32545احمد شعبان دمحم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  541

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255253وفً تارٌخ  54515 دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عصام دمحم -  542

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  54659امل ادهم حسٌن حسن البطش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  543

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  54612مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رمضان عبدالسٌد -  544

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255254وفً تارٌخ  54624صموٌل بخٌت واصف رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  545

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255255وفً تارٌخ  54645اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم محمود عبدالعلٌم ، ت -  546

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255255وفً تارٌخ  54654حبٌبه عاشور محمود احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  545

 , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255256وفً تارٌخ  54652فرد ،  سبك لٌده برلم   نسرٌن دمحم محمود زبادى ، تاجر  -  544

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  54644مصطفى احمد ابوبكر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  549

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255259وفً تارٌخ  54554د ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم ابراهٌم دمحم الساعى ، تاجر فر -  555

 وصف التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54514كرٌم ابراهٌم دمحم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255211وفً تارٌخ  54545فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى ممدوح مصطفى حسن ناصر ، تاجر  -  552

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255212وفً تارٌخ  54562ابانوب جمال مخٌمر سبعاوى عوٌضه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  553

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  46265ر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد نصر عبدالرحمن ابراهٌم ، تاج -  554

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  54594دمحم احمد كامل احمد عاشور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  555

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 25255213وفً تارٌخ  54459فرد ،  سبك لٌده برلم    عائشه خمٌس رجب حسٌن المحالوى ، تاجر -  556

 الشركة , وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255213وفً تارٌخ  54419احمد مجدى انور حامد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  555

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255216وفً تارٌخ  54434امل عبدهللا السٌد ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  554

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255216وفً تارٌخ  54451عبدالهادى شعبان احمد عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  559

 خاص, وصف التؤشٌر: 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255215وفً تارٌخ  54465حسن احمد حسن حسن جاد الحك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  565

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 25255215وفً تارٌخ  54441سمٌر على اسماعٌل عبدهللا شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  561

 خاص , وصف التؤشٌر:

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255214وفً تارٌخ  54496مروه عبدربه على حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  562

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255219وفً تارٌخ  54913جمال فتحى السٌد البرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  563

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54935براهٌم ابوسٌف حسن خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  564

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  54944عمر حسٌن رشدى دمحم مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  565

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 25255223وفً تارٌخ  54961سٌد عبده دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   االمٌر ال -  566

 التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255224وفً تارٌخ  54995ولٌد مرسى اسماعٌل عطٌه جزر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  565

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55512ى دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سامح دمحم البدر -  564

 وصف التؤشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55524خالد احمد صالح على مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  569

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255226وفً تارٌخ  55555ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر مصطفى دروٌش حسٌ -  555

 وصف التؤشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255225وفً تارٌخ  55544دمحم محمود دمحم ابراهٌم عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 وصف التؤشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 ان المانونً  الكٌ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 الى: تم حذف السمه التجارٌه   54556تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255251،  فى تارٌخ :   -  1

 الى: تمت اضافه السمه التجارٌه / دوشه   42443بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  تم التؤشٌر25255252،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: اضافة سمة تجارٌة / الفرعونٌة تاٌرز   19944تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255252،  فى تارٌخ :   -  3

الى: اضافه السمه التجارٌه / الرواد لتجاره  42644ٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم25255253،  فى تارٌخ :   -  4

 الموباٌالت واالدوات الكهربائٌه  

 الى: اضافه السمه التجارٌه / ممهى حلوانى   23533تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255253،  فى تارٌخ :   -  5

الى: اضافة السمة التجارٌة / ماستر  51526م الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اس25255253،  فى تارٌخ :   -  6

 للتورٌدات والمماوالت العمومٌة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / هاواى  32545تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255253،  فى تارٌخ :   -  5

 التصدٌر والنمل لحساب الغٌر  لتوزٌع المواد الغذائٌه والمنظفات واالستٌراد و

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / الغرٌب  45454تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255253،  فى تارٌخ :   -  4

 احمد دمحم غرٌب سٌد احمد   -للتورٌدات العمومٌه 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / سلٌمان  33521تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255254،  فى تارٌخ :   -  9

 سعد فتح هللا صالح )الصالح تجاره السٌارات و التون تون(  

م اضافة السمه التجارٌه / الممه الى: ت 49154تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255254،  فى تارٌخ :   -  15

 للمصاعد  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / مإسسة  54415تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255254،  فى تارٌخ :   -  11

 راضى للتنمٌه العمارٌه  
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الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / دمحم  53494تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255255،  فى تارٌخ :   -  12

 عبدالمادر عبدهللا ابورابح  

 الى: تم اضافه السمه التجارٌه / الحمد   42442تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255255،  فى تارٌخ :   -  13

الى: تمت اضافه سمه تجارٌه / آرت  45552 تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم25255255،  فى تارٌخ :   -  14

   Art Furnitureفرنتشر 

الى: تم اضافة السمه التجارٌه / هارد مان   24532تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255255،  فى تارٌخ :   -  15

HARD MAN   

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / التاج  54545برلم  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة25255255،  فى تارٌخ :   -  16

 للمماوالت والبناء  

الى: اضافة سمة تجارٌة / الهندسٌة  54494تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255256،  فى تارٌخ :   -  15

 للمسامٌر والعدد الٌدوٌة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / فٌوتشر  1126الشركة الممٌدة برلم  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم25255256،  فى تارٌخ :   -  14

 الٌن للتصدٌر و التسوٌك و االستثمار العمارى  

 الى: تم اضافة السمه التجارٌه / افندٌنا كافٌه   36322تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255256،  فى تارٌخ :   -  19

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / تارجت  54545تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255256: ،  فى تارٌخ   -  25

 للمماوالت و البناء  

الى: تم اضافه السمه التجارٌه / واٌت اند  53525تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255259،  فى تارٌخ :   -  21

 للتجاره واالستٌراد والتصدٌر   white and whiteواٌت  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / صن  51564تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255259،  فى تارٌخ :   -  22

 داى  

ى الى / مإسسة الى: تم تعدٌل االسم التجار 5532تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255259،  فى تارٌخ :   -  23

 عبداللطٌف للتجاره و االستثمار العمارى  

الى: تمت اضافه االسم التجارى / جالل  35425تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255259،  فى تارٌخ :   -  24

 طارق جالل خلٌل كحٌلو )كحٌلو للسٌارات(  

الى: تم اضافة السمه التجارٌه / الحمد  54265م الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اس25255259،  فى تارٌخ :   -  25

 للتخلٌص الجمركى  

الى: تعدٌل السمه التجارٌه الى / درٌم ستار  15621تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255259،  فى تارٌخ :   -  26

 لاللمنٌوم  

الى: تعدٌل االسم التجارى الى/ الرشٌدي  32525عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بت25255215،  فى تارٌخ :   -  25

 على دمحم على عبدالمجٌد شحاته  -للتجاره والتورٌدات 

الى: تم اضافة السمه التجارٌه / البطل  34346تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255215،  فى تارٌخ :   -  24

 و التصدٌر   الرومانى لالستٌراد

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / ٌو كٌه  53354تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255215،  فى تارٌخ :   -  29

 (  U K S EGYPTاس اٌجٌبت )
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لتجارى الى / سها الى: تم تعدٌل االسم ا 31361تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255215،  فى تارٌخ :   -  35

 سها لالستٌراد و التصدٌر   -احمد عصام حلمى دمحم 

 الى: حذف السمة التجارٌة   45443تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255211،  فى تارٌخ :   -  31

فة السمه التجارٌه / كاسكادا الى: تم اضا 43533تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255211،  فى تارٌخ :   -  32

Cascada   

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / على  1362تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255211،  فى تارٌخ :   -  33

 بدرى على محمود )لبٌصى للعصائر(  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه / مكتب الهدى  45445تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255211،  فى تارٌخ :   -  34

 للرحالت  

الى: تمت اضافه السمه التجارٌه / السالمه  52556تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255211،  فى تارٌخ :   -  35

 للتخلٌص الجمركى و االعمال الجمركٌه  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / محمود  52556ٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعد25255211،  فى تارٌخ :   -  36

 سالمه احمد سالمه احمد  

الى: تعدٌل االسم التجارى الى / احمد  44442تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212،  فى تارٌخ :   -  35

 مجدى السٌد عابدٌن  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى/ مكتب  54155تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212،  فى تارٌخ :   -  34

 كٌروفارما لتجاره االسمده والمخصبات الزراعٌه  

التجارٌة الى / فابرٌكٌشن الى: تعدٌل السمة  35694تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212،  فى تارٌخ :   -  39

 للتورٌدات والخدمات البترولٌة  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / نبتون  54615تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212،  فى تارٌخ :   -  45

 لوجٌستن للخدمات المالحٌه  

الى: تم اضافه اسم تجارى / مإسسه  41412دة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة المم25255212ٌ،  فى تارٌخ :   -  41

 السرامٌجى للتجاره والتوزٌع والتوكٌالت التجارٌه  

الى: اضافه السمه التجارٌه / المنشؤه لتورٌد  46265تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212،  فى تارٌخ :   -  42

 منظفات صناعٌه وكٌمائٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / مصنع  25325تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212ٌخ : ،  فى تار  -  43

 سٌناكالس للمالبس  

 الى: االسم التجارى / صٌدلٌة د. دمحم ملوخٌة   45451تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212،  فى تارٌخ :   -  44

الى: اضافه السمه التجارٌه / مركز فوه  54295تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212ارٌخ : ،  فى ت  -  45

 لصٌانه السٌارات  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / احمد  4554تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212،  فى تارٌخ :   -  46

 ش )كعموش للمماوالت و االستثمار العمارى(  خمٌس شحاته ابراهٌم كعمو

 الى: اضافة سمة تجارٌة / االجٌال للرحالت   41114تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212،  فى تارٌخ :   -  45

 ه التجارٌه الى / الملكه  الى: تم تعدٌل السم 45451تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255212،  فى تارٌخ :   -  44



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / الفتح  53246تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255213،  فى تارٌخ :   -  49

 لمماوالت التركٌبات  

 ارٌه  الى: تم حذف السمه التج 54665تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255213،  فى تارٌخ :   -  55

 الى: اضافة سمة تجارٌة / بٌروت للتصدٌر   46445تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255216،  فى تارٌخ :   -  51

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / الدولٌه  46495تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255216،  فى تارٌخ :   -  52

 جٌستٌه  للخدمات اللو

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / مإسسه  25955تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255216،  فى تارٌخ :   -  53

 رضا سمٌر خلف صالح   -الرضا لتجاره التوكتون  والموتوسٌكل 

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / بى كى  44444تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255216،  فى تارٌخ :   -  54

 لخدمة السٌارات  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / مإسسة  31399تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255215،  فى تارٌخ :   -  55

 سٌتى واى سموحه لتجارة و تورٌد المنتجات النسٌجٌه  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / المركز  49234تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255215،  فى تارٌخ :   -  56

 الفنى لجمٌع انواع السٌارات الدٌزل  

الى: تم اضافه السمه التجارٌه الى /  44164تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255215،  فى تارٌخ :   -  55

 والت العامه  و التورٌدات  اٌبوبالنت للمما

 الى: تعدٌل السمة التجارٌة / مٌتال سبورت   25496تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255215،  فى تارٌخ :   -  54

لماسة الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / ا 39555تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255215،  فى تارٌخ :   -  59

 للدٌكور  

الى: اضافة سمة تجارٌة / الجون لالستٌراد  39643تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255215،  فى تارٌخ :   -  65

 والتصدٌر  

 الى: الغاء السمة التجارٌة   45339تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255215،  فى تارٌخ :   -  61

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / مإسسه  51545تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255214،  فى تارٌخ :   -  62

 فاروس لالستٌراد و التصدٌر  

   الى: تمت اضافه السمه التجارٌه / الطابونه 34355تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255214،  فى تارٌخ :   -  63

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى /  11463تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255214،  فى تارٌخ :   -  64

 العمراوى للتورٌدات العمومٌه و الصٌانه  

رٌه الى / اونست الى: تم تعدٌل السمه التجا 15453تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255214،  فى تارٌخ :   -  65

 للتورٌدات الصناعٌه  

الى: تعدٌل االسم التجارى الى / بوفٌه  31259تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255219،  فى تارٌخ :   -  66

 دمحم ٌالوت سلٌمان مصطفى  -ٌالوت 

الى: تم تعدٌل االسم التجارى / مإسسه  15434تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255219،  فى تارٌخ :   -  65

 احمد حمزه للمماوالت العامه  

الى: تعدٌل االسم التجارى  الى/ زٌدان  54593تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255219،  فى تارٌخ :   -  64

 حسام ابوبكر عبدالحلٌم على  -لخدمه اللٌموزٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: اضافه السمه التجارٌه / ٌثرب   54593تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255219،  فى تارٌخ :   -  69

الى/احمد دمحم  الى: تعدٌل االسم التجارى 1655تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255219،  فى تارٌخ :   -  55

 نجارسعٌد  

الى: تمت اضافه االسم التجارى / مإسسه  44553تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255219،  فى تارٌخ :   -  51

 الحمد )عادل عفٌفى(  

جارٌة الى/ بارٌس الى: تعدل السمة الت 1435تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  52

 لالستثمار العمارى والمماوالت العامة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / نور  43451تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  53

 االسالم لعموم االستٌراد و التصدٌر  

 الى: اضافة سمة تجارٌة / البدر للرحالت   54326م الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اس25255223،  فى تارٌخ :   -  54

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى/ دمحم  42949تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255223،  فى تارٌخ :   -  55

 شحاته دمحم سلطان  

 الى: تم اضافه سمه تجارٌه الى / كلٌن كار   42949ركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الش25255223،  فى تارٌخ :   -  56

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / الدولى  44995تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255223،  فى تارٌخ :   -  55

 لبٌع الموبٌالت   AB -اٌه بى 

 الى: اضافة السمة التجارٌة / غسٌل ومكواه   54555دٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتع25255223،  فى تارٌخ :   -  54

الى: اضافة سمة تجارٌة / مإسسة النور  44469تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  59

 لتورٌد المواد الغذائٌة  

الى: تم اضافه االسم التجارى / ابوعمٌل  54629عدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بت25255224،  فى تارٌخ :   -  45

 لتاجٌر المعدات الثمٌله  

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / الحداد  14415تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  41

 محمود رمضان على رمضان   -ترافٌل 

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / االمل  14415تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  42

 للرحالت  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة / ذا واى الدارة  25424تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  43

 (   The Wayة ) الفنادق والمنشات الفندلٌ

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / النٌروز  23952تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255224،  فى تارٌخ :   -  44

 العمال الدٌكور  

ٌه الى / العالمٌه الى: تم تعدٌل السمه التجار 25613تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  45

 لاللومٌتال  

الى: تمت اضافه السمه التجارٌه / كافٌترٌا  42659تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255226،  فى تارٌخ :   -  46

 لٌالى الحلمٌه  

السمه التجارٌه الى / سى فود الى: تم تعدٌل  14331تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255226،  فى تارٌخ :   -  45

 عروس البحر لالسمان الطازجه  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اضافه السمه التجارٌه / المبطان لتعبئة  55512تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255226،  فى تارٌخ :   -  44

 وتغلٌف مواد غذائٌة  

الى: تم تعدٌل السمه التجارٌه الى / كوٌنز  15956الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة 25255226،  فى تارٌخ :   -  49

 للمماوالت العامه و االنشاءات  

 الى: تمت اضافه سمه تجارٌه / درٌم الٌف   39421تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255226،  فى تارٌخ :   -  95

الى: تم تعدٌل االسم التجارى الى / على  54914سم الشركة الممٌدة برلم تم التؤشٌر بتعدٌل ا25255226،  فى تارٌخ :   -  91

 على مصطفى على مصطفى  -موباٌل ستار 

الى: تعدٌل االسم التجارى الى /باسم مكرم  35612تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  92

 فإاد بشاره  

الى: اضافه السمه التجارٌه / كافتٌرٌا انس  35612تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  93

 الدنٌا  

الى: تم اضافه سمه تجارٌه / مإسسه  24556تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  94

 االٌمان لعموم التصدٌر  

الى: تمت اضافه السمه التجارٌه / الجٌنٌرال  45526تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  95

 لتصنٌع الفاٌبر جالس  

ق الى: تعدٌل االسم التجارى الى / بشٌر رز 53241تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  96

 ثالجة رزق   -ناصف سالم 

الى: تعدٌل االسم التجارى الى / احمد  29455تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  95

 رمضان دمحم رضوان ) مإسسة الرضوان للتصدٌر وتورٌد االخشاب (  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25255254، وفى تارٌخ    44554دمحم سند دمحم عبد المنعم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

ركه تم فسخ الش 2525س لسنه  352مصدق على تولٌعاه بمحضر تصدٌك رلم  2525/1/23السجل  بموجب عمد فسخ مإرخ فى 

 وتصفٌتها نهائٌا

تم محو/شطب    25255254، وفى تارٌخ    44554دمحم سند دمحم عبد المنعم وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 2

 السجل  شطب بؤمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

(  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم : البركه ماركت)احمد فاروق ابراهٌم دمحم بركات وشرٌكته امال حسٌن حسٌن غنٌم   - 3

تم محو/شطب السجل  شطب بؤمر محو لفسخ الشركه وأصبحت منشؤه فردٌه باسم / احمد    25255213، وفى تارٌخ    51343

 فاروق ابراهٌم دمحم ولٌدت بالمكتب فى نفس الٌوم

غنٌم(  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  البركه ماركت)احمد فاروق ابراهٌم دمحم بركات وشرٌكته امال حسٌن حسٌن   - 4

مصدق على تولٌعاته بمحضر  2519تم محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مإرخ فى    25255213، وفى تارٌخ    51343

 تم فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا واصبحت منشؤه فردٌه باسم / احمد فاروق ابراهٌم 2519ع لسنه  2445تصدٌك رلم 

تم    25255225، وفى تارٌخ    53999جابر وشرٌكته )لٌون الٌن(  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم حسن    - 5

تم فسخ الشركه  2525ع لسنه  155محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مإرخ مصدق على تولٌعاته بمحضر تصدٌك رلم 

 وتصفٌتها نهائٌا

تم    25255225، وفى تارٌخ    53999سٌطة  سبك لٌدها برلم : دمحم حسن جابر وشرٌكته )لٌون الٌن(  ، توصٌة ب   - 6

 محو/شطب السجل  شطب بؤمر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    25255224، وفى تارٌخ    43546مإمن عبدالرازق السٌد دمحم االسرج وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 محو/شطب السجل  شطب بؤمرال محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    25255224، وفى تارٌخ    43546مإمن عبدالرازق السٌد دمحم االسرج وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 4

تم  2525لسنه  1531مصدق على تولٌعاته بمحضر تصدٌك رلم  2525/1/1محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مإرخ فى 

 فسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    25255225، وفى تارٌخ    45555دمحم جابر عبدهللا دمحم العبار و شرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 9

 محو/شطب السجل  شطب بامر محو لفسخ الشركه وتصفٌتها نهائٌا

تم    25255225، وفى تارٌخ    45555دمحم جابر عبدهللا دمحم العبار و شرٌكته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 15

توثٌك الرمل  تم فسخ  2525/2/14ج فى  455ثابت التارٌخ برلم  2514/12/1محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ مإرخ فى 

 الشكه وتصفٌتها نهائٌا

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    
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 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ    25496ٌعدل السم الشركه الى/ عالءالدٌن محمود عبدالرحمن لناوى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   155555.555ل , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس الما 25255252،

تم  25255252وفً تارٌخ   ، 25496عالءالدٌن محمود عبدالرحمن لناوى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 ه جنٌ  155555.555تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    25496ٌعدل السم الشركه الى/ عالءالدٌن محمود عبدالرحمن لناوى وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  3

 جنٌه   155555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255252،

تم  25255252وفً تارٌخ   ، 25496اه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،عالءالدٌن محمود عبدالرحمن لناوى وشرك -  4

 جنٌه   155555.555تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

من  ، سبك ) ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشركاءها ( شركة تضا Tassaتعدٌل االسم التجارى للشركه الى / شركه طاسه  -  5

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255255وفً تارٌخ   ، 15434لٌدها برلم ،

 جنٌه   255555.555،

تم تعدٌل  25255255وفً تارٌخ   ، 15434ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  6

 جنٌه   255555.555مال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس ال

) ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشركاءها ( شركة تضامن  ، سبك  Tassaتعدٌل االسم التجارى للشركه الى / شركه طاسه  -  5

تؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصف ال 25255255وفً تارٌخ   ، 15434لٌدها برلم ،

 جنٌه   255555.555،

تم تعدٌل  25255255وفً تارٌخ   ، 15434ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   255555.555رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255255وفً تارٌخ   ، 21919حجازى فتوح هاشم زناتى و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   2555555.555المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    16514برلم ، حلمى شحاته صادوق و شرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌدها -المحب للمالبس الجاهزة  -  15

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255259،

تم  25255215وفً تارٌخ   ، 23593دمحم على وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -كوٌنز للدعاٌه واالعالن  -  11

 جنٌه   1555555.555شٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصف التؤ

دمحم على و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / شركة كوٌنزالند لالعالن  -  12

بح رأس مالها تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص 25255215وفً تارٌخ   ، 23593،

 جنٌه   1555555.555،

دمحم على السٌد و شرٌكه سعٌد عبده متولى شركة تضامن  ، سبك لٌدها  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / كوٌنزالند  -  13

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255215وفً تارٌخ   ، 23593برلم ،

 جنٌه   1555555.555،

دمحم على و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / شركة كوٌنزالند لالعالن  -  14

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255215وفً تارٌخ   ، 23593،

 جنٌه   1555555.555،
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تم تعدٌل رأس المال , وصف  25255215وفً تارٌخ   ، 25244السٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، احمد -  15

 جنٌه   555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

مال , وصف تم تعدٌل رأس ال 25255215وفً تارٌخ   ، 25244احمد السٌد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   555555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    25244احمد السٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  15

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255215،

وفً تارٌخ    25244احمد السٌد وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  14

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255215،

وفً تارٌخ    53655سٌف النصر وشركاه( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، شركه سٌف النصر)حسام ابراهٌم فتح هللا -  19

 جنٌه   355555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255216،

وفً تارٌخ    4222اسامه فوزى نظٌر وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  25

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255215،

وفً  4222الشركه الوطنٌه لالعمال المٌكانٌكٌه البحرٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-اسامه فوزى نظٌر و شركاه -  21

 جنٌه   255555.555المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس  25255215تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    4222اسامه فوزى نظٌر وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  22

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255215،

وفً تارٌخ    4222وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اسامه فوزى نظٌر -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  23

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255215،

وفً  4222الشركه الوطنٌه لالعمال المٌكانٌكٌه البحرٌه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-اسامه فوزى نظٌر و شركاه -  24

 جنٌه   255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255215تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    4222اسامه فوزى نظٌر وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  25

 جنٌه   255555.555ؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصف الت 25255215،

تم تعدٌل رأس المال , وصف  25255214وفً تارٌخ   ، 35555دمحم حسٌن وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   165555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 51354السكندرٌه )زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى الحمامى وشركاه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،شركه المعالى للتعلٌم با -  25

 جنٌه   49555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255225وفً تارٌخ   ،

 51354الشوادفى الحمامى وشركاه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، شركه المعالى للتعلٌم باالسكندرٌه )زٌن العابدٌن دمحم -  24

 جنٌه   49555.555تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255225وفً تارٌخ   ،

تم تعدٌل  25255223، وفً تارٌخ   54559انتصار هاشم منصور احمد وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  29

 جنٌه   55555.555رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  25255224وفً تارٌخ   ، 24455هشام ٌوسف حكٌم وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   55555.555وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255225وفً تارٌخ   ، 43554ابراهٌم السٌد انور ابراهٌم وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   155555.555المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،
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شركة المصطفى لتاجٌر المعدات الثمٌله لحساب الغٌر وعموم  -مصطفى ماهر ابراهٌم احمد وشرٌكه خالد لاسم احمد لاسم  -  32

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل  25255225وفً تارٌخ   ، 24454االستٌراد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   255555.555رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

لتؤجٌر المعدات الثمٌله لحساب الغٌر ) مصطفى ماهر وشرٌكه خالد لاسم احمد  تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/ المصطفى -  33

تم تعدٌل رأس المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس  25255225وفً تارٌخ   ، 24454لاسم( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،

 جنٌه   255555.555المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255225وفً تارٌخ   ، 44191شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ،اٌمن ابراهٌم عبده الدفراوى و -  34

 جنٌه   1555555.555المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

عدٌل رأس تم ت 25255225وفً تارٌخ   ، 44191اٌمن ابراهٌم عبده الدفراوى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   1555555.555المال , وصف التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ارٌخ وفً ت 53915ٌعدل اسم الشركه الى/شركه انجى جابر دمحم دمحم وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ عماره الرحمه شارع ابو بكر الصدٌك امام مدرسه  25255252

 لسم-النخبه 

تم تعدٌل  25255252وفً تارٌخ  53915انجى جابر دمحم دمحم المولى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 لسم-شٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح/ عماره الرحمه شارع ابو بكر الصدٌك امام مدرسه النخبه العنوان , وصف الـتؤ

السٌد فتحى دمحم احمد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -شركه اسكان العمارٌه للمماوالت العامه واالستثمار العمارى  -  3

 32 -وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه كائن بالعنوان / حلوان تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  31595برلم    

 -الماهره-شارع محمود خاطر 

تم تعدٌل  25255255وفً تارٌخ  41555مصطفى احمد خٌر الدٌن بدر وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  4

 لسم-سٌدى بشر -دمحم نجٌب ناصٌه صالح حمدى شارع  15العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركه الى/ 

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  3219رضا دمحم عبدالحافظ و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 لسم- 5رلم  وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان المركز العام للشركه الى / العجمى البٌطاش شهر العسل شارع بٌلٌس امام باب مٌناء

تم  25255259وفً تارٌخ  25232دمحم ابراهٌم حسنٌن وشرٌكه احمد الحسٌن غرٌب ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 لسم-شارع باب الملون  15تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان الشركه الى/ امام 

تم تعدٌل العنوان , وصف  25255215وفً تارٌخ  25244ا برلم    احمد السٌد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌده -  5

بالدرو الرابع بمشروع المصر  1شارع تنظٌم ارسطو تموذج رلم  14,  12العمار  5الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/الشمه رلم 

 لسم-الالتٌنى 

 25255215وفً تارٌخ  25244سبك لٌدها برلم      احمد السٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  4

بالدرو  1شارع تنظٌم ارسطو تموذج رلم  14,  12العمار  5تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/الشمه رلم 

 لسم-الرابع بمشروع المصر الالتٌنى 

تم تعدٌل  25255215وفً تارٌخ  23593ن ،  سبك لٌدها برلم    دمحم على وشرٌكه ، شركة تضام -كوٌنز للدعاٌه واالعالن  -  9

 لسم -العماروه الكبرى  -ش الصدٌك  45العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    دمحم على و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / شركة كوٌنزالند لالعالن  -  15

العماروه الكبرى  -ش الصدٌك  45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان   25255215وفً تارٌخ  23593

 لسم -

دمحم على السٌد و شرٌكه سعٌد عبده متولى ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / كوٌنزالند  -  11

العماروه  -ش الصدٌك  45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان   25255215وفً تارٌخ  23593برلم    

 لسم -الكبرى 

دمحم على و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / شركة كوٌنزالند لالعالن  -  12

العماروه الكبرى  -ش الصدٌك  45تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان   25255215وفً تارٌخ  23593

 لسم -

تم تعدٌل  25255215وفً تارٌخ  42436السٌد محرم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    ابراهٌم صدلى  -  13

 لسم-( داخل نادى سموحه  2,  3العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / ) 

 55419سبك لٌدها برلم    هاله عبدالغنى حسن عبدالغنى وشرٌكتها ، توصٌة بسٌطة ،   -شركة كالسٌنا ترافٌل للرحالت  -  14

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / خرسٌت طرٌك شوبر شارع رٌاض غرابه  25255214وفً تارٌخ 

- 

هاله عبد الغنى حسن عبد الغنى وشرٌكها ، توصٌة  -تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/ شركه كالسٌنا ترافل للرحالت  -  15

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /  25255214وفً تارٌخ  55419سبك لٌدها برلم     بسٌطة ، 

 -خرسٌت طرٌك شوبر شارع رٌاض غرابه 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  44191اٌمن ابراهٌم عبده الدفراوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

 لسم-كلٌوباترا -شارع طه حمادى  26وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان ممر الشركه الى/ العنوان , 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  44191اٌمن ابراهٌم عبده الدفراوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 لسم-كلٌوباترا -مادى شارع طه ح 26العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، تعدٌل عنوان ممر الشركه الى/ 

تم تعدٌل  25255225وفً تارٌخ  43554ابراهٌم السٌد انور ابراهٌم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  14

والكائن بالدور االرضى الناصٌه الغربٌه  4,  3باب رلم  2العنوان , وصف الـتؤشٌر:   ، افتتاح فرع للشركه بالعنوان/ المحل بعدد 

 لسم-ر الكائن الهانوفٌل لبلى طرٌك اسكندرٌه مطروح امام مساكن شارع الحدٌد والصلببالعما

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ٌعدل اسم الشركه الى/شركه انجى جابر دمحم دمحم وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى/ تصنٌع وتصدٌر المالبس -  1

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  25255252وفً تارٌخ  53915والمفروشات )ما عدا المالبس العسكرٌه( ،  سبك لٌدها برلم   

 توصٌة بسٌطة

انجى جابر دمحم دمحم المولى وشرٌكها ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط الى/ تصنٌع وتصدٌر المالبس والمفروشات )ما عدا  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255252وفً تارٌخ  53915،  سبك لٌدها برلم    المالبس العسكرٌه(

وٌعدل غرض الشركه  -المدس ) محمود احمد محمود و شركاه ( ، شركة تضامن  حذف نشاط  /صٌانه االجهزه الكهربائٌه  -  3

( والتصدٌر وتجاره االجهزه الكهربائٌه 19والمجموعه  6المجموعه من  36الى/ المٌام باعمال عموم االستٌراد ) فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة 25255252وفً تارٌخ  3244المنزلٌه واالدوات المنزلٌه فمط ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وشرٌكه( ، شركة تضامن  حذف نشاط   تم تعدٌل اسم الشركه الى/المدس لالستٌراد والتصدٌر والتجاره )دمحم احمد محمود -  4

 6من المجموعه  36وٌعدل غرض الشركه الى/ المٌام باعمال عموم االستٌراد ) فٌما عدا الفمره  -/صٌانه االجهزه الكهربائٌه 

تارٌخ وفً  3244( والتصدٌر وتجاره االجهزه الكهربائٌه المنزلٌه واالدوات المنزلٌه فمط ،  سبك لٌدها برلم   19والمجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن25255252

دمحم احمد محمود وشركاه ، شركة تضامن  حذف -شركه المدس لالستٌراد والتصدٌر والتجاره -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  5

 6من المجموعه  36د ) فٌما عدا الفمره وٌعدل غرض الشركه الى/ المٌام باعمال عموم االستٌرا -نشاط  /صٌانه االجهزه الكهربائٌه 

وفً تارٌخ  3244( والتصدٌر وتجاره االجهزه الكهربائٌه المنزلٌه واالدوات المنزلٌه فمط ،  سبك لٌدها برلم   19والمجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن25255252

(دمحم احمد محمود وشرٌكتهه ،  Best -) بٌست  -راد والتصدٌر والتجاره تعدل االسم التجارى للشركه الى /شركه المدس لالستٌ -  6

وٌعدل غرض الشركه الى/ المٌام باعمال عموم االستٌراد ) فٌما عدا الفمره  -شركة تضامن  حذف نشاط  /صٌانه االجهزه الكهربائٌه 

لٌه واالدوات المنزلٌه فمط ،  سبك لٌدها برلم   ( والتصدٌر وتجاره االجهزه الكهربائٌه المنز19والمجموعه  6من المجموعه  36

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن25255252وفً تارٌخ  3244

وٌعدل غرض الشركه  -المدس ) محمود احمد محمود و شركاه ( ، شركة تضامن  حذف نشاط  /صٌانه االجهزه الكهربائٌه  -  5

( والتصدٌر وتجاره االجهزه الكهربائٌه 19والمجموعه  6من المجموعه  36فٌما عدا الفمره  الى/ المٌام باعمال عموم االستٌراد )

تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة 25255252وفً تارٌخ  3244المنزلٌه واالدوات المنزلٌه فمط ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

لتجاره )دمحم احمد محمود وشرٌكه( ، شركة تضامن  حذف نشاط  تم تعدٌل اسم الشركه الى/المدس لالستٌراد والتصدٌر وا -  4

 6من المجموعه  36وٌعدل غرض الشركه الى/ المٌام باعمال عموم االستٌراد ) فٌما عدا الفمره  -/صٌانه االجهزه الكهربائٌه 

وفً تارٌخ  3244لٌدها برلم    ( والتصدٌر وتجاره االجهزه الكهربائٌه المنزلٌه واالدوات المنزلٌه فمط ،  سبك19والمجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن25255252

دمحم احمد محمود وشركاه ، شركة تضامن  حذف -شركه المدس لالستٌراد والتصدٌر والتجاره -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  9

 6من المجموعه  36ام باعمال عموم االستٌراد ) فٌما عدا الفمره وٌعدل غرض الشركه الى/ المٌ -نشاط  /صٌانه االجهزه الكهربائٌه 

وفً تارٌخ  3244( والتصدٌر وتجاره االجهزه الكهربائٌه المنزلٌه واالدوات المنزلٌه فمط ،  سبك لٌدها برلم   19والمجموعه 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن25255252

(دمحم احمد محمود وشرٌكتهه  Best -) بٌست  -ه الى /شركه المدس لالستٌراد والتصدٌر والتجاره تعدل االسم التجارى للشرك -  15

وٌعدل غرض الشركه الى/ المٌام باعمال عموم االستٌراد ) فٌما عدا  -، شركة تضامن  حذف نشاط  /صٌانه االجهزه الكهربائٌه 

االجهزه الكهربائٌه المنزلٌه واالدوات المنزلٌه فمط ،  سبك لٌدها ( والتصدٌر وتجاره 19والمجموعه  6من المجموعه  36الفمره 

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن25255252وفً تارٌخ  3244برلم   

وفً تارٌخ  45353عالء حسٌن عبدالحافظ وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  اضافه النشاط الى/ مماوالت ،  سبك لٌدها برلم    -  11

 تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة تم25255255

حجازى فتوح هاشم زناتى و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذف نشاط / التسوٌك العمارى ونشاط لاعات االفراح ونشاط الفنادق  -  12

بٌع المرطبات و  - 3ادارة و تشغٌل المطاعم و الشواطئ و الكافتٌرٌات و الحدائك و  المماصف  - 2كافتٌرٌا   -1لٌصبح النشاط / 

التوكٌالت التجارٌه و عموم  - 5عموم المماوالت و التورٌدات فى مجال النشاط  واالستثمار العمارى  - 4االٌس كرٌم و الحلوٌات 

االستثمار والتنمٌه العمارٌه و ٌشمل انشاء  - 6من المجموعه السادسه ( 36و الفمره  19االستٌراد و التصدٌر ) ماعدا المجموعه 

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255255وفً تارٌخ  21919ى السٌاحٌه و المنتجعات و الموتٌالت و الشمك ،  سبك لٌدها برلم   المر

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

) ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشركاءها ( ، شركة تضامن   Tassaتعدٌل االسم التجارى للشركه الى / شركه طاسه  -  13

تم تعدٌل النشاط , 25255255وفً تارٌخ  15434شركه الى / اداره المطاعم والكافتٌرٌات ،  سبك لٌدها برلم   ٌعدل غرض ال

 وصف التؤشٌر:  شركة تضامن

ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشرٌكتها ، شركة تضامن  ٌعدل غرض الشركه الى / اداره المطاعم والكافتٌرٌات ،  سبك  -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن25255255وفً تارٌخ  15434لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

) ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشركاءها ( ، شركة تضامن   Tassaتعدٌل االسم التجارى للشركه الى / شركه طاسه  -  15

تم تعدٌل النشاط , 25255255فً تارٌخ و 15434ٌعدل غرض الشركه الى / اداره المطاعم والكافتٌرٌات ،  سبك لٌدها برلم   

 وصف التؤشٌر:  شركة تضامن

ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشرٌكتها ، شركة تضامن  ٌعدل غرض الشركه الى / اداره المطاعم والكافتٌرٌات ،  سبك  -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن25255255وفً تارٌخ  15434لٌدها برلم   

دمحم ابراهٌم حسنٌن وشرٌكه احمد الحسٌن غرٌب ، شركة تضامن  ٌعدل غرض الشركه الى/ لص وتجهٌز وتجاره الورق  -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن25255259وفً تارٌخ  25232واللدائن وعموم التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

ابراهٌم فكرى ابراهٌم وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  ٌعدل غرض الشركه الى /  -ركه الروادٌعدل االسم التجارى للشركه الى/ ش -  14

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  54455نواتج صناعه استخالص الزٌوت النباتٌه )الكسب( ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

ابراهٌم فكرى ابراهٌم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  ٌعدل غرض الشركه الى / نواتج صناعه استخالص الزٌوت النباتٌه  -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255215وفً تارٌخ  54455)الكسب( ،  سبك لٌدها برلم   

اهٌم فكرى ابراهٌم وشرٌكته ، شركة تضامن  ٌعدل غرض الشركه الى / ابر -ٌعدل االسم التجارى للشركه الى/ شركه الرواد -  25

تم تعدٌل النشاط , وصف 25255215وفً تارٌخ  54455نواتج صناعه استخالص الزٌوت النباتٌه )الكسب( ،  سبك لٌدها برلم   

 التؤشٌر:  شركة تضامن

الى / نواتج صناعه استخالص الزٌوت النباتٌه  ابراهٌم فكرى ابراهٌم وشرٌكه ، شركة تضامن  ٌعدل غرض الشركه -  21

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن25255215وفً تارٌخ  54455)الكسب( ،  سبك لٌدها برلم   

هند وشرٌكها للتصوٌر ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / الدعاٌه واالعالن ) فٌما عدا خدمات االنترنت وبعد الحصول على  -  22

،   2519لسنه  4655/9155فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحف ( موافمه امنٌه  -خٌص الالزمه الترا

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255214وفً تارٌخ  45445سبك لٌدها برلم   

/  المٌام بكافه اعمال النمل بالسٌارات وعموم هشام ٌوسف حكٌم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل غرض الشركه لٌصبح -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255224وفً تارٌخ  24455التصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

شركة المصطفى لتاجٌر المعدات الثمٌله لحساب الغٌر وعموم  -مصطفى ماهر ابراهٌم احمد وشرٌكه خالد لاسم احمد لاسم  -  24

وفً تارٌخ  24454ستٌراد ، شركة تضامن  تعدٌل نشاط الشركه الى /  تاجٌر المعدات الثمٌله لحساب الغٌر ،  سبك لٌدها برلم   اال

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن25255225

ماهر وشرٌكه خالد لاسم احمد تعدٌل االسم التجارى للشركه الى/ المصطفى لتؤجٌر المعدات الثمٌله لحساب الغٌر ) مصطفى  -  25

وفً تارٌخ  24454لاسم( ، شركة تضامن  تعدٌل نشاط الشركه الى /  تاجٌر المعدات الثمٌله لحساب الغٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  شركة تضامن25255225

اط / تورٌد المواد الغذائٌه وتورٌد اللحوم والدواجن واالسمان اٌمن ابراهٌم عبده الدفراوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نش -  26

وبذلن ٌصبح غرض الشركه/ تجاره وتورٌد وتركٌب االدوات الصحٌه والكهربائٌه ومواد  -المبرده والمجمده للمطاعم والفنادق 

وفً تارٌخ  44191دها برلم   التشطٌبات للبناء بالعموله ومماوالت اعمال صحٌه وكهربائٌه والتكٌٌف وتشطٌباتها ،  سبك لٌ

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255225

اٌمن ابراهٌم عبده الدفراوى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الغاء نشاط / تورٌد المواد الغذائٌه وتورٌد اللحوم والدواجن واالسمان  -  25

كه/ تجاره وتورٌد وتركٌب االدوات الصحٌه والكهربائٌه ومواد وبذلن ٌصبح غرض الشر -المبرده والمجمده للمطاعم والفنادق 

وفً تارٌخ  44191التشطٌبات للبناء بالعموله ومماوالت اعمال صحٌه وكهربائٌه والتكٌٌف وتشطٌباتها ،  سبك لٌدها برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصف التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255225

 ــــــــــــــــــــــ    

 شركة   نوع ال  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم 25255252وفً تارٌخ  25496ٌعدل السم الشركه الى/ عالءالدٌن محمود عبدالرحمن لناوى وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  1

 ؤشٌر: شركة تضامنتعدٌل الكٌان المانونى  , وصف الت

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25255252وفً تارٌخ  25496عالءالدٌن محمود عبدالرحمن لناوى وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 وصف التؤشٌر: شركة تضامن

سبك لٌدها برلم    ) ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشركاءها ( ، Tassaتعدٌل االسم التجارى للشركه الى / شركه طاسه  -  3

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: شركة تضامن25255255وفً تارٌخ  15434

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25255255وفً تارٌخ  15434ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشرٌكتها ، سبك لٌدها برلم    -  4

 وصف التؤشٌر: شركة تضامن

وفً تارٌخ  54455ابراهٌم فكرى ابراهٌم وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -رى للشركه الى/ شركه الروادٌعدل االسم التجا -  5

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: شركة تضامن25255215

وصف تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25255215وفً تارٌخ  54455ابراهٌم فكرى ابراهٌم وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التؤشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: 25255225وفً تارٌخ  54654دمحم طه جابر وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 توصٌة بسٌطة

تارٌخ وفً  51354شركه المعالى للتعلٌم باالسكندرٌه )زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى الحمامى وشركاه( ، سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصف التؤشٌر: توصٌة بسٌطة25255225

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: ٌعدل اسم الشركه  53915توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255252،  فى تارٌخ :   -  1

 الى/شركه انجى جابر دمحم دمحم وشرٌكها

شركه الى/ الى: ٌعدل السم ال 25496شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255252،  فى تارٌخ :   -  2

 عالءالدٌن محمود عبدالرحمن لناوى وشرٌكه

الى: ٌعدل السم الشركه الى/  25496توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255252،  فى تارٌخ :   -  3

 عالءالدٌن محمود عبدالرحمن لناوى وشرٌكه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدل االسم التجارى  3244ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التؤش  25255252،  فى تارٌخ :   -  4

 (دمحم احمد محمود وشرٌكتهه Best -) بٌست  -للشركه الى /شركه المدس لالستٌراد والتصدٌر والتجاره 

السم التجارى الى: تعدل ا 3244شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255252،  فى تارٌخ :   -  5

 (دمحم احمد محمود وشرٌكتهه Best -) بٌست  -للشركه الى /شركه المدس لالستٌراد والتصدٌر والتجاره 

الى: تعدٌل االسم التجارى  15434شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255255،  فى تارٌخ :   -  6

 ٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشركاءها () ٌاسم Tassaللشركه الى / شركه طاسه 

الى: تعدٌل االسم التجارى  15434شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255255،  فى تارٌخ :   -  5

 ) ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشركاءها ( Tassaللشركه الى / شركه طاسه 

الى: ٌعدل االسم التجارى  42524توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255259،  فى تارٌخ :   -  4

 للشركه الى/ اٌه محسن زٌدان وشرٌكها

الى: ٌعدل االسم التجارى  54455شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255215،  فى تارٌخ :   -  9

 ابراهٌم فكرى ابراهٌم وشرٌكته -وادللشركه الى/ شركه الر

الى: ٌعدل االسم التجارى  54455توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255215،  فى تارٌخ :   -  15

 ابراهٌم فكرى ابراهٌم وشرٌكته -للشركه الى/ شركه الرواد

الى: تعدٌل االسم التجارى  55419ٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  تم التؤش  25255214،  فى تارٌخ :   -  11

 هاله عبد الغنى حسن عبد الغنى وشرٌكها -للشركه الى/ شركه كالسٌنا ترافل للرحالت 

رى الى: تعدٌل االسم التجا 24454شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255225،  فى تارٌخ :   -  12

 للشركه الى/ المصطفى لتؤجٌر المعدات الثمٌله لحساب الغٌر ) مصطفى ماهر وشرٌكه خالد لاسم احمد لاسم(

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وتخارج شرٌن موصى  عالء الدٌن محمود عبد الرحمن لناوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ///// -  1

 25496برلم       25255252مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

عالء الدٌن محمود عبد الرحمن لناوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ///// وتخارج شرٌن موصى  -  2

 25496برلم       25255252مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

ٌن محمود عبد الرحمن لناوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ///// وتخارج شرٌن موصى عالء الد -  3

 25496برلم       25255252مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

ى عالء الدٌن محمود عبد الرحمن لناوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ///// وتخارج شرٌن موص -  4

 25496برلم       25255252مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم ابراهٌم شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ///// وتخارج شرٌن موصى  -  5

 25496برلم       25255252مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

ان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ///// وتخارج شرٌن موصى دمحم ابراهٌم ابراهٌم شعب -  6

 25496برلم       25255252مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم ابراهٌم ابراهٌم شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ///// وتخارج شرٌن موصى  -  5

 25496برلم       25255252دٌل الشركه ، تارٌخ : مذكور بعمد تع

دمحم ابراهٌم ابراهٌم شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ///// وتخارج شرٌن موصى  -  4

 25496برلم       25255252مذكور بعمد تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ///// وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد  دمحم عبده احمد محمود حماده  توصٌة بسٌطة  -  9

 25496برلم       25255252تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

دمحم عبده احمد محمود حماده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ///// وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد  -  15

 25496برلم       25255252تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

دمحم عبده احمد محمود حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ///// وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد  -  11

 25496برلم       25255252تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

/// وتخارج شرٌن موصى مذكور بعمد دمحم عبده احمد محمود حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( // -  12

 25496برلم       25255252تعدٌل الشركه ، تارٌخ : 

عالء الدٌن محمود عبد الرحمن لناوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع عن الشركة ممرر للشرٌكٌن  -  13

شاط الشركة واغراضها والتعامل باسمها مع جمٌع المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن بكامل السلطات والصالحٌات فى حدود ن

الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والخاص ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض 

واالٌداع وتولٌع  الشركة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بالسحب

 25496برلم       25255252الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ولهم مجتمعٌن فمط التولٌع على عمود التسهٌالت ، تارٌخ : 

عالء الدٌن محمود عبد الرحمن لناوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع عن الشركة ممرر للشرٌكٌن  -  14

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن بكامل السلطات والصالحٌات فى حدود نشاط الشركة واغراضها والتعامل باسمها مع جمٌع 

ع العام ولطاع االعمال والخاص ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطا

الشركة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بالسحب واالٌداع وتولٌع 

 25496برلم       25255252تسهٌالت ، تارٌخ : الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ولهم مجتمعٌن فمط التولٌع على عمود ال

عالء الدٌن محمود عبد الرحمن لناوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع عن الشركة ممرر للشرٌكٌن  -  15

جمٌع  المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن بكامل السلطات والصالحٌات فى حدود نشاط الشركة واغراضها والتعامل باسمها مع

الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والخاص ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض 

الشركة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بالسحب واالٌداع وتولٌع 

 25496برلم       25255252سابات ولهم مجتمعٌن فمط التولٌع على عمود التسهٌالت ، تارٌخ : الشٌكات وفتح وغلك الح

عالء الدٌن محمود عبد الرحمن لناوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع عن الشركة ممرر للشرٌكٌن  -  16

ود نشاط الشركة واغراضها والتعامل باسمها مع جمٌع المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن بكامل السلطات والصالحٌات فى حد

الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والخاص ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض 

لسحب واالٌداع وتولٌع الشركة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه با

 25496برلم       25255252الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ولهم مجتمعٌن فمط التولٌع على عمود التسهٌالت ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم ابراهٌم شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االدارة و التولٌع عن الشركة ممرر للشرٌكٌن  -  15

ن او منفردٌن بكامل السلطات والصالحٌات فى حدود نشاط الشركة واغراضها والتعامل باسمها مع جمٌع المتضامنٌن مجتمعٌ

الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والخاص ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض 

عامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بالسحب واالٌداع وتولٌع الشركة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات والت

 25496برلم       25255252الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ولهم مجتمعٌن فمط التولٌع على عمود التسهٌالت ، تارٌخ : 

ع عن الشركة ممرر للشرٌكٌن دمحم ابراهٌم ابراهٌم شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االدارة و التولٌ -  14

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن بكامل السلطات والصالحٌات فى حدود نشاط الشركة واغراضها والتعامل باسمها مع جمٌع 

الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والخاص ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض 
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وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بالسحب واالٌداع وتولٌع الشركة 

 25496برلم       25255252الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ولهم مجتمعٌن فمط التولٌع على عمود التسهٌالت ، تارٌخ : 

ن  شرٌن متضامن متخارج  حك االدارة و التولٌع عن الشركة ممرر للشرٌكٌن دمحم ابراهٌم ابراهٌم شعبان  شركة تضام -  19

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن بكامل السلطات والصالحٌات فى حدود نشاط الشركة واغراضها والتعامل باسمها مع جمٌع 

العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض  الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والخاص ولهم اجراء كافة

الشركة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بالسحب واالٌداع وتولٌع 

 25496برلم       25255252الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ولهم مجتمعٌن فمط التولٌع على عمود التسهٌالت ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم ابراهٌم شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االدارة و التولٌع عن الشركة ممرر للشرٌكٌن  -  25

المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن بكامل السلطات والصالحٌات فى حدود نشاط الشركة واغراضها والتعامل باسمها مع جمٌع 

العام ولطاع االعمال والخاص ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع 

الشركة وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بالسحب واالٌداع وتولٌع 

 25496برلم       25255252هٌالت ، تارٌخ : الشٌكات وفتح وغلك الحسابات ولهم مجتمعٌن فمط التولٌع على عمود التس

دمحم عبده احمد محمود حماده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع عن الشركة ممرر للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  21

جهات الحكومٌه مجتمعٌن او منفردٌن بكامل السلطات والصالحٌات فى حدود نشاط الشركة واغراضها والتعامل باسمها مع جمٌع ال

وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والخاص ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة وابرام 

جمٌع العمود والمشارطات والصفمات والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بالسحب واالٌداع وتولٌع الشٌكات وفتح 

 25496برلم       25255252هم مجتمعٌن فمط التولٌع على عمود التسهٌالت ، تارٌخ : وغلك الحسابات ول

دمحم عبده احمد محمود حماده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع عن الشركة ممرر للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  22

واغراضها والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌه  مجتمعٌن او منفردٌن بكامل السلطات والصالحٌات فى حدود نشاط الشركة

وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والخاص ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة وابرام 

وتولٌع الشٌكات وفتح جمٌع العمود والمشارطات والصفمات والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بالسحب واالٌداع 

 25496برلم       25255252وغلك الحسابات ولهم مجتمعٌن فمط التولٌع على عمود التسهٌالت ، تارٌخ : 

دمحم عبده احمد محمود حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع عن الشركة ممرر للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  23

لطات والصالحٌات فى حدود نشاط الشركة واغراضها والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌه مجتمعٌن او منفردٌن بكامل الس

وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والخاص ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة وابرام 

ف والهٌئات المالٌه بالسحب واالٌداع وتولٌع الشٌكات وفتح جمٌع العمود والمشارطات والصفمات والتعامل مع البنون والمصار

 25496برلم       25255252وغلك الحسابات ولهم مجتمعٌن فمط التولٌع على عمود التسهٌالت ، تارٌخ : 

ضامنٌن دمحم عبده احمد محمود حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة و التولٌع عن الشركة ممرر للشرٌكٌن المت -  24

مجتمعٌن او منفردٌن بكامل السلطات والصالحٌات فى حدود نشاط الشركة واغراضها والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌه 

وغٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والخاص ولهم اجراء كافة العمود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركة وابرام 

والصفمات والتعامل مع البنون والمصارف والهٌئات المالٌه بالسحب واالٌداع وتولٌع الشٌكات وفتح جمٌع العمود والمشارطات 

 25496برلم       25255252وغلك الحسابات ولهم مجتمعٌن فمط التولٌع على عمود التسهٌالت ، تارٌخ : 

انٌه والمروض والرهون وبٌع المحالت التجارٌه عالء الدٌن محمود عبد الرحمن لناوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االئتم -  25

 25496برلم       25255252والعمارات وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى ، تارٌخ : 

عالء الدٌن محمود عبد الرحمن لناوى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االئتمانٌه والمروض والرهون وبٌع المحالت التجارٌه  -  26

 25496برلم       25255252شتران فى المإسسات االخرى ، تارٌخ : والعمارات وكذلن اال

عالء الدٌن محمود عبد الرحمن لناوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االئتمانٌه والمروض والرهون وبٌع المحالت التجارٌه  -  25

 25496برلم       25255252والعمارات وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى ، تارٌخ : 

عالء الدٌن محمود عبد الرحمن لناوى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االئتمانٌه والمروض والرهون وبٌع المحالت التجارٌه  -  24

 25496برلم       25255252والعمارات وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى ، تارٌخ : 
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رج  االئتمانٌه والمروض والرهون وبٌع المحالت التجارٌه دمحم ابراهٌم ابراهٌم شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخا -  29

 25496برلم       25255252والعمارات وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم ابراهٌم شعبان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  االئتمانٌه والمروض والرهون وبٌع المحالت التجارٌه  -  35

 25496برلم       25255252ت وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى ، تارٌخ : والعمارا

دمحم ابراهٌم ابراهٌم شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االئتمانٌه والمروض والرهون وبٌع المحالت التجارٌه  -  31

 25496   برلم    25255252والعمارات وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى ، تارٌخ : 

دمحم ابراهٌم ابراهٌم شعبان  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االئتمانٌه والمروض والرهون وبٌع المحالت التجارٌه  -  32

 25496برلم       25255252والعمارات وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى ، تارٌخ : 

شرٌن  االئتمانٌه والمروض والرهون وبٌع المحالت التجارٌه  دمحم عبده احمد محمود حماده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و -  33

 25496برلم       25255252والعمارات وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى ، تارٌخ : 

دمحم عبده احمد محمود حماده  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االئتمانٌه والمروض والرهون وبٌع المحالت التجارٌه  -  34

 25496برلم       25255252ذلن االشتران فى المإسسات االخرى ، تارٌخ : والعمارات وك

دمحم عبده احمد محمود حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االئتمانٌه والمروض والرهون وبٌع المحالت التجارٌه  -  35

 25496برلم       25255252والعمارات وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى ، تارٌخ : 

دمحم عبده احمد محمود حماده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االئتمانٌه والمروض والرهون وبٌع المحالت التجارٌه  -  36

 25496برلم       25255252والعمارات وكذلن االشتران فى المإسسات االخرى ، تارٌخ : 

    25255252الشركه( ، تارٌخ :  طارق مصطفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من -  35

 3244برلم   

    25255252طارق مصطفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  34

 3244برلم   

    25255252طارق مصطفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  39

 3244برلم   

    25255252طارق مصطفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  45

 3244برلم   

    25255252طارق مصطفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  41

 3244برلم   

    25255252طفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : طارق مص -  42

 3244برلم   

 3244برلم       25255252دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  43

 3244برلم       25255252دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  44

 3244برلم       25255252دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  45

 3244برلم       25255252ة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شرك -  46

 3244برلم       25255252دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  45

 3244برلم       25255252كه( ، تارٌخ : دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشر -  44
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 3244برلم       25255252ه راضى كامل حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : فاطم -  51

 3244برلم       25255252فاطمه راضى كامل حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  52

 3244برلم       25255252)تخارج من الشركه( ، تارٌخ : دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   -  53

 3244برلم       25255252دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  54

    25255252طارق مصطفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  55

 3244برلم   

    25255252طارق مصطفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  56

 3244برلم   

 3244برلم       25255252فاطمه راضى كامل حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  55

 3244برلم       25255252امل حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ : فاطمه راضى ك -  54

 3244برلم       25255252فاطمه راضى كامل حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشركه( ، تارٌخ :  -  59

 3244برلم       25255252كه( ، تارٌخ : فاطمه راضى كامل حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  )تخارج من الشر -  65

طارق مصطفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره  -  61

لمإسسات لكلٌهما منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون وا

المالٌه وغٌرها من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع 

احتفاظ الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

 3244برلم       25255252

فى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره طارق مصط -  62

لكلٌهما منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات 

ل التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع المالٌه وغٌرها من الجهات بشرط ان تكون االعما

احتفاظ الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

 3244برلم       25255252

الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره  طارق مصطفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اتفك -  63

لكلٌهما منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات 

نوانها مع المالٌه وغٌرها من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبع

احتفاظ الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

 3244برلم       25255252

طارق مصطفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره  -  64

فردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات لكلٌهما من

المالٌه وغٌرها من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع 

ن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : احتفاظ الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حس

 3244برلم       25255252

طارق مصطفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره  -  65

ٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات لكلٌهما منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جم

المالٌه وغٌرها من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع 
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، تارٌخ : احتفاظ الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه 

 3244برلم       25255252

طارق مصطفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره  -  66

سات لكلٌهما منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإس

المالٌه وغٌرها من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع 

احتفاظ الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

 3244برلم       25255252

مود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما دمحم احمد مح -  65

منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه 

صدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع احتفاظ وغٌرها من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى ت

    25255252الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

 3244برلم   

ى ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن عل -  64

منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه 

تفاظ وغٌرها من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع اح

    25255252الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

 3244برلم   

دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما  -  69

ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه  منفردٌن أو مجتمعٌن

وغٌرها من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع احتفاظ 

    25255252حك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا ب

 3244برلم   

دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما  -  55

الغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه و

وغٌرها من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع احتفاظ 

    25255252الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

 3244برلم   

دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما  -  51

منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه 

جهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع احتفاظ وغٌرها من ال

    25255252الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

 3244برلم   

دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما  -  52

منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه 

كون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع احتفاظ وغٌرها من الجهات بشرط ان ت

    25255252الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

 3244برلم   

الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما منفردٌن  فاطمه راضى كامل حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك -  53

أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه وغٌرها 

نوانها مع احتفاظ الشرٌن من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبع

برلم       25255252المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

3244 
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فاطمه راضى كامل حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما منفردٌن  -  54

جتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه وغٌرها أو م

من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع احتفاظ الشرٌن 

برلم       25255252فردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن من

3244 

فاطمه راضى كامل حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما منفردٌن  -  55

الغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه وغٌرها أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه و

من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع احتفاظ الشرٌن 

برلم       25255252المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

3244 

فاطمه راضى كامل حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما منفردٌن  -  56

أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه وغٌرها 

شرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع احتفاظ الشرٌن من الجهات ب

برلم       25255252المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

3244 

ر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌ -  55

منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه 

من أغراضها وبعنوانها مع احتفاظ وغٌرها من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وض

    25255252الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

 3244برلم   

لكلٌهما دمحم احمد محمود حسن جادٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره  -  54

منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه 

وغٌرها من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع احتفاظ 

    25255252د محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : الشرٌن المتضامن/ دمحم احم

 3244برلم   

طارق مصطفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره  -  59

لن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات لكلٌهما منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذ

المالٌه وغٌرها من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع 

ول الشركه ، تارٌخ : احتفاظ الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اص

 3244برلم       25255252

طارق مصطفى خلٌفة محمود  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره  -  45

نون والمإسسات لكلٌهما منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه الب

المالٌه وغٌرها من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع 

احتفاظ الشرٌن المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

 3244برلم       25255252

طمه راضى كامل حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما منفردٌن فا -  41

أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه وغٌرها 

تى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع احتفاظ الشرٌن من الجهات بشرط ان تكون االعمال ال

برلم       25255252المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

3244 

ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما منفردٌن فاطمه راضى كامل حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن على  -  42

أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه وغٌرها 
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اظ الشرٌن من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع احتف

برلم       25255252المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

3244 

فاطمه راضى كامل حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما منفردٌن  -  43

افه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وكافه البنون والمإسسات المالٌه وغٌرها أو مجتمعٌن ولهما ك

من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع احتفاظ الشرٌن 

برلم       25255252وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ :  المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن

3244 

فاطمه راضى كامل حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك الشرٌكٌن على ان ٌكون حك التولٌع واالداره لكلٌهما منفردٌن  -  44

كافه البنون والمإسسات المالٌه وغٌرها أو مجتمعٌن ولهما كافه الصالحٌات فى ذلن امام جمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه و

من الجهات بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهما لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها مع احتفاظ الشرٌن 

برلم       25255252المتضامن/ دمحم احمد محمود حسن جادٌن منفردا بحك الرهن وااللتراض وبٌع اصول الشركه ، تارٌخ : 

3244 

مدحت حسن على حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع  للشرٌن/ مدحت حسن على حسن منفردا  -  45

فٌما ٌتعلك بتعامالت الشركه مع مصلحه الجمارن واداره الرخص فمط وٌكون حك االداره والتولٌع لكال الشرٌكٌن مجتمعٌن او 

جهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام والخاص. وٌكون حك االداره والتولٌع منفردٌن فٌما ٌخص تعامالت الشركه مع ال

للشرٌن المتضامن / رضا دمحم عبد الحافظ ابراهٌم منفردا فٌما ٌتعلك بالتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وفتح الحساب والتولٌع 

 3219برلم       25255255على الشٌكات باسم ولصالح الشركه تحمٌما الغراضها ، تارٌخ : 

رضا دمحم عبدالحافظ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االداره والتولٌع  للشرٌن/ مدحت حسن على حسن منفردا  -  46

فٌما ٌتعلك بتعامالت الشركه مع مصلحه الجمارن واداره الرخص فمط وٌكون حك االداره والتولٌع لكال الشرٌكٌن مجتمعٌن او 

خص تعامالت الشركه مع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام والخاص. وٌكون حك االداره والتولٌع منفردٌن فٌما ٌ

للشرٌن المتضامن / رضا دمحم عبد الحافظ ابراهٌم منفردا فٌما ٌتعلك بالتعامل مع البنون بالسحب واالٌداع وفتح الحساب والتولٌع 

 3219برلم       25255255الغراضها ، تارٌخ :  على الشٌكات باسم ولصالح الشركه تحمٌما

مدحت حسن على حسن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركه او تمرٌر حك عٌنى  -  45

 3219برلم       25255255اصلى او تبعى فال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اما اعمال التصرف التى تمس اصول الشركه او تمرٌر حك عٌنى  رضا دمحم عبدالحافظ  -  44

 3219برلم       25255255اصلى او تبعى فال تنفذ اال بتولٌع الطرفٌن مجتمعٌن ، تارٌخ : 

امام كافه الجهات الرسمٌه حجازي فتوح هاشم زناتً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة و التولٌع والمسئولٌه  -  49

للطرف االول منفردا  وله اجراء كافة العمود و المعامالت الداخله ضمن غرض الشركة وابرام جمٌع العمود و المشارطات و 

الصفمات والمزاٌدات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل وله الحك فى فتح الحسابات بالبنون و االٌداع و السحب منها و 

لتعامل مع كافة البنون بشان التسهٌالت االنتمائٌه وااللتراض و التولٌع على عمود التسهٌالت االنتمائٌه وااللتراض  و التولٌع على ا

 21919برلم       25255255عمود رهن اصول الشركة  وٌحك للشرٌن ، تارٌخ : 

التصرف فى حصته او اى جزء من حصته بالشركه حجازي فتوح هاشم زناتً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المتضامن  -  95

    25255255بالبٌع او التنازل بشرط ان ٌتم هذا كله باسم الشركة و تحمٌما لغرضها او من ٌنوب عنه بتوكٌل ٌتٌح له ذلن ، تارٌخ : 

 21919برلم   

ركه( ///// حك االداره والتولٌع عن مروه محمود عبد المنعم عبد المادر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) انضمت الى الش -  91

الشركه من حك الشركاء الثالثه مجتمعٌن فمط فى التعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض وفتح حسابات وكذا ال ٌحك الى 

ات فى طرف من االطراف منفردا االلتراض باسم الشركه وال التولٌع على اذونات او اٌصاالت او كمبٌاالت او شٌكات مالٌه او سند

 15434برلم       25255255أى شان ٌخص الشركه  اال بعد موافمه الشركاء جمٌعهم ولهم حك توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

مروه محمود عبد المنعم عبد المادر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) انضمت الى الشركه( ///// حك االداره والتولٌع عن  -  92

معٌن فمط فى التعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض وفتح حسابات وكذا ال ٌحك الى الشركه من حك الشركاء الثالثه مجت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

طرف من االطراف منفردا االلتراض باسم الشركه وال التولٌع على اذونات او اٌصاالت او كمبٌاالت او شٌكات مالٌه او سندات فى 

 15434برلم       25255255ٌل الغٌر ، تارٌخ : أى شان ٌخص الشركه  اال بعد موافمه الشركاء جمٌعهم ولهم حك توك

مروه محمود عبد المنعم عبد المادر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) انضمت الى الشركه( ///// حك االداره والتولٌع عن  -  93

ذا ال ٌحك الى الشركه من حك الشركاء الثالثه مجتمعٌن فمط فى التعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض وفتح حسابات وك

طرف من االطراف منفردا االلتراض باسم الشركه وال التولٌع على اذونات او اٌصاالت او كمبٌاالت او شٌكات مالٌه او سندات فى 

 15434برلم       25255255أى شان ٌخص الشركه  اال بعد موافمه الشركاء جمٌعهم ولهم حك توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

لمنعم عبد المادر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) انضمت الى الشركه( ///// حك االداره والتولٌع عن مروه محمود عبد ا -  94

الشركه من حك الشركاء الثالثه مجتمعٌن فمط فى التعامل مع البنون من سحب واٌداع والتراض وفتح حسابات وكذا ال ٌحك الى 

ٌع على اذونات او اٌصاالت او كمبٌاالت او شٌكات مالٌه او سندات فى طرف من االطراف منفردا االلتراض باسم الشركه وال التول

 15434برلم       25255255أى شان ٌخص الشركه  اال بعد موافمه الشركاء جمٌعهم ولهم حك توكٌل الغٌر ، تارٌخ : 

برلم       25255259خ : اٌه محسن زٌدان الماظ فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارجت من الشركه( ، تارٌ -  95

42524 

برلم       25255259اٌه محسن زٌدان الماظ فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تخارجت من الشركه( ، تارٌخ :  -  96

42524 

    25255259عبٌر امٌن دمحم احمد البطل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( ، تارٌخ :  -  95

 42524م   برل

    25255259عبٌر امٌن دمحم احمد البطل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  )تخارجت من الشركه( ، تارٌخ :  -  94

 42524برلم   

اٌه محسن زٌدان الماظ فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولها حك االداره والتولٌع عن الشركه منفرده ولها فى هذا  -  99

ع السلطات الداره الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولها حك التولٌع عن الشركه منفرده امام الصدد اوس

برلم       25255259الغٌر وفتح الحسابات بالبنون وابرام العمود واٌداع وسحب الشٌكات ولها حك توكٌل الغٌر فى ذلن ، تارٌخ : 

42524 

الماظ فرج هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ولها حك االداره والتولٌع عن الشركه منفرده ولها فى هذا  اٌه محسن زٌدان -  155

الصدد اوسع السلطات الداره الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولها حك التولٌع عن الشركه منفرده امام 

برلم       25255259ود واٌداع وسحب الشٌكات ولها حك توكٌل الغٌر فى ذلن ، تارٌخ : الغٌر وفتح الحسابات بالبنون وابرام العم

42524 

عبٌر امٌن دمحم احمد البطل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ولها حك االداره والتولٌع عن الشركه منفرده ولها فى  -  151

هذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولها حك التولٌع عن الشركه منفرده 

    25255259ابات بالبنون وابرام العمود واٌداع وسحب الشٌكات ولها حك توكٌل الغٌر فى ذلن ، تارٌخ : امام الغٌر وفتح الحس

 42524برلم   

عبٌر امٌن دمحم احمد البطل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ولها حك االداره والتولٌع عن الشركه منفرده ولها فى  -  152

الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولها حك التولٌع عن الشركه منفرده هذا الصدد اوسع السلطات الداره 

    25255259امام الغٌر وفتح الحسابات بالبنون وابرام العمود واٌداع وسحب الشٌكات ولها حك توكٌل الغٌر فى ذلن ، تارٌخ : 

 42524برلم   

ة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه من شرٌكه موصٌه لتصبح شرٌكه صباح عبد المحسن دمحم غالب  توصٌ -  153

 54455برلم       25255215متضامنه( ، تارٌخ : 

صباح عبد المحسن دمحم غالب  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه من شرٌكه موصٌه لتصبح شرٌكه  -  154

 54455برلم       25255215متضامنه( ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

صباح عبد المحسن دمحم غالب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه من شرٌكه موصٌه لتصبح شرٌكه  -  155

 54455برلم       25255215متضامنه( ، تارٌخ : 

ٌكه صباح عبد المحسن دمحم غالب  شركة تضامن  شرٌن متضامن  )تعدٌل صفه الشرٌكه من شرٌكه موصٌه لتصبح شر -  156

 54455برلم       25255215متضامنه( ، تارٌخ : 

حمدى عصام الدٌن حمدى حسن هدٌه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌعدل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن المتضامن   -  155

تى تزٌد لٌمتها بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها اما بشؤن المعامالت ال

عن مائتى الف جنٌه مصرى أو اٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن أو بٌع عماراتها وأصول ومعدات الشركه أو الحصول على 

لروض للشركه فٌجب ان تصدر من جمٌع الشركاء وٌكون للطرف االول توكٌل احد الشركاء فى االداره والتولٌع حال غٌابه وٌحك 

    25255215او منفردٌن صرف الشٌكات البنكٌه والتولٌع علٌها وفتح الحسابات بالبنون ، تارٌخ : لجمٌع االطراف مجتمعٌن 

 53433برلم   

اشرف دمحم مسعود البهواش  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ) انضم الى الشركه( /////لالطراف االربعه مجتمعٌن أو  -  154

ه موكله للطرف االول / دمحم دمحم حسٌن دمحم وفى حاله عدم وجوده ٌوكل التولٌع منفردٌن حك االداره اما التولٌع نٌابه عن الشرك

للطرف الثانى /باسم نشؤت جمال الدٌن دمحم الشباسى ثم الطرف الثالث / بسمه نشؤت جمال الدٌن دمحم الشباسى بشرط ان تكون 

 35555برلم       25255214ٌخ : االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها ، تار

مجدى احمد عبد البالى مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك اطراف العمد على تعدٌل بند حك االداره والتولٌع  -  159

باضافه انه ٌحك للشرٌكٌن / عادل احمد عبد البالى مصطفى / و مجدى احمد عبد البالى مصطفى  تجدٌد السٌارات وتسلٌم وتغٌٌر 

للوحات المعدنٌه لجمٌع السٌارات المملوكه للشركه ودفع واستالم المخالفات والمثول امام نٌابه المرور والنٌابه العامه والسام ا

الشرطه والتمثٌل امام الهٌئه العامه للتؤمٌنات االجتماعٌه والتولٌع امامها و استالم الشهادات والتولٌع امام جمٌع جهات الضرائب 

 49455برلم       25255214هات الطعن والنمض وللشرٌن / عادل ، تارٌخ : والتمثٌل امام ج

عادل عبد البالى مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اتفك اطراف العمد على تعدٌل بند حك االداره والتولٌع باضافه  -  115

تجدٌد السٌارات وتسلٌم وتغٌٌر اللوحات   انه ٌحك للشرٌكٌن / عادل احمد عبد البالى مصطفى / و مجدى احمد عبد البالى مصطفى

المعدنٌه لجمٌع السٌارات المملوكه للشركه ودفع واستالم المخالفات والمثول امام نٌابه المرور والنٌابه العامه والسام الشرطه 

مٌع جهات الضرائب والتمثٌل والتمثٌل امام الهٌئه العامه للتؤمٌنات االجتماعٌه والتولٌع امامها و استالم الشهادات والتولٌع امام ج

 49455برلم       25255214امام جهات الطعن والنمض وللشرٌن / عادل ، تارٌخ : 

مجدى احمد عبد البالى مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  احمد عبد البالى حك الرهن وااللتراض من البنون بكافه  -  111

 49455برلم       25255214أنواعها ، تارٌخ : 

عادل عبد البالى مصطفى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  احمد عبد البالى حك الرهن وااللتراض من البنون بكافه أنواعها  -  112

 49455برلم       25255214، تارٌخ : 

هاله عبدالغنى حسن عبدالغنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) تخارج شرٌن موصى مذكور بالعمد ( ///// ) وانضمام  -  113

شرٌن موصى مذكور بالعمد ( ///// ٌكون حك اداره الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها لدى الغٌر والبنون والتولٌع على الشٌكات 

والمدٌر غٌر الشرٌن/ دمحم عبد العزٌز حامد على  -وصرف الشٌكات موكله الى الشرٌن المتضامن /هاله عبدالغنى حسن عبدالغنى 

أو منفردٌن ولهما كافه السلطات الالزمه لتحمٌك غرض الشركه  بشرط ان تكون االعمال التى ٌسن مدٌر عام الشركه مجتمعٌن 

 55419برلم       25255214تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن أغراضها ولهم حك توكٌل الغٌر فٌما ، تارٌخ : 

وصى مذكور بالعمد ( ///// ) وانضمام هاله عبدالغنى حسن عبدالغنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) تخارج شرٌن م -  114

شرٌن موصى مذكور بالعمد ( ///// ٌكون حك اداره الشركه والتولٌع عنها وتمثٌلها لدى الغٌر والبنون والتولٌع على الشٌكات 

مد على والمدٌر غٌر الشرٌن/ دمحم عبد العزٌز حا -وصرف الشٌكات موكله الى الشرٌن المتضامن /هاله عبدالغنى حسن عبدالغنى 

ٌسن مدٌر عام الشركه مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما كافه السلطات الالزمه لتحمٌك غرض الشركه  بشرط ان تكون االعمال التى 

 55419برلم       25255214تصدر منهما بعنوان الشركه وضمن أغراضها ولهم حك توكٌل الغٌر فٌما ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  سبك وفى حاله الرهن أو االلتراض ٌشترط الحصول على  هاله عبدالغنى حسن عبدالغنى  توصٌة -  115

 55419برلم       25255214موافمه كتابٌه من جمٌع الشركاء ، تارٌخ : 
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 159 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هاله عبدالغنى حسن عبدالغنى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  سبك وفى حاله الرهن أو االلتراض ٌشترط الحصول على  -  116

 55419برلم       25255214من جمٌع الشركاء ، تارٌخ :  موافمه كتابٌه

دمحم زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح  -  115

 51354برلم       25255225شرٌن متضامن( ، تارٌخ : 

م  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح دمحم زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى ابراهٌ -  114

 51354برلم       25255225شرٌن متضامن( ، تارٌخ : 

زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى ابراهٌم الحمامى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى  -  119

 51354برلم       25255225لٌصبح شرٌن متضامن( ، تارٌخ : 

زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى ابراهٌم الحمامى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى  -  125

 51354برلم       25255225لٌصبح شرٌن متضامن( ، تارٌخ : 

فه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن عالء زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل ص -  121

 51354برلم       25255225متضامن( ، تارٌخ : 

عالء زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  122

 51354برلم       25255225متضامن( ، تارٌخ : 

 الشوادفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح دمحم زٌن العابدٌن دمحم -  123

 51354برلم       25255225شرٌن متضامن( ، تارٌخ : 

دمحم زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح  -  124

 51354برلم       25255225تارٌخ :  شرٌن متضامن( ،

زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى ابراهٌم الحمامى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى  -  125

 51354برلم       25255225لٌصبح شرٌن متضامن( ، تارٌخ : 

طة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى ابراهٌم الحمامى  توصٌة بسٌ -  126

 51354برلم       25255225لٌصبح شرٌن متضامن( ، تارٌخ : 

عالء زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  125

 51354برلم       25255225متضامن( ، تارٌخ : 

عالء زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  )تعدٌل صفه الشرٌن من شرٌن موصى لٌصبح شرٌن  -  124

 51354برلم       25255225متضامن( ، تارٌخ : 

اره الشركه دمحم زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل بند االداره والتولٌع لٌصبح اد -  129

وحك التولٌع عنها  وتمثٌلها امام المضاء ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك والوزارات والمحافظات  وكافه الجهات الحكومٌه وغٌر 

الحكومٌه والمصالح والهٌئات بكافه أنواعها كالضرائب والتؤمٌنات وغٌرها وشركات المطاع العام  والخاص  ولطاع االعمال 

والمإسسات المالٌه وفتح والفال الحسابات البنكٌه والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتولٌع على  والبنون والهٌئات

 51354برلم       25255225عمود  عمود االلتراض والرهن منعمد لالطراف االول والثانى ، تارٌخ : 

دمحم زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل بند االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه  -  135

وحك التولٌع عنها  وتمثٌلها امام المضاء ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك والوزارات والمحافظات  وكافه الجهات الحكومٌه وغٌر 

الهٌئات بكافه أنواعها كالضرائب والتؤمٌنات وغٌرها وشركات المطاع العام  والخاص  ولطاع االعمال الحكومٌه والمصالح و

والبنون والهٌئات والمإسسات المالٌه وفتح والفال الحسابات البنكٌه والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتولٌع على 

 51354برلم       25255225ول والثانى ، تارٌخ : عمود  عمود االلتراض والرهن منعمد لالطراف اال
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى ابراهٌم الحمامى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل بند االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه  -  131

ات  وكافه الجهات الحكومٌه وغٌر وحك التولٌع عنها  وتمثٌلها امام المضاء ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك والوزارات والمحافظ

الحكومٌه والمصالح والهٌئات بكافه أنواعها كالضرائب والتؤمٌنات وغٌرها وشركات المطاع العام  والخاص  ولطاع االعمال 

ٌع على والبنون والهٌئات والمإسسات المالٌه وفتح والفال الحسابات البنكٌه والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتول

 51354برلم       25255225عمود  عمود االلتراض والرهن منعمد لالطراف االول والثانى ، تارٌخ : 

زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى ابراهٌم الحمامى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل بند االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه  -  132

ء ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك والوزارات والمحافظات  وكافه الجهات الحكومٌه وغٌر وحك التولٌع عنها  وتمثٌلها امام المضا

الحكومٌه والمصالح والهٌئات بكافه أنواعها كالضرائب والتؤمٌنات وغٌرها وشركات المطاع العام  والخاص  ولطاع االعمال 

والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتولٌع على والبنون والهٌئات والمإسسات المالٌه وفتح والفال الحسابات البنكٌه 

 51354برلم       25255225عمود  عمود االلتراض والرهن منعمد لالطراف االول والثانى ، تارٌخ : 

ه وحك عالء زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل بند االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشرك -  133

التولٌع عنها  وتمثٌلها امام المضاء ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك والوزارات والمحافظات  وكافه الجهات الحكومٌه وغٌر 

الحكومٌه والمصالح والهٌئات بكافه أنواعها كالضرائب والتؤمٌنات وغٌرها وشركات المطاع العام  والخاص  ولطاع االعمال 

ت المالٌه وفتح والفال الحسابات البنكٌه والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتولٌع على والبنون والهٌئات والمإسسا

 51354برلم       25255225عمود  عمود االلتراض والرهن منعمد لالطراف االول والثانى ، تارٌخ : 

بند االداره والتولٌع لٌصبح اداره الشركه وحك  عالء زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌعدل -  134

التولٌع عنها  وتمثٌلها امام المضاء ومصلحه الشهر العمارى والتوثٌك والوزارات والمحافظات  وكافه الجهات الحكومٌه وغٌر 

ولطاع االعمال الحكومٌه والمصالح والهٌئات بكافه أنواعها كالضرائب والتؤمٌنات وغٌرها وشركات المطاع العام  والخاص  

والبنون والهٌئات والمإسسات المالٌه وفتح والفال الحسابات البنكٌه والسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وصرفها والتولٌع على 

 51354برلم       25255225عمود  عمود االلتراض والرهن منعمد لالطراف االول والثانى ، تارٌخ : 

لشوادفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والثانى ) الشركاء المتضامنون ( مجتمعون أو دمحم زٌن العابدٌن دمحم ا -  135

 51354برلم       25255225منفردون والى منهم توكٌل او تفوٌض غٌره فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

انى ) الشركاء المتضامنون ( مجتمعون أو دمحم زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والث -  136

 51354برلم       25255225منفردون والى منهم توكٌل او تفوٌض غٌره فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى ابراهٌم الحمامى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والثانى ) الشركاء المتضامنون ( مجتمعون أو  -  135

 51354برلم       25255225ن والى منهم توكٌل او تفوٌض غٌره فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : منفردو

زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى ابراهٌم الحمامى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والثانى ) الشركاء المتضامنون ( مجتمعون أو  -  134

 51354برلم       25255225ما ذكر ، تارٌخ :  منفردون والى منهم توكٌل او تفوٌض غٌره فى كل او بعض

عالء زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والثانى ) الشركاء المتضامنون ( مجتمعون أو منفردون  -  139

 51354برلم       25255225والى منهم توكٌل او تفوٌض غٌره فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  والثانى ) الشركاء المتضامنون ( مجتمعون أو منفردون عالء  -  145

 51354برلم       25255225والى منهم توكٌل او تفوٌض غٌره فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

ٌع موكله للطرف االول / دمحم طه جابر طه بشرط ان دمحم طه جابر طه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتول -  141

تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها والمعامالت البنكٌه فتكون بتولٌع الشرٌن 

بنون المتضامن واٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض للشركه والتعامل مع ال

المصرٌه فى سحب واٌداع وكافه المعامالت البنكٌه بجمٌع البنون وله حك االلتراض والرهن فى اصول الشركه وله حك تفوٌض 

 54654برلم       25255225وتوكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

له للطرف االول / دمحم طه جابر طه بشرط ان دمحم طه جابر طه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره والتولٌع موك -  142

تكون االعمال التى تصدر منه لتحمٌك غرض الشركه وضمن أغراضها وبعنوانها والمعامالت البنكٌه فتكون بتولٌع الشرٌن 

المتضامن واٌه تصرفات لانونٌه اخرى من رهن او بٌع عمارات الشركه او الحصول على لروض للشركه والتعامل مع البنون 
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 161 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لمصرٌه فى سحب واٌداع وكافه المعامالت البنكٌه بجمٌع البنون وله حك االلتراض والرهن فى اصول الشركه وله حك تفوٌض ا

 54654برلم       25255225وتوكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، تارٌخ : 

/ انتصار هاشم منصور احمد انتصار هاشم منصور احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اضافه الحك للطرف الثانى -  143

 54559برلم       25255223بالتوكٌل لمن تشاء بخصوص التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

هناء دمحم حسن خلٌل صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ) انضمت الى الشركه( ///// اتفك الشركاء على ان ٌكون حك  -  144

هشام ٌوسف حكٌم زلم / و هناء دمحم حسن خلٌل صالح مجتمعٌن أو منفردٌن ولهما  -ضامنٌن االداره والتولٌع مكفوله للشرٌكٌن المت

فى سبٌل ذلن اوسع السلطات الداره الشركه وتمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه بما فى ذلن كافه اعمال البنون من 

الشٌكات واالعتمادات المستندٌه واصدار خطابات الضمان  سحب واٌداع وفتح وغلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات وصرف

 24455برلم       25255224وشهادات الضمان وااللتراض والرهن من جمٌع البنون وٌكون ، تارٌخ : 

هناء دمحم حسن خلٌل صالح  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  لهما حك التولٌع على عمود الشراء وعمود االٌجار وعمود البٌع  -  145

االبتدائٌه والنهائٌه الخاصه بالسٌارات والعمارات واالراضى واالصول الثابته وذلن امام مصلحه الشهر العمارى وامام كافه الجهات 

الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ولهما حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض مما ذكر ) مجتمعٌن أو منفردٌن( ، تارٌخ : 

 24455برلم       25255224

برلم       25255225احمد فرٌد احمد حسن سالمه  شركة تضامن  مدٌر معٌن  ) تم تعٌٌنه مدٌر معٌن بالشركه( ، تارٌخ :  -  146

43554 

احمد حسام ابراهٌم سٌف النصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول / حسام  -  145

والشرٌن الثانى / احمد حسام ابراهٌم سٌف النصر مجتمعٌن أو منفردٌن وفى حدود غرض من  -ر ابراهٌم فتح هللا سٌف النص

الشركه وااللتراض والرهن وصرف وتحرٌر الشٌكات واالٌداع والسحب وفتح الحسابات وفتح االعتمادات وكافه التعامالت مع 

ٌه ولهما الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما سبك ، البنون باسم الشركه والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكوم

 53655برلم       25255225تارٌخ : 

حسام ابراهٌم فتح هللا سٌف النصر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌصبح للشرٌن االول /  -  144

ابراهٌم سٌف النصر مجتمعٌن أو منفردٌن وفى حدود غرض من  والشرٌن الثانى / احمد حسام -حسام ابراهٌم فتح هللا سٌف النصر 

الشركه وااللتراض والرهن وصرف وتحرٌر الشٌكات واالٌداع والسحب وفتح الحسابات وفتح االعتمادات وكافه التعامالت مع 

ى كل او بعض ما سبك ، البنون باسم الشركه والتعامل مع كافه الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه ولهما الحك فى توكٌل الغٌر ف

 53655برلم       25255225تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ٌعدل السم الشركه الى/ عالءالدٌن محمود عبدالرحمن لناوى وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ،  -  1

 25496 برلم      25255252تارٌخ : 

    25255252عالءالدٌن محمود عبدالرحمن لناوى وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 25496برلم   

ٌعدل السم الشركه الى/ عالءالدٌن محمود عبدالرحمن لناوى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ،  -  3

 25496لم   بر    25255252تارٌخ : 

    25255252عالءالدٌن محمود عبدالرحمن لناوى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 25496برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

) ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشركاءها (  شركة تضامن   Tassaتعدٌل االسم التجارى للشركه الى / شركه طاسه  -  5

 15434برلم       25255255شركة تضامن ، تارٌخ : ملخص ومشهر عنه 

برلم       25255255ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشرٌكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

15434 

) ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشركاءها (  شركة تضامن   Tassaتعدٌل االسم التجارى للشركه الى / شركه طاسه  -  5

 15434برلم       25255255ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : 

برلم       25255255ن ، تارٌخ : ٌاسمٌن دمحم خالد محمود عبد هللا وشرٌكتها  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضام -  4

15434 

ابراهٌم فكرى ابراهٌم وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة بسٌطة  -ٌعدل االسم التجارى للشركه الى/ شركه الرواد -  9

 54455برلم       25255215، تارٌخ : 

 54455برلم       25255215بسٌطة ، تارٌخ : ابراهٌم فكرى ابراهٌم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  ثابت التارٌخ توصٌة  -  15

ابراهٌم فكرى ابراهٌم وشرٌكته  شركة تضامن  ثابت التارٌخ شركة تضامن  -ٌعدل االسم التجارى للشركه الى/ شركه الرواد -  11

 54455برلم       25255215، تارٌخ : 

 54455برلم       25255215تضامن ، تارٌخ :  ابراهٌم فكرى ابراهٌم وشرٌكه  شركة تضامن  ثابت التارٌخ شركة -  12

 54654برلم       25255225دمحم طه جابر وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

 54654برلم       25255225دمحم طه جابر وشركاه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

المعالى للتعلٌم باالسكندرٌه )زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى الحمامى وشركاه(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه  شركه -  15

 51354برلم       25255225توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

عنه  شركه المعالى للتعلٌم باالسكندرٌه )زٌن العابدٌن دمحم الشوادفى الحمامى وشركاه(  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر -  16

 51354برلم       25255225توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 15155برلم       25255252، تارٌخ :  1126  2514/4/25-خمٌس حمٌده ابراهٌم على  ج -  1

 13255برلم       25255252، تارٌخ :  1114  2519/3/15-عادل السٌد جابر دمحم  ج -  2

 15615برلم       25255252، تارٌخ :  1155  2519/11/26-حسٌن جابر عبد الستار ابراهٌم  ج -  3

 3993برلم       25255252، تارٌخ :  1116  2515/54/21 -خالد منٌر احمد ابراهٌم  ج -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14255برلم       25255252، تارٌخ :  1121  2525/  1/  5 -هند فرج انور خلٌل  ج  -  5

 16954برلم       25255253، تارٌخ :  1224  2519/15/21دمحم عبد الفتاح ثابت احمد  تجدٌد اول  -  6

  2514/2/25التصدٌر و تورٌد اجهزه طبٌه  تجدٌد اول  مإسسه دمحم سعد لعموم االستٌراد و -دمحم سعد ابراهٌم سعد شرف  -  5

 5644برلم       25255253، تارٌخ :  1215

 4635برلم       25255253، تارٌخ :  1194  2514/4/22هٌثم ٌحى دمحم على احمد  تجدٌد اول  -  4

 15651 برلم      25255253، تارٌخ :  1142  2519/5/21عالء بكر دمحم حسن  تجدٌد اول  -  9

 16452برلم       25255253، تارٌخ :  1155  2519/15/11-ابراهٌم عبد العال سباعى صالح  ج -  15

 13191برلم       25255253، تارٌخ :  1199  2519/3/11خدٌجه عبدالعزٌز عبدالمنعم السنباوي  تجدٌد اول  -  11

 15345برلم       25255253، تارٌخ :  1154  2519/11/11-سامح احمد دمحم حسٌن  ج -  12

 6512برلم       25255253، تارٌخ :  1166  2515/15/21-وٌصا مٌخائٌل حبٌب مٌخائٌل  ج -  13

 11232برلم       25255253، تارٌخ :  1214  2514/  11/  14 -حنفً محمود صبحً ابراهٌم  ج  -  14

 5653برلم       25255253، تارٌخ :  1159  2514/2/23عباس شعبان السٌد متولى  تجدٌد اول  -  15

 5522برلم       25255253، تارٌخ :  1165  2514/1/4-اشرف دمحم كامل دمحم عبد العاطى  ج -  16

 14544برلم       25255253رٌخ : ، تا 1255  2525/2/4-وائل دمحم دمحم الشامى )الشامى لتجاره السٌارات(  ج -  15

 15452برلم       25255253، تارٌخ :  1193  2519/4/15احمد امٌن كامل سوٌدان  تجدٌد اول  -  14

 15554برلم       25255253، تارٌخ :  1154  2519/11/24-احمد فاٌز عبد الحمٌد النجار  ج -  19

 15553برلم       25255254، تارٌخ :  1254  2519/ 12/ 1 -اسماء احمد حسٌن عطا هللا ٌعموب  ج -  25

 14142برلم       25255254، تارٌخ :  1242  2519/ 12/ 29 -اٌمن احمد حسٌن حسٌن السعداوى  ج -  21

 6515برلم       25255254، تارٌخ :  1265  2515/11/24فوزى دمحم حسانٌن دمحم  تجدٌد اول  -  22

 11553برلم       25255254، تارٌخ :  1233  2514/  12/  23 -دمحم  ج دمحم ابراهٌم مصطفى  -  23

 12545برلم       25255254، تارٌخ :  1252  2519/ 2/ 14 -فراج حسن عٌد بدوي  ج -  24

 13522برلم       25255254، تارٌخ :  1245  2519/ 4/ 9 -دمحم حسن امام حسٌن  ج -  25

 14269برلم       25255254، تارٌخ :  1253  2525/ 1/ 5 -جمحمود احمد تامر احمد   -  26

 5431برلم       25255255، تارٌخ :  1291  2514/2/5-احمد نجٌب احمد سلطان  ج -  25

 15146برلم       25255255، تارٌخ :  1356  2514/59/51 -وسام فإاد خمٌس عبد العال  ج -  24

 16435برلم       25255255، تارٌخ :  1366  2519/59/14 -احمد عبد العزٌز دمحم احمد  ج -  29

 6555برلم       25255255، تارٌخ :  1312  2515/12/2-حمزه لالستٌراد و التصدٌر  ج -  35

 14595برلم       25255255، تارٌخ :  1329  2519/ 6/ 4 -صٌدلٌه د/ وائل لاسم  ج -وائل دمحم عٌد مرسى لاسم -  31

 13569برلم       25255255، تارٌخ :  1319  2519/ 4/ 1 -بوالٌزٌد حسانٌن صالح  جاشرف ا -  32



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 3465برلم       25255255، تارٌخ :  1299  2515/4/5-دمحم فولى جاد احمد  ج -  33

 14565برلم       25255255، تارٌخ :  1365  2519/6/4-بسمه دمحم عبدالحكٌم حسن طه  ج -  34

 15554برلم       25255255، تارٌخ :  1325  2519/15/26-السٌد دمحم  ج اسماء دمحم -  35

 13149برلم       25255255، تارٌخ :  1359  2519/3/15-سٌد جاد الكرٌم دمحم احمد  ج-تعدل االسم التجارى الى -  36

 13149برلم       25255255، تارٌخ :  1359  2519/3/15-سٌد جاد الكرٌم سعد احمد  ج -  35

 12344برلم       25255255، تارٌخ :  1294  2519/ 1/ 24-حسٌن فهمى عبدالعال ادم  ج -  34

 4533برلم       25255255، تارٌخ :  1321  2514/54/15 -اسالم جمال عبدالمنعم محمود عامر  ج -  39

 3545برلم       25255256، تارٌخ :  1344  2515/3/31-هٌثم بدرى دمحم منصور  ج -  45

 13525برلم       25255256، تارٌخ :  1344  2519/3/29-دمحم صالح احمد عبد الحمٌد عبد المعطى  ج -  41

 11144برلم       25255256، تارٌخ :  1352  2514/11/16-دمحم مسعد عبد المعطى الطٌبى  ج -  42

 1126برلم       25255256، تارٌخ :  1351  2516/53/23 -نسرٌن مصباح خضر مصباح  ج -  43

 4634برلم       25255256، تارٌخ :  1346  2514/4/22-حسن محمود الشوادفً حسٌن العطار  ج -  44

 15445برلم       25255256، تارٌخ :  1356  2519/55/15 -احمد السٌد احمد مصطفى  ج -  45

 5559برلم       25255259، تارٌخ :  1453  2515/9/24-عبد العزٌز فوزي ابو الوفا عبدالعزٌز الشرلاوي  ج -  46

 5344برلم       25255259، تارٌخ :  1436  2514/51/35 -دمحم عبد العال ابو الحمد السٌد  ج -  45

 5345برلم       25255259، تارٌخ :  1435  2514/1/35-ج  والء دمحم عبد العزٌز جوده )الوالء لالستٌراد والتصدٌر( -  44

 15553برلم       25255259، تارٌخ :  1394  2514/15/5انور مصطفى دمحم المصرى  تجدٌد اول -  49

 16595برلم       25255259، تارٌخ :  1399  2519/15/11-خلٌفه دمحم محمود الخوٌلدى  ج -  55

 15621برلم       25255259، تارٌخ :  1452  2514/9/35هٌم  تجدٌد اول احمد دمحم احمد ابرا -  51

 14454برلم       25255259، تارٌخ :  1434  2525/1/15سعٌد صابر سدٌره عبد الرإف سالم  تجدٌد اول  -  52

 14455برلم       25255259، تارٌخ :  1455  2525/1/19-احمد رجب عبد الرازق طاهر  ج -  53

 15256برلم       25255259، تارٌخ :  1434  2519/11/3رجب دمحم ابراهٌم على  تجدٌد اول -  54

برلم       25255259، تارٌخ :  1435  2514/1/9-مإمن السٌد حسن على الجمال ) الجمال لمطع غٌار السٌارات (  ج -  55

5536 

 15435برلم       25255259، تارٌخ :  1431  2514/9/14-حسن ابراهٌم دمحم اسماعٌل  ج -  56

 15555برلم       25255259، تارٌخ :  1433  2514/9/25-عادل السٌد احمد عبدالرحمن  ج -  55

 14613برلم       25255259، تارٌخ :  1416  2519/5/25-همه حسٌن كامل دمحم مصطفى المبانى  ج -  54

 14195برلم       25255259تارٌخ : ،  1415  2519/12/29-اسامه فوزى دمحم ابراهٌم  ج -  59

 4544برلم       25255259، تارٌخ :  1441  2515/5/1دمحم فتحى احمد السٌد  تجدٌد اول  -  65



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1156برلم       25255259، تارٌخ :  1443  2516/53/55 -فاتن احمدابو شعٌشع السٌد  ج -  61

    25255259، تارٌخ :  1444  2514/12/4- )البدوى للرحالت(  جتم تعدٌل السم التجارى الى/ مرفت دمحم بدوى دمحم -  62

 11453برلم   

 11453برلم       25255259، تارٌخ :  1444  2514/12/4-مرفت دمحم بدوى دمحم  ج -  63

 4413برلم       25255215، تارٌخ :  1515  2514/4/4-خلٌفه احمد ابو زٌد غانم  ج -  64

 14913برلم       25255215، تارٌخ :  1532  2519/6/14-الخولى  ج وحٌد دمحم موسى -  65

    25255215، تارٌخ :  1455  2519/12/24 -هٌثم سعد عبد الحلٌم سلٌمان عامر  ج -صٌدلٌه د/ هٌثم سعد عامر  -  66

 14125برلم   

 1519  2519/4/25ب الهمشرى(  تجدٌد اول تم تعدٌل االسم التجارى الى / عمرو الهمشرى )عمرو عبد العزٌز عبد الوها -  65

 15954برلم       25255215، تارٌخ : 

 15954برلم       25255215، تارٌخ :  1519  2519/4/25عمرو عبد العزٌز عبد الوهاب الهمشرى  تجدٌد اول  -  64

 19514برلم       25255215، تارٌخ :  1535  2525/3/24-احمد صالح الصافى ٌوسف  ج -  69

 9561برلم       25255215، تارٌخ :  1493  2514/6/22-جمال الدٌن محمود عبد السالم لطب لاطون  ج -  55

برلم       25255215، تارٌخ :  1456  2519/6/11-منتصر عبد العال عبد السالم دردٌر )مطبعه المنتصر(  ج -  51

14464 

 5544برلم       25255215، تارٌخ :  1492  2514/51/13 -دمحم رضا خلٌل ابراهٌم الخولً  ج -  52

 4413برلم       25255215، تارٌخ :  1516  2514/4/4-خلٌفه احمد ابو زٌد غانم  ج -  53

، تارٌخ :  1445  2525/ 2/ 4 -تى (  جتم تعدٌل االسم التجارى الى / مكتب دمحم عبد السالم عباس دمحم لنمل الموتى ) حانو -  54

 14514برلم       25255215

 14514برلم       25255215، تارٌخ :  1445  2525/ 2/ 4 -دمحم عبد السالم عباس دمحم  ج -  55

 15562برلم       25255215، تارٌخ :  1494  2519/11/23رامى حمدى عبد السالم السٌد ابو طالب  تجدٌد اول  -  56

 12655برلم       25255215، تارٌخ :  1459  2519/2/15-رضوان عبد اللطٌف عبد الرحٌم الخزرجى  ج -  55

 9523برلم       25255215، تارٌخ :  1443  2514/6/19-شرٌف حسن ٌالوت شرٌف  ج -  54

 16424برلم       25255215، تارٌخ :  1545  2519/9/14-السٌد سعد عبد االمام خلٌل  ج -  59

 14429برلم       25255215، تارٌخ :  1446  2525/1/14-مجدى دمحم عبد الرحٌم عبد العال  ج -  45

 15643برلم       25255211، تارٌخ :  1592  2519/ 4/ 4 -وائل حسن عبد الحمٌد دمحم ابوسٌد احمد  ج -  41

 14135برلم       25255211، تارٌخ :  1544  2519/5/4-مصطفً احمد على احمد  ج -  42

 12544برلم       25255211، تارٌخ :  1544احمد دمحم محمود مرعً  تجدٌد اول   -  43

 9114برلم       25255211، تارٌخ :  1543  2514/5/26زٌنب عبد الحمٌد خمٌس منصور   -  44

 15555لم   بر    25255211، تارٌخ :  1555  2524/ 15/ 25-فرٌده دمحم السنوسى مساعد  ج -  45



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 6552برلم       25255211، تارٌخ :  1551  2515/11/24-عفاف السٌد دمحم حسن  ج -  46

، تارٌخ :  1555  2525/3/9-ابوعجٌله للمماوالت  ج -تم تعدٌل االسم التجارى الى / ٌاسر دمحم ابوعجٌله سعد على  -  45

 19236برلم       25255211

 19236برلم       25255211، تارٌخ :  1555  2525/3/9-على  جٌاسر دمحم ابوعجٌله سعد  -  44

 12545برلم       25255211، تارٌخ :  1541مروه السٌد ابو العال علً الجمل  تجدٌد اول   -  49

 15195برلم       25255211، تارٌخ :  1594عادل دمحم دمحم البٌه  تجدٌد اول   -  95

 21565برلم       25255211، تارٌخ :  1556  2525/1/26-جصدام عرفات ابو على احمد   -  91

 15534برلم       25255211، تارٌخ :  1595  2514/ 9/ 24 -مجدى نصحى فهمى ابراهٌم  ج -  92

 14421برلم       25255212، تارٌخ :  1631  2525/2/14-دمحم دمحم احمد حسٌن  ج -  93

 14253برلم       25255212، تارٌخ :  1652  2525/1/4-هٌم  جدمحم عبد العزٌز عبد الرازق ابرا -  94

 14651برلم       25255212، تارٌخ :  1655  2525/2/1-هدى عبد المنعم ٌوسف فرج  ج -  95

 9569برلم       25255212، تارٌخ :  1654  2514/5/15-طه دٌاب دمحم ابو طٌره  ج -  96

 15916برلم       25255213، تارٌخ :  1695  2514/15/29-دمحم ابراهٌم احمد حسٌن  ج -  95

 14215برلم       25255213، تارٌخ :  1551  2525/1/3-دمحم احمد عبد الممصود حمٌده  ج -  94

 14536برلم       25255216، تارٌخ :  1534  2525/1/26-وجدى بخٌت عبٌد مالن  ج -  99

، تارٌخ :  1544  2515/ 4/ 11 -تم تعدٌل االسم التجارى الى / مإسسة عبداللطٌف للتجاره و االستثمار العمارى  ج -  155

 5532برلم       25255216

،  1544  2515/ 4/ 11 -مإسسه عبد اللطٌف دمحم عبد اللطٌف لتجاره االخشاب واالسمنت  ج-تعدل االسم التجارى الى  -  151

 5532برلم       25255216تارٌخ : 

 5532برلم       25255216، تارٌخ :  1544  2515/ 4/ 11 -عبد اللطٌف دمحم عبد اللطٌف احمد  ج -  152

 5551برلم       25255216، تارٌخ :  1535  2515/15/2-خالد دمحم كمال دمحم احمد الطوٌل  ج -  153

 19545برلم       25255216، تارٌخ :  1554  2525/3/29-محمود عبدالحمٌد دمحم ابراهٌم  ج -  154

 13424برلم       25255216، تارٌخ :  1529  2519/4/14-شادى احمد دمحم احمد  ج -  155

 13955برلم       25255216، تارٌخ :  1594  2519/54/19 -احمد عبد العال عبد المجٌد محمود  ج -  156

 4523برلم       25255216، تارٌخ :  1591  2514/4/29جدٌد اول ناصر دمحم السٌد عبدالكرٌم  ت -  155

 13264برلم       25255216، تارٌخ :  1543  2519/3/16-سامى حشمت وهٌب خله  ج -  154

 15519برلم       25255216، تارٌخ :  1564  2519/11/22-مصطفى جمال دمحم احمد  ج -  159

 14415برلم       25255215، تارٌخ :  1454  2519/5/15-ج  هبه خلٌل ابراهٌم عبد اللطٌف -  115

 2111برلم       25255215، تارٌخ :  1425  2516/4/6-مصطفى احمد عبدهللا حسٌن  ج -  111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25255215، تارٌخ :  1435  2525/1/4-منصور دمحم جوٌده جبرٌل ) المنصور للتسوٌك العمارى و االستثمار (  ج -  112

 14244برلم   

 13242برلم       25255215، تارٌخ :  1421  2519/3/15-نجالء دمحم حامد شاهٌن  ج -  113

 5551برلم       25255215، تارٌخ :  1454  2515/ 9/ 19 -خلٌل السٌد احمد عبدالنبً  ج -  114

، تارٌخ :  1415  2519/11/22-احمد عبد الفتاح حمٌده شاهٌن ) شاهٌن لتوزٌع االدوات و االجهزه الطبٌه (  ج -  115

 15515برلم       25255215

    25255215، تارٌخ :  1435  2514/12/14رامى سٌفٌن روفائٌل عبد المالن ) موبٌلٌات رامى الحدٌثه (  تجدٌد اول  -  116

 11594برلم   

 15545برلم       25255215، تارٌخ :  1455  2519/15/25-احمد السٌد عطٌه محروس  ج -  115

 15154برلم       25255214، تارٌخ :  1915  2519/15/24جابر خلٌفه جاد جابر  تجدٌد اول  -  114

 14594برلم       25255214، تارٌخ :  1455  2519/ 6/ 4-كوثر دمحم مصطفى دمحم  ج -  119

 14235برلم       25255214، تارٌخ :  1455  2519/5/15-هدى ونٌس وهبه نخله  ج -  125

 15453برلم       25255214، تارٌخ :  1451  2519/5/15-سامح عزٌز حنا غبلاير  ج -  121

 15551برلم       25255214، تارٌخ :  1495  2519/11/24-نشؤت سعد خله سولاير  ج -  122

 15929م   برل    25255214، تارٌخ :  1495  2519/12/13-امنٌه احمد عبد الظاهر احمد دمحم زاٌد  ج -  123

 14535برلم       25255214، تارٌخ :  1459  2525/ 2/ 5 -حسام سعد دمحم ابراهٌم  ج -  124

 14552برلم       25255214، تارٌخ :  1444  2525/1/21اٌمن سعد دمحم زرٌمه  تجدٌد اول  -  125

برلم       25255214، تارٌخ :  1444  2525/1/21اٌمن سعد دمحم رزٌمه  تجدٌد اول -تصحٌح االسم التجارى الى -  126

14552 

 11663برلم       25255214، تارٌخ :  1952  2514/12/16-اشرف مرٌد جوٌد بخٌت  ج -  125

 11431برلم       25255214، تارٌخ :  1449  2514/ 12/ 25 -فاطمه دمحم الكحالوي عوض الصعٌدي  ج -  124

 13515برلم       25255214، تارٌخ :  1446  2519/ 4/ 9 -هانى ربٌع دمحم السٌد  ج -  129

برلم       25255219، تارٌخ :  1949  2519/5/13-تم تعدٌل االسم التجارى / مإسسه احمد حمزه للمماوالت العامه  ج -  135

15434 

 15434برلم       25255219تارٌخ :  ، 1949  2519/5/13-احمد حمزه احمد حمزه شحاته  ج -  131

 19515برلم       25255219، تارٌخ :  1952  2525/53/25 -هٌثم حسٌن على ابو رزق  ج -  132

 365برلم       25255219، تارٌخ :  1962  2515/15/4-عالء السٌد عبدالحمٌد مرسى  ج -  133

 14256برلم       25255219خ : ، تارٌ 1922  2525/1/4-مصرى حمدى راغب بهنسى  ج -  134

 1655برلم       25255219، تارٌخ :  1961  2516/5/31تعدٌل االسم التجارى الى/احمد دمحم نجارسعٌد  تجدٌد اول  -  135

 1655برلم       25255219، تارٌخ :  1961  2516/5/31احمد دمحم نجارسعٌد )سوبر ماركت النجار(  تجدٌد اول  -  136



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16224برلم       25255219، تارٌخ :  1945  2519/9/2ن على لبٌصى ابو ضٌف  تجدٌد اول حس -  135

    25255219، تارٌخ :  1914  2514/9/21-مرٌم راغب جادهللا عوض )جاد هللا لتورٌد االلمشة والمفروشات(  ج -  134

 15455برلم   

 15255برلم       25255219، تارٌخ :  1919  2519/ 5/ 2 -عزت مٌخائٌل الشحات مٌخائٌل  ج -  139

 6564برلم       25255219، تارٌخ :  1946  2515/12/52 -احمد السٌد دمحم السٌد  ج -  145

 6459برلم       25255219، تارٌخ :  1955  2515/12/25-دمحم السٌد دمحم دمحم نوح  ج -  141

 11634برلم       25255225ارٌخ : ، ت 1956  2514/12/15-طارق احمد السٌد خطاب  ج -  142

 15544برلم       25255225، تارٌخ :  1959  2519/55/19 -محمود فوزى بٌومى الشعراوى  ج -  143

 15564برلم       25255225، تارٌخ :  1993  2514/9/24-شوكت السٌد دمحم الفخرانى  ج -  144

 15564برلم       25255225، تارٌخ :  1954  2514/15/12-مصطفى عبد الفتاح محمود موسى العبد  ج -  145

 1435برلم       25255225، تارٌخ :  2554  2516/56/21 -دمحم جمال احمد عبدالمجٌد  ج -  146

، تارٌخ :  2556  2515/15/16-محمود احمد دمحم ٌحٌى ) ٌحٌى لالستٌراد و التصدٌر و االعمال الجمركٌه (  ج -  145

 5949   برلم    25255223

 13135برلم       25255223، تارٌخ :  2564  2519/3/15-عائشه شولً عبدالنعٌم رزق  ج -  144

 14655برلم       25255223، تارٌخ :  2546  2525/2/2خلٌل ابراهٌم خلٌل ابراهٌم  تجدٌد اول  -  149

 14945برلم       25255223، تارٌخ :  2535  2525/52/22 -مٌنا وصفى ثابت سانتٌوس  ج -  155

 19599برلم       25255223، تارٌخ :  2565  2525/3/2-دمحم نعٌم دمحم عماره  ج -  151

 11442برلم       25255223، تارٌخ :  2545  2514/12/55 -نرمٌن عبد الرازق دمحم السٌد عبد العال  ج -  152

 15543برلم       25255223، تارٌخ :  2544  2514/4/24احمد ٌحًٌ عبدالعال احمد  تجدٌد اول  -  153

 2555برلم       25255223، تارٌخ :  2545  2516/5/31-سعد دمحم عبدالفتاح ابراهٌم  ج -  154

 16253برلم       25255223، تارٌخ :  2525  2519/9/3دعاء السٌد صالح حسن  تجدٌد اول  -  155

 12664برلم       25255223، تارٌخ :  2521  2519/2/12-احمد حافظ السٌد شلتوت  ج -  156

 14549برلم       25255223، تارٌخ :  2541  2519/12/23-عصام احمد عبد السالم دمحم  ج -  155

 4226برلم       25255224، تارٌخ :  2596  2515/5/13صباح سلٌمان سلٌمان على محرم  تجدٌد اول  -  154

 15523برلم       25255224، تارٌخ :  2595  2514/9/24-اشرف راشد رزق هللا مترى  ج -  159

 4535برلم       25255224، تارٌخ :  2559  2515/6/13-احمد دمحم السعٌد عبد المادر نشؤت  ج -  165

 19225م   برل    25255224، تارٌخ :  2543  2525/3/9-هٌام سلٌمان عبد السمٌع دمحم  ج -  161

 5554برلم       25255224، تارٌخ :  2115  2514/1/12-علٌم غرٌب علٌم متولى  ج -  162

 14329برلم       25255224، تارٌخ :  2545  2525/1/11-دمحم احمد ابو الحجاج موسى  ج -  163



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15514رلم   ب    25255224، تارٌخ :  2545  2519/6/14-احمد دمحم احمد دمحم الشنشورى  ج -  164

 12541برلم       25255224، تارٌخ :  2591  2519/1/11-سعٌد فتحى رٌاض عبد الرحٌم  ج -  165

 6925برلم       25255224، تارٌخ :  2541  2515/12/29-دمحم ابراهٌم احمد سعٌد  ج -  166

 13451برلم       25255224:  ، تارٌخ 2115  2519/ 3/ 25 -دالٌا عبد المادر عبد الممصود ابراهٌم  ج -  165

 16245برلم       25255224، تارٌخ :  2599  2519/9/2-احمد اسماعٌل حسن اسماعٌل  ج -  164

 16356برلم       25255225، تارٌخ :  2153  2519/9/4-ابراهٌم محمود ابراهٌم دروٌش  ج -  169

 4555برلم       25255225: ، تارٌخ  2152  2515/4/25-هبه كمال لبٌصى رفاعى  ج -  155

 4493برلم       25255225، تارٌخ :  2164  2515/55/24 -احمد فإاد عبد الرحٌم احمد على  ج -  151

 5654برلم       25255225، تارٌخ :  2152  2514/2/23رمسٌس راتب لوندى بطرس  تجدٌد اول  -  152

 14413برلم       25255225، تارٌخ :  2136  2525/52/11 -احمد صالح عبد العزٌز العبد  ج -  153

 3329برلم       25255226، تارٌخ :  3329  2515/ 2/  4 -دمحم محمود دمحم ابراهٌم  ج  -  154

 14331برلم       25255226، تارٌخ :  2195  2525/51/11 -سمٌر عبد هللا لبٌب حسن  ج -  155

 6195برلم       25255226، تارٌخ :  2195  2515/ 11/ 5 -احمد عبد الرازق عمر حسٌن  ج -  156

 13545برلم       25255226، تارٌخ :  2255  2519/ 3/  5 -دمحم دمحم طلبه طلبه  ج  -  155

 13159برلم       25255226، تارٌخ :  2145  2519/ 3/ 11 -جمال عبد النبى سلٌمان على  ج -  154

 15454برلم       25255226، تارٌخ :  2254  2525/  3/  22 -عبدهللا  ج حسام الدٌن حامد عبدالفتاح  -  159

برلم       25255226، تارٌخ :  2144  2514/ 15/ 19 -عنتر ابو نبوت احمد لاسم ) عنتر ترانس بورت (  ج -  145

15591 

 4213برلم       25255226، تارٌخ :  2144  2514/ 3/ 26 -دمحم عبد الراضى دمحم عبد اللطٌف  ج -  141

 14422برلم       25255226، تارٌخ :  2221  2525/ 1/ 14 -حنان دمحم شعبان ابراهٌم  ج -  142

 15454برلم       25255226، تارٌخ :  2259  2519/  5/  12 -حسام الدٌن حامد عبدالفتاح عبدهللا  ج  -  143

 4595برلم       25255225، تارٌخ :  2251  2514/4/25-احمد على عبد الحمٌد العتربى  ج -  144

 16219برلم       25255225، تارٌخ :  2254  2519/9/2-هند خمٌس عبد الموجود دمحم  ج -  145

 16424برلم       25255225، تارٌخ :  2254  2519/15/12عادل موسى سٌدهم ابراهٌم  تجدٌد اول  -  146

 3654برلم       25255225، تارٌخ :  2242  2515/3/11دمحم سالمه ابراهٌم دمحم  تجدٌد اول  -  145

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15645برلم       25255254، تارٌخ :  1244  2519/ 4/ 2 -محمود فهمى دمحم سوٌلم و شرٌكه  ج -  1

 16524برلم       25255255، تارٌخ :  1325  2519/4/23-دمحم احمد البدوى دمحم حبٌب و شركاه  ج -  2

 15455برلم       25255255، تارٌخ :  1313  2519/4/11-دمحم احمد جابر و دمحم عباس دمحم وشركاهما  ج -  3

    25255255، تارٌخ :  1313  2519/4/11-السعدنى وشركاه  جتم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / دمحم عباس دمحم دمحم  -  4

 15455برلم   

 6495برلم       25255255، تارٌخ :  1355  2515/12/29-دمحم ابراهٌم و شرٌكه  ج -الهدى  -  5

 6554برلم       25255259، تارٌخ :  1425  2515/12/15-خالد دمحم عوض حمد و شرٌكته  ج -  6

،  1432  2525/52/29 -االسم التجارى للشركة الى / ممدوح مبرون على فرج وشرٌكه على دمحم على الفمى  ج تم تعدٌل -  5

 19545برلم       25255259تارٌخ : 

    25255259، تارٌخ :  1432  2525/52/29 -اسامه مصطفى دمحم محمود البرعى و شرٌكه ممدوح مبرون على فرج  ج -  4

 19545برلم   

 5246برلم       25255211، تارٌخ :  1555  2515/9/3- احمد شواده وشرٌكه  جدمحم -  9

 14563برلم       25255211، تارٌخ :  1565  2519/12/21-رامى دمحم و احمد حسٌن ) فالتر المٌاه (  ج -  15

    25255211، تارٌخ :  1565  2519/12/21-تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / رامى دمحم عبدالرحمن وشرٌكه  ج -  11

 14563برلم   

    25255211، تارٌخ :  1565  2519/12/21-تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / فادى دمحم عبدالرحمن وشركاه  ج -  12

 14563برلم   

 14563   برلم    25255211، تارٌخ :  1565  2519/12/21-رامى دمحم و احمد حسٌن ) فالتر المٌاه (  ج -  13

    25255211، تارٌخ :  1565  2519/12/21-تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / رامى دمحم عبدالرحمن وشرٌكه  ج -  14

 14563برلم   

    25255211، تارٌخ :  1565  2519/12/21-تم تعدٌل االسم التجارى للشركة الى / فادى دمحم عبدالرحمن وشركاه  ج -  15

 14563برلم   

 14415برلم       25255212، تارٌخ :  1635  2525/1/15سعد عثمان خمٌس عثمان وشركاه  تجدٌد اول  -  16

سعد عثمان خمٌس عثمان وشركاه  تجدٌد اول -شركه اجٌال مصر للخدمات التعلٌمٌه -تعدل االسم التجارى للشركه الى -  15

 14415برلم       25255212، تارٌخ :  1635  2525/1/15

 3555برلم       25255212، تارٌخ :  1654  2515/3/21-ممدوح على خلف و شرٌكه  ج -  14

 15555برلم       25255213، تارٌخ :  1643  2519/15/26-عمرو دمحم فإاد بهجت حتحتوت وشركاه  ج -  19

 19495برلم       25255216، تارٌخ :  1541  2525/3/24-شركة طارق على سعد زٌن الدٌن و شركاه  ج -  25

 16345برلم       25255216، تارٌخ :  1546  2519/9/15-هشام حسن عبد الهادى حسن جعبوب و شركاه  ج -  21

 13556برلم       25255216، تارٌخ :  1535  2519/4/1-مصطفى احمد مصطفى وشرٌكه  ج -  22

 13556برلم       25255216، تارٌخ :  1535  2519/4/1-مصطفى احمد مصطفى وشرٌكه  ج -  23

 16454برلم       25255216، تارٌخ :  1524  2519/15/14-عادل توفٌك وشركاه  ج-الٌكس فوود للتجاره  -  24



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16454برلم       25255216، تارٌخ :  1524  2519/15/14-عادل توفٌك وشركاه  ج-الٌكس فوود للتجاره  -  25

26  - JUST IN TIME-14645برلم       25255215، تارٌخ :  1415  2525/2/3-حسام الدٌن حمدى ابراهٌم وشرٌكه  ج 

برلم       25255215، تارٌخ :  1415  2525/2/3-تم تعدٌل اسم الشركه الى/ سعٌد دمحم حسن دروٌش وشركاه  ج -  25

14645 

 15564برلم       25255219، تارٌخ :  1925  2514/15/12 -احمد صابر ابوالوفا و شرٌكه  ج -  24

 4195برلم       25255219، تارٌخ :  1966  2514/  3/  25 -ٌسرى فوزى جاد السٌد و شرٌكه للمماوالت  ج  -  29

 15591برلم       25255219، تارٌخ :  1932  2519/11/25-احمد رجب صدٌك هاشم و شركاه  ج -  35

، تارٌخ :  1932  2519/11/25-سم التجارى للشركة الى / احمد السٌد محى الدٌن دمحم موسى و شرٌكه  جتم تعدٌل اال -  31

 15591برلم       25255219

برلم       25255219، تارٌخ :  1932  2519/11/25-تامر عبدهللا امام وشركاه  ج-تعدل االسم التجارى للشركه الى -  32

15591 

برلم       25255219، تارٌخ :  1933  2519/9/4-شرٌكه ) شركة ال سعد لالستٌراد و التصدٌر (  ججابر دمحم سعد و  -  33

16344 

 15495برلم       25255219، تارٌخ :  1924  2519/11/14-ناٌرة و شركائها  ج -مدارس تٌمور للغات  -  34

 5345برلم       25255225: ، تارٌخ  2126  2515/9/11-اشرف دمحم اسماعٌل دروٌش وشرٌكه  ج -  35

 4232برلم       25255226، تارٌخ :  2216  2514/ 3/ 26 -احمد دمحم احمد توفٌك وشرٌكه  ج -  36

 ــــــــــــــــــــــ    

 رهن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 

 رهن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 

 


