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 الجٌزة -الهرم  -ش الهرم روٌال سنتر  257جهة : حرٌمً وداخلٌة والنجري ، ب

عن مماوالت  83456برلم  21211223، لٌد فى  51111.111هٌام علً دمحم شلمامً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 الجٌزة -عمرانٌة  -ش فؤاد سٌؾ من الثالثٌنً  34كهرومٌكانٌكٌة وتورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : رلم 

عن تورٌد وتجهٌز  83471برلم  21211224، لٌد فى  21111.111دمحم سعدون زكً حداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 الجٌزة -امبابة  -مدٌنة االمل  -ش مدرسة االورمان من ش سالم  24وتعبئة خضراوات ، بجهة : 

عن  83448برلم  21211223، لٌد فى  311111.111سٌؾ الدٌن احمد محمود الطوخى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

حدائك  -أ البوابة االولى 2ش214تورٌدات عمومٌة وتورٌد وصٌانة اجهزة مانع انمطاع التٌار الكهربائى ومماوالت عامة ، بجهة : 

 االهرام

عن ورشة مالبس  83313برلم  21211218، لٌد فى  111111.111طارق سلٌم فهد برنابا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 -الوراق  -وراق العرب  -ش السالمة من ترعة السواحل  37جاهزة ، بجهة : 

عن مماوالت عامة  83286برلم  21211218، لٌد فى  511111.111عادل دمحم على حمادة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  57

 -لن فٌصل ش العمدة من الطالبٌة الم6واستثمار عمارى وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب  83298برلم  21211218، لٌد فى  11111.111اٌات احمد ناصؾ عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  58

 الجٌزة -امبابة  -ش دمحم رشدي ارض الحداد  12تورٌدات محاصٌل زراعٌة ، بجهة : 

عن مكتب تورٌد  83332برلم  21211219، لٌد فى  11111.111احمد ناجً شلبً سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  59

 الجٌزة -امبابة  -م.العمال  32منزل رلم  23مالبس جاهزة ) دون الزي العسكري( ، بجهة : بلون 

عن نمل  83345برلم  21211219، لٌد فى  51111.111دمحم عبدالفتاح عبدالحلٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ٌناٌر من حنفى ؼنٌم بشتٌل م اوسٌم 25ش ثوره 1ارى ، بجهة : عمال داخل ج.م.ع وتسوٌك عم

عن استثمار  83349برلم  21211219، لٌد فى  11111.111اٌمان حسن السٌد عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 ش عبد الرحمن لسم الهرم 33عمارى ومماوالت ، بجهة : 

عن سوبرماركت  76812برلم  21211219، لٌد فى  51111.111رأس ماله ،  رمضان سٌد سالمه دمحم  ، تاجر فرد ،  -  62

 اكتوبر من ش عشرة وراق العرب 6ش  5والبان ، بجهة : 

عن سوبرماركت  76812برلم  21211219، لٌد فى  51111.111رمضان سٌد سالمه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 الجٌزة -الوراق  -ش عبدالمنعم رٌاض وراق الحضر  37والبان ، بجهة : 

عن اصالح كبالن  82769برلم  21211213، لٌد فى  5111.111محب فوزي لسطٌن ٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 الجٌزة -ش عدلً ام المصرٌٌن  11سٌارات ، بجهة : 

عن مكتب  82776برلم  21211213، لٌد فى  11111.111كرٌم اسامة عبدالرؤؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 الوراق -ش عمرو بن العاص جزٌرة وراق الحضر  83اعمال تبرٌد وتكٌٌؾ ، بجهة : 

عن مكتب  82839برلم  21211215، لٌد فى  12111.111دوه احمد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عزٌزة من -  66

 الجٌزة -رحالت ونمل عمال)داخل ج.م.ع( ، بجهة : ش الوحدة الصحٌة البراجٌل 

تجارة  عن 82888برلم  21211216، لٌد فى  21111.111اسامة كامل دمرداش السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  67

 الجٌزة -العجوزة  -ادوات صحٌة ، بجهة : ش محمود عسران من ش مدرسة الشروق خلؾ مركز شباب ارض اللواء 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  82948برلم  21211219، لٌد فى  21111.111طارق دمحم الملمب نجٌب صالحٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

 بوالق الدكرور -ارض اللواء ش ترعة الزمر  6تجهٌز مطاعم والسوبر ماركت ، بجهة : 

عن ثالجة  82962برلم  21211219، لٌد فى  11111.111عٌد دمحم رجب عبد الحمٌد شاكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 -الهرم  -مشعل  -ش مكة المكرمة 5مواد ؼذائٌة ، بجهة : 

عن مكتب تورٌد  83115برلم  21211211، لٌد فى  11111.111عبدهللا مبرون دمحم مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 كرداسة -وتركٌب اعمال المماوالت ، بجهة : ش المعسكر ابورواش 

عن تجارة المالبس  83127برلم  21211211، لٌد فى  51111.111فتحً همام فتحً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  71

 -الهرم  -ش الملن فٌصل  337الجاهزة ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  83166برلم  21211212، لٌد فى  11111.111ابوزٌد محمود احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

 الجٌزة -م منشأة المناطر  -ونمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : برلاش 

عن تورٌدات المالبس  82821برلم  21211214، لٌد فى  21111.111منال بدر دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  73

 الجٌزة -الهرم  -حدائك االهرام  212الجاهزة) دون الزي العسكري( ، بجهة : رلم 

عن بمالة  82744برلم  21211212، لٌد فى  11111.111ابوعبٌده سٌد محمود عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

 الجٌزة -فٌصل  -ش سالم حسٌن الضو العشرٌن  22جافة ، بجهة : رلم 

عن مخبز بلدى  83511برلم  21211225، لٌد فى  5111.111ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابوشوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  75

 نصؾ الى ، بجهة : الواحات البحرٌه المباله مندٌشة

عن تصنٌع  82749برلم  21211212، لٌد فى  51111.111السٌد صالح اسماعٌل اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  76

 الجٌزة -م اوسٌم  -البراجٌل  -ش عباس شلبً بجوار مصنع دولسً  5الكشكول والكراسة ، بجهة : رلم 

عن مالبس جاهزة  83351برلم  21211219، لٌد فى  11111.111حسن حسٌن دمحم حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  77

 المنٌب -عثمان بن عفان متفرع من ش مسجد االلصى ش  11) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : 

عن البان  83471برلم  21211224، لٌد فى  11111.111محمودعبدالفتاح محمود عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  78

 الجٌزة -بوالق الدكرور -ش ناهٌا 162، بجهة : 

عن مزرعة  83447برلم  21211223، لٌد فى  111111.111سٌد حسٌن احمد سعودى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

 كرداسة -كفر حكٌم  -لتربٌة وتسمٌن المواشى وانتاج االلبان ، بجهة : عزبة الشٌمى 

عن كوافٌر  82969برلم  21211219، لٌد فى  51111.111احمد محفوظ طه المتولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 الهرم -اللبٌنً ش احمد زوٌل  1رجالً ، بجهة : 

عن مكتب  82971برلم  21211219، لٌد فى  5111.111محمود دمحم سٌد دمحم حواش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 الجٌزة -طرٌك كرداسة  -ش المرٌوطٌة الرئٌسً  12رحالت ونمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : 

عن مكتب تسوٌك عمارى  83291برلم  21211218، لٌد فى  5111.111دمحم اشرؾ دمحم امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 امبابه -ش المحطة ش النادى النموذجى 6ودٌكورات ، بجهة : 

عن محل بٌتزا ، بجهة  83314برلم  21211219، لٌد فى  5111.111احمد رضوان دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 الجٌزة -فٌصل  -بٌة الطال -ش الشهٌد احمد حمدي  118: 

عن مكتب  83326برلم  21211219، لٌد فى  511111.111احمد فرج السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 الجٌزة -بجوار مدرسة االعدادٌة الجدٌدة  -مماوالت واستٌراد وتصدٌر ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : الرهاوي طرٌك نكال الرهاوي 

عن استثمار  83364برلم  21211221، لٌد فى  5111.111الضمرانً محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   خالد فاروق -  85

 الهرم -ش الملن فٌصل  65عماري وتاجٌر سٌارات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن سوبر  83391برلم  21211221، لٌد فى  25111.111صفوت على عبد الحفٌظ حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

 ش دمحم عبدهللا من ش الطحاوى العشرٌن فٌصل 4بجهة : ماركت ، 

عن مماوالت عامة  83411برلم  21211221، لٌد فى  111111.111دمحم احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

 -ناهٌا ب الدكرور  -وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : ش محمود البنا 

عن معرض  83148برلم  21211211، لٌد فى  31111.111فرد ، رأس ماله ،  دمحم احمد عبدالمجٌد احمد  ، تاجر  -  88

 الجٌزة -الكوم االحمر  -مستلزمات العمادة والحرٌر ، بجهة : بعد المسجد الشرلً طرٌك العمومً 

م عن مطع 83152برلم  21211211، لٌد فى  75111.111محمود فهمً عبدالموي احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

 الجٌزة -م ابوالنمرس  -وكوفً شوب) دون االنترنت( ، بجهة : ش طرٌك الجبل بجوار مصنع روٌال لالعشاب شبرامنت 

عن تورٌدات ،  83143برلم  21211211، لٌد فى  31111.111مكرم احمد السٌد عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 فٌصل -ش الملن فٌصل مدكور  412بجهة : شمة بالدور االول 

عن معرض  83611برلم  21211227، لٌد فى  51111.111ناصر دمحم نبٌل دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  91

 الهرم -مركز تجارى فرست مول الدور الثانى  3ش حى الهرم لطعة  1مطابخ خشب ، بجهة : 

عن مخبز افرنجى ،  82781برلم  21211213، لٌد فى  11111.111سمٌر سٌد عبده احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  92

 الهرم -ش المنصورٌه ناصٌة ترعه الحلو  2بجهة : 

عن مكتب  82796برلم  21211214، لٌد فى  11111.111جنٌدي حسنً فهمً جنٌدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  93

 الجٌزة -الوراق بجوار مسجد عطٌة  -اوالت عمومٌة ، بجهة : جزٌرة وراق مم

عن مكتب نمل  82966برلم  21211219، لٌد فى  5111.111اشرؾ حلٌم عزٌز مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

 ةالعمرانٌ -ع غ  -ش الفرٌك علً فهمً من ش اللبٌنً  6عمال وموظفٌن) داخل ج.م.ع( ، بجهة : 

عن  82985برلم  21211211، لٌد فى  51111.111اسامة احمد الجنٌدي كامل خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

 الهرم -ش عمر بن الخطاب  33تورٌدات عمومٌة ومستلزمات الطبٌة ) دون االدوٌة( ، بجهة : 

عن  83113برلم  21211211، لٌد فى  111111.111عمرو جوده عبداللطٌؾ مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

 الجٌزة -امبابة  -ش لطٌؾ ؼالً االلصر  165ورشة مالبس) دون الزي العسكري( ، بجهة : رلم 

عن مكتب  82814برلم  21211214، لٌد فى  11111.111احمد رضا حداد ابوبكر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  97

 الجٌزة -اوسٌم  -بشتٌل  -ال عبدالناصر ش سٌد دمحم من جم69شحن ، بجهة : رلم 

عن مكتب  83488برلم  21211224، لٌد فى  11111.111هانى سالمه بٌومى نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  98

 مماوالت ، بجهة : ش الجمعٌه الزراعٌه بشتٌل م اوسٌم

عن ادوات صحٌة ،  83414برلم  21211224فى  ، لٌد 11111.111مصطفى دمحم احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  99

 -الطالبٌة  -بجهة : ش العروبة من عثمان محرم 

عن تصدٌر ،  83348برلم  21211219، لٌد فى  11111.111عمرو رمضان حسن على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 -ش ناهٌا ب الدكرور  1بجهة : 

عن تورٌدات  83454برلم  21211223، لٌد فى  21111.111رأس ماله ،   عبٌر دمحم محمود احمد  ، تاجر فرد ، -  111

 ش جدة الدلً 1عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن خدمات  83467برلم  21211224، لٌد فى  5111.111فاطمة دمحم علً صبٌحة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 الجٌزة -ٌم م اوس -ش جالل رشدي البراجٌل  1محمول ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت عمومٌة  83529برلم  21211225، لٌد فى  5111.111زٌن للمماوالت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 الوراق-ش ابراهٌم المهندس من ش معهد االبحاث وراق الحضر 13، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد  82958برلم  21211219فى  ، لٌد 511111.111ٌعموب مرلس بولس بطرس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 الجٌزة -فٌصل  -ش سٌد مراد من ش ابو زٌد  17مالبس جاهزة ) دون الزي العسكري( ، بجهة : رلم 

عن  82981برلم  21211211، لٌد فى  15111.111حسام عاطؾ عبدالمنعم ناصؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

شمة بالدور الخامس  -ش الشرفا محطة مدكور امام كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  11ة( ، بجهة : رلم توزٌع المكمالت الؽذائٌة) دون االدوٌ

 فٌصل -بعد االرضً 

عن مكتب  83164برلم  21211212، لٌد فى  51111.111دمحم مفرح دمحم فهٌم التحٌوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

 الجٌزة -فٌصل  -ش الشهٌد احمد حمدي  4ٌة ، بجهة : رلم تورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر(وتوكٌالت تجار

عن  83288برلم  21211218، لٌد فى  21111.111دمحم على دمحم على ٌحً اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

العمومٌة ، بجهة : مكتب مماوالت معمارٌة واعمال االلومٌتال والكهرباء والجرانٌت والرخام والتشطٌبات والتصدٌر والتورٌدات 

 -ش عبد هللا عبد الصمد الجابرى ش زؼلول مشعل الهرم 12

عن تورٌد  83151برلم  21211211، لٌد فى  11111.111شادي مصطفى اسحاق فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 الجٌزة -امبابة  -االمام الؽزالً  -ش السوٌس من المدس  9المستلزمات الطبٌة) دون االدوٌة( ، بجهة : رلم 

عن مكتب مماوالت  83325برلم  21211219، لٌد فى  5111.111دمحم عمر احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  119

 الجٌزة -ارض اللواء  -ش مصطفى دروٌش من ش سٌد عبدالرحٌم  4عمومٌة ، بجهة : 

عن تجارة  83362برلم  21211219، لٌد فى  51111.111حسام الدٌن مهتدي دمحم حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 -كرداسة  -كومبرة  -الخضروات والفاكهة والتصدٌر واستصالح االراضً ، بجهة : طرٌك كومبرة كفر حكٌم العمومً 

عن بٌع  83343برلم  21211219، لٌد فى  25111.111جرجس رومانً سعٌد بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 الجٌزة - 3شمة  2ش مراد الدور  5ت طبٌة ومستلزماتها ، بجهة : رلم سماعا

عن تورٌد مواد  83138برلم  21211211، لٌد فى  31111.111احمد عٌد رزق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 ؼذائٌة ، بجهة : ش المدرسة المدٌمة بجوار بمالة بورسعٌد نزلة االشطر

عن بٌع  82815برلم  21211214، لٌد فى  11111.111روفائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مٌنا جرجس ٌوسؾ  -  113

 الجٌزة -عمرانٌة  -عمارات خلٌفة من خاتم المرسلٌن 68اكسسوارات محمول ، بجهة : رلم 

تب مماوالت عن مك 82939برلم  21211219، لٌد فى  11111.111علً جمعة كامل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

 الجٌزة -م كرداسة  -عمومٌة ، بجهة : ش مصطفى عٌسى ابورواش 

عن بمالة ،  82915برلم  21211216، لٌد فى  11111.111الخطٌب احمد علً عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 الجٌزة -اوسٌم  -بجهة : برطس ش الدهروطً 

عن  82855برلم  21211215، لٌد فى  11111.111ر فرد ، رأس ماله ،  رفعت عبدالمنعم محمود عبدالوهاب  ، تاج -  116

 الجٌزة -الهرم  -ش دمحم حسن االرٌزونا  16تورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن  82897برلم  21211216، لٌد فى  11111.111ابراهٌم هارون عبدالصمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  117

 الجٌزة -ورٌدات ، بجهة : كفر حكٌم ؼرب البلد بجوار شئون االصالح الزراعً مكتب ت

عن  83117برلم  21211211، لٌد فى  11111.111احمد رمضان جمال اسماعٌل النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  118

 ش جامعة الدول العربٌة 71عمارة الكوثر  6مطعم تٌن اواى ، بجهة : 

عن  83123برلم  21211211، لٌد فى  11111.111بد الجٌد الدبركً الؽدار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الدبركً ع -  119

 -عزبة الؽدارٌن  -مكتب رحالت ونمل عمال داخل ج . م . ع ، بجهة : بنً سالمه منشأة المناطر 

عن  83115برلم  21211211 ، لٌد فى 11111.111احمد حسٌن عبد اللطٌؾ ٌمنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش دمحم شرؾ اللبان  56مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  21211215، لٌد فى  51111.111وائل عبدالحمٌد عبدالحمٌد السٌد الؽرباوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  121

 الجٌزة -م اوسٌم  -عن ورشة تصنٌع مالبس ) دون الزي العسكري( ، بجهة : الزٌدٌة ش االسطبل الزٌدٌة  82857

عن مكتب  82823برلم  21211214، لٌد فى  21111.111،   محمود سٌد سالم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  122

 الجٌزة -ش عمر المختار جزٌرة الوراق  32مماوالت عامة ، بجهة : رلم 

عن مكتب رحالت  82822برلم  21211214، لٌد فى  5111.111دمحم خضر دمحم معلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  123

 الوراق -سجد التوحٌد متفرع من ش مدرسة النجاح وراق العرب ش م 18داخلٌة) داخل ج .م.ع( ، بجهة : 

عن  82754برلم  21211212، لٌد فى  5111.111رجب ناصر عبدالحمٌد عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  124

 الجٌزة -مكتب نمل عمال )داخل ج.م.ع( ، بجهة : ش دمحم همام بجوار مسجد همام ابو عمر شبرامنت مركز ابو النمرس 

عن  82747برلم  21211212، لٌد فى  21111.111هانً رشاد عبدالعظٌم عطوه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  125

 الجٌزة -منشاة المناطر  -مماوالت عامة وتصدٌر ، بجهة : بنً سالمة 

عن خدمة  82818برلم  21211214، لٌد فى  11111.111هشام دمحم عبدالعزٌز طنطاوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  126

 الجٌزة -ارض اللواء  -ش ترعة الزمر 255رجال اعمال فً مجال اٌجار السٌارات لحساب الؽٌر ، بجهة : رلم 

 21211224، لٌد فى  11111.111مكتب رحالت ونمل عمال سامٌة رجب دمحم عبدالممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  127

 الجٌزة -اوسٌم  -االبعدٌة  -ل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : شارع المدرسة االبتدائٌة عن مكتب رحالت ونم 83463برلم 

عن مصنع  83291برلم  21211218، لٌد فى  11111.111اٌمان سعٌد بحٌرى سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  128

 - ش طه سٌد خلؾ مساكن ابو النمرس م . ابو النمرس5اكٌاس بالستٌن ، بجهة : 

عن مكتب  83268برلم  21211218، لٌد فى  11111.111احمد عنتر سعد عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  129

 الجٌزة -م اوسٌم  -مماوالت ، بجهة : ش المعهد الدٌنً بشتٌل 

عن مكتب نمل  83324برلم  21211219، لٌد فى  1111.111جرجس ناجً متٌاس وٌصا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش دمحم عمر من شارع الزهراء  43عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : 

عن مصنع مالبس  83331برلم  21211219، لٌد فى  31111.111محمود دمحم سٌد حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  131

 -م اوسٌم  -البراجٌل  -ش عرفه مدٌنة الفردوس  1، بجهة : 

عن ورشة  83371برلم  21211221، لٌد فى  21111.111رائد ابراهٌد مرشد منصور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  132

 ش منصور ؼنام م اوسٌم 6تصنٌع مواسٌر بولى ، بجهة : رلم 

عن  83352برلم  21211219، لٌد فى  111111.111عمرو رضا عبدالمعطً خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  133

 الجٌزة -الهرم  -زؼلول  -ش جمعٌة العهد الجدٌد  6كتب هندسً ، بجهة : رلم م

عن فرارجً ،  83413برلم  21211221، لٌد فى  51111.111هبة علً شحاته مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  134

 -ب الدكرور  -همفرس  -ش عشري  4بجهة : 

عن مخبز  83482برلم  21211224، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم محمود دمحم عبدالسمٌع  ، تاجر  -  135

 فٌصل -ناصٌة المنشٌة امام مسجد محطة الصرؾ الصحً منشأة البكاري  -سٌاحً ، بجهة : نهاٌة شارع كعبٌش 

عن ورشة  83137برلم  21211211، لٌد فى  11111.111رمضان الظم دمحم عبد الؽنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  136

 م ابو النمرس -اصالح سٌارات ، بجهة : الحرانٌة 

عن مكتب مماوالت  82794برلم  21211214، لٌد فى  111111.111دمحم سلٌم دمحم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  137

 الجٌزة -مركز اوسٌم  -ش مكة البراجٌل  18وتورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن تورٌد  82795برلم  21211214، لٌد فى  5111.111اء دمحم موسى شلبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هن -  138

 امبابة -العمارة  -ش عبدالمنعم الفحام  21مستلزمات طبٌة دون االدوٌة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌد  82811برلم  21211214، لٌد فى  5111.111فارس سعد عبدالمطلب صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  139

 الجٌزة -ش الدردٌر من شارع التحرٌر من داٌر الناحٌة بوالق الدكرور  2وتجارة فاكهة وخضراوات ، بجهة : رلم 

 82923برلم  21211216، لٌد فى  51111.111خالد محمود عبدالتواب ابراهٌم مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 الجٌزة -كورنٌش النٌل  -طناش  -عمارة مساكن النصر  3ٌوتر( ، بجهة : رلم عن مكتب تورٌدات عمومٌة) دون الكمب

عن  82927برلم  21211216، لٌد فى  12111.111محمود علً محمود عبدالموجود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  141

 الجٌزة -كفرطهرمس  -ش علً عبدالحً  21بمالة جافة ، بجهة : رلم 

عن مكتب رحالت  82941برلم  21211219، لٌد فى  1111.111بدوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ادرٌس دمحم  -  142

 الجٌزة -مركز منشأة المناطر  -داخلٌة ونمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : ام دٌنار 

عن بمالة جافة ،  82932برلم  21211216، لٌد فى  31111.111نواره رجب ابوشونه دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  143

 الجٌزة -ابوالنمرس  -بجهة : طرٌك عزبة صادق نزلة االشطر 

عن مكتب  82972برلم  21211219، لٌد فى  11111.111احمد عبدالناصر عاشور لطب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  144

 الجٌزة -العرب  وراق 11ش ابوبكر الصدٌك من ش  18تورٌد مستلزمات طبٌة ) دون االدوٌة( ، بجهة : رلم 

عن محل  82816برلم  21211214، لٌد فى  51111.111مصطفى دمحم اسماعٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  145

 الجٌزة -المهندسٌن  -عمارات البترول من ش احمد عرابً  3مالبس جاهزة ) دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن تورٌدات  83511برلم  21211224، لٌد فى  11111.111فرد ، رأس ماله ،   عمرو السٌد حنفً السٌد طه  ، تاجر -  146

 -المهندسٌن  -ش الرٌاض الدور االرضً  29عامة فٌما عدا الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن  83518برلم  21211225، لٌد فى  111111.111هانى على عبد الحمٌد دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  147

 الهرم-ل حدائك االهرام 217ٌب وتصمٌم استدٌوهات ، بجهة : تورٌد وترك

عن توزٌع  82743برلم  21211212، لٌد فى  211111.111هانً سعٌد عفٌفً عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  148

 فٌصل -ش احمد ربٌع المساحة 45مستلزمات طبٌة دون االدوٌة ، بجهة : 

 82756برلم  21211212، لٌد فى  511111.111عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم عبد الممصود سالمة -  149

 الوراق -وراق العرب  -ش رشاد ابو زٌاد  1عن فطاطري وحلوانً ، بجهة : 

 83457برلم  21211223، لٌد فى  511111.111اسالم عبدالحكٌم عبدالحمٌد دمحم دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 الجٌزة -امبابة  -ش الوحدة  13عن بٌع سٌارات وموتوسٌكالت ولطع ؼٌار ، بجهة : 

 83481برلم  21211224، لٌد فى  11111.111رفعت عبدالرحٌم عبدالشكور عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  151

 الجٌزة -ب الدكرور  -التحرٌر  -عن تصدٌر ، بجهة : ش احمد عوض 

عن تجارة الورق ،  82973برلم  21211219، لٌد فى  21111.111فتحً علً دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  152

 الوراق - ش دمحم عامر من ش المومٌة العربٌة وراق العرب 7بجهة : 

عن استٌراد  83311برلم  21211218، لٌد فى  511111.111دمحم سٌد عبد العظٌم صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  153

( ولطع ؼٌار السٌارات ومعدات الورش واالجهزة الطبٌة واجزاء  19و  6من المجموعة  36وتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

 ب الدكرور -ش دمحم عبد العزٌز  25ومستلزمات المستشفٌات ، بجهة : 

عن بمالة ،  83333برلم  21211219، لٌد فى  21111.111محمود صبري ذكً عبدالنبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  154

 الجٌزة -ش البرٌد مركز ابوالنمرس  483بجهة : 

 83344برلم  21211219، لٌد فى  51111.111محمود الشناوي عبدالسالم دمحم الشناوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  155

 الجٌزة -الهرم  -ش المومٌة العربٌة من ش الوفاء واالمل  4عن تورٌدات مستلزمات مطاعم ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 83355برلم  21211219، لٌد فى  11111.111شهاب الدٌن محمود محمود احمد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  156

 الجٌزة -م اوسٌم -خلؾ الممابر  -برطس  -عمومٌة ، بجهة : ش ترعة البرطسٌه  عن مكتب مماوالت وتورٌدات

عن  83387برلم  21211221، لٌد فى  21111.111دمحم صبرى عبد السالم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  157

ة ، بجهة : برج الحمد من ش العطار تورٌدات عمومٌة ومماوالت عامة وخدمات متكاملة كالنظافة ومكافحة وابادة الحشرات والصٌان

 من المجزر االلى عمرانٌة

عن بٌع  83393برلم  21211221، لٌد فى  21111.111صباح بدوى سٌد عبد العاطى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  158

 الهرم -ش زؼلول  64مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن  83411برلم  21211221، لٌد فى  11111.111ه ،  رضا منصور عبد الحمٌد منصور  ، تاجر فرد ، رأس مال -  159

 -ب الدكرور  -زنٌن  -تورٌد مواد بترولٌة زٌوت وشحوم ، بجهة : ش المصرؾ 

عن تجارة  83161برلم  21211211، لٌد فى  151111.111ممدوح بركات دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 الجٌزة -فٌصل  -ش العشرٌن  37سكري( ، بجهة : محل رلم مالبس وتوكٌالت تجارٌة  ) دون الزي الع

عن معرض  82774برلم  21211213، لٌد فى  31111.111سٌد تونً حماده حموده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  161

 الجٌزة -ش عبدالعزٌز امام ترعة المصبجً  1اجهزة كهربائٌة ، بجهة : 

عن  82783برلم  21211213، لٌد فى  111111.111مود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عز الدٌن ابو العزائم عبدهللا مح -  162

 مكتب مماوالت عمومٌة ، بجهة : طرٌك ابو رواش ناهٌا بجوار مدرسة حورس

عن كوافٌر  82797برلم  21211214، لٌد فى  12111.111حماده سعٌد شعبان الشال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  163

 الجٌزة -حسن دمحم  -ش رمزي فرج  4: رلم  رجالً ، بجهة

عن مكتب  82935برلم  21211219، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالنبً توفٌك دسولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  164

 الجٌزة -كرداسة  -ش درب نجم المكاوي  4نمل عمال ورحالت ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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عن  83384برلم  21211221، لٌد فى  4111.111عبد العاطى عبد المحسن عبد الودود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  222
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو
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عن بمالة جافة ،  82961برلم  21211219، لٌد فى  5111.111شٌماء جمعه ربٌع سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  229

 ش ترعة عبد العال عزب العسٌلى برن الخٌام م كرداسة3بجهة : 
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عن بٌع  82784برلم  21211213، لٌد فى  51111.111بانوب نصرى ابراهٌم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ا -  233

 ش الملن فٌصل برج مكة الطالبٌة هرم 385مواتٌر مٌاه ، بجهة : 
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عن  82895برلم  21211216، لٌد فى  5111.111مصطفى عبدالحمٌد حسن بٌومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  235

 امبابة -من ش زكً مطر  -ش الؽنام  63صٌدلٌة ، بجهة : 

عن تاجٌر  82931برلم  21211216، لٌد فى  21111.111افظ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نجوى فرج عبد الح -  236

 -ش بهرمس العمومى منشأة المناطر  1سٌارات ، بجهة : رلم 

عن  83226برلم  21211217، لٌد فى  51111.111شهاب الدٌن دمحم عبدالرحمن مولد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  237

 العمرانٌة -عمارات بنن مصر  -ش خاتم المرسلٌن  9تمدٌم مشروبات باردة وساخنة ، بجهة : 

عن بٌع خامات  83187برلم  21211216د فى ، لٌ 11111.111ماجد جورج كمٌل امٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  238

 امام سور الشركة امبابة -المشروع  -ش محمود مهران  2حلوٌات ، بجهة : 

عن مماوالت  83215برلم  21211216، لٌد فى  5111.111احمد صبحً دمحم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  239

 -اخر فٌصل امام مسجد عبد هللا االفندي ش عبد العزٌز التواتً  1وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن ورشة  83235برلم  21211217، لٌد فى  5111.111سمٌر صبري لطب عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 -الواحات البحرٌة  -اصالح معدات زراعٌة ، بجهة : الباوٌطً 

عن مخبز بلدي  81513برلم  21211214، لٌد فى  11111.111ابوالنجا جمعه على سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  241

 ش ترعه عبدالعال بوالق الدكرور121، بجهة : / 

عن سوبر  82746برلم  21211212، لٌد فى  11111.111دمحم شحاته وردانً عبدالؽفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  242

 الجٌزة -الملن فٌصل  -ش حسن فهٌم ناصٌة ش انور النادي  3ماركت ، بجهة : رلم 



 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
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عن بٌع  83453برلم  21211223، لٌد فى  11111.111مصطفى محد صابر دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  246

 الجٌزة -من سكة الحاج علً المعتمدٌة  -ش عبدالصمد عامر  1منظفات صناعٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات  83465برلم  21211224، لٌد فى  51111.111رأس ماله ،   رومانً منٌر حزلٌال اشعٌا  ، تاجر فرد ، -  247

 الجٌزة -امبابة  -ش البوهً  111عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( وصٌانة جمٌع االجهزة الكهربائٌة والتكٌٌفات ، بجهة : 

عن  83149برلم  21211211، لٌد فى  111111.111احمد فؤاد عز الدٌن عبدالعاطً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  248

 الجٌزة -ش فاروق الحلو من ش ترعة السٌسً هرم  6مماوالت عمومٌة تورٌد وتركٌب ، بجهة : 

عن تصنٌع البان  83154برلم  21211211، لٌد فى  25111.111سامح دمحم عبدالسٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  249

 الجٌزة -ٌسً الشارع الرئ -ومشتماتها ، بجهة : نزلة االشطر 

عن صٌدلٌة  82955برلم  21211219، لٌد فى  31111.111امٌرة فوزي طلبة عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 العجوزة -ش احمد عرابً  34، بجهة : 

جافة ، عن بمالة  82963برلم  21211219، لٌد فى  5111.111بكر احمد فرؼلً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  251

 الجٌزة -بجهة : برج التٌسٌر بعد البوسطة المعتمدٌة م كرداسة 

عن  83289برلم  21211218، لٌد فى  1111.111احمد عبد الحكٌم عبد الجابر احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  252

 -ش شحاته على الجد ٌمٌن المحور 7مكتب تصدٌر ، بجهة : ارض اللواء 

عن تجارة  83455برلم  21211223، لٌد فى  511111.111رافت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   رفٌك هٌسم احمد -  253

 الجٌزة -الهرم  -هـ حدائك االهرام  269االجهزة التعوٌضٌة ومستلزمات طبٌة واالستٌراد) دون االدوٌة( ، بجهة : 

عن كوافٌر  83481برلم  21211224ٌد فى ، ل 11111.111منال صبحً سدران ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  254
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عن محل طٌور  83487برلم  21211224، لٌد فى  3111.111ماهر ٌوسؾ ٌوسؾ عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  255

 الجٌزة -وراق العرب  -ش التل  4، بجهة : رلم 

عن بٌع  83155برلم  21211211، لٌد فى  11111.111ولٌم مٌخائٌل عبدالمسٌح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مٌرنا -  256
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 الجٌزة
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 مٌت عمبة -ش النٌل االبٌض  13بجهة : 



 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 هاٌبر  83444برلم  21211223د فى ، لٌ 51111.111دمحم عبدالمنعم دمحم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  278

 الجٌزة -مصر اسكندرٌة الصحراوي  18ن  -شارع كمبوند النجار  2ماركت ، بجهة : رلم 

عن مكتب  83483برلم  21211224، لٌد فى  25111.111احمد ابوبكر دمٌن ابوبكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  279

 الجٌزة -تصدٌر حاصالت زراعٌة ، بجهة : الحرانٌة 

عن بٌع  83571برلم  21211226، لٌد فى  511111.111دمحم عبدالعاطً حسٌن السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  281

 خردوات وهداٌا ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان /الخور مركز اشمون بملن مسعود عبد العاطى حسٌن السٌد

عن تصنٌع  82767برلم  21211213، لٌد فى  25111.111ماله ،  اسماء مجدي احمد عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس  -  281

 بوالق الدكرور -ش ترعة برن الخٌام  8مالبس جاهزة ) دون الزي العسكري ( ، بجهة : 

عن تورٌدات  82771برلم  21211213، لٌد فى  111111.111دمحم سٌد دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  282

 العمرانٌة -ش زؼلول كفر الجبل  38، بجهة :  خضراوات وفاكهة

عن تجارة  82891برلم  21211216، لٌد فى  51111.111هٌثم محمود راضً عبدالعظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  283

 فٌصل -طالبٌة  -االجهزة الكهربائٌة ، بجهة : برج مكة المكرمة تماطع عبدهللا عبدالحمٌد من ش كفر طهرمس 

عن تورٌد وبٌع  82899برلم  21211216، لٌد فى  21111.111السٌد نبوي دمحم عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  284

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش جمال عبدالناصر مدٌنة النجوم  58لطع ؼٌار وصٌانة تون تون ، بجهة : رلم 

عن ورشة تصنٌع  82925برلم  21211216لٌد فى ،  51111.111دمحم سٌد حجازى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  285

 -مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : ح حمدى عبد العزٌز متفرع من عبد العزٌز عامر وراق العرب 

عن  82991برلم  21211211، لٌد فى  21111.111دمحم تاج العارفٌن ابراهٌم عبد الحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  286

 -برج اللؤلؤة  -ش الشٌخ متولً الشعراوي  16تمسٌم اراضً ، بجهة : مماوالت و

عن تورٌد  82992برلم  21211211، لٌد فى  51111.111احمد ٌوسؾ رزق شكشون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  287

 -الهرم  -ش اللبٌنً  3وتركٌب اجهزة التكٌٌؾ واالجهزة الكهربائٌة والتورٌدات العمومٌة ، بجهة : 

عن احذٌة  82986برلم  21211211، لٌد فى  51111.111ؼادة السٌد دمحم على الزهار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  288

 الجٌزة -ش الملن فٌصل العرٌش  171وشنط حرٌمً ، بجهة : 

تورٌدات  عن 83512برلم  21211225، لٌد فى  251111.111دعاء عبدالصبور جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  289

 ش جدة تمسٌم عمرو بن العاص ب الدكرور19ومماوالت عمومٌة واعمال نظافه ، بجهة : 

عن مكتب  82745برلم  21211212، لٌد فى  111111.111دمحم حامد علً محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 لجٌزةا -كرداسة  -ناهٌا  -مماوالت اعمال الالند سكٌب ، بجهة : طرٌك المرٌوطٌة 

عن استثمار  83534برلم  21211225، لٌد فى  12111.111عبدهللا دمحم عباس عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  291

 العمرانٌه-ش دمحم نادى شمخ2وتسوٌك عمارى وتوكٌالت تجارٌه وتورٌدات عمومٌة)دون الكمبٌوتر ( ، بجهة : 

عن سوبر  83577برلم  21211226، لٌد فى  11111.111رد ، رأس ماله ،  السٌد عبدالجواد دمحم موسى  ، تاجر ف -  292

 الجٌزة -فٌصل  -ش حسن صبحً من ش جالل اللبٌنً  2ماركت ، بجهة : 

عن صٌانة  82748برلم  21211212، لٌد فى  5111.111رامً جمٌل ذكً الالدٌوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  293

 الجٌزة -ش محمود رمضان من ش المحطة  7اجهزة منزلٌة ، بجهة : رلم 

عن  83443برلم  21211223، لٌد فى  31111.111جداوى ابراهٌم عبد الرحٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  294

 الهرم -ح ش العشرٌن حدائك االهرام  321مركز لؽسٌل السٌارات وبٌع الزٌوت العباه ، بجهة : 

عن  83476برلم  21211224، لٌد فى  111111.111شرٌؾ زٌن العابدٌن شاكر فاضل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  295

 الجٌزة -امبابة  -م غ  -ناصٌة ح علً الٌمانً  -شارع االمام الؽزالً  18خدمات محمول ، بجهة : رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع  82944برلم  21211219، لٌد فى  11111.111،   خالد عبدالنبً عبدالحمٌد عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  296

 الجٌزة -م كرداسة  -مالبس حرٌمً ، بجهة : كرداسة الشارع السٌاحً 

عن مالبس جاهزة ،  83311برلم  21211218، لٌد فى  11111.111دمحم احمد سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  297

 الجٌزة -ب ش العرٌش 36بجهة : 

عن تورٌدات  83311برلم  21211218، لٌد فى  51111.111بشوى رامز شكري رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  298

 -ب الدكرور  -ش عبد الرازق خطاب  115عامة ، بجهة : 

عن مصنع  83321برلم  21211219، لٌد فى  111111.111عماد حلٌم معوض فلتس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  299

 الجٌزة -الوراق  -وراق العرب  -ش سعٌد نصر من ش العروبة  4زة ) دون الزي العسكري( ، بجهة : مالبس جاه

عن تجمٌل  83347برلم  21211219، لٌد فى  11111.111ندا عادل لطفى فرٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 ب الدكرور -ش ناهٌا  15وادوات تجمٌل ، بجهة : 

عن استثمار  83369برلم  21211221، لٌد فى  11111.111ٌه جنٌدى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  حمدى عط -  311

 ش الطاهر تماطع ش الشهٌد احمدحمدى العشرٌن فٌصل2عمارى ومماوالت عمومٌة ، بجهة : محل

عن مؽسلة  83385لم بر 21211221، لٌد فى  41111.111ماهر جاد اسحك ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  312

 الهرم -ش عثمان محرم الطالبٌة  11سٌارات ، بجهة : 

عن مكتب  83423برلم  21211223، لٌد فى  11111.111دمحم سٌد طه موسى عمران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 الجٌزة -لمنٌب ا -ش سعد مجاهد متفرع من عبدالحمٌد زٌدان حدائك جزٌرة الذهب  7تورٌدات ومماوالت ، بجهة : 

عن ادارة  83139برلم  21211211، لٌد فى  21111.111رضا رمضان سعٌد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 العمرانٌة -ش االسالم ترسا  19كافٌترٌات ومشروبات ) دون االنترنت ( ، بجهة : 

عن ورشة  83629برلم  21211227، لٌد فى  11111.111شرٌؾ بؽدادي شاكر مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  315

 -بوالق الدكرور  -ارض اللواء  -ش موسى حنٌن من الطرٌك االبٌض  35تكسٌر وفرم بالستٌن ، بجهة : 

 82785برلم  21211213، لٌد فى  111111.111احمد جمال ابورواش حسن ابوسعده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 الجٌزة -ش المومٌة العربٌة وراق العرب الوراق  6واعمال نظافة ، بجهة : عن مماوالت تورٌد اعمال 

عن تجارة  82835برلم  21211215، لٌد فى  51111.111دمحم شحات عبدالرحٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 الجٌزة -العمرانٌة  -رسة العمرانٌة ش الوادي الجدٌد من ش الجزائر بجوار مد 1خامات المنظفات والمواد الكٌماوٌة ، بجهة : 

عن تجارة  82864برلم  21211215، لٌد فى  21111.111دمحم جمال لرنً دمحم سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318

 الجٌزة -فٌصل  -ش مسجد المؽفرة ش المنشٌة الطوابك  5وتورٌد االدوات الكهربائٌة) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن مماوالت  82937برلم  21211219، لٌد فى  111111.111دالفتاح عوٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عب -  319

 الجٌزة -الهرم  -ن حدائك االهرام  6عمومٌة ، بجهة : رلم 

عن مماوالت  82917برلم  21211216، لٌد فى  411111.111دمحم حسن دمحم دمحم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 الجٌزة -بوالق الدكرور  -ترعة زنٌن  2مٌة ، بجهة : عمو

عن مماوالت  82947برلم  21211219، لٌد فى  51111.111علً جمعة دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  311

 اوسٌم -ش نور الدٌن سعودي البراجٌل  3وتورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن مماوالت  82947برلم  21211219، لٌد فى  51111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،  علً جمعة دمحم علً   -  312

 اوسٌم -ش نور الدٌن سعودي البراجٌل  3وتورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

ل عن مح 82742برلم  21211212، لٌد فى  21111.111عماد حمدي حامد سعد خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  313

 الجٌزة -ش نوال الدلً  3بٌتزا ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  82757برلم  21211212، لٌد فى  111111.111محمود عبدهللا بٌومى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  314

 مماوالت عمومٌة ، بجهة : ش احمد علٌان البراجٌل من ش جمال عبد الناصر بجوار محطة التعاون م اوسٌم

عن  83424برلم  21211223، لٌد فى  51111.111ح محمود عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم صال -  315

 تورٌد وتجارة الورلٌات ومستحضرات التجمٌل ، بجهة : ش الحاج صالح عبد الرحمن مركز منشاة المناطر

عن بمالة  83327برلم  21211219 ، لٌد فى 12111.111عمرو كمال كامل دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  316

 الجٌزة -الهرم  -، بجهة : برج الرحاب مدٌنة السعد 

 83442برلم  21211223، لٌد فى  11111.111عبد الحمٌد عبد الحلٌم عبد الحمٌد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  317

 عن سجائر ومعسل جملة ولطاعى ، بجهة : ش المدرسة تماطع والى المصبجى

عن ورشة  83469برلم  21211224، لٌد فى  12111.111ناصر عبدالرحمن احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  318

 الجٌزة -الجٌزة  -الواحات البحرٌة  -صٌانة سٌارات وبٌع لطع ؼٌار ، بجهة : الباوٌطً 

عن  83477برلم  21211224، لٌد فى  15111.111محمود عبدالحمٌد عبدالواحد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  319

 الجٌزة -بوالق الدكرور  -اكتوبر  6ش مسجد السالم ش  16مصنع مالبس ) دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن بٌع ادوات  83591برلم  21211227، لٌد فى  5111.111احمد علً جادالرب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 الجٌزة -بوالق الدكرور -ارض اللواء  -شارع دمحم احمد عبدالعال متفرع من الشهداء  4ٌوتر( ، بجهة : رلم كهربائٌة ) دون الكمب

عن تصلٌح  83317برلم  21211218، لٌد فى  11111.111مورٌس محب حبٌب فرح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  321

 -الهرم  -مدكور  -ش علوبة  31مالبس ، بجهة : 

عن مكتب  83318برلم  21211219، لٌد فى  11111.111السٌد دمحم علً محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود  -  322

 الوراق -طناش  -تورٌدات  ) دون الكمبٌوتر( ومماوالت عمومٌة ، بجهة : شارع عبدالحمٌد المصري 

عن فراشة  83341برلم  21211219ٌد فى ، ل 11111.111ولٌد حسن عبده احمد عبدالحً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  323

 اوسٌم -ترعة السواحل ش جمال عبدالناصر  -، بجهة : سمٌل 

عن ورشة لتصنٌع  83341برلم  21211219، لٌد فى  15111.111دمحم جمال حامد ٌونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  324

 الجٌزة -عبدالمادر ش البوهً امبابة  1المالبس ) دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن مكتب استثمار  83363برلم  21211219 ، لٌد فى 5111.111دمحم دمحم حامد دمحم عجور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  325

 كومبره -كرداسه  -عماري و مماوالت ، بجهة : كومبره الشارع العمومً 

عن محل  83392برلم  21211221، لٌد فى  11111.111دمحم بهاء الدٌن رحٌم عبدالسمٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  326

ش رحٌم عبد السمٌع امام ش 1عد الحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : العاب بالس استٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت وب

 الوراق -الؽاز وراق العرب

عن  83412برلم  21211221، لٌد فى  111111.111دمحم سعد الدٌن عبد الحمٌد زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  327

 د السالممكتب مماوالت وتورٌدات ، بجهة : جزٌرة وراق الحضر بجوار مسج

عن  83153برلم  21211211، لٌد فى  51111.111دمحم عبدالؽفار عبدالحسٌب محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  328

 الجٌزة -ش اوالد الجزار طرٌك البراجٌل  1تصنٌع مالبس ) دون الزي العسكري( ، بجهة : رلم 

عن تجارة  83161برلم  21211211، لٌد فى  11111.111طه موسى عبدالجواد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  329

 الجٌزة -المنٌب  -ش الطائؾ  11وتوزٌع مواد ؼذائٌة ومجمدات ، بجهة : رلم 

عن  82775برلم  21211213، لٌد فى  51111.111خالد عبد اللطٌؾ تمام اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 الجٌزة -ال حمزة م . غ امبابة ش حسن دمحم كم 2سوبر ماركت ، 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 كوافٌر  82777برلم  21211213، لٌد فى  11111.111دعاء رجب سلٌمان عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  331

 الجٌزة -ش دجلة المهندسٌن  41حرٌمً ، بجهة : 

عن مكتب  82782برلم  21211213، لٌد فى  111111.111حسن على عبدهللا محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  332

 مماوالت عمومٌة ، بجهة : طرٌك ابو رواش ناهٌا بجوار مدارس حورس كرداسة

عن  82816برلم  21211214، لٌد فى  11111.111تامر السٌد عبدهللا عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  333

 -اسر الكردانً اخر شارع زؼلول بجوار مدرسة اٌجل للؽات الهرم تورٌدات جمٌع اعمال االلومٌتال بجمٌع مشتمالته ، بجهة : ش 

 الجٌزة -مشعل 

عن تجارة  82913برلم  21211216، لٌد فى  4111.111رمضان عبدالنظٌر عبدهللا علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  334

 الجٌزة -نٌة ش داٌر الناحٌة الكنٌسة العمرا12ادوات كهربائٌة) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : رلم 

عن بٌع جمٌع  82942برلم  21211219، لٌد فى  51111.111اٌهاب جرجس متى صلٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  335

 الجٌزة -ب الدكرور  -اكتوبر ناصٌة ش محمود حجازي  6الدور االرضً  2انواع السجائر ، بجهة : محل رلم 

عن مكتب رحالت  82978برلم  21211211، لٌد فى  11111.111س ماله ،  رضا دمحم محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأ -  336

 الجٌزة -م منشأة المناطر -ونمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : كفر حجازي بجوار الوحدة المحلٌة 

عن مكتب  83493برلم  21211224، لٌد فى  111111.111عبدهللا رمضان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  337

 الجٌزة -العجوزة  -شارع ابراهٌم حسٌن من ش مرسً محمود ارض اللواء  8تورٌدات عمومٌة ) دون بالكمبٌوتر ( ، بجهة : 

عن نمل  82761برلم  21211213، لٌد فى  11111.111ٌاسر ابوالعال احمد عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  338

 داسهم كر -عمال داخل ج.م.ع ، بجهة : ابورواش 

عن تمدٌم  83524برلم  21211225، لٌد فى  11111.111ادهم طارق دمحم نور الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  339

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش خاتم المرسلٌن  -ش ابورابٌة  41مشروبات وعصائر ، بجهة : 

عن تجارة منظفات  83274برلم  21211218ٌد فى ، ل 51111.111دمحم دمحم ابراهٌم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 بوالق الدكرور -شارع الكرنن ش الشٌخ رٌحان كفر طهرمس  14وكٌماوٌات ، بجهة : رلم 

عن مكتب تورٌدات  83354برلم  21211219، لٌد فى  21111.111علً سٌد علً سرور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  341

 الجٌزة -المصبجً  -ترعة الزمر  -شارع دمحم عبدالوهاب  4: رلم عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة 

عن تورٌد  83233برلم  21211217، لٌد فى  11111.111ٌاسر سٌد احمد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  342

 شمة بالدور االرضىش االستمامه متفرع من ش الصفا والمروه فٌصل طوابك 7مهمات مكتبٌه دون االحبار والطباعه ، بجهة : 

عن مكتب  83474برلم  21211224، لٌد فى  11111.111حنان رمضان شحاته رشوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  343

 الجٌزة -امبابة  -م غ  -االمام الؽزالً  -شارع بً عبدالرحٌم  58نمل عمال ورحالت )داخل ج .م.ع( ، بجهة : رلم 

عن ورشة  83162برلم  21211211، لٌد فى  12111.111  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  خلٌل ربٌع عبد المطلب دمحم -  344

 تصنٌع معادن ، بجهة : الطرٌك العمومى امام المسابن الكوم االحمر

عن اكسسوار  82759برلم  21211213، لٌد فى  11111.111عالء علً عبد الؽنً علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  345

 بوالق الدكرور -اكتوبر ناهٌا  6ش  1:  حرٌمً ، بجهة

عن مكتب  82772برلم  21211213، لٌد فى  11111.111حنفً محمود ابوستة جداوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  346

 الجٌزة -ش الرحمن من ش ترعة السواحل بشتٌل اوسٌم  5مماوالت عمومٌة ، بجهة : رلم 

عن بٌع  82799برلم  21211214، لٌد فى  51111.111ر فرد ، رأس ماله ،  عمر بخٌت رٌاض علً بخٌت  ، تاج -  347

 امبابة -حارة ابوطالب من ش المنٌرة الرئٌسً  1مالبس جاهزة ) دون الزي العسكري( ، بجهة : رلم 



 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

محل بٌع  عن 82971برلم  21211219، لٌد فى  12111.111شٌماء نور الدٌن دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  348

 الجٌزة -الواحات البحرٌة  -ادوات منزلٌة ، بجهة : الباوٌطً 

عن تجارة  82959برلم  21211219، لٌد فى  2111.111تؽرٌد عاشور عثمان حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  349

 امبابه -ش المحكمة خلؾ لسم امبابه 3ادوات كتابٌة ، بجهة : 

عن لطع ؼٌار  83157برلم  21211211، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   باهر عٌد السٌد مصطفى  -  351

 -ب الدكرور  -سٌارت ، بجهة : ش الشٌخ بٌومً 

عن استٌراد  83411برلم  21211221، لٌد فى  511111.111اسالم احمد ابراهٌم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  351

 ٌن عمر اسباتس عمرانٌةش عز الد 21وتصدٌر ، بجهة : 

عن استثمار  83599برلم  21211227، لٌد فى  11111.111عادل شولى دمحم عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  352

 فٌصل -المرٌوطٌة  -ش حسن دمحم  1عمارى ومماوالت ، بجهة : 

عن مطعم فول  82938برلم  21211219، لٌد فى  11111.111دمحم رمضان دمحم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  353

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش مصطفى العسال ارض اللواء  39وطعمٌة ، بجهة : 

عن  82892برلم  21211216، لٌد فى  311111.111شٌماء عبدالناصر حسنٌن سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  354

 الجٌزة -فٌصل  -ش عبدالجواد عامر المساحة  56تفصٌل مالبس وبٌعها )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن معرض  82885برلم  21211215، لٌد فى  211111.111ٌوسؾ دمحم دمحم دمحم ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  355

 ٌزةالج -المامون  51تاجٌر سٌارات ، بجهة : رلم 

عن تورٌدات  62254برلم  21211216، لٌد فى  2111.111جمال صبحى دمحم فرؼلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  356

بنشاط// بٌع مستلزمات الكافتٌرٌات دخان -اكتوبر  6مول بلو ستار خلؾ مكتبه  8و7ومستخلصات زٌوت وعطور ، بجهة : محل 

 جنٌها الؼٌر عشره االؾ11111براسمال/-وشٌشه ومشتمالتها 

عن تورٌدات  62254برلم  21211216، لٌد فى  2111.111جمال صبحى دمحم فرؼلى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  357

 فٌصل-شارع ترعه المرٌوطٌة 9ومستخلصات زٌوت وعطور ، بجهة : له رئٌسى بالعنوان / 

عن مصنع  83124برلم  21211211، لٌد فى  111111.111رامً حشمت لمعً حنا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  358

 -الوراق  -وراق العرب  -ش السالمة من ش ترعة السواحل  19مالبس جاهزة دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن سوبر  83119برلم  21211211، لٌد فى  51111.111عصمت ٌسري صابر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  359

 الجٌزة -السٌارات طناش لس الوراق  -ماعٌل خلؾ مركز الجمل لخدمة ش مجدي اس 1ماركت ، بجهة : 

عن تورٌد  83213برلم  21211217، لٌد فى  11111.111عمرو احمد السٌد راضً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 بوالق الدكرور -ش دمحم السٌد شادي التحرٌر ناهٌا  27وتوزٌع مالبس) دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن  69287برلم  21211219، لٌد فى  511111.111مرسً لالطارات والبطارٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  361

 -اطارات وبطارٌات ، بجهة : فرع والً بجوار مؽسلة ؼالً للسٌارات 

عن  69287برلم  21211219، لٌد فى  511111.111مرسً لالطارات والبطارٌات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  362

 -المنٌب  -ش ناجح من ش المدرسة  5اطارات وبطارٌات ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان /

عن توكٌالت تجارٌة  82957برلم  21211219، لٌد فى  51111.111دمحم رجب فهمً بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  363

 الجٌزة -هرم  -ش صالح عبدالعزٌز  22وادارة مطاعم ، بجهة : رلم 

عن مكافحة  82981برلم  21211211، لٌد فى  11111.111شعبان زكً دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  364

 الجٌزة -فٌصل شمة بالدور الثالث  -ش مصطفى رفاعً الطالبٌة  36الحشرات ، 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 تورٌدات  83114برلم  21211211، لٌد فى  11111.111احمد عبدالناصر دمحم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  365

 الجٌزة -عمومٌة )دون الكمبٌوتر( ، بجهة : ابورواش الكوبري االول مسجد الشٌخ مركز كرداسة 

عن تورٌد  83121برلم  21211211، لٌد فى  51111.111وحٌد فؤاد عبد هللا خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  366

 -العمرانٌة  -انور شفٌك من سعد امام  وتركٌب اعمال الجبسنبورد ، بجهة : ش

عن بٌع  83119برلم  21211211، لٌد فى  51111.111عفٌفً سعٌد عفٌفً زلزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  367

 الجٌزة -فٌصل  -متفرع من ش جالل متفرع من اللبٌنً  -وتورٌد وتركٌب وصٌانة التكٌٌؾ والتبرٌد ، بجهة : برج مكة اللوتس 

عن استثمار  83131برلم  21211211، لٌد فى  5111.111علً ابوالحمد علً عبدالرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  368

 بوالق الدكرور -ش ناهٌا  15عماري ومماوالت ، بجهة : رلم 

مكتب نمل  عن 83188برلم  21211212، لٌد فى  211.111سٌد امام عبد المنعم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  369

 ش الوحدة المحلٌة ابو ؼالب مركز منشأة المناطر 6عمال داخل ج . م . ع ، بجهة : 

عن مكتب  83581برلم  21211226، لٌد فى  5111.111هادي مصطفى كمال مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

 الجٌزة -بوالق الدكرور  - شارع اسماعٌل العسٌري 21تورٌدات مالبس) دون الزي العسكري( ، بجهة : رلم 

عن مطعم وكافٌه  83571برلم  21211226، لٌد فى  51111.111احمد سٌد حسٌن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  371

 الجٌزة -الهرم  -نزلة السمان  -ش جمال عبدالناصر  26) دون االنترنت ( ، بجهة : 

عن  73111برلم  21211226، لٌد فى  51111.111د ، رأس ماله ،  دمحم حسن دمحم حسن عبد الوهاب  ، تاجر فر -  372

 الطوابك -كعبٌش  -ش المدٌنة المنورة الشهٌد احمد حمدى 22تجارة وتصنٌع ورق حرارى ، بجهة : 

عن  73111برلم  21211226، لٌد فى  51111.111دمحم حسن دمحم حسن عبد الوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  373

 فٌصل -كعبٌش  -تصنٌع ورق حرارى ، بجهة : ش محمود عبد العلٌم تجارة و

عن صٌدلٌة ،  82845برلم  21211215، لٌد فى  11111.111دولت راشد السٌد لاسم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  374

 الجٌزة -الدلً  -ش السكري بٌن السرٌات  27بجهة : رلم 

عن مماوالت  82852برلم  21211215، لٌد فى  51111.111رأس ماله ،   مروة احمد عامر هندي  ، تاجر فرد ، -  375

 الجٌزة -العشرٌن  -الملكة  -ش دمحم حسن كمال  11عامة وخدمات نظافة وتطهٌر ونمل مخلفات ، بجهة : رلم 

عن تورٌد  82881برلم  21211215، لٌد فى  5111.111السٌد عبدالنعٌم ابوزٌد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  376

 الجٌزة -م اوسٌم  -مساكن البراجٌل  -ش عبدالعزٌز حسانٌن  61وبٌع خضار وفاكهة ، بجهة : رلم 

عن تجارة  82881برلم  21211215، لٌد فى  11111.111دمحم صادق دمحم عطٌة مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  377

 الجٌزة -م اوسٌم  -مطحن بشتٌل حارة ابونافع من ش ال 2مواد ؼذائٌة جملة ، بجهة : 

 82838برلم  21211215، لٌد فى  11111.111عبدالحلٌم عبدالممصود علً عبدالحلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  378

 الجٌزة -م ابوالنمرس  -زاوٌة ابومسلم  -عن مكتب تورٌدات عمومٌة) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : تمسٌم ابوسرٌع 

عن تصنٌع  82886برلم  21211216، لٌد فى  11111.111لاسم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم محمود  -  379

 الجٌزة -مركز كرداسة  -وتصدٌر المالبس الجاهزة )دون الزي العسكري( ، بجهة : ش عادل البوهً كرداسة 

عن تجارة  83136برلم  21211211، لٌد فى  5111.111طالل على شحاته عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  381

 العجوزة-ش عادل سعد من ش الطرٌك االبٌض ارض اللواء 5خضار وفاكهه لطاعى ، بجهة : 

عن تورٌد عمالة ،  83155برلم  21211213، لٌد فى  11111.111سمٌر احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  381

 بوالق الدكرور -عزبة دوالر  -ش حامد عبدالفتاح  23بجهة : 

عن تجارة لطع  83191برلم  21211216، لٌد فى  5111.111اٌمان امام طه حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  382

 -بشتٌل اوسٌم  -ؼٌار سٌارات ، بجهة : ش دمحم عبد العظٌم من ش المزرعة 



 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 مخبز سٌاحً ،  83216برلم  21211216، لٌد فى  3111.111عمرو احمد ٌاسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  383

 -بجهة : ش ترعة الزمر مٌدان المنٌب ٌمٌن مدخل العمارة 

عن تورٌد  83231برلم  21211217، لٌد فى  21111.111احمد عاٌد عبد الرحٌم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  384

 -ب الدكرور  -ش ابراهٌم هرٌدي من جمال عبد الناصر  39مالبس وتورٌدات عمومٌة وتورٌدات مواد ؼذائٌة ، بجهة : 

عن  82819برلم  21211214، لٌد فى  51111.111ابانوب جمال رزق هللا للدس بشاي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  385

 الجٌزة -طاب امتداد ارض الحداد امبابة ش عمر بن الخ23صٌدلٌة ، بجهة : رلم 

عن  82827برلم  21211214، لٌد فى  111111.111صلٌب رمزي عبدالنور صلٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  386

 الجٌزة -امبابة  -ش رؤوؾ صادق من ش البصراوي المنٌرة الؽربٌة 25ورشة مالبس جاهزة ) دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن بماله جافه ،  54681برلم  21211214، لٌد فى  51111.111 عٌد حجازي شلمامً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم -  387

 العمرانٌه -ع.غ  -ش داٌر الناحٌه من ش الكونٌسه  12بجهة : له رئٌسً بالعنوان /

عن  82736برلم  21211212لٌد فى ،  11111.111احمد عبدالفتاح عبدالمحسن عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  388

 الجٌزة -ارضً المهندسٌن  1ش نابلس من المدس الشرٌؾ محل رلم  5تاجٌر سٌارات مالكً لحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن  83497برلم  21211224، لٌد فى  12111.111التونى السنوسى عبد الؽنى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  389

 وتشطٌبات ، بجهة : ش خلٌل عبد الشافى من ش ترعة السواحل وراق العرب مماوالت اعمال متكاملة

عن مكتب  83516برلم  21211225، لٌد فى  51111.111حسن على حسن ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  391

 اوسٌم-ش الشرفاء بشتٌل 5تورٌدات عمومٌة دون الكمبٌوتر ، بجهة : 

عن خدمات  83494برلم  21211224، لٌد فى  111111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   طارق دمحم حسن حماد  ، -  391

 -ش ربٌع الجٌزى 81مكافحة حشرات ( تورٌدات عمالة وتورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة :  -نظافة  -متكاملة ) صٌانة 

 الجٌزة

عن كافٌه  8852برلم  21211218، لٌد فى  151111.111ماٌكل صفوت صادق مرلص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  392

 الدلى-شارع المساحة  11لتمدٌم المشروبات الساخنة والباردة ، بجهة : 

عن كافٌه  8852برلم  21211218، لٌد فى  151111.111ماٌكل صفوت صادق مرلص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  393

 شارع رشدان الدلى 8ئٌسً بالعنوان / لتمدٌم المشروبات الساخنة والباردة ، بجهة : له ر

عن مكتب  83273برلم  21211218، لٌد فى  511111.111شرٌؾ محمود سٌد دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  394

 الجٌزة -الوراق  -وتصدٌر ، بجهة : ش المعهد الدٌنً بشتٌل  6من المجموعة  36والفمرة  19استٌراد فٌما عدا المجموعة 

عن مطعم  83323برلم  21211219، لٌد فى  11111.111عبدهللا سٌؾ الدٌن عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  395

 الجٌزة -كرداسة  -من شارع المعتمدٌة  -شارع فتحً ابوالعال  2فول وطعمٌه ، بجهة : رلم 

عن  83459برلم  21211223، لٌد فى  11111.111احمد حسن عبدالخالك عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  396

 الهرم -ش محمود فهمً حجازي االرٌزونا  11شحن بطارٌات وصٌانه ، بجهة : 

برلم  21211223، لٌد فى  51111.111عبد الرحمن عبد الحافظ عبد الموى عبد الحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  397

 وراق العرب الوراق -ى البوذ من ش ابو هاشم من ش نور الدٌن عن مصنع مالبس جاهزة ، بجهة : حارة فوز 83461

عن استٌراد  83475برلم  21211224، لٌد فى  511111.111اسالم كمال عبدالفتاح سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  398

 الجٌزة -الدلً  -ش التحرٌر الدور االرضً  131و تصدٌر) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن  83468برلم  21211224، لٌد فى  31111.111لطفً فرحات عبد الفضٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ناصر  -  399

 الجٌزة -م كرداسة  -مماوالت ، بجهة : ابورواش شارع جامع وسط البلد 



 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 نمل  83132برلم  21211211، لٌد فى  51111.111عزت برسوم بطرس جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 مركز الجٌزة -ورٌد مواد بترولٌة ، بجهة : شبرامنت طرٌك المرٌوطٌة امام كوبري زوٌل وت

عن  82987برلم  21211211، لٌد فى  51111.111جمال صابر عبد التواب دمحم شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 -الهرم  -ش سٌد بهنساوي من ترعة السٌسً  29ورشة  نجارة ، بجهة : 

عن مكتب  83626برلم  21211227، لٌد فى  21111.111دمحم ابراهٌم سٌد احمد عشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 اكتوبر بوالق الدكرور 6ش ابراهٌم سٌد احمد امتداد جمال عبد الناصر ش  8تاجٌر سٌارات لدى الؽٌر ، بجهة : 

عن  82791برلم  21211213، لٌد فى  11111.111،   السعٌد احمد السعٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله -  413

 بوالق الدكرور -ش الشٌخ بٌومى  71دٌكورات وتشطٌبات وتجارة االخشاب ، بجهة : 

عن تورٌدات  82789برلم  21211213، لٌد فى  11111.111دمحم احمد ابراهٌم الدعلوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 ب الدكرور -نصور ش الحج م 11عمومٌة ، بجهة : 

عن ادوات  82812برلم  21211214، لٌد فى  51111.111هند علً عبدالمعطً عٌسوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  415

 الهرم -من شارع العرٌش  -ش عبداللطٌؾ عبدالفتاح 31منزلٌة ومفروشات ، بجهة : 

عن تجارة  82918برلم  21211216، لٌد فى  5111.111شعبان حلمً دمحم عبدالؽنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  416

 الجٌزة -فٌصل  -ش الملن فٌصل ناصٌة حسن ابوالنجا التعاون  25السجاد بالتجزئة ، بجهة : رلم 

عن تورٌدات  82951برلم  21211219، لٌد فى  12111.111سعٌد دمحم سٌد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  417

 الجٌزة -الهرم  -ش اسماعٌل الروبً امتداد السجل المدنً  8بات لدى الؽٌر ، بجهة : رلم وخدمات ماكوالت ومشرو

عن بمالة جافة ،  83113برلم  21211211، لٌد فى  11111.111احمد ٌاسر عبدالحك دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

 الجٌزة -كرور بوالق الد -ش فوزي المناع من ش الهدى االسالمً  2بجهة : محل رلم 

عن تورٌدات  82961برلم  21211219، لٌد فى  51111.111مصطفى على دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

 -ومماوالت عمومٌة ، بجهة : المنصورٌة ش مسجد الجمعٌة الزراعٌة 

عن مكتب  83112برلم  21211211، لٌد فى  11111.111محمود ابوالعال دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 الوراق-ش كورنٌش النٌل وراق العرب 21مستلزمات طبٌه دون االدوٌة وتورٌدات) دون المسحضرات الطبٌه ( ، بجهة : 

عن ورشة  83116برلم  21211211، لٌد فى  111111.111دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  411

 الجٌزة -حارة دمحم فرؼلً من نور االسالم الوراق  1مالبس ) دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن تورٌدات  83275برلم  21211218، لٌد فى  31111.111خالد احمد فؤاد فتحى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  412

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش الرفاعً الطالبٌة  35عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة ، بجهة : 

عن محل  83272برلم  21211218، لٌد فى  11111.111دمحم عادل مرسً فرماوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  413

 الجٌزة -بشتٌل  -جهة : ش المعهد الدٌنً مطحن بن ، ب

عن  83312برلم  21211218، لٌد فى  51111.111احمد عبدالحمٌد عبدالحمٌد السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  414

 اوسٌم -الزٌدٌة  -ورشة تصنٌع مالبس جاهزة) دون الزي العسكري( ، بجهة : شارع مصرؾ االسطبل 

عن  83623برلم  21211227، لٌد فى  5111.111المرسً البربري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدهللا عطٌة دمحم -  415

ش  88تورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ومستحضرات تجمٌل وتصنٌع ادوٌة لدى الؽٌر ومكمالت ؼذائٌة وتصدٌر ، بجهة : 

 الجٌزة -العمرانٌة  -ع غ  -عثمان محرم ش الثالثٌنً 

 83141برلم  21211211، لٌد فى  111111.111بكر عبد العال الشرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصطفى ابو -  416

 الوراق -ش االربعٌن من ش  مسجد الدوده  11عن مصنع مالبس جاهزة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تورٌد  عن 83557برلم  21211226، لٌد فى  11111.111رشا علم الدٌن ٌونس طلبه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  417

 الجٌزة -امبابة  -مدٌنة التحرٌر  47ش  41اجهزة منزلٌة وكهربائٌة ) دون الكمبٌوتر ( لدى الؽٌر والتوكٌالت التجارٌة ، بجهة : 

عن محل بٌع  83545برلم  21211226، لٌد فى  11111.111سامح مصطفى كمال مراد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  418

 الجٌزة -فٌصل  -الطوابك  -ش المنشٌة  25اسمان وتسوٌة ، بجهة : 

عن تصدٌر ،  83585برلم  21211226، لٌد فى  11111.111ٌاسر صالح امٌن حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  419

 -ب الدكرور  -بجهة : ش مكة المكرمة من التحرٌر 

عن تورٌد  82848برلم  21211215ى ، لٌد ف 51111.111سمٌر فهٌم امٌن راجح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 فٌصل - 7ابراج الندى ترعة المرٌوطٌة شمة بالدور  2وتصدٌر المالبس وااللطان ومستلزمات الماكٌنات ، بجهة : 

عن بماله جافه ،  54681برلم  21211214، لٌد فى  51111.111دمحم عٌد حجازي شلمامً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  421

 ب-الهرم -الثوره من سهل حمزه شارع 3بجهة : 

عن مكتب  82936برلم  21211219، لٌد فى  12111.111سالم عادل عبدالحمٌد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  422

 بوالق الدكرور -ش الشٌخ عبدالحمٌد سالم  33ادارة محطات الولود ، بجهة : 

عن بٌوتً  82941برلم  21211219، لٌد فى  11111.111مها مجدي صبحً معوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  423

 الجٌزة -امبابة  -طرٌك بشتٌل  -ش بشتٌل العمومً  1سنتر واكسسوارات تجمٌل ، بجهة : 

عن تجارة  82916برلم  21211216، لٌد فى  51111.111دمحم مرسً عبداللطٌؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  424

 الجٌزة -الملن فٌصل  -ش دمحم متولً   5رلم حداٌد وبوٌات ، بجهة : 

عن عصٌر لصب  82911برلم  21211216، لٌد فى  5111.111عمرو دمحم محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  425

 اوسٌم -ش الجمهورٌة  2وفواكه ، بجهة : 

عن تورٌدات  82875برلم  21211215فى  ، لٌد 11111.111دمحم عبدالفتاح فضل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  426

 فٌصل -الدور االرضً  2منتجات تعبئة وتؽلٌؾ ، بجهة : ح عبدالوهاب ابوسعٌده من ترعة جالل كوم بكار 

عن تورٌدات  82875برلم  21211215، لٌد فى  11111.111دمحم عبدالفتاح فضل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  427

 فٌصل -الدور االرضً  2، بجهة : ح عبدالوهاب ابوسعٌده من ترعة جالل كوم بكار منتجات تعبئة وتؽلٌؾ 

عن صٌدلٌة ،  83118برلم  21211213، لٌد فى  11111.111مروة صابر دمحم علً حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  428

 الجٌزة -ش المدرسة طرٌك طموه منٌل شٌحة ابوالنمرس  18بجهة : 

عن ورشة  83128برلم  21211213، لٌد فى  21111.111عثمان محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   حسان دمحم -  429

 الجٌزة -جزٌرة الدهب  -ش سرور من ش كولدٌر  8تصنٌع المالبس ) دون الزي العسكري( ، بجهة : رلم 

عن تاجٌر سٌارات ،  83157برلم  21211213، لٌد فى  5111.111عبدهللا عزت عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 امبابة -بجهة : ش جالل الماضً ارض عزٌز عزت 

عن مكتب بٌع   83159برلم  21211213، لٌد فى  51111.111مجدي حسن محروس دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  431

 الجٌزة -ش ٌوسؾ طلب جزٌرة الدهب  35لطع ؼٌار وصٌانة سٌارات ، بجهة : 

عن تسوٌك  83195برلم  21211216، لٌد فى  51111.111خالد رشدى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   دمحم -  432

 ش مدكور الدلى 3عمارى ورحالت داخل ج . م . ع ، بجهة : 

عن مكتب فراشة  83215برلم  21211217، لٌد فى  21111.111سعد حسن صدٌك احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  433

 بوالق الدكرور -ش عبدالسمٌع الفوال سكة المدرسة  6 ، بجهة :

عن  83234برلم  21211217، لٌد فى  5111.111محمود عبد الرحمن محمود صدٌك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  434

 -الهرم  -ش عبد الرحٌم نصٌر خلؾ المحافظة  2خدمات شحن ، 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

عن التطوٌر  83251برلم  21211217، لٌد فى  21111.111، رأس ماله ،   اسالم مجدي خلٌل ابراهٌم  ، تاجر فرد -  435

 الهرم -و حجرة بالشمة الوالعة بالدور االرضً حدائك االهرام  199العماري ، بجهة : 

عن مصنع  83261برلم  21211218، لٌد فى  51111.111عمرو علً عمرو علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  436

 الجٌزة -فٌصل  -العشرٌن  -ش االربعٌن  5رٌمً ، بجهة : مكتب اداري بدروم  فً مالبس اطفال وح

عن محل اكسسوار  83278برلم  21211218، لٌد فى  5111.111كرٌم دمحم سٌد ابوالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  437

 الجٌزة -الطالبٌة  -ش سٌؾ النصر الثالثٌنً الجدٌد  7موبٌالت ، بجهة : 

عن مكتب تورٌد  83271برلم  21211218، لٌد فى  11111.111سامٌة فهمً دمحم ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  438

 الجٌزة -ب الدكرور  -اكتوبر  6 -ش عباد الرحمن من ش حافظ عبدالنظٌر  18لطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : رلم 

عن بٌع  83595برلم  21211227، لٌد فى  11111.111  محمود ٌحٌى سلٌمان سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  439

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش زكً البؽدادي  2منظفات ، بجهة : رلم 

عن مستلزمات  83189برلم  21211212، لٌد فى  11111.111ماجد بولس جرجس جٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 -العجوزة  -أ ش السودان  218محمول ، بجهة : 

عن  83612برلم  21211227، لٌد فى  21111.111عزت عبدالهادي دمحم عبدالخالك  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  441

 الجٌزة -منشاة المناطر  -تجارة الدواجن الحٌة ، بجهة : الرهاوي بجوار نزلة الكوبري 

عن ثالجة حفظ  83552برلم  21211226ى ، لٌد ف 21111.111دمحم شعبان سٌد منظور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  442

 -طرٌك ابوالنمرس  -بجوار مكتب البرٌد نزلة االشطر  -النزلة العمومٌة  -الخضار والفاكهة واللحوم ، بجهة : طرٌك شبرامنت 

 الجٌزة

 عن مكتب 83563برلم  21211226، لٌد فى  211111.111سامح عصمت حسن حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  443

 الجٌزة -امبابة  -المومٌة العربٌة  -ش مسجد الهداٌة  31مماوالت وتورٌدات ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : رلم 

عن كافٌه )  83573برلم  21211226، لٌد فى  11111.111ضاحً حمد سلٌم رفاعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  444

 الجٌزة -الهرم  -شفى الكوم االخضر ش جامع السنٌة من ش المست 11دون االنترنت ( ، بجهة : 

عن كوافٌر  83612برلم  21211227، لٌد فى  51111.111ماجد جمال ٌوسؾ حسب هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  445

 الجٌزة -الوراق  -من معهد االبحاث -من ش مصطفى زٌتون  -حارة دمحم عبدالعال  4حرٌمً ، بجهة : رلم 

عن بمالة ،  82832برلم  21211215، لٌد فى  5111.111اوي نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  نرمٌن السٌد حفن -  446

 الجٌزة -من ش بدوي الدرس  -بجهة : شارع مسجد سلٌم 

عن  82843برلم  21211215، لٌد فى  12111.111نعمة عبدالفتاح عبدالنبً شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  447

 الجٌزة -اوسٌم  -البراجٌل  -ؼرب البلد  -ل)داخل ج.م.ع( ، بجهة : ش اوالد صمر مكتب رحالت ونمل عما

عن تورٌد  82913برلم  21211216، لٌد فى  11111.111كامل سٌد كامل عثمان كامل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  448

ش ناصر  3التوكٌالت التجارة ، بجهة : اكسسوارات لطع ؼٌار السٌارات والمحمول والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل و

 الجٌزة -فٌصل  -اللبٌنً  -العدوي 

عن  82872برلم  21211215، لٌد فى  211111.111فرؼل عزت عبدالحمٌد فرؼل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  449

 الجٌزة -ش ابوهرٌرة ام المصرٌٌن  4شراء وبٌع وتاجٌر اراضً وعمارات ، بجهة : 

عن مكتب  83136برلم  21211213، لٌد فى  21111.111 فوزي خلٌل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عمرو دمحم -  451

 الجٌزة -الهرم  -ش ابوبكر الصدٌك من ش حمد ٌس فٌصل  46رحالت )داخل ج.م.ع( ، بجهة : 

عن تجارة  83152برلم  21211213، لٌد فى  511111.111دمحم سٌد فاضل عبدالحافظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  451

ضواؼط الهواء ومستلزماتها والتجارة بالجملة والتجزئة واالستٌراد والتصدٌر فً معدات ضؽط الهواء والمعدات الكهربائٌة 

والصناعٌة الثمٌلة والمولدات الكهربائٌة والمضخات ولطع ؼٌارها وصٌانتها والعدد واالدوات الصناعٌة وزٌوت التشحٌم الصناعٌة 



 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

العرٌش  -أعمارات جاردٌنٌا 5ت الدلٌمة وااللٌكترونٌة والمواسٌر وانابٌب الؽاز والبترول وتمدٌم خدمات مابعد البٌع ، بجهة : واالال

 الجٌزة -الهرم  -

عن سوبر ماركت ،  83111برلم  21211213، لٌد فى  5111.111ابراهٌم جابر دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  452

 الجٌزة -امبابة  -ارض الحداد  -ش مسجد الرٌاض  19بجهة : رلم 

عن مصنع  83131برلم  21211213، لٌد فى  111111.111سمٌة مراد عدلً رفلة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  453

 امبابة -ش عمر بن الخطاب متفرع من ش المسابن  5مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن سوبر ماركت  83173برلم  21211216، لٌد فى  51111.111أس ماله ،  علً سامى على جمعه  ، تاجر فرد ، ر -  454

 صفط اللبن -ش السكة الوسطانٌة من ش التحرٌر  8، بجهة : 

عن مكتب نمل  83168برلم  21211213، لٌد فى  11111.111امل دمحم اسماعٌل متولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  455

 -م منشأة المناطر  -ش السوق عمال داخل ج . م . ع . ، بجهة : 

عن معرض  81694برلم  21211219، لٌد فى  21111.111جمعه شحاته كٌالنى عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  456

 الجٌزة -الدلً  -ش سلٌمان جوهر  26للعطارة والعطور واالعشاب والزٌوت ، بجهة : 

عن معرض  81694برلم  21211219، لٌد فى  21111.111اله ،  جمعه شحاته كٌالنى عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس م -  457

 للعطارة والعطور واالعشاب والزٌوت ، بجهة : ش دمحم رمضان من ش دمحم سعفان من ش االخالص الطالبٌه

عن تجارة  82994برلم  21211211، لٌد فى  111111.111سامٌة محمود احمد مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  458

 الجٌزة -ش البنان من ش مسجد الفتح وراق الحضر  1فاكهة جملة ولطاعً ، بجهة : وبٌع 

عن ورشة  83112برلم  21211211، لٌد فى  111111.111فادي لبٌب عطٌه بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  459

 الجٌزة -لوراق وراق الحضر ش الزهور من ش كورنٌش النٌل خلؾ هاٌبر ا 6مالبس جاهزة ) دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن ادوات مكتبٌة  83118برلم  21211211، لٌد فى  11111.111رشوان دمحم رشوان دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  461

 الدلى -ش االنصار  21وتورٌدات عمومٌة ) دون االحبار والطباعة ( ، بجهة : 

عن مماوالت  83151برلم  21211211، لٌد فى  151111.111ماله ،   احمد هاشم دمحم عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس -  461

 ش سٌد الجارحى من ش خوفو عمرانٌه4تشطٌبات وتورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر ( ، بجهة : 

عن معرض  83296برلم  21211218، لٌد فى  51111.111سعٌد دمحم السٌد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  462

 الجٌزة -العمرانٌة  -تمسٌم حسن فهٌم  -شارع ابوسنبل  24جهة : رلم سٌارات ، ب

عن تجارة  83186برلم  21211212، لٌد فى  51111.111دمحم على رٌاض رٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  463

 الجٌزة -الهرم  -شناوى حسن دمحم سنتر ال -ش الملن فٌصل  325وتورٌدات االثاث المكتبى والمعدنى والموبٌلٌا ، بجهة : رلم 

عن محل  83558برلم  21211226، لٌد فى  41111.111احمد جمال ابراهٌم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  464

 الجٌزة -جراند مول  الجٌزة  -ش احمد ماهر  6مالبس ، بجهة : 

 83579برلم  21211226، لٌد فى  511111.111اشرؾ فوزي عبدالسالم علً البارودي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  465

ش  1رلم  7عن استٌراد وتصدٌر وتجارة لطع ؼٌار السٌارات والمالبس ) دون الزي العسكري ( ومواد البناء ، بجهة : امام بلون 

 الجٌزة -فٌصل  -كفر طهرمس  -الراضً 

 

عن  82834برلم  21211215، لٌد فى  11111.111حمزة اسماعٌل عبدالعزٌز علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  466

 الجٌزة -كرداسة  -تجارة اخشاب ، بجهة : شارع اللٌبٌنً 

عن نمل  82873برلم  21211215، لٌد فى  111111.111عمرو جمعة مسعود حامد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  467

 زةالجٌ -ش اوالد سٌد احمد البراجٌل  68عمال ورحالت ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم  21211215، لٌد فى  5111.111رٌوان عماد الدٌن ابوالمعاطً ابوسبع الخولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  468

 الجٌزة -فٌصل  -ش مسجد الرحمة المتفرع من اول شارع العشرٌن  6عن تورٌدات عامة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة :  82883

عن ورشة  83125برلم  21211213، لٌد فى  51111.111فخري متري بخٌت عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  469

 الجٌزة -فٌصل  -ش كعبٌش الطوابك  96احذٌة ، بجهة : 

دون عن كافٌترٌا )  83188برلم  21211216، لٌد فى  5111.111دمحم السٌد احمد محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  471

 -المهندسٌن  -تماطع ش شهاب مع سورٌا  24االنترنت ( ، بجهة : 

عن لهوة بلدي ،  83191برلم  21211216، لٌد فى  11111.111احمد رجب فكري احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  471

 -الدلً  -ش السودان  51بجهة : 

عن مصنع تجفٌؾ  83213برلم  21211216، لٌد فى  11111.111نواره دمحم احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  472

 -الواحات البحرٌة  -لرٌة الحارة  -وتعبئة التمور ، بجهة : ش مركز الدعوة 

عن معرض  83222برلم  21211217، لٌد فى  11111.111رضا فوزى دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  473

  كامل بوالق ناهٌادمحم 51سٌارات للنمل الثمٌل ، بجهة : 

عن  83256برلم  21211217، لٌد فى  111111.111مٌنا محسوب صدٌك مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  474

وراق  -ش راضى عبد الراضى طرٌك جزٌرة دمحم خلؾ ؼاز مصر  11ورشة مالبس جاهزة ) دون الزى العسكرى ( ، بجهة : 

 العرب

عن تجارة  83271برلم  21211218، لٌد فى  5111.111وسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  والء خالد حسن حسن م -  475

 العمرانٌة -ش مسجد المؽفرة من ش ترسا  2اكسسوار حرٌمً ، بجهة : 

عن ورشة نجارة  83371برلم  21211221، لٌد فى  9111.111حازم حمدي علً سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  476

 الجٌزة -فٌصل  -ش احمد خطاب حسن شاتو المرٌوطٌة  19بجهة : وموبٌلٌا ، 

عن ورشة  83381برلم  21211221، لٌد فى  51111.111اٌهاب احمد خلؾ عمر سعد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  477

 الجٌزة -العربٌة من المومٌة  -متفرع من ش مدرسة المدس  -ش دمحم النحاس  18تصنٌع مالبس ) دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن تجاره المشه  83416برلم  21211221، لٌد فى  111111.111فاٌك حنا فضٌل بانوب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  478

 الوراق -ش راضً عبد الراضً من ش ترعه السواحل جزٌره دمحم  1، بجهة : 

عن بٌع  83428برلم  21211223، لٌد فى  11111.111عصام عاطؾ محمود ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  479

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش مستجد من مصنع المكرونة  1مجمدات ، بجهة : رلم 

عن  82995برلم  21211211، لٌد فى  111111.111حامد عبد النبً حامد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 -ب الدكرور  -وبر اكت 6ش  7مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن  83116برلم  21211211، لٌد فى  11111.111حسن عطا هللا حسن عبداللطٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  481

 الجٌزة -ش حسٌن دمحم حسٌن بوالق الدكرور 21مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن محل بالى  83146برلم  21211211ى ، لٌد ف 51111.111كٌرلس مراد فرج مسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  482

 امبابه-مدٌنة التحرٌر  18ش 8ستٌشن فٌما عدا خدمات االنترنت وبعدالحصول على التراخٌص الالزمة ، بجهة : رلم

عن مصنع  83216برلم  21211217، لٌد فى  11111.111تامر علً عبدالحمٌد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  483

 الجٌزة -وراق العرب  -ش ابوبكر الصدٌك  11الزي العسكري( ، بجهة : رلم  مالبس جاهزة ) دون

عن ورشة  83257برلم  21211218، لٌد فى  5111.111احمد عبد الناصر دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  484

 -تكسٌر وتخزٌز بالستٌن ، بجهة : شارع الدكتور بلٌػ برلاش 



 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

عن ورشه  83276برلم  21211218، لٌد فى  21111.111راهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد شعبان لرنً اب -  485

 مركز الجٌزة -منٌل شٌحة  -حداده ، بجهة : الطرٌك البطٌئ 

عن بمالة جافة ،  83624برلم  21211227، لٌد فى  5111.111امٌن دمحم امٌن عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  486

 الجٌزة -ارض اللواء  -من الطرٌك االبٌض  -خالد عبد العاطً  ش 3بجهة : 

عن مكتب  83118برلم  21211212، لٌد فى  12111.111رٌمون نبٌه سٌل صلٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  487

 الوراق -وراق العرب  -رحالت ونمل عمال داخل ج . م . ع ، بجهة : ش ابو سعده ترعة السواحل 

عن مصنع  83115برلم  21211212، لٌد فى  51111.111ٌونس ابو زٌد هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   محمود -  488

 -وراق  -وراق الحضر  -ش ابو بكر الصدٌك من كورنٌش النٌل الجدٌد  51مالبس جاهزة ، بجهة : رلم 

عن مكتب نمل عمال  83515برلم  21211225، لٌد فى  2111.111رضا حسن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  489

 -الوراق  -جزٌرة دمحم  -ش الشهداء من ش ترعة خلٌفة  29ورحالت داخلٌة دون السٌاحة ، بجهة : 

عن بٌع  83614برلم  21211227، لٌد فى  11111.111عالء دمحم مصطفى عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 الجٌزة -كرداسة  -المعتمدٌة  -شارع حسن حجازي من ش السوق  4ورود ونباتات زٌنة ، بجهة : رلم 

عن  83559برلم  21211226، لٌد فى  11111.111كٌرلس مٌخائٌل عوض جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  491

 الجٌزة -الهرم  -فٌصل  -التعاون  -ش التوحٌد  1مكتبة ، بجهة : 

عن اتٌلٌه  83583برلم  21211226، لٌد فى  25111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  ابراهٌم شحاته ابراهٌم سلٌمان  ، ت -  492

 الجٌزة -فٌصل  -امام ضٌاء من ش حسن دمحم  -شارع الملن فٌصل 296) تاجٌر فساتٌن ( ، بجهة : رلم 

ن تجارة ع 82836برلم  21211215، لٌد فى  11111.111رامً مورٌس لبٌب موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  493

 الجٌزة -عمرانٌة  -ش مدرسة عٌون مصر  13السٌارات والموتوسٌكالت ، بجهة : رلم 

عن ورشة  82851برلم  21211215، لٌد فى  21111.111مالن عٌاد مسعود جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  494

 الجٌزة -فٌصل  -ش المدٌنة المنورة العشرٌن  28تصنٌع مالبس ) دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن مكتب  82859برلم  21211215، لٌد فى  11111.111احمد خضر احمد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  495

 الجٌزة -رحالت داخلٌة ونمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : منشأة المناطر ش سوق الخمٌس 

عن تصدٌر ،  82911برلم  21211216، لٌد فى  111111.111نورا خلٌل دمحم عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  496

 الجٌزة -الهرم  -ل حدائك االهرام 111بجهة : رلم 

عن بٌع  82856برلم  21211215، لٌد فى  1111.111شرٌؾ سٌد عبدالسالم احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  497

 الجٌزة -خالد بن الولٌد  -الكٌت كات  -ش النٌل 276فرش وكمالٌات السٌارات ، بجهة : رلم 

عن مكتب  82896برلم  21211216، لٌد فى  12111.111مصطفى سٌد حسٌن السٌد فكه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  498

 الجٌزة -م منشأة المناطر  -ش سالم مدٌنة االحالم  -مماوالت االعمال البحرٌة وتورٌد المعدات البحرٌة ، بجهة : منشاة المناطر 

عن مكتبة  82877برلم  21211215، لٌد فى  11111.111صفاء مصطفى دمحم جاب الرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  499

 فٌصل -ش عبدالؽنً من ش جعفر ش التعاون  34، بجهة : 

افٌر عن كو 82874برلم  21211215، لٌد فى  2111.111نادٌة مالن صادق ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 العمرانٌة -ش مجمع المدارس من ش عدوي سلٌم  2حرٌمً ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  83139برلم  21211213، لٌد فى  5111.111اسماء دمحم دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

 الجٌزة - م المناطر -داخلٌة ونمل عمال) داخل ج.م.ع( ، بجهة : بنً سالمة الدرٌسة بجوار جامع الدرٌسة 

عن تصنٌع  83164برلم  21211213، لٌد فى  5111.111احمد فتحً احمد عبدالمادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 فٌصل الجٌزة -ش احمد ابراهٌم من ش ابراهٌم دمحم حسٌن الملكة  4اثاث ودٌكور ، بجهة : رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن بٌع واستبدال  83211برلم  21211217، لٌد فى  11111.111احمد علً دمحم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 الجٌزة -بشتٌل البلد  -لعبة  -ش عبدالفتاح الخولً  7عمار  5تكاتن مستعملة ، بجهة : محل رلم 

عن مكتب  83166برلم  21211212، لٌد فى  11111.111ابوزٌد محمود احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  514

 الجٌزة -م منشأة المناطر  -مال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : برلاش رحالت ونمل ع

عن ادارة  83241برلم  21211217، لٌد فى  5111.111انسً الدارة صاالت الجٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 -العمرانٌة  -مساكن الضباط حى الزهراء  3صاالت الجٌم ، بجهة : 

عن مكتب  83252برلم  21211217، لٌد فى  51111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  عادل عصام رشاد ٌوسؾ  ، ت -  516

 -اوسٌم  -ش جمعٌه الرؼامة متفرع من ش العزبة بشتٌل  1خدمات نظافة وابادة الحشرات ، بجهة : 

 عن 83267برلم  21211218، لٌد فى  11111.111صفاء حلمى عبدالعظٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

 الهرم-الكوم االخضر -ش دمحم ابوالعطا 54بالعمار  2اكسسورات وادوات تجمٌل ومنظفات ، بجهة : محل رلم 

عن تجارة  83292برلم  21211218، لٌد فى  111111.111نادي اٌوب ثابت تاوضروس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  518

 الجٌزة -وراق العرب  -المسبن جمٌع انواع الخردة ، بجهة : ش خالد عبدالعظٌم هندي من ش 

عن استثمار  83319برلم  21211218، لٌد فى  51111.111دمحم فاروق عبداللطٌؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

 الجٌزة -ش جامعة الدول العربٌة  32وتسوٌك عماري ، بجهة : رلم 

عن تجارة  83617برلم  21211227، لٌد فى  11111.111ولٌد سعد دمحم عبدالوهاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  511

بجوار  -طرٌك ترعة المنصورٌة  -وتورٌد المحوالت والمولدات والمحركات الكهربائٌة  ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : المنصورٌة 

 الجٌزة -مركز منشأة المناطر  -فٌال رمسٌس عطٌة 

عن لعب  83198برلم  21211212، لٌد فى  2111.111ماله ،  فرؼلً اسماعٌل زٌد فرؼلً  ، تاجر فرد ، رأس  -  511

 -وراق العرب  -خلؾ الصعٌدي من ش المعهد الدٌنً  6اطفال واكسسوارات ، بجهة : 

عن عطاره  83191برلم  21211212، لٌد فى  11111.111عاطؾ ربٌع عوض جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  512

 -ه نوفل ناصٌه حاره عبد المجٌد بركات ب . الدكرور ، بجهة : ش ترعه عبد العال عزب

عن مكتب نمل  83513برلم  21211225، لٌد فى  5111.111سٌد رمضان حافظ جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  513

 مركز الجٌزة -ش عرب السكة الحدٌد  -عمال داخل ج . م . ع ، بجهة : منٌل شٌحة مركز ابو النمرس 

عن بٌع لطع ؼٌار  83555برلم  21211226، لٌد فى  11111.111ود فرج الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم محم -  514

 الجٌزة -الواحات البحرٌة  -الواحات البحرٌة  -سٌارات ، بجهة : الباوٌطً الشارع الرئٌسً 

عن بٌع لطع ؼٌار  83555برلم  21211226، لٌد فى  11111.111دمحم محمود فرج الشٌخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  515

 الجٌزة -الواحات البحرٌة  -الواحات البحرٌة  -سٌارات ، بجهة : الباوٌطً الشارع الرئٌسً 

عن ورشة  83576برلم  21211226، لٌد فى  12111.111اسالم احمد بدوي الشوٌمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  516

 الجٌزة -م كرداسة  -ؼرب البلد  -روخ الرفاعً اعمال معدنٌة ، بجهة : ناهٌا شارع صا

عن بمالة ، بجهة :  82831برلم  21211215، لٌد فى  1111.111مً احمد ٌوسؾ ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  517

 الجٌزة -الكونٌسة -ش عبدهللا من ش عثمان محرم اول البلد 

عن  82844برلم  21211215، لٌد فى  12111.111رد ، رأس ماله ،  مصطفى محمود عبدالمبٌن عبدالمعز  ، تاجر ف -  518

 الجٌزة -اوسٌم  -البراجٌل  -مصنع مالبس اطفال ، بجهة : ش احمد عرابً 

عن  82847برلم  21211215، لٌد فى  711111.111شرٌؾ فاروق علً الشوبكً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  519

 الجٌزة -الهرم  -المساحة  -ش ابوالوفا من ش احمد لطفً السٌد  15، بجهة : رلم استٌراد وتصدٌر وتوكٌالت تجارٌة 



 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 مكتب  82862برلم  21211215، لٌد فى  51111.111مصطفى مختار حماده حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 الجٌزة -نمل عمال ورحالت داخلٌة)داخل ج.م.ع( ، بجهة : المناش ش حماده حسٌن منشأة المناطر 

عن تجارة  82914برلم  21211216، لٌد فى  11111.111دمحم شرٌؾ جاب هللا عبدالؽنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  521

 الجٌزة -م اوسٌم  -بشتٌل  -المتربة  -وبٌع مستلزمات الدش ، بجهة : ش علً احمد 

عن تورٌدات  83148برلم  21211213، لٌد فى  12111.111احمد فتحً احمد سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  522

 الجٌزة -ب الدكرور  -من ش التحرٌر  -ش دٌروط صفط اللبن  19مالبس جاهزة ) دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  83132برلم  21211213، لٌد فى  11111.111دمحم فتحً امٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  523

 الجٌزة -خل ج.م.ع( ، بجهة : ابوؼالب الناحٌة الؽربٌة مركز منشأة المناطر داخلٌة ) دا

عن مطعم ، بجهة :  83158برلم  21211213، لٌد فى  5111.111دمحم جمال ابوالوفا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  524

 الجٌزة -ارض عزٌز عزت امبابة  33

عن تورٌدات  83185برلم  21211216، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،   دمحم دمحم حسان عثمان  ، تاجر فرد ، -  525

 فٌصل 4ش عبد الجواد عامر محطة المساحة الدور   21عمومٌة ، بجهة : 

عن تجارة  83211برلم  21211216، لٌد فى  21111.111دمحم سالمة ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  526

 الوراق -النزهه من ش ترعه السواحل  ش 14بطارٌات ، بجهة : 

عن  83125برلم  21211211، لٌد فى  21111.111هناء عزت عوٌس عبدالعاطً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  527

 العمرانٌة -ش حسٌن المالكً من ش الثالثٌنً ع غ  11تفصٌل طرح واكسسوارات محجبات ، بجهة : 

عن  83173برلم  21211212، لٌد فى  51111.111عبد الرحمن اشرؾ عوض ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  528

 الجٌزة -ش جدة الدلً  9مطعم وكافٌه ) دون االنترنت( ، بجهة : 

عن ورشه  83249برلم  21211217، لٌد فى  111111.111احمد دمحم احمد دمحم حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  529

 الوراق-حداده ، بجهة : امتداد ش المومٌة العربٌه امام صٌدلٌه الهوارى عزبة الخالٌفه وراق العرب 

عن ادارة  83236برلم  21211217، لٌد فى  11111.111احمد سعٌد حسن موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 -امبابة  -مدٌنة التحرٌر  22ش  4المطاعم ، بجهة : 

عن مماوالت  83248برلم  21211217، لٌد فى  11111.111عبد الباسط دمحم ٌوسؾ دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  531

 -الهرم  -ش دمحم فرج كفر ؼطاطً  4اعمال نجارة مسلح ، بجهة : شمة بالدور االرضً 

عن مكتب  83372برلم  21211221لٌد فى ،  51111.111ولٌد ابراهٌم عطٌه ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  532

 فٌصل -اخر فٌصل  -برج ناصر  21بالعمار  13تورٌدات عمومٌه ، بجهة : شمه بالدور الثانً لطعه 

عن استٌراد  83479برلم  21211224، لٌد فى  511111.111عدلٌة دمحم عوض عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  533

 الجٌزة -اوسٌم  -طرٌك العمومً امام المطحن برطس وتصدٌر سلع ؼذائٌة ، بجهة : ال

 83111برلم  21211212، لٌد فى  111111.111لوٌز سٌؾ المسٌح عبد المسٌح رزق هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  534

 -الوراق  -ش المدٌنة المنورة من ش ترعة السواحل وراق العرب  51عن تصنٌع مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن صٌدلٌة ،  83187برلم  21211212، لٌد فى  11111.111ٌؾ احمد عادل حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  شر -  535

 الدلً -ش الزهراء  53بجهة : 

عن  83119برلم  21211213، لٌد فى  5111.111اٌمان السٌد احمد عبدالرحمن جالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  536

 ارض اللواء-ش ترعه الزمر34بجهة :  تجهٌز وبٌع مأكوالت البٌتزا ،

عن تورٌدات  83525برلم  21211225، لٌد فى  5111.111مصطفى جالل فتح هللا عامر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  537

 الهرم -ش السٌسى برج التموى اللبٌنى  19عمومٌة وتكٌٌؾ ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تصدٌر  83613برلم  21211227، لٌد فى  51111.111ه ،  احمد فرج دمحم احمد زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس مال -  538

 الجٌزة -الهرم  -ش العرٌش  -ش ابوالفدا  8وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : 

عن  83556برلم  21211226، لٌد فى  111111.111اٌمن سعد حسٌن موسى محسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  539

 الجٌزة -اوسٌم  -برطس  -بجوار المدرسة االعدادي  -مومٌة تجارة مواد ؼذائٌة ، بجهة : الطرٌك الع

عن  83582برلم  21211226، لٌد فى  35111.111صابر عبدالفتاح حسنٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  541

 الجٌزة -حسن دمحم  -امام ش ضٌاء  -ش الملن فٌصل 296معرض مطابخ الومٌتال وخشبٌة ، بجهة : رلم 

عن تورٌد مواد  83613برلم  21211227، لٌد فى  251111.111ود سامً وهبة دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محم -  541

 الجٌزة -الهرم  -الطالبٌة  -بجوار التوحٌد والنور  -ش الهرم الرئٌسً  316ؼذائٌة ومشروبات ، بجهة : 

عن مكتب نمل  83144برلم  21211213، لٌد فى  11111.111اسماعٌل جمال علً سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  542

 الجٌزة -فٌصل  - 2ترعة عبدالعال  -ش الجهاد  2عمال) داخل ج.م.ع( ، بجهة : رلم 

عن محل  83112برلم  21211213، لٌد فى  11111.111دمحم علً اسماعٌل دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  543

 الجٌزة -ب الدكرور  -ابراهٌم من ش ناهٌا ش جمال  1موباٌالت ، بجهة : رلم 

عن بٌع ادوات  83133برلم  21211213، لٌد فى  51111.111سماح دمحم علً رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  544

 العمرانٌة -ش عبدالرحٌم عباس ترسا  43منزلٌة وكهربائٌة )دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن تورٌدات  83163برلم  21211213، لٌد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   ٌوسؾ دمحم حسن علً كمال  ، -  545

 الجٌزة -ب الدكرور  -ارض اللواء  -ش الشهداء  83وصٌانة نباتات الزٌنة والزهور ، بجهة : رلم 

عن تاجٌر  83172 برلم 21211216، لٌد فى  51111.111احمد هشام احمد ابراهٌم دٌاب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  546

 العمرانٌة -ش عز الدٌن اسباتس الطالبٌة  91معدات ثمٌلة ، بجهة : 

عن تورٌد وتوزٌع  83181برلم  21211216، لٌد فى  11111.111اشرؾ دمحم عبد المادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  547

 ام المصرٌٌن -ش سوٌلم  4لحوم ومنتجات ؼذائٌة ، بجهة : 

عن  83183برلم  21211216، لٌد فى  51111.111فى عبد المحسن لدٌحة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رامى مصط -  548

 ش دمحم ٌونس من ترعة زنٌن بوالق الدكرور 2مطعم ، بجهة : 

عن ورشة  83378برلم  21211221، لٌد فى  11111.111دمحم ٌاسر جاد ابراهٌم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  549

 الجٌزة -المنصورٌة العمومً  -م وجرانٌت ، بجهة : طرٌك برطس رخا

عن محل فراخ  83431برلم  21211223، لٌد فى  51111.111دمحم عبدالباسط عبدالعظٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  551

 الجٌزة-فٌصل  -الملكة  -ش الملكة تماطع ش دمحم حسن  121، بجهة : برج الهٌثم 

عن تورٌد  83615برلم  21211227، لٌد فى  5111.111رزق هللا اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مٌنا رضا -  551

 فٌصل -برج السالم المنشٌة  -ش السالم  1 -مستلزمات اسنان ، بجهة : شمة بالدور االول 

عن بمالة ، بجهة  83189 برلم 21211216، لٌد فى  4111.111خلود طلعت سعد حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  552

 -اوسٌم  -البراجٌل  -ش عبد الخالك حسٌن دعبس  8: 

عن مكتب  83217برلم  21211216، لٌد فى  11111.111اشرؾ لطفً عبد الحلٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  553

 -ابو رواش م كرداسة  -ش عبد العزٌز اللبان  9نظافة وخدمات نظافة ومماوالت ، بجهة : 

عن  83388برلم  21211221، لٌد فى  5111.111ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  554

 الجٌزة -الهرم  -خلؾ لصر االهرام  -ش عبدالؽنً البشري  4تجهٌز وتحضٌر وتورٌد وجبات ؼذائٌة ، بجهة : رلم 

عن  83417برلم  21211223، لٌد فى  12111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   وحٌد دمحم عز الدٌن دمحم عبدالجواد  ، -  555

 الجٌزة -امبابة  -ترعة السواحل  -ش الهادي ابوالماسم  1مالبس جاهزة ) دون الزي العسكري ( ، بجهة : رلم 



 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 بمالة ، بجهة :  83541برلم  21211225، لٌد فى  11111.111تامر سامً احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  556

 -ب الدكرور  -ش الدجوي من ش التحرٌر 

عن تورٌد  83213برلم  21211217، لٌد فى  11111.111عمرو احمد السٌد راضً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  557

 بوالق الدكرور -ش دمحم السٌد شادي التحرٌر ناهٌا  27البس) دون الزي العسكري( ، بجهة : وتوزٌع م

عن تورٌدات  83218برلم  21211217، لٌد فى  12111.111دمحم حسن عبدالهادي شاهٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  558

 الجٌزة -منشأة المناطر  -بجوار مسجد النور زراعٌة واعمال الالند سكٌب وشبكات الري ومماوالتها ، بجهة : جزاٌة 

عن مكتب نمل  79485برلم  21211213، لٌد فى  11111.111احمد عاطؾ دمحم صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  559

 مركز الجٌزة-عمال داخل ج . م . ع ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان / ش مسجد الحاج بدوى المنوات 

عن بمالة ، بجهة  83227برلم  21211217، لٌد فى  5111.111عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد عزوز السٌد -  561

 -ب الدكرور  -ش دمحم سعد من مصرؾ ناهٌا  29: 

عن مماوالت  83245برلم  21211217، لٌد فى  5111.111ولٌد دمحم لناوي عبد المحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  561

 -ب الدكرور  -ش احمد دمحم حسن من ش النرشً صفط اللبن  9عمومٌة ، بجهة : 

عن كافٌتٌرٌا  83285برلم  21211218، لٌد فى  51111.111عاصم عثمان احمد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  562

 الجٌزة -عمرانٌة ش فضل المط من ش عثمان محرم ال 2لتمدٌم المشروبات الساخنة والباردة ) دون االنترنت( ، بجهة : رلم 

عن تسوٌك  83314برلم  21211218، لٌد فى  11111.111مراد عادل سٌد عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  563

 الجٌزة -الدلً  -ش االطباء  23عماري واستثمار عماري وتورٌدات عامة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : رلم 

عن مكتب  83113برلم  21211212، لٌد فى  11111.111رأس ماله ،  عرفات سعٌد علً عطٌة  ، تاجر فرد ،  -  564

 رحالت ونمل عمال داخل ج . م . ع ، بجهة : بنً سالمه بجوار مسجد ابو عبٌد منشأة المناطر

عن مكتب  83183برلم  21211212، لٌد فى  11111.111انور سمٌر دمحم على محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  565

 خلٌة ، بجهة : منشأة المناطر بجوار المسجد الكبٌر منشأة المناطررحالت دا

عن  83572برلم  21211226، لٌد فى  51111.111احمد عوٌس عبدالحكٌم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  566

 الجٌزة -ٌب المن -ش جمال عبدالناصر  66مكتب تورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر (وخدمات نظافة ، بجهة : رلم 

عن تشطٌبات  83584برلم  21211226، لٌد فى  11111.111ندى احمد ماهر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  567

 -بوالق الدكرور  -ش عزب الدٌن  44واعمال الدٌكور ، بجهة : 

عن مكتب نمل  83596 برلم 21211227، لٌد فى  1111.111مدحت ماهر فخري لوندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  568

 الجٌزة -العمرانٌة  -من عثمان محرم  -عمال ورحالت داخل ) ج.م.ع( ، بجهة : ش عبدالعظٌم دمحم 

عن مكتب  82946برلم  21211219، لٌد فى  11111.111دعاء مصطفى دمحم حسان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  569

 الجٌزة -الوحدة المحلٌة الزٌدٌة رحالت داخلٌة ونمل عمال) داخل ج.م.ع( ، بجهة : ش 

عن مكتب  82945برلم  21211219، لٌد فى  11111.111ربٌع سعداوي محمود حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

 الجٌزة -اوسٌم  -ش طلعت حرب بجوار المساكن الشعبٌة  41تورٌدات ادوات مكتبٌة ومستلزماتها ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن مكتب  83168برلم  21211212، لٌد فى  111111.111دمحم صبرى حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  571

 -ع ش الدور االرضى  -ش ترعة الزمر  179مماوالت عامة ومتكاملة واعمال هندسٌة ، بجهة : رلم 

عن ورشة لحام  83129برلم  21211213، لٌد فى  5111.111دمحم محمود دمحم حماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  572

 الجٌزة -الوراق  -وحداده ، بجهة : ش ٌوسؾ الصدٌك 

عن بٌع  83114برلم  21211213، لٌد فى  12111.111دمحم سمٌر محمود علً النجار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  573

 الهرم -ش ضٌاء المطبعة  6مالبس جاهزة حرٌمً ، بجهة : 



 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 رحالت داخلٌة  83113برلم  21211213، لٌد فى  5111.111عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد عباس عٌد -  574

 اوسٌم -ونمل عمال)داخل ج.م( ، بجهة : ش الحرٌة من ش بشتٌل البلد 

عن تورٌدات  83151برلم  21211213، لٌد فى  11111.111اسماء علً دمحم رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  575

 الجٌزة -الصفطاوي  -ش المدٌنة المنورة  75مٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : رلم عمو

عن تجارة  83156برلم  21211213، لٌد فى  411111.111دمحم رمضان حسٌن مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  576

 جٌزةمركز ال -وتربٌة المواشً ، بجهة : زاوٌة ابومسلم بجوار جمعٌة اهل المران والسنة 

عن  83161برلم  21211213، لٌد فى  111111.111محمود ابوالفتوح احمد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  577

 الجٌزة -ب الدكرور  -مدٌنة عامر الجدٌدة  -ش سٌد منصور  59مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن حظٌرة  83162برلم  21211213لٌد فى ،  25111.111هالة عبدالنبً عبدالواحد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  578

 الجٌزة -لتربٌة المواشً وبٌع االلبان ، بجهة : اترٌس عزبة ابو مناع مركز منشأة المناطر 

عن تورٌد  83175برلم  21211216، لٌد فى  51111.111عمر احمد السٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  579

 فٌصل -فر طهرمس ك -ش احمد صٌرى  9مفروشات ، بجهة : 

 83196برلم  21211216، لٌد فى  111111.111مصطفى ابراهٌم عجالن عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  581

 فٌصل -اللبٌنى  -ش بن خلدون  1عن استثمار عمارى وخدمة رجال اعمال فى مجال المماوالت ، بجهة : 

عن  83158برلم  21211211، لٌد فى  21111.111رد ، رأس ماله ،  علً عبد الصادق دمحم ابو طالب  ، تاجر ف -  581

 -الهرم  -التعاون  -ش الملن فٌصل  245مشروبات تٌن اواى ، بجهة : 

عن مكتب  83266برلم  21211218، لٌد فى  11111.111احمد السٌد شعبان ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  582

 الجٌزة -م منشأة المناطر  -بجوار مسجد محًٌ  -الكمبٌوتر( ، بجهة : بهمرس ش الجمالٌة مماوالت وتورٌدات عمومٌة) دون 

عن تكنولوجٌا  83317برلم  21211219، لٌد فى  11111.111ماٌكل منٌر ظرٌؾ ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  583

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش عدوي سلٌم  15معالجة مٌاه فالتر ، بجهة : 

عن ورشة  83319برلم  21211219، لٌد فى  21111.111عثمان حسٌن عوض ابوحزٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  584

 الجٌزة -ع غ  -من ش زؼلول  -ش مصنع الشوربجً المدٌم  3نجارة تصنٌع اخشاب ، بجهة : 

عن ورشة  83319برلم  21211219، لٌد فى  21111.111عثمان حسٌن عوض ابوحزٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  585

 الجٌزة -ع غ  -من ش زؼلول  -ش مصنع الشوربجً المدٌم  3نجارة تصنٌع اخشاب ، بجهة : 

عن مطحن دلٌك  83331برلم  21211219، لٌد فى  51111.111امٌرة خلؾ عباس خلؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  586

 الجٌزة -ترسا  -من ش المصرؾ  -ش علً المؽربً  72، بجهة : رلم 

عن تصنٌع  83361برلم  21211219، لٌد فى  111111.111دمحم اسماعٌل دمحم متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  587

 العرب وراق -ش ابو بكر الصدٌك من ش السٌما  11مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن مكتب  83199برلم  21211212، لٌد فى  5111.111صفاء عوٌس محمود عجاج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  588

 -رحالت ونمل عمال داخل ج . م . ع دون السٌاحة ، بجهة : شبرامنت ش مسجد الكوٌتً 

عن ورشة  83126برلم  21211213، لٌد فى  51111.111لٌلى دمحم عبدالعظٌم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  589

 ش نهضة مصرابوالنمرس 6خٌاطه مالبس ، بجهة : رلم 

عن تورٌدات  83562برلم  21211226، لٌد فى  5111.111دمحم عبدالؽنً حفنً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  591

 الجٌزة -اكتوبر  6 امتداد -ش جمال عبدالناصر  18عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : رلم 

عن  83568برلم  21211226، لٌد فى  11111.111توفٌك ممدوح عبدالحمٌد دمحم مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  591

 الجٌزة -ع غ  -طالبٌة  -ش العروبة  - 1كوفً شوب ) دون االنترنت ( ، بجهة : برج لٌلة المدر 



 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 مالبس  83587برلم  21211226، لٌد فى  11111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد عبد هللا انور عبد النعٌم  ، ت -  592

 -ب الدكرور  -ش ناهٌا  25جاهزة ، بجهة : 

عن مصنع  83628برلم  21211227، لٌد فى  111111.111مٌنا ادوار انور بسالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  593

 -الوراق  -د االبحاث وراق الحضر ش الكابالت من ش معه 24مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن مكتب رحالت  82842برلم  21211215، لٌد فى  12111.111دمحم علً محمود رزٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  594

 الجٌزة -اوسٌم  -البراجٌل  -ش مصطفى النحاس  4داخلٌة ونمل عمال )داخل ج.م.ع( ، بجهة : رلم 

عن مكتب  82841برلم  21211215، لٌد فى  12111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    ابراهٌم حافظ دمحم متولً -  595

 الجٌزة -البراجٌل  -رحالت ونمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : ش دمحم عنتر 

عن بالي  82876برلم  21211215، لٌد فى  111111.111دمحم محسن عبده دمحم المهدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  596

 الوراق -ش امٌن االسكندرانً من ش االبحاث وراق الحضر  1شن ، بجهة : ستٌ

عن مصنع  82919برلم  21211216، لٌد فى  51111.111دمحم عاطؾ بشري خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  597

 الجٌزة -مالبس جاهزة ) دون الزي العسكري( ، بجهة : ش الوفاء من ش سكة الحاج علً المعتمدٌة 

عن بٌع اجهزة  82916برلم  21211216، لٌد فى  51111.111ابراهٌم بدر ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  598

 الجٌزة -الدلً  -ش السودان  81التكٌٌؾ والكهربائٌة ومواد خام االستانلس ، بجهة : 

عن ورشة  82884برلم  21211215د فى ، لٌ 11111.111حسام دمحم محمود بٌومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  599

 الجٌزة -ش ابوخلؾ من الطرٌك االبٌض ارض اللواء  64لتصنٌع االلومٌتال وبٌع وتركٌب الزجاج )سكورٌت( ، بجهة : 

عن مكتبة ، بجهة  82893برلم  21211216، لٌد فى  11111.111دمحم رٌدي احمد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 الجٌزة -اء ب الدكرور ش الشهد 63: 

عن مماوالت  82891برلم  21211216، لٌد فى  511111.111ٌاسر علً دمحم عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 الجٌزة -الهرم  -ش مبارن من عز الدٌن عمر اسباتس  41واستثمار عماري ، بجهة : 

عن مكتب  83182برلم  21211212، لٌد فى  21111.111طلعت جبرٌل جوٌده احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  612

 الجٌزة -بجوار مدرسة هند االعدادٌة  -منشاة المناطر  -مماوالت عمومٌة ، بجهة : منشأة رضوان 

عن  83124برلم  21211213، لٌد فى  11111.111حمدي مجدي حمدي عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 الهرم -ش مراد من ش الثالثٌنً الجدٌد  3ة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : تورٌدات كتابٌة ومكتبٌ

عن مكتب  83153برلم  21211213، لٌد فى  11111.111سمٌر دمحم الشربٌنً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 الجٌزة -الدور الثانً  -الدلً  -ش التحرٌر  115استشاري هندسً ، بجهة : رلم 

عن ورشة  83389برلم  21211221، لٌد فى  51111.111احمد دمحم عبدالرازق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم  -  615

 الجٌزة -الوراق  -ش العٌسوٌة من متولً الشعراوي  14تشؽٌل معادن وكرٌتال ، بجهة : 

عن ورشه نجاره ،  83415برلم  21211221، لٌد فى  111111.111رمضان حامد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  616

 -بشتٌل  -بجهة : تماطع ش مسجد نور االٌمان من ش عبد الرازق 

عن االستٌراد  83394برلم  21211221، لٌد فى  511111.111سحر دمحم دمحم عبد الصمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  617

 حسن دمحم فٌصل -ده بن الجراح ش عبٌ 8( ، بجهة :  19و  6من المجموعة  36والتصدٌر ) فٌما عدا الفمرة 

عن بمالة  83415برلم  21211223، لٌد فى  11111.111نجالء حمدي فكري عبدالحفٌظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

 اوسٌم -ش العمده بجوار البوسطة المدٌمة  4) سوبر ماركت ( ، بجهة : 

عن مماوالت  83523برلم  21211225، لٌد فى  11111.111دمحم حسن دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

 الجٌزة -المطبعة  -ش عبدالعزٌز عمارات الطاهر  9عمومٌة وتورٌدات) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : شمة بالدور االول بعد االرضً 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب نمل  79485برلم  21211213، لٌد فى  11111.111احمد عاطؾ دمحم صادق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 المنوات-عمال داخل ج . م . ع ، بجهة : /ش المدرسة 

عن مكتبة ، بجهة :  83368برلم  21211221، لٌد فى  11111.111امل حامد دمحم راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  611

 الجٌزة -المنٌب  -ش الشهداء من جسر الكونٌسة  42

عن تجارة  83413برلم  21211221، لٌد فى  511111.111فرد ، رأس ماله ،  هانً محفوظ عزٌز مٌخائٌل  ، تاجر  -  612

 -ب الدكرور  -ش صبري نوفل  75وبٌع مصوؼات ومجوهرات ، بجهة : 

عن ورشه  83382برلم  21211221، لٌد فى  111111.111محمود علً احمد متولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  613

 -المطري متفرع من ش مدرسه النجاح وراق العرب تصنٌع مالبس ، بجهة : ش عٌسً 

عن ورشة  83532برلم  21211225، لٌد فى  11111.111سٌد عبدالتواب سٌد مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  614

 الجٌزة -بنزاٌون  -مساكن سالٌة مكً 69سمكري سٌارات ، بجهة : رلم 

عن تورٌدات  83548برلم  21211226، لٌد فى  51111.111احمد عرفات دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  615

 الجٌزة -م . منشأة المناطر  -ش الشهٌد سعٌد مبرون  6عمومٌة ) دون الكمبٌوتر ( ومماوالت وتشطٌبات واعمال الدٌكور ، بجهة : 

عن  83243برلم  21211217، لٌد فى  51111.111اب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود نتعى عبدالاله فتح الب -  616

 بشتٌل-لعبه -مصنع مالبس ومفروشات)دون الزى العسكرى( ، بجهة : ش مؽاورى 

عن مصنع  38132برلم  21211213، لٌد فى  111111.111الزٌن لتخرٌز البالستٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  617

 كونٌسة-ن ، بجهة : شارع سلٌم ابورمضان من عبدهللا واعر من عثمان احمد عثمان بجوار مدرسه بلونٌل للؽات تخرٌز بالستٌ

عن مصنع  38132برلم  21211213، لٌد فى  111111.111الزٌن لتخرٌز البالستٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  618

 العمرانٌه-عثمان احمد عثمان -عطور تخرٌز بالستٌن ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان / /ش شركه ال

عن لعب أطفال  83211برلم  21211216، لٌد فى  11111.111هانً جمعه عٌد جوده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  619

 -العمرانٌة  -واكسسوارات ، بجهة : ش مستشفى الصدر 

عن مكتب  83419برلم  21211221لٌد فى ،  11111.111احمد حسٌن احمد حسٌن عطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 الدلى -ش مساكن جامعه الدول  19هندسى ومماوالت ، بجهة : 

عن صناعه  83373برلم  21211221، لٌد فى  12111.111عمر عبد هللا دمحم رٌاض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  621

 البالستٌن ، بجهة : فتحً الشرابً متفرع من المجزر االلً المنٌب

عن مطعم مشوٌات  83433برلم  21211223، لٌد فى  51111.111عمرو دمحم فرؼلً دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  622

 الهرم -الشوربجً  -كفر الجبل  -، بجهة : ش كامل علً السبكً من ش زؼلول الرئٌسً 

عن خدمات  83539برلم  21211225فى ، لٌد  11111.111مدحت اسماعٌل دمحم طلبة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  623

 الجٌزة -العمرانٌة  -شارع الكرامة  13نظافة ، بجهة : 

عن تورٌدات  83431برلم  21211223، لٌد فى  51111.111المصطفى دمحم مدنً جمعة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  624

 -شمة بالدور الرابع  -العشرٌن  - 2ترعة عبدالعال  -ش صادق ابوالعٌنٌن  1عامة ) دون الكمبٌوتر( ومستلزمات طبٌة ، بجهة : 

 الجٌزة -فٌصل 

عن تورٌد ادوات  83437برلم  21211223، لٌد فى  51111.111سٌده امٌن دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  625

 فٌصل -ش منصور الصنادٌلً  39كهربائٌة والكترونٌة ) دون الكمبٌوتر ( ، بجهة : رلم 

عن بمالة ،  83533برلم  21211225، لٌد فى  11111.111عبدالفتاح السٌد دمحم عبدالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  626

 الجٌزة -ش مطر ناحٌة ناهٌا ب الدكرور  24بجهة : 



 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

مصنع عن  83528برلم  21211225، لٌد فى  51111.111عشري دمحم مفتاح السعدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  627

 الجٌزة -هرم  -المرٌوطٌة  -ش عمر بن الخطاب  8الومٌتال ، بجهة : 

 83618برلم  21211227، لٌد فى  511111.111دمحم جمال عباس عبدالحلٌم السنباطً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  628

 الجٌزة -الهرم  -هرام ش اال 317وتصدٌر ، بجهة :  6من المجموعة  36والفمرة  19عن استٌراد فٌما عدا المجموعة 

عن تورٌدات  83619برلم  21211227، لٌد فى  11111.111بوال نشات راضً لبٌب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  629

 الجٌزة -الدلً  -ش ثروت بٌن السرٌات  42عمومٌة) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن بٌع مالبس  83229برلم  21211217، لٌد فى  11111.111ربٌع على شرٌعى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 بوالق الدكرور-ش دمحم نافع 35جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : 

عن مكتب تصدٌر ،  83194برلم  21211216، لٌد فى  11111.111عماد حمدي سٌد سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  631

 م كرداسة -بجهة : ابو رواش ش المشاتل 

عن صٌدلٌه  83398برلم  21211221، لٌد فى  5111.111زٌنب ٌوسؾ ابو المجد ٌوسؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  632

 العمرانٌه -ش دمحم موسً من ش د/ دمحم فؤاد ع.غ  58، بجهة : 

حل عن م 83429برلم  21211223، لٌد فى  21111.111عاٌد ذكري كامل مٌخائٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  633

 الجٌزة -الهرم -ط حدائك االهرام  173ستائر ، بجهة : رلم 

عن بٌع كاوتشون  83441برلم  21211223، لٌد فى  11111.111طلب توفٌك طلب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  634

 الجٌزة -بوالق الدكرور  -شارع ترعة الزمر  236وبطارٌات ، بجهة : 

عن  83535برلم  21211225، لٌد فى  11111.111عمارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سامً اسماعٌل عبدالصمد  -  635

منشأة  -تفتٌش وردان بجوار مصنع الطوب  -مكتب الستصالح وتمسٌم االراضً وزراعة المحمٌات لحساب الؽٌر ، بجهة : وردان 

 الجٌزة -المناطر 

عن لطع  83517برلم  21211225، لٌد فى  11111.111ماله ،  دمحم لطفً دمحم عبدالحفٌظ علً  ، تاجر فرد ، رأس  -  636

 الجٌزة -العمرانٌة  -المطبعة  -شارع المحوالت  19ؼٌار سٌارات ، بجهة : رلم 

عن  83551برلم  21211226، لٌد فى  21111.111جمال عبدالعظٌم ابوالعال احمد صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  637

 الجٌزة -الدلً  - 3الدور  -ش المروة  32دات عامة ) دون الكمبٌوتر ( ، بجهة : مماوالت عمومٌة وتورٌ

عن لهوة ،  83253برلم  21211217، لٌد فى  5111.111احمد حموده دمحم سٌد عبد المادر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  638

 -سالٌة مكً  -بجهة : سوق السمن 

عن تورٌد  83262برلم  21211218، لٌد فى  51111.111، رأس ماله ،  حسٌن رشاد دمحم عوض  ، تاجر فرد  -  639

 الجٌزة -الهرم  -من خاتم المرسلٌن  2عمارات ابو الفتوح شمة  7وتركٌب مصاعد وصٌانة ، بجهة : 

عن تورٌد  83262برلم  21211218، لٌد فى  51111.111حسٌن رشاد دمحم عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 الجٌزة -الهرم  -من خاتم المرسلٌن  2عمارات ابو الفتوح شمة  7ب مصاعد وصٌانة ، بجهة : وتركٌ

 83318برلم  21211218، لٌد فى  51111.111عبد الرحمن مصطفى طه دمحمي عسوس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  641

 -فٌصل  -ش عمر بن الخطاب من ش كعبٌش  18عن تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب  83295برلم  21211218، لٌد فى  11111.111علً حسن عبدهللا عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  642

 الجٌزة -م منشأة المناطر  -نمل عمال) داخل ج.م.ع( ، بجهة : مناشً البلد 

عن مماوالت  83287برلم  21211218، لٌد فى  51111.111نور العٌون فؤاد حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  643

 الجٌزة -الهرم  -االربعٌن  -ب ش اللبٌنً  6عامة واستثمار عماري وتورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مكتب  83321برلم  21211219، لٌد فى  51111.111، رأس ماله ،  مٌنا سعدان وسٌلً عبدهللا  ، تاجر فرد  -  644

 الجٌزة -متفرع من ش الجمعٌة الزراعٌة  -بشتٌل البلد  -أ امتداد ش ابوبكر الصدٌك  4تورٌد للمعدات الثمٌلة ، بجهة : 

عن بمالة جافة ،  83377برلم  21211221، لٌد فى  5111.111رضا دمحم عبدالرحمن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  645

 الجٌزة -اوسٌم  -م اوسٌم  -برطس بجوار لهوة العربً  -بجهة : شارع داٌر الناحٌة 

عن التورٌدات  83399برلم  21211221، لٌد فى  51111.111محمود صبحً عٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  646

 الجٌزه -ش الحرٌه بشتٌل  5العمومٌه ، بجهة : 

عن  83412برلم  21211221، لٌد فى  5111.111عمر ماهر عبد الظاهر دمحم الدسولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  647

 ارض اللواء -ش مصطفى عبد الوهاب من ش المدٌنه المنوره  9تورٌدات و مماوالت العمومٌه ، بجهة : 

عن  83426برلم  21211223، لٌد فى  111111.111  عبده عبدالناصر عبده عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  648

شمة  -فٌصل  -مكتب هندسً ومماوالت وتورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : واحد مكرر عبده امٌن شحاته الكوم االخضر 

 الجٌزة -بالدور السابع 

عن صاله  83422برلم  21211223د فى ، لٌ 111111.111اٌمن دمحم عطٌة خلٌل السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  649

 الجٌزة -العمرانٌة  -جٌم ، بجهة : شارع عباس رٌاض من ش الصرؾ العروبة 

عن  83485برلم  21211224، لٌد فى  1111.111هالوي عبد الباري عبد الحلٌم سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

 الجٌزة -ترعة بشتٌل  -م ح شولً سلٌ 2ممهى ) دون االنترنت( ، بجهة : رلم 

عن  83614برلم  21211227، لٌد فى  51111.111عبدالسالم مصطفى عبدالسالم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  651

 الجٌزة -ارض اللواء  -ش عبدالرؤوؾ امبابً من الطرٌك االبٌض  1بٌع موباٌالت واكسسوارها ، بجهة : رلم 

عن  83594برلم  21211227، لٌد فى  11111.111ٌد عوٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  زٌنب عبدالفتاح عبدالحم -  652

 الجٌزة -برطس  -مكتب رحالت ونمل عمال) داخل ج م ع( ، بجهة : الزٌدٌة شارع وسط البلد بجوار كوبري الروبً 

عن مطعم فول  83122برلم  21211213، لٌد فى  5111.111بٌومً حسانٌن ابراهٌم العبد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  653

 الجٌزة -الهرم  -ش سحاب العمرانٌة  13وطعمٌه ، بجهة : 

عن مكتب  83137برلم  21211213، لٌد فى  51111.111مصطفى ٌحٌى فهمً برٌمع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  654

 الجٌزة -ٌل طه فٌصل ش كمال الدٌن حجازي من ش نب 35مماوالت عامة واعمال حفر صرؾ صحً ، بجهة : 

عن ممهى  83169برلم  21211213، لٌد فى  51111.111امٌنة السٌد عبد السمٌع السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  655

 -الوراق  -وراق العرب  -ش المط من ش ترعة السواخل  16بلدي ، بجهة : 

عن مكتب تورٌد  83184برلم  21211216، لٌد فى  5111.111محمود دمحم جمعى ابو بكر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  656

 مواد ؼذائٌة ، بجهة : منشٌة البكارى بجوار منزل العمدة شمة بالدور الثانى فٌصل الهرم

عن توزٌع  83536برلم  21211225، لٌد فى  51111.111دمحم طلعت اسماعٌل اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  657

 الجٌزة -امبابة  -ش عالء الدٌن مدٌنة االمل  1ت عامة) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : مواد ؼذائٌة وتورٌدا

عن مكتب  83259برلم  21211218، لٌد فى  11111.111ناصر دمحم محمود ابوستة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  658

 الجٌزة -وراق العرب  -بنً دمحم  -ش دمحم احمد  2مماوالت ، بجهة : رلم 

 83221برلم  21211217، لٌد فى  11111.111حاب حسن عبد الرحٌم حسن خلؾ هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ر -  659

 ش الهرم بجوار مسرح الزعٌم 166عن تجارة مالبس النجرى ، بجهة : 

عن  83284برلم  21211218، لٌد فى  1111.111ابوسرٌع عبدالتواب ابوسرٌع عفٌفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 ش مدرسة دمحم الفمى مٌت شماس ابوالنمرس4مكتب رحالت ونمل عمال داخل ج.م.ع ودون السٌاحة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن ادوات  83311برلم  21211218، لٌد فى  11111.111مصطفى ابراهٌم عٌد عباس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  661

 الجٌزة -محطة المساحة  -فٌصل  -ن مساكن كفر طهرمس ش حمد المساك 5صحٌة وسباكة ، بجهة : 

عن مكتب  83313برلم  21211218، لٌد فى  11111.111مصطفى دمحم كامل االحمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  662

 الجٌزة -ناهٌا  -شرق البلد  -تورٌد خضراوات وفاكهة ، بجهة : رشاح الصباح 

عن مكتب  83543برلم  21211226، لٌد فى  5111.111س ماله ،  هاشم سٌد احمد احمد الصباغ  ، تاجر فرد ، رأ -  663

 -امبابة  -ش المطار المنٌرة  15نمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : 

عن بٌع مواد  83621برلم  21211227، لٌد فى  5111.111رشا دمحم السعٌد عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  664

 الجٌزة -ب الدكرور  -داللطٌؾ فرج ش عب 26ؼذائٌة جملة ، بجهة : 

عن  83111برلم  21211212، لٌد فى  11111.111حسام الدٌن مصطفى سالمه علوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  665

 -منشأة المناطر  -عطارة ، بجهة : ابو ؼالب ش سوق الثالثاء 

عن لطع ؼٌار  83185برلم  21211212، لٌد فى  11111.111كرٌم حامد دمحم عبد الؽفار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  666

 -ش كامل المحرولى من مصر اللبٌنى هرم 11سٌارات ، بجهة : 

عن سوبر  83618برلم  21211227، لٌد فى  5111.111هٌثم دمحم جمال دمحم اوسٌة شرٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  667

 الجٌزة -الهرم  -ٌصل ف -التعاون  -ش حسٌن عفٌفً  3ماركت ، بجهة : 

عن صالة  83589برلم  21211226، لٌد فى  51111.111رزق مبرون حمزه مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  668

 اوسٌم -البراجٌل  -العاب رٌاضٌة مختلفة ، بجهة : منطمة وابور الطحٌن 

عن بٌع  83561برلم  21211226، لٌد فى  21111.111محمود سعٌد عوض هللا مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  669

 فٌصل -محطة حسن دمحم  -شارع الملن فٌصل بجوار بنن مصر  331وتجارة البن ومشتمات المهوة ومستلزماتها ، بجهة : رلم 

عن بٌع  83581برلم  21211226، لٌد فى  21111.111احمد عادل احمد دمحم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  671

 الجٌزة -هرم  -ش سهل حمزة  18اجهزة منزلٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن مكتب  82841برلم  21211215، لٌد فى  12111.111عبدالرحمن سٌد عواد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  671

 زةالجٌ -رحالت ونمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : ش دمحم عنتر بجوار مصنع الحدٌد البراجٌل 

عن مكتب  82846برلم  21211215، لٌد فى  51111.111ؼالٌة زكً حسن بؽدادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  672

 الجٌزة -منشاة المناطر  -رحالت ونمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : خلؾ سور نادي مدٌنة االحالم 

عن  82871برلم  21211215، لٌد فى  31111.111عبٌر مصطفى عبدالحمٌد رضا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  673

 الجٌزة -ش االسراء الهرم  13مكتب تورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن لطع  83165برلم  21211212، لٌد فى  25111.111دعاء نصر الدٌن دمحم دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  674

 فٌصل - 24/  23برج االطباء الدور االول السنتر التجارى رلم 55ؼٌار سٌارات ، بجهة : رلم 

عن مكتب  83135برلم  21211213، لٌد فى  11111.111دمحم طه الشٌمً ٌونس جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  675

 الجٌزة -م كرداسة -ناهٌا -ؼرب البلد تورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن صناعه  83134برلم  21211213، لٌد فى  1111.111عبدهللا احمد عبدهللا دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  676

 امبابه-ش خالد بن الولٌد ارض الجمعٌه 4الصابون وادوات النظافه ، بجهة : 

عن  83121برلم  21211213، لٌد فى  11111.111، رأس ماله ،  محمود صابر سٌد فرؼلً علً  ، تاجر فرد  -  677

 الجٌزة -العمرانٌة -ش عزالدٌن عمر اسباتس  7صٌانة معدات ثمٌلة ، بجهة : 

عن تعبئة  75434برلم  21211216، لٌد فى  2111111.111احمد مهدي كمال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  678

 البدرشٌن-جزٌرة البدرشٌن وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة ، بجهة :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تعبئة  75434برلم  21211216، لٌد فى  2111111.111احمد مهدي كمال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  679

 -مركز ابو النمرس  -وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة ، بجهة : له رئٌسى بالعنوان//ش المألة منطمة حوض البحر 

عن كوفً  83181برلم  21211216، لٌد فى  11111.111اجر فرد ، رأس ماله ،  نجٌب محفوظ طه دمحم منصور  ، ت -  681

 -العمرانٌة  -شوب ، بجهة : عمارة االولاؾ ب ش الثالثٌنً 

عن مكتب  83379برلم  21211221، لٌد فى  11111.111دمحم شعبان احمد علً السٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  681

 الجٌزة -برطس  -داخل ج.م.ع( ، بجهة : ش داٌر الناحٌة بجوار مسجد التجانٌة رحالت داخلٌة ونمل عمال ) 

عن مكتب اٌجار  46787برلم  21211211، لٌد فى  51111.111طه خالد احمد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  682

 صفط اللبن -ش الصحابه من ترعه عبد العال  15سٌارات ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان /  

عن بمالة ، بجهة :  83238برلم  21211217، لٌد فى  5111.111تهانً مسعود للد حبشً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  683

 -عمرانٌة  -ش صالح الدٌن من عدوي سلٌم  41

 عن مطعم 83254برلم  21211217، لٌد فى  5111.111كرٌم محمود سعد عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  684

 -المنٌب  -ش المجزر اآللً امام المدبح  49كشري ، بجهة : 

عن بمالة ،  83277برلم  21211218، لٌد فى  11111.111رجب عاشور شعبان فرج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  685

 الجٌزة -منشأة المناطر  -جزاٌة نجع العرب  -بجهة : طرٌك الرهاوي 

عن مكتب مماوالت  83283برلم  21211218، لٌد فى  12111.111فرد ، رأس ماله ،  اٌمن دمحم فوزي رزق  ، تاجر  -  686

 الجٌزة -مركز منشأة المناطر  -بجوار سنتر الرهاوي  -، بجهة : الرهاوي 

عن مكتب رحالت  83451برلم  21211223، لٌد فى  5111.111كمال كمال ثابت احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  687

 الجٌزة -شمة بالدور السادس  -كفر طهرمس  -ش امٌر المؤمنٌن  15داخل ج.م.ع( ، بجهة : عمار رلم  ونمل عمال)

عن مكتب رحالت  83451برلم  21211223، لٌد فى  5111.111كمال كمال ثابت احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  688

 الجٌزة -شمة بالدور السادس  -كفر طهرمس  -ش امٌر المؤمنٌن  15ونمل عمال) داخل ج.م.ع( ، بجهة : عمار رلم 

عن بمالة  83112برلم  21211212، لٌد فى  5111.111رشا علً مبرون عبد العزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  689

 مركز الجٌزة -جافة ، بجهة : الشارع العمومً نزلة االشطر ابو النمرس 

عن محل  83117برلم  21211212، لٌد فى  11111.111أس ماله ،  كرٌم محمود ٌوسؾ محمود  ، تاجر فرد ، ر -  691

 -فٌصل  -ش احمد الفٌومً المساحه  1هداٌا دون الدعاٌة واالعالن ، بجهة : 

عن  83522برلم  21211225، لٌد فى  21111.111رمضان دمحم اسماعٌل عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  691

 ش سعد زؼلول من ترعة السواحل وراق الحضر 3بجهة :  تجارة طٌور حٌة ومذبوحة ،

عن  83615برلم  21211227، لٌد فى  51111.111دمحم عاطؾ ابراهٌم ابراهٌم الرجوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  692

 الجٌزة -وراق العرب  -عزبة الخالٌفة  -مكتب مماوالت وتورٌدات عامة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : ش زكرٌا ابوالعال 

عن تجارة  83611برلم  21211227، لٌد فى  21111.111دمحم معوض حسٌن حمٌده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  693

 الجٌزة -م امبابة  -منشأة المناطر  -أخشاب ، بجهة : الرهاوي بجوار نزلة الكوبري 

عن  83554برلم  21211226، لٌد فى  51111.111شعبان دمحم دمحم محجوب السٌسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  694

 الجٌزة -م .اوسٌم  -شارع احمد امٌن السٌسً  -مكتب نمل عمال ) داخل ج .م.ع( ، بجهة : برطس 

 83611برلم  21211227، لٌد فى  31111.111احمد مصطفى السٌد احمد دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  695

 الجٌزة -الهرم  -الطالبٌة  -ش محمود بادي  9ى الؽٌر ، بجهة : عن مكتب تاجٌر سٌارات من وال

عن  82833برلم  21211215، لٌد فى  511111.111مرؼنً طه جسار عبدالنعٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  696

 جٌزةال -عمرانٌة  -كونٌسة  -الشوربجً  -استٌراد و تصدٌر ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : ش ابراهٌم عبدالبالً 



 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

عن بٌع وشراء  82853برلم  21211215، لٌد فى  21111.111هشام حسن دمحم حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  697

 الجٌزة -ش الجالء عزبة دوالر ابولتادة امام محطة مترو جامعة الماهرة  9وتوزٌع الكرة الرٌاضٌة بمختلؾ انواعها ، بجهة : 

 82867برلم  21211215، لٌد فى  11111.111لً الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدالرحمن طارق عبدالرحمن ع -  698

 الجٌزة -منشاة المناطر  -ش الوحدة الصحٌة  8عن مكتب تورٌدات عمومٌة) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن استٌراد  82861برلم  21211215، لٌد فى  511111.111دمحم عالء عادل دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  699

 الجٌزة -ش المدرسة الثانوٌة المنوات  18) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : رلم 6من المجموعة  36والفمرة  19فٌما عدا المجموعة 

عن  82887برلم  21211216، لٌد فى  5111.111نوح فٌصل ابوالسعود عبدالموجود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 الجٌزة -م منشاة المناطر  -داخل)ج.م.ع( ، بجهة : بنً سالمة بجوار الوحدة البٌطرٌة مكتب رحالت ونمل عمال 

عن تجارة  83171برلم  21211212، لٌد فى  51111.111ماهر سامً واصؾ حٌاهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 الجٌزة -المزرعة بشتٌل  -ش اسماعٌل لبٌب من ش دمحم حسٌن  28البالستٌن خردة ، بجهة : 

عن  83171برلم  21211212د فى ، لٌ 51111.111رمضان كرم سعٌد ابوسرٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  712

 الجٌزة -م اوسٌم  -تورٌدات مفروشات ، بجهة : البراجٌل بجوار مصنع دولسً 

عن مكتب  83117برلم  21211213، لٌد فى  51111.111دمحم شعبان رمضان عبدالؽنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  713

 امبابة -ش ابناء دوٌنة ش المشروع المنٌرة الؽربٌة  ش ٌوسؾ من 13تورٌدات عمومٌة )دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن ورشة  83141برلم  21211213، لٌد فى  51111.111رزق هللا سند رزق هللا سند  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  714

 الجٌزة -ي ش عمر بن الخطاب الترابٌع من ش الشهٌد احمد حمدي فٌصل بجوار الدائر 51تصنٌع اخشاب لحساب الؽٌر ، بجهة : 

عن تورٌدات )  83217برلم  21211217، لٌد فى  12111.111صالح كمال حامد موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  715

 الجٌزة -مركز منشأة المناطر  -دون الكمبٌوتر( ومماوالت ، بجهة : جزاٌة طرٌك نكال 

عن تحضٌر وبٌع  65241برلم  21211213، لٌد فى  1.111محمود دمحم حسن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  716

 -المهندسٌن  -اسمان مملٌه ومشوٌه ، بجهة : له رئٌسً بالعنوان / مٌدان موسى جالل 

عن تحضٌر وبٌع  65241برلم  21211213، لٌد فى  1.111محمود دمحم حسن اسماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  717

 المهندسٌن -موسى جالل  1رلم  2حل اسمان مملٌه ومشوٌه ، بجهة : م

 83246برلم  21211217، لٌد فى  11111.111امٌن صالح الدٌن امٌن احمد الزهٌري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  718

 -ب الدكرور  2عن تجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل ، بجهة : ش هبد الوهاب من ش دمحم عبد السالم من ش ترعة عبد العال 

عن بٌع  83247برلم  21211217، لٌد فى  11111.111ٌاسر خمٌس عٌد احمد درة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  719

 -ابو النمرس  -ادوات منزلٌة ، بجهة : ش احمد بدوي 

عن كوافٌر حرٌمً  83281برلم  21211218، لٌد فى  5111.111خلود خالد سمٌر مهنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 الجٌزة -الهرم  -حدائك االهرام  -استثماري الرماٌة  5ة : ، بجه

عن تجارة موبٌلٌا  83547برلم  21211226، لٌد فى  21111.111احمد دمحم حسٌن حلمً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  711

 الجٌزة -فٌصل  -العشرٌن  -ش دمحم اسماعٌل ش ابوزٌد  19، بجهة : 

عن مكتب  83114برلم  21211212، لٌد فى  11111.111دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم السٌد عبد الحمٌد  -  712

 -م المناطر  -رحالت ونمل عمال داخل ج . م . ع ، بجهة : بنً سالمه بجوار محطة المطار 

تجارة  عن 83521برلم  21211225، لٌد فى  11111.111محمود نادى سعٌد هلوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  713

 م امبابة -ش نزاز تاعشاٌره من الطرٌك العمومً م منشاة المتلطر  3احذٌة ، بجهة : المنصورٌة 

عن محل  83619برلم  21211227، لٌد فى  111111.111احمد طاهر تونسً مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  714

 فٌصل -المساحة  -ٌا النصر ش الملن فٌصل بجوار كافتٌر 422موباٌالت ولطع ؼٌارها ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  83567برلم  21211226، لٌد فى  11111.111كرٌم بدر حلمً عبدالموجود االشوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  715

 الجٌزة -الهرم  -مشعل  -ش زؼلول  11مطعم تجهٌز وبٌع الوجبات الجاهزة ، بجهة : رلم 

عن بٌع  83571برلم  21211226، لٌد فى  511111.111د ، رأس ماله ،  دمحم عبدالعاطً حسٌن السٌد  ، تاجر فر -  716

 الجٌزة -ش التحرٌر الدلً  133كائن بالعمار رلم  1خردوات وهداٌا ، بجهة : محل رلم 

عن بٌع  83566برلم  21211226، لٌد فى  51111.111عمران شتوي صالح جبالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  717

 الجٌزة -فٌصل  -ش عمر بن الخطاب من ش ذو النورٌن اخر فٌصل  12واجهزة محمول ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : اجهزة منزلٌة 

عن بٌع  83566برلم  21211226، لٌد فى  51111.111عمران شتوي صالح جبالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  718

 الجٌزة -فٌصل  -عمر بن الخطاب من ش ذو النورٌن اخر فٌصل  ش 12اجهزة منزلٌة واجهزة محمول ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن مكتب نمل  82766برلم  21211213، لٌد فى  5111.111اٌمان شعبان احمد ابو العز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  719

 -امبابة  -ش االمام علً المسابن عزبة المفتً  27عمال ) داخل ج. م . ع ( ، بجهة : 

عن بٌع منظفات  82869برلم  21211215، لٌد فى  11111.111حسنً احمد حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد  -  721

 امبابة -ش الحجاز ش المومٌة العربٌة  9، بجهة : 

عن تورٌدات  82868برلم  21211215، لٌد فى  151111.111دمحم ربٌع دمحم عبدالكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  721

 الجٌزة -ش ٌوسؾ الصدٌك من ش المنشٌة فٌصل  1هربائٌة) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : اجهزة ك

عن استٌراد  82926برلم  21211216، لٌد فى  511111.111احمد دبشه احمد مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  722

 ب الدكرور -ش احمد طلبة  1وتصدٌر ، بجهة : 

عن بٌع  83195برلم  21211212، لٌد فى  11111.111جر فرد ، رأس ماله ،  سامر احمد دسولً خلٌل  ، تا -  723

 فٌصل -مساكن كفر طهرمس  7محل رلم  34تٌلٌفونات محمول و اكسسوارتها ، بجهة : بلون 

عن مكتب  83178برلم  21211212، لٌد فى  5111.111محمود عمر مصطفى جمعة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  724

 الجٌزة -الهرم -ش ابراهٌم عفٌفً من ش ابوالهول السٌاحً  8ٌانة تكٌٌفات ، بجهة : تورٌدات وص

عن سوبر  83179برلم  21211212، لٌد فى  5111.111ٌاسمٌن خالد ٌحٌى لرنً سلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  725

 مركز الجٌزة -ابوالنمرس  -ماركت ، بجهة : ش ناصر الشٌن 

عن مكتب رحالت  83116برلم  21211213، لٌد فى  11111.111اد علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  سالم علً مر -  726

 الجٌزة -م منشاة المناطر  -ونمل عمال) داخل ج.م.ع( ، بجهة : امام عمارات االولاؾ منشأة المناطر 

عن كافتٌرٌا ،  83218برلم  21211216، لٌد فى  11111.111جمال عطا على حسانٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  727

 امبابه-ش هاشم الفخرانى من ش المطار 2بجهة : 

عن بٌع المشة ،  83375برلم  21211221، لٌد فى  12111.111احمد دمحم محمود زٌدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  728

 الجٌزة -شارع سعد زؼلول  6عطفة  2بجهة : 

عن تجارة  83128برلم  21211211، لٌد فى  51111.111فرد ، رأس ماله ،  عمرو محمود سٌد حسن  ، تاجر  -  729

 وتوزٌع مواد ؼذائٌة وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : ش ابو بكر الصدٌك من ش كعبٌش فٌصل

عن ورشة  83118برلم  21211211، لٌد فى  11111.111دمحم عزت فرؼلً عوٌس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  731

 الجٌزة -م اوسٌم  -عمادة ) ورشة ستائر ومنتجات ستائر( ، بجهة : ش عالء السراج الكوم االحمر 

عن تجاره  45197برلم  21211211، لٌد فى  11111.111رامً امٌر توفٌك عطا عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  731

 -امبابه -ش عطا دوس 17البطارٌات و الكاوتش ، بجهة : / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  82977برلم  21211211، لٌد فى  11111.111محمود عبدالجواد عبدهللا عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  732

 -الطوابك  -ن ش عمر بن الخطاب ارض المزرعة المنشٌة ش حسنً هاشم م 4تورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

 فٌصل

عن تورٌد وتوزٌع  83214برلم  21211217، لٌد فى  11111.111دمحم احمد السٌد راضً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  733

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش دمحم السٌد من ش التحرٌر ناهٌا  27المالبس )دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن  83223برلم  21211217، لٌد فى  21111.111شرٌؾ صبحً عبدالرؤوؾ سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  734

 الجٌزة -ش الفولً حالٌا من الدكتور الشٌن فٌصل  1صٌانة وتصلٌح االالت الموسٌمٌة ، بجهة : 

عن مكتب  83269برلم  21211218، لٌد فى  5111.111عمر شٌخون ابوسرٌع االمٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  735

 الجٌزة -المنٌب  -توزٌع وتورٌد االلمشة ، بجهة : ش ممدوح ترن من جسر الكونٌسة 

عن معرض  83191برلم  21211212، لٌد فى  51111.111احمد دمحم سعد ابو الحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  736

 -الهرم  -دمحم حسن  -ش الملن فٌصل  347سٌارات ، بجهة : 

عن  83192برلم  21211212، لٌد فى  5111.111كمال الدٌن دمحم عبد الحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  737

 ع غ العمرانٌة -ش لمر عباس من ش اللبٌنً  3تورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن  83135برلم  21211211، لٌد فى  51111.111عبد الرحمن احمد فكري السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  738

 ش عبده صالح من ش ابراهٌم شكري من الشهٌد احمد حمدي كفر طهرمس 6مماوالت ، بجهة : شمة بالدور االرضً 

عن مكتب  83514برلم  21211225، لٌد فى  5111.111دمحم جمعة عبد الممصود حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  739

 -الوراق  -وراق الحضر  -ش معهد االبحاث البحري  15. ع ، بجهة : نمل عمال داخل ج . م 

عن سوبر  83517برلم  21211225، لٌد فى  11111.111شرٌؾ احمد عمر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  741

 -كرداسة  -ماركت ، بجهة : ش الرشاح عبد الاله بجوار جامع العٌاط 

عن مماوالت  83617برلم  21211227، لٌد فى  11111.111ٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم عبدالمجٌد سل -  741

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش دمحم بسشٌونً من مكة المكرمة  15وتورٌدات عمومٌة ) دوون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن  83569برلم  21211226لٌد فى  ، 5111.111اسالم عبدالحفٌظ احمد زكً عبدالحفٌظ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  742

 الجٌزة -م اوسٌم  -مكتب نمل عمال ورحالت ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : الزٌدٌة شارع حامد مطاوع بجوار كوبري الروبً 

عن كوفً شوب  83578برلم  21211226، لٌد فى  51111.111ناصر رجب محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  743

 الجٌزة -الهرم  -الكوم االخضر  -ش المستشفى  22، بجهة :  ) دون االنترنت(

عن مطعم  83597برلم  21211227، لٌد فى  11111.111عمار صبري عبدالفتاح دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  744

 الجٌزة -المهندسٌن  -ش الحجاز  39وكافٌه ) دون االنترنت ( ، بجهة : 

عن كافتٌرٌا  82863برلم  21211215، لٌد فى  11111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم رضا مرسً دمحم  ،  -  745

 الجٌزة -امبابة  -مدٌنة العمال  4بلون  17ومشروبات ) دون االنترنت( ، بجهة : منزل 

بس عن بٌع مال 82912برلم  21211216، لٌد فى  11111.111امل فاروق حامد بدوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  746

 الجٌزة -م اوسٌم  -ش الجمهورٌة  85جاهزة ) دون الزي العسكري( ، بجهة : رلم 

عن خدمات  83169برلم  21211212، لٌد فى  51111.111شٌماء عاطؾ حسنى حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  747

 -ش الشرق من الثالثٌنى عمرانٌة 2واكسسوار المحمول ، بجهة : 

عن محل  83142برلم  21211213، لٌد فى  11111.111د المصاص  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صباح حسن السٌ -  748

 الجٌزة -م كرداسة  -ش حلمً عثمان  ناهٌا البلد  1بمالة ، بجهة : رلم 



 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

 عن مكتب رحالت 83138برلم  21211213، لٌد فى  5111.111دمحم رزق دمحم نور الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  749

 الجٌزة -منشأة المناطر  -داخلٌة ونمل عمال) داخل ج.م.ع( ، بجهة : بنً سالمة بجوار حضانة الفٌروز 

عن مكتب رحالت  83138برلم  21211213، لٌد فى  5111.111دمحم رزق دمحم نور الدٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  751

 الجٌزة -منشأة المناطر  -ار حضانة الفٌروز داخلٌة ونمل عمال) داخل ج.م.ع( ، بجهة : بنً سالمة بجو

عن مكتب  83147برلم  21211213، لٌد فى  5111.111نورا صابر عبدربه زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  751

 الجٌزة -م اوسٌم  -اوسٌم  -رحالت ونمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : ش عبدالعلٌم بجوار مسجد عمرو بن العاص 

عن ورشه  83381برلم  21211221، لٌد فى  51111.111راهٌم حسٌن ابراهٌم عٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اب -  752

 الوراق -وراق العرب  -ش الحجاز المومٌه العربٌه  11تصنٌع مالبس ، بجهة : 

عن سوبر ماركت ،  83537برلم  21211225، لٌد فى  1111.111كرٌم دمحم زهري دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  753

 الجٌزة -الدلً  -ش هارون  11بجهة : 

عن مكتب  83511برلم  21211225، لٌد فى  5111.111دمحم عصام شولً دمحم عبدالسالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  754

 الجٌزة -م اوسٌم  -رحالت ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : زاوٌة نابت بجوار لهوة تلٌمة 

عن لطع ؼٌار  82989برلم  21211211، لٌد فى  21111.111لد سعد الرفاعً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد هللا خا -  755

 -سٌارات وزٌوت ، بجهة : ناهٌا بجوار محطة الصرؾ الصحً 

عن  83114برلم  21211211، لٌد فى  11111.111اشرؾ عبدربه سٌد ابوالحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  756

 الجٌزة -احمد حسن ب الدكرور 21مٌة ، بجهة : مماوالت عمو

عن بٌع  83172برلم  21211212، لٌد فى  51111.111دمحم لطفً عبدالجواد عبدالمجٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  757

 فٌصل -مدكور  -ش الملن فٌصل  386مالبس جاهزة) دون الزي العسكري( ، بجهة : محل رلم 

عن  83159برلم  21211211، لٌد فى  11111.111ضا عبد البصٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بهاء الدٌن دمحم ر -  758

 -ش عبد الباري شراب كعبٌش فٌصل  7تأجٌر وبٌع أجهزة كهربائٌة وصوتٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات عامة  83299برلم  21211218، لٌد فى  51111.111احمد دمحم امٌن الٌمنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  759

 الهرم -ش عبد الحمٌد الزواوى من ش ضٌاء حسن دمحم 9وتصنٌع مالبس ، بجهة : 

عن  83484برلم  21211224ٌد فى ، ل 51111.111احمد عبدالسالم عبدالتواب خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  761

 العمرانٌة -ش مورٌس خلة من ش عدوي سلٌم  1مصنع مالبس جاهزة ) دون الزي العسكري ( ، بجهة : 

عن مكتب  83622برلم  21211227، لٌد فى  111111.111مٌنا خلٌل بوالٌم خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  761

 الهرم -مشعل  -شارع خالد بن الولٌد من ش الوفاء واالمل  28رلم رحالت داخلٌة ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : 

عن تجارة  83184برلم  21211212، لٌد فى  11111.111احمد عادل فوزى خلؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  762

 م اوسٌم -اوسٌم  -االطارات والبطارٌات ، بجهة : ش المحطة من ش طلعت حرب 

عن  83521برلم  21211225، لٌد فى  12111.111 الطاهر دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ٌاسر عبد المنعم دمحم -  763

 الهرم -محطة التعاون  -ش التكافل  36صٌدلٌة ، بجهة : 

عن مكتب مماوالت  83616برلم  21211227، لٌد فى  21111.111سٌد عٌد سٌد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  764

 الجٌزة -وراق العرب  -ش سلمى مكاوي عزبة الخالٌفة  5) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : وتورٌدات عمومٌة

عن تعبئة  83564برلم  21211226، لٌد فى  12111.111اسماعٌل دمحم عبدالاله حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  765

 الجٌزة -الهرم  -الطوابك  -ش عبده سعد  1وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة ، بجهة : 

عن تعبئة  83564برلم  21211226، لٌد فى  12111.111اسماعٌل دمحم عبدالاله حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  766

 الجٌزة -الهرم  -الطوابك  -ش عبده سعد  1وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تركٌب زجاج  83574برلم  21211226، لٌد فى  11111.111فؤاد شاكر دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  767

 الجٌزة -شارع الملن فٌصل  359سٌارات ، بجهة : رلم 

عن  83586برلم  21211226، لٌد فى  11111.111مؤمن صبحً عبد الاله عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  768

 -ب الدكرور  -تصدٌر ، بجهة : ش مكة المكرمة من التحرٌر 

عن تورٌد  82837برلم  21211215، لٌد فى  511111.111زق ٌسن موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عادل عبدالرا -  769

الطالبٌة  -شارع فٌصل  3ش العطور  13مستلزمات واكسسوارات موباٌالت واستٌراد وتصدٌر ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : رلم 

 الجٌزة -البحرٌة 

عن  82851برلم  21211215، لٌد فى  11111.111جر فرد ، رأس ماله ،  احمد نجاح عبدالمؽٌث عبدالمنعم  ، تا -  771

 الجٌزة -كرداسة  -معرض كاوتشون بطارٌات ودرجات بخارٌة ، بجهة : طرٌك المنصورٌة 

عن مكتب  82918برلم  21211216، لٌد فى  111111.111دمحم صبري حسن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  771

 الجٌزة -البراجٌل  -ش احمد عرابً  5عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : رلم  رحالت داخلٌة ونمل

عن  82898برلم  21211216، لٌد فى  11111.111مصطفى سٌد عبدالمنعم دروٌش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  772

 الجٌزة -منٌل شٌحة  -مكتب مماوالت عمومٌة ، بجهة : ش عبدالمنعم خضر 

عن تورٌدات  82889برلم  21211216، لٌد فى  5111.111دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   احمد محسن دمحم -  773

 الجٌزة -الدور السابع  -برج مراد  8عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( وخدمات نظافة ومواد ؼذائٌة ، بجهة : رلم 

عن مكتب  82858برلم  21211215، لٌد فى  11111.111احمد جمال صبحً مهنى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  774

 الجٌزة -عمارات االولاؾ  -رحالت داخلٌة ونمل عمال) داخل ج.م.ع( ، بجهة : منشاة المناطر 

عن بٌع لطع  83176برلم  21211212، لٌد فى  45111.111حسن دمحم ابراهٌم الطوخً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  775

 الجٌزة -طرٌك االسعاؾ  -اطر ؼٌار سٌارات ، بجهة : وردان منشاة المن

عن مخبز  83194برلم  21211212، لٌد فى  51111.111احمد حامد عبد الرازق دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  776

 الوراق -ش الحاج هٌبه من ش الؽاز وراق العرب  1افرنجً ، بجهة : 

عن بٌع  83175برلم  21211212، لٌد فى  51111.111سمر مجدي احمد عبدالبالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  777

 الجٌزة -الهرم  -ش عبد الحمٌد بدوي العمرانٌة الؽربٌة  9اجهزة كهربائٌة بالعمولة) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن ترزي ،  83127برلم  21211213، لٌد فى  11111.111دمحم مصطفى دمحم متولً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  778

 فٌصل -ش عبدالباري شراب من ش الملن فٌصل الكوم االخضر  11: بجهة 

عن مماوالت  82996برلم  21211211، لٌد فى  111111.111خالد ابراهٌم حسن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  779

 -ب الدكرور  -مدٌنة النجوم  -ش االتحاد  5عامة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : 

عن مماوالت عامة  82997برلم  21211211، لٌد فى  111111.111حمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  طه صالح دمحم ا -  781

ش الشٌخ رٌحان طرٌك  9وتورٌدات عمومٌة واستثمار عماري والكشؾ عن عٌوب اللحامات واالعمال الكهرومٌكانٌكٌة ، بجهة : 

 -فٌصل  -كفر طهرمس 

عن مكتب  83117برلم  21211211، لٌد فى  11111.111جر فرد ، رأس ماله ،  دمحم جالل عبدالنبً عبدالحمٌد  ، تا -  781

 الجٌزة -مركز منشأة المناطر  -تصدٌر ، بجهة : المطا الناحٌة البحرٌة 

عن  83221برلم  21211217، لٌد فى  31111.111احمد عبد الحلٌم عبدالمعطً عمارة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  782

 الجٌزة -الهرم  -امام مدرسة االهرام  -ٌن ، بجهة : المجزر االلً  ش فتحً الشرابً تصنٌع سلن مواع

عن  83279برلم  21211218، لٌد فى  11111.111هانً السٌد عبدالعظٌم عبدالعزٌز  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  783

 لجٌزةا -المنٌب  -سالم  -ش عبدالبدٌع  18مكتب نمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن  83395برلم  21211221، لٌد فى  111111.111مصطفى محمود عبد المنعم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  784

 اوسٌم -مكتب مماوالت عامة وتشٌٌد وبناء وتورٌدات عمومٌة ، بجهة : ش الممابر شنبارى 

عن مكتب  83441برلم  21211223، لٌد فى  111111.111عمرو اكرم صابر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  785

 الجٌزة -امبابة  -ش هاشم الفخرانً مدٌنة االمل  7تورٌدات عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن مطعم و مخبزه ،  83196برلم  21211212، لٌد فى  12111.111نعٌم احمد دمحم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  786

 الهرم -الملن فٌصل -طفى ش عبد مص 21بجهة : 

عن محل مالبس  83197برلم  21211212، لٌد فى  11111.111احمد سٌد ابو العال دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  787

 -ش الهرم روٌال سنتر الهرم  257دون الزي العسكري ، بجهة : 

عن تجارة  83515برلم  21211225، لٌد فى  5111.111احمد دمحم عبد المنعم دمحم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  788

 -ب الدكرور  -اكتوبر ناهٌا  6ش  26عمار  1ماكٌنات الخٌاطة المستعملة ، بجهة : محل  رلم 

عن محل بٌع  83611برلم  21211227، لٌد فى  111111.111حنان احمد علً شلبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  789

 الجٌزة -الهرم  -ش فاطمة الخلٌفة  1ادوات منزلٌة ، بجهة : 

عن مخبوزات  83565برلم  21211226، لٌد فى  11111.111صابر سعد صابر حسٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  791

 الجٌزة -فٌصل  -مدي ش رفعت مدكور من ش الشهٌد احمد ح 1وحلوٌات ، بجهة : رلم 

عن ورشة تصنٌع  83591برلم  21211226، لٌد فى  51111.111نبٌل سمٌر فهٌم سٌدهم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  791

 -وراق العرب  -ش المدٌنة المنورة من ش مدرسة النجاح  76مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن مكتب  83193برلم  21211212، لٌد فى  5111.111،  حسٌن عجمً جوده دمحم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  792

 -م. اوسٌم -ش همام ابو جبل البراجٌل  15رحالت و نمل عمال داخل )ج.م.ع( ، بجهة : 

عن مكتب  83177برلم  21211212، لٌد فى  5111.111دمحم عبدالحمٌد ٌوسؾ لندٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  793

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش ترعة عبدالعال صفط اللبن  1.م.ع( ، بجهة : رحالت ونمل عمال ) داخل ج

عن بٌع لطع ؼٌار  83181برلم  21211212، لٌد فى  11111.111دمحم عادل دمحم عبدهللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  794

 العجوزة -ش السودان مدٌنة العلمٌن  -273سٌارات ، بجهة : 

عن  83154برلم  21211213، لٌد فى  51111.111ش عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  وائل عبدالمنعم دروٌ -  795

 الجٌزة -الهرم  -ش مدرسة الخلفاء الراشدٌن  2صالون حاللة ، بجهة : 

عن جزارة  83174برلم  21211216، لٌد فى  51111.111دمحم خمٌس دمحم عبد الحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  796

 كرداسة -ش التموى من ش ترعة بوالق برن الخٌام  18مجمدات ، بجهة :  وبٌع

عن بٌع ادوات  83199برلم  21211216، لٌد فى  11111.111دٌفٌد حنا عٌاد ؼبلاير  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  797

 ناصٌة حمدان ال ثانى وجالل الجرجاوى ارض اللواء 1منزلٌة ، بجهة : 

عن بٌع  83438برلم  21211223، لٌد فى  51111.111لً الفحام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم سعٌد متو -  798

 الجٌزة -ارض اللواء  -ش المدٌنة المنورة من ش المعتمدٌة  1اكسسوارات الموباٌالت وصٌانتها ، بجهة : 

عن حلوى من  83527برلم  21211225، لٌد فى  5111.111رسمٌة عٌد احمد بٌومً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  799

 الجٌزة -الهرم  -اللبٌنً  -ش كامل المحرولً  2عجٌن ، بجهة : 

عن ورشة حداده ،  83544برلم  21211226، لٌد فى  5111.111دمحم احمد دمحم ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

 الجٌزة -امبابة  -م.غ  -طرٌك بشتٌل  -ش العمدة  32بجهة : 

عن مماوالت  83179برلم  21211216، لٌد فى  11111.111عبد الرحمن حمدى ربٌع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

 ب الدكرور -ش دمحم عباس  44عامة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن تورٌدات  83241برلم  21211217، لٌد فى  51111.111عمران احمد دمحم علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  812

 -ب الدكرور  -صفط اللبن  -ش احمد راؼب  34: عمومٌة ، بجهة 

عن  83251برلم  21211217، لٌد فى  11111.111خلؾ عبد الفضٌل احمد عبد الرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  813

 -العمرانٌة  -تورٌد مهمات صناعٌة ومماوالت ، بجهة : ش حسن بدران من عٌد حسن 

عن تعبئة المواد  83294برلم  21211218، لٌد فى  5111.111ة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبدهللا خلٌفة عبدهللا خلٌف -  814

 اوسٌم -الؽذائٌة ، بجهة : ش النادي برطس 

عن بٌع ادوات  83293برلم  21211218، لٌد فى  21111.111حسن دمحم حسٌن علً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  815

 اوسٌم -طرٌك البراجٌل  -ش االمام الشافعً  14ة : رلم كهربائٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجه

عن اتٌلٌه  83436برلم  21211223، لٌد فى  21111.111حسن صالح حسن حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  816

 الجٌزة -العجوزة  -بالدور االول  1شمة  -ش الرشٌد احمد عرابً  5وكوافٌر ، بجهة : رلم 

عن مكتب رحالت  83427برلم  21211223، لٌد فى  11111.111 ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  فاٌزة احمد دمحم -  817

 الجٌزة -م امبابة  -منشأة المناطر  -ونمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : وردان بجوار مركز شباب وردان 

عن  83418برلم  21211223، لٌد فى  21111.111محسن عبدالفتاح عزام ابوصبٌحة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  818

 الجٌزة -م . كرداسة  -كفر حكٌم  -الطرٌك العمومً  -مكتب نمل بضائع ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : ش ابوالحدٌد 

عن  83551برلم  21211226، لٌد فى  111111.111عبدالفتاح عارؾ عبدالفتاح محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  819

 الجٌزة -فٌصل  -ش عبد المجٌد سعٌد متفرع من طرٌك كفر طهرمس  24ات عامة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : مماوالت وتورٌد

عن ورشة  83526برلم  21211225، لٌد فى  51111.111حسن شفٌك جالل محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

 جٌزةال -ترسا العمرانٌة -ش عثمان محرم  2اصالح طلمبات حمن ، بجهة : 

عن ورشة  83146برلم  21211213، لٌد فى  51111.111جورج جرجس برسوم جٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  811

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش عدوي سلٌم  3تصنٌع وتورٌد مالبس طبٌة ومستلزمات طبٌة ) دون االدوٌة( ، بجهة : رلم 

عن  73178برلم  21211216، لٌد فى  25111.111رأس ماله ،   دمحم حشمت اسماعٌل عبد الرحٌم  ، تاجر فرد ، -  812

 فٌصل -ش ابو تمام محطة التعاون  11محل مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن  83171برلم  21211213، لٌد فى  51111.111محمود حسن محمود حسن نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  813

 ر عثمان منطمة فرن جمعه بجوار مسجد العدىش عم 2مصنع مالبس دون الزى العسكري ، بجهة : 

عن بمالة جافة ،  83231برلم  21211217، لٌد فى  11111.111محب شعبان محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  814

 -فٌصل  -ةش ابو جعفر المنصور من ش مصطفى المصري  25بجهة : 

عن  83386برلم  21211221، لٌد فى  51111.111، رأس ماله ،   عبدالمعبود السٌد السٌد جاد محسن  ، تاجر فرد -  815

 الجٌزة -اوسٌم  -م اوسٌم  -بجوار مولؾ العربً  -بٌع منظفات وصٌانة ، بجهة : برطس 

عن  83421برلم  21211223، لٌد فى  1111.111عبدالرحمن احمد خلؾ عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  816

 الجٌزة -م .كرداسة  -اخل ج.م.ع( ، بجهة : ش ترعة الزمر المعتمدٌة بجوار مسجد عبدالخالك مكتب نمل عمال ) د

عن  83418برلم  21211221، لٌد فى  11111.111احمد عبد الهادي السٌد دمحم نوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  817

 -كرداسه  -ش الوحده  3مصنع مالبس ، بجهة : 

عن تشطٌبات  83416برلم  21211223، لٌد فى  21111.111سالم ٌوسؾ حسٌن مبرون  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  818

 الجٌزة -فٌصل  -ش مسجد التٌسٌر ش الملكة  32معمارٌة ، بجهة : 

ن ورشة بالط ع 83541برلم  21211225، لٌد فى  12111.111عصمت حسن حسٌن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  819

 الجٌزة -امبابة  -المنٌرة الؽربٌة  37ش رلم  9ومماوالت عامة ، بجهة : 



 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

عن مكتب  83616برلم  21211227، لٌد فى  111111.111مصطفى رضا مدبولً سٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  821

 الجٌزة -العجوزة  -طلعت حرب  -ش عبدالعزٌز  3تورٌد مالبس جاهزة ) دون الزي العسكري( ، بجهة : 

عن مكتب نمل  83165برلم  21211213، لٌد فى  5111.111خالد سلٌمان جمعه ابوطالب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  821

 الجٌزة -عمرانٌة  -ش عبدالعزٌز اللٌثً من خاتم المرسلٌن  18عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : 

عن بٌع مالبس   83186برلم  21211216، لٌد فى  21111.111اله ،  هشام شولى مجلع نصر  ، تاجر فرد ، رأس م -  822

 ش الملن فٌصل امام مسجد سٌدنا دمحم 414جاهزة حرٌمى ، بجهة : 

عن تورٌدات عمومٌة  83197برلم  21211216، لٌد فى  5111.111محروس للتورٌدات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  823

 هرمش احمد بركات مشعل ال 21، بجهة : 

عن محل  83224برلم  21211217، لٌد فى  51111.111نورة محمود احمد ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  824

 الجٌزة -ب الدكرور -طابك الدٌابة  -ش المدس  1مفروشات ، بجهة : رلم 

عن محل  83224برلم  21211217، لٌد فى  51111.111نورة محمود احمد ابوزٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  825

 الجٌزة -ب الدكرور -طابك الدٌابة  -ش المدس  1مفروشات ، بجهة : رلم 

عن تورٌد  83192برلم  21211216، لٌد فى  11111.111امٌرة احمد محمود عبد الؽنً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  826

 -جزٌرة الدهب  -/ ش البحر االعظم 28مستلزمات فنادق ، بجهة : 

عن ورشة  83228برلم  21211217، لٌد فى  11111.111دمحم كٌالنً مهنى جبالً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  827

 خراطة معادن وطلمبات االعماق ، بجهة : بكال بجوار مسجد عبد المدوس م منشأة المناطر

عن مكتب  83258برلم  21211218، لٌد فى  5111.111سمٌر دمحم فرج فتح الباب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  828

 -ش احمد الخطٌب من ش على بن ابى طالب 3تورٌدات عمومٌة ومستلزمات طبٌةى وتورٌدها ، بجهة : ارض اللواء 

عن تورٌدات  83261برلم  21211218، لٌد فى  21111.111مدحت جوده ابراهٌم جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  829

 بوالق الدكرور -ارض اللواء  -شارع عبده خطاب  11هة : رلم عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بج

عن بٌع وتجارة  83297برلم  21211218، لٌد فى  5111.111مٌنا مٌالد كامل جرجس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  831

 -ش احمد حسٌن طرٌك المنشٌة فٌصل 13وتورٌد مالبس ، بجهة : 

عن مؽسلة  83396برلم  21211221، لٌد فى  11111.111د ، رأس ماله ،  عمرو حماده على محمود  ، تاجر فر -  831

 مالبس ، بجهة : هه حدائك االهرام الهرم

عن مكتب  83439برلم  21211223، لٌد فى  11111.111احمد دمحم امٌن سٌد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  832

 الجٌزة -العجوزة  -ارض اللواء  -عم عبدالمعطً من ش المعتمدٌة ش عبدالمن 3رحالت ونمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : 

عن مكتب  83593برلم  21211227، لٌد فى  11111.111دمحم محسن ابراهٌم دمحم ندا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  833

 الجٌزة -اوسٌم  -رحالت ونمل عمال) داخل ج.م.ع( ، بجهة : ش مصطفى كامل من ش الجمهورٌة 

عن ادارة بوفٌهات  83625برلم  21211227، لٌد فى  7111.111زهران ربٌع رجب دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  834

 الجٌزة -مركز الجٌزة  -، بجهة : ش وسط البلد منٌل شٌحة 

ٌر عن كواف 83827برلم  21211214، لٌد فى  111111.111شٌماء احمد دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  835

 ش عبد العزٌز احمد من ترعة السواحل 12حرٌمى ، بجهة : 

عن تشكٌل  83131برلم  21211213، لٌد فى  11111.111حسٌن مرسً سٌد مرسً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  836

 الجٌزة -اوسٌم  -ش خالد بن الولٌد بشتٌل  5معادن والتركٌبات وتورٌدات ومماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن مكتب نمل  83542برلم  21211225، لٌد فى  11111.111نٌة حسنٌن احمد حسنٌن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ه -  837

 -مركز اوسٌم  -ش دمحم عبد العاطً ابو نصر البراجٌل  14عمال ورحالت داخلٌة دون السٌاحة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عن مماوالت ،  83531برلم  21211225، لٌد فى  1111.111دمحم فٌصل دمحم عبدالمتجلً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  838

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش ال عامر همفرس  1بجهة : 

عن تورٌدات  83531برلم  21211225، لٌد فى  51111.111وحٌد نصر السٌد خلٌفة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  839

 الجٌزة -العجوزة  -مبة ش جامع عمبة بن نافع مٌت ع 14عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن محل  83517برلم  21211226، لٌد فى  11111.111شرٌؾ احمد عمر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  841

 كرداسه-مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : ش الوحده 

عن محل  83517برلم  21211226، لٌد فى  11111.111شرٌؾ احمد عمر ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  841

 -كرداسة  -مالبس جاهزة دون الزى العسكرى ، بجهة : له رئٌسى بالعنوان //ش الرشاح عبد الاله بجوار جامع العٌاط 

عن مكتب تورٌد  83111برلم  21211211، لٌد فى  11111.111عادل دمحم زكً احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  842

 الوراق -دائري الوراق \ي العسكري( ، بجهة : ش عبدالرحٌمكورنٌش النٌل نزلة المالبس جاهزة ) دون الز

عن تورٌد  83122برلم  21211211، لٌد فى  51111.111ناصر سمعان اسكندر سمعان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  843

 -ناصٌة نادي النجار دمحم فؤاد سعٌد عمرانٌة  1جبسنبورد ، بجهة : 

عن تمدٌم  83126برلم  21211211، لٌد فى  61111.111ٌر عزت السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اشرؾ من -  844

 حداءئك االهرام مدخل خوفو الهرم 75مشروبات ساخنه وبارده ، بجهة : 

عن  82976برلم  21211211، لٌد فى  11111.111عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا عبدالجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  845

 -طوابك  -شمة بالدور االرضً  -فٌصل  -ش حسنً هاشم عمر بن الخطاب ارض المزرعة المنشٌة  4مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

 الجٌزة

عن مكتب  83239برلم  21211217، لٌد فى  11111.111سٌد سٌد لرنى رضوان عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  846

 ش الخلفاء الراشدٌن من ش صالح سالم وراق العرب4مماوالت ، بجهة : 

عن مكتب  83244م برل 21211217، لٌد فى  5111.111عٌسى ابو الؽٌط شعبان بخٌت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  847

 -صفط اللبن  -ش احمد دمحم حسن من ش النرش  9مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن  83315برلم  21211218، لٌد فى  11111.111عادل جمعه المتولى البسطوٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  848

 ش المروة من ش السودان 9كوافٌر رجالً ، بجهة : 

عن تطرٌز  83119برلم  21211212، لٌد فى  111111.111سعٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   اٌمن نعٌم ابراهٌم -  849

 -الوراق  -وراق العرب  -ش فتحً ابو سعده من ش مدرسة النجاح  11مالبس جاهزة ، بجهة : 

عن ممهى  83219برلم  21211216، لٌد فى  11111.111حسٌن عبد الموجود دمحم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  851

 -الهرم  -ش ابو بكر الصدٌك من ش فٌصل مشعل 12) دون االنترنت ( ، بجهة : 

عن مكتب اٌجار  83592برلم  21211227، لٌد فى  11111.111خالد دمحم احمد البٌومى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  851

 امبابهارض الجمعٌه -ش دمحم عبده 7سٌارات لحساب الؽٌر بالعموله ، بجهة : 

عن بٌع  83261برلم  21211226، لٌد فى  21111.111بالل حسنٌن رمضان نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  852

 فٌصل -الطوابك  -شارع الصفا والمروة  11وتجارة مستلزمات طٌور الزٌنة والحٌوانات االلٌفة واعالفها ، بجهة : رلم 

عن بٌع مالبس رٌاضٌة  83575برلم  21211226، لٌد فى  5111.111رأس ماله ،  لٌلى عبدالحمٌد دمحم  ، تاجر فرد ،  -  853

 الجٌزة -الهرم  -الرماٌة  -مدٌنة الضباط  42وزي مدرسً ، بجهة : رلم 

عن  83598برلم  21211227، لٌد فى  11111.111عبدالؽفار حلمً عبدالؽفار عبدالنبً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  854

 الجٌزة -الوراق  -ونمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : طناش من شارع الممابر مكتب رحالت 



 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

عن مطعم  83121برلم  21211213، لٌد فى  51111.111صفوت فوزي ظرٌؾ باكٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  855

 الجٌزة -ناهٌا -اكتوبر  6ش التموى من ش  31كرٌب ، بجهة : رلم 

عن مكتب  83143برلم  21211213، لٌد فى  5111.111دمحم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصطفى عبدالمعطً  -  856

 الجٌزة -ب الدكرور  -صفط اللبن  -ش محمود عرلٌة  24نمل عمال ورحالت داخلٌة) داخل ج.م.ع( ، بجهة : رلم 

عن  83171برلم  21211216د فى ، لٌ 51111.111نصر الدٌن محمود هاشم محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  857

 ش عمرو بن العاص ش ابو زٌد العشرٌن فٌصل 5مماوالت عمومٌة وتورٌد ادوات صحٌة ، بجهة : 

عن  83182برلم  21211216، لٌد فى  11111.111نورهان حسنى عبد المادر شعراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  858

 امبابة -ش مراد الكٌت كات  ش شجرة الدر 3مكتب رحالت داخلٌة ، بجهة : 

عن  83211برلم  21211217، لٌد فى  211111.111المعتصم باهلل عبد المجٌد زكً  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  859

 فٌصل -ش مكة المكرمة من ش الملٌجً ش الملكة  7مماوالت عمومٌة ، بجهة : 

عن تورٌدات  83374برلم  21211221، لٌد فى  51111.111صالح ٌسري بخٌت عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  861

 العمرانٌة -الزهراء  -شارع ابوصدلً  13ادوات كهربائٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : رلم 

عن تورٌدات  83374برلم  21211221، لٌد فى  51111.111صالح ٌسري بخٌت عٌسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  861

 العمرانٌة -الزهراء  -شارع ابوصدلً  13لكمبٌوتر( ، بجهة : رلم ادوات كهربائٌة ) دون ا

عن بٌع مواد  83417برلم  21211221، لٌد فى  61111.111بطل احمد عبد هللا فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  862

 الهرم -ن العشرٌن هضبه االهرام  14ؼذائٌه سوبر ماركت ، بجهة : 

عن مكتب  83435برلم  21211223، لٌد فى  11111.111لجابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسالم احمد هاشم عبدا -  863

 الجٌزة -امبابة  -ش االسٌوطً ش البصراوي  17نمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : 

حالت عن مكتب ر 83425برلم  21211223، لٌد فى  5111.111ناهد ابراهٌم علً امام  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  864

ؼرفة بالدور العاشر  -شارع ممدوح جعفر متفرع من ش الشهٌد احمد حمدي طوابك  18ونمل عمال ) داخل ج.م.ع( ، بجهة : رلم 

 فٌصل -

عن صٌانة  83538برلم  21211225، لٌد فى  21111.111هٌام جاد الكرٌم عبدالاله حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  865

 الجٌزة -هرم  -ش حسن متولً خلؾ فندق اوروبا 9منزلٌة ، بجهة :  اجهزة منزلٌة وبٌع اجهزة

عن مكتب  83141برلم  21211213، لٌد فى  111111.111كامل عبدالنبً كامل دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  866

 الجٌزة - بوالق الدكرور -عزت السوٌفً  -ش عمرو بن العاص  3مماوالت عامة وتركٌب شبكات المحمول ، بجهة : 

عن صٌانة  83151برلم  21211213، لٌد فى  51111.111مختار سٌد دمحم عبدالحمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  867

 فٌصل -كفر طهرمس  -ش الفتح  6سٌارات ولطع ؼٌار سٌارات ، بجهة : 

عن تجارة  83176برلم  21211216، لٌد فى  11111.111عبٌر ؼطاس خلٌل للدس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  868

 برج الهدى -ش الملن فٌصل  19مالبس ، بجهة : 

عن تورٌد مواد  83225برلم  21211217، لٌد فى  11111.111دمحم عطٌه سعٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  869

 خاتم المرسلٌن-ش فاطمه رشدى 5ؼذائٌة ومطعم ، بجهة : 

عن ورشة نجارة  83212برلم  21211216، لٌد فى  51111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم ثابت منشاوي حسن  ،  -  871

 -المعتمدٌة  -ش عبد الهادي ابو خلٌل  19ودهانات ودٌكور ، بجهة : 

عن مكتب  83376برلم  21211221، لٌد فى  11111.111حسن دمحم حسن دمحم رجب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  871

 الجٌزة -ابوالنمرس  -شارع الشهٌد احمد بدوي  82رلم تصدٌر ، بجهة : 



 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

عن محل لتجاره  83397برلم  21211221، لٌد فى  51111.111صالح انور ممار عطٌه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  872

 ش المدرسة االعدادٌة من ش ترعة السواحل وراق العرب 7الموبٌالت ، بجهة : 

عن  83432برلم  21211223، لٌد فى  51111.111لجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم عبدالجواد علً عبدا -  873

 الجٌزة -عمرانٌة  -ش محمود عفٌفً من العروبة  13مماوالت عمومٌة وتورٌدات عامة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن تورٌدات  83513برلم  21211225، لٌد فى  11111.111ٌوسؾ صبري جٌد جندي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  874

 امبابة -فكري زاهر  -ش الطٌار  5عمومٌة ) دون الكمبٌوتر( ، بجهة : 

عن صٌدلٌة ،  83549برلم  21211226، لٌد فى  31111.111فاتن عادل محمود جمعة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  875

 الجٌزة -ش الترعة  -م.منشأة المناطر  -بجهة : نكال 

عن بٌع مالبس  83516برلم  21211225، لٌد فى  51111.111ٌمنى دمحم صالح السٌد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  876

 الجٌزة -ش الملن فٌصل اخر فٌصل  42جاهزة حرٌمً ، بجهة : 

عن مكتب  83518برلم  21211225، لٌد فى  31111.111خالد فوزي احمد خلٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  877

 الوراق -عزبة المفتً وراق  العرب  -ش سعد زؼلول من ش جمال عبدالناصر  13مماوالت ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

لعمال وادارة وتشؽٌل ٌاسر محمود لرنى وشركائه   شركة  ،  تسوٌك وتوزٌع ونمل وتوصٌل اسطوانات البوتجاز ونمل ا -  1

 21211219،لٌدت فى  51111.111المنافذ التسوٌمٌة والمستودعات بكافة انواعها الخاصة ببٌع اسطوانات الؽاز   ،رأس مالها   

، عن تسوٌك وتوزٌع ونمل وتوصٌل اسطوانات البوتجاز ونمل العمال وادارة وتشؽٌل المنافذ التسوٌمٌة والمستودعات  82949برلم 

 لسم الهرم -ش سلٌم متفرع من ش فٌصل  13نواعها الخاصة ببٌع اسطوانات الؽاز ، بجهة : بكافة ا

برلم  21211217،لٌدت فى  311111.111شٌماء محمود على وشرٌكته   شركة  ،  كوافٌر حرٌمى   ،رأس مالها    -  2

 ٌخ زاٌد المجاورة الثانٌةبالمنطمة التجارٌة الكرمة الش Y101D Y101C، عن كوافٌر حرٌمى ، بجهة :  83242

،لٌدت فى  11111.111اٌهاب عبد المعطى عبد العزٌز وشرٌكه   شركة  ،  بٌع وشراء واستبدال العمارات   ،رأس مالها    -  3

 مركز اوسٌم -ش عدوى بشتٌل  56، عن بٌع وشراء واستبدال العمارات ، بجهة :  82866برلم  21211215

 111111.111رٌكه   شركة  ،  تصنٌع منتجات الكرتون و منتجات البالستٌن  ،رأس مالها   رافت ٌوسؾ شفٌك عوض و ش -  4

عمرانٌه  -مساكن الظباط  9، عن تصنٌع منتجات الكرتون و منتجات البالستٌن ، بجهة :  83161برلم  21211213،لٌدت فى 

 -ؼربٌه 

و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌه و التورٌدات العمومٌه  ،رأس عمرو دمحم دمحم و شركائه   شركة  ،  كل ماسبك لدى الؽٌر  -  5

، عن كل ماسبك لدى الؽٌر و التصدٌر و التوكٌالت التجارٌه و  83116برلم  21211212،لٌدت فى  1111111.111مالها   

 العمرانٌه -ش بندق من ش العروبه  5التورٌدات العمومٌه ، بجهة : 

،لٌدت فى  121111.111شركة  ،  تجاره و توزٌع المواد الؽذائٌه  ،رأس مالها    جرجس مرلص جورجً و شركاه   -  6

 المنٌب -ش النجاح المصبجً  24، عن تجاره و توزٌع المواد الؽذائٌه ، بجهة :  83214برلم  21211216

،رأس مالها    بٌشوى عطاهللا اسحك موسى وشركاه   شركة  ،  مصوؼات ومجوهرات  -ورثة عطا هللا اسحك موسى  -  7

 -، عن مصوؼات ومجوهرات ، بجهة : ش الجٌش العٌاط  83255برلم  21211217،لٌدت فى  11111.111

عمرو دمحم دمحم و شركائه   شركة  ،   تصنٌع و توزٌع و تورٌد المستحضرات الطبٌه و االدوٌه البشرٌه و االدوٌه البٌطرٌه و  -  8

و اضافات االعالؾ السائله  و البودرات و المطهرات الكٌماوٌه و الطبٌه و االسمده و  مستحضرات التجمٌل و المكمالت الؽذائٌه
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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

المبٌدات الزراعٌه و االعشاب الطبٌعٌه و المستلزمات و االجهزه الطبٌه و مستلزمات و منتجات العناٌه بالطفل و المحالٌل الطبٌه 

شرٌه و الكٌماوٌات الصناعٌه و الدوائٌه و المواد الخام و منتجات معهد بمختلؾ انواعها و مستلزمات العناٌه بالمنزل و المبٌدات الح

، عن تصنٌع و توزٌع و تورٌد  83116برلم  21211212،لٌدت فى  1111111.111االؼذٌه و تصنٌع   ،رأس مالها   

ئٌه و اضافات االعالؾ السائله  المستحضرات الطبٌه و االدوٌه البشرٌه و االدوٌه البٌطرٌه و مستحضرات التجمٌل و المكمالت الؽذا

و البودرات و المطهرات الكٌماوٌه و الطبٌه و االسمده و المبٌدات الزراعٌه و االعشاب الطبٌعٌه و المستلزمات و االجهزه الطبٌه و 

الحشرٌه و مستلزمات و منتجات العناٌه بالطفل و المحالٌل الطبٌه بمختلؾ انواعها و مستلزمات العناٌه بالمنزل و المبٌدات 

 العمرانٌه -ش بندق من ش العروبه  5الكٌماوٌات الصناعٌه و الدوائٌه و المواد الخام و منتجات معهد االؼذٌه و تصنٌع ، بجهة : 

دمحم سعٌد حداد الشنوانً وشرٌكٌه   شركة  ،  مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة   ،رأس مالها    -  9

 14، عن مماوالت عامة وتورٌدات عمومٌة وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة :  83316برلم  21211219 ،لٌدت فى 611111.111

 -فٌصل  -المرٌوطٌة  -ش الطٌار سٌد داوود من ش الهداٌة 

،لٌدت فى  4111.111ابانوب خٌرى معوض فلتس وشرٌكته   شركة  ،  مخبز بلدى نصؾ الى   ،رأس مالها    -  11

 المنٌرة الؽربٌة امبابة -عزٌز راؼب من ش كمال جمزة  43عن مخبز بلدى نصؾ الى ، بجهة : ،  82974برلم  21211216

،لٌدت فى  11111.111محمود ابو طالب المنسً و شرٌكه   شركة  ،  فن و تركٌب اجزاء معدنٌه  ،رأس مالها    -  11

 -ه المناطر منشا -، عن فن و تركٌب اجزاء معدنٌه ، بجهة : نكال  83167برلم  21211212

،لٌدت فى  16111.111هٌثم احمد ماجد وشرٌكه   شركة  ،  تجارة مستلزمات التلٌفونات المحموله   ،رأس مالها    -  12

بشارع مصدق العماره البحرٌه  5، عن تجارة مستلزمات التلٌفونات المحموله ، بجهة : العمار رلم 82798برلم  21211214

 الدلى- 1الدور الثامن شمه رلم

الهرم   شركة  ،  المماوالت العامه و اداره المشروعات العمارٌه  -حدائك االهرام  -منطمة ل شارع الجٌش  431رلم  -  13

بمختلؾ انواعها و التسوٌك العماري و االستثمار العماري و التوكٌالت التجارٌه و استصالح و استزراع االرضً المستصلحه  

، عن المماوالت العامه و اداره المشروعات العمارٌه بمختلؾ  83419برلم  21211223 ،لٌدت فى 51111.111،رأس مالها   

انواعها و التسوٌك العماري و االستثمار العماري و التوكٌالت التجارٌه و استصالح و استزراع االرضً المستصلحه ، بجهة : 

 لسم الهرم -هضبه االهرام  -شارع الجٌش  -منطمه ل 431

الهرم   شركة  ،  المماوالت العامه و اداره المشروعات العمارٌه  -حدائك االهرام  -نطمة ل شارع الجٌش م 431رلم  -  14

بمختلؾ انواعها و التسوٌك العماري و االستثمار العماري و التوكٌالت التجارٌه و استصالح و استزراع االرضً المستصلحه  

، عن المماوالت العامه و اداره المشروعات العمارٌه بمختلؾ  83419برلم  21211223،لٌدت فى  51111.111،رأس مالها   

انواعها و التسوٌك العماري و االستثمار العماري و التوكٌالت التجارٌه و استصالح و استزراع االرضً المستصلحه ، بجهة : 

 لسم الهرم -هضبه االهرام  -شارع الجٌش  -منطمه ل 431

،لٌدت فى  41111.111اه   شركة  ،  تجارة وبٌع لطع ؼٌار السٌارات  ،رأس مالها   ابراهٌم احمد اسماعٌل وشرك -  15

 امام فندق بٌرامٌدز بالزا -ب ش الملن فٌصل  5، عن تجارة وبٌع لطع ؼٌار السٌارات ، بجهة :  83631برلم  21211227

والامة وتشؽٌل المراكز التجارٌة واالفرع  مصطفى عادل مصطفى وشركاه   شركة  ،  تجارة وبٌع االؼذٌة سابمة التجهٌز -  16

باالماكن المختلفة وتزاول الشركة انشطتها بعد الحصول على التراخٌص الالزمة من الجهات المختصة  ،رأس مالها   

، عن تجارة وبٌع االؼذٌة سابمة التجهٌز والامة وتشؽٌل المراكز التجارٌة  82849برلم  21211215،لٌدت فى  18111.111

ش  5فرع باالماكن المختلفة وتزاول الشركة انشطتها بعد الحصول على التراخٌص الالزمة من الجهات المختصة ، بجهة : واال

 -الدور الخامس  - 21شمة  -الدلً  -عرفات 

 11111.111اشرؾ دمحم موسى وشرٌكته   شركة  ،  مكتبة وادوات مدرسٌة ) دون االحبار والطباعة (   ،رأس مالها    -  17

محل  -ش الهرم  166، عن مكتبة وادوات مدرسٌة ) دون االحبار والطباعة ( ، بجهة :  83237برلم  21211217،لٌدت فى 

 ( 1رلم ) 

اسالم نافع عبدالهادى ابواحمد وشرٌكتة   شركة  ،   تورٌدات عمومٌة وتسوٌك عماري فٌما عدا الكمبٌوتر  ،رأس مالها    -  18

ش 369، عن تورٌدات عمومٌة وتسوٌك عماري فٌما عدا الكمبٌوتر ، بجهة :  83434برلم  21211223،لٌدت فى  41111.111

 محطة المساحة بجوار سٌنما رادوبٌس-الهرم الرئٌسى 
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 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

،لٌدت فى  51111.111شلتوت محمود رستم و شركاه   شركة  ،  التجاره بمستلزمات االطفال و التصدٌر   ،رأس مالها    -  19

فٌصل   -ش محمود صبحً من نصر المنوفً 2، عن التجاره بمستلزمات االطفال و التصدٌر ، بجهة :  82991برلم  21211211

 -لسم الهرم 

،لٌدت  51111.111احمد طه احمد عبد السالم وشرٌكه   شركة  ،   تصنٌع لطاعات معدنٌة وتشكٌل معادن  ،رأس مالها    -  21

) برج الحسن  13بالعمار  2ت معدنٌة وتشكٌل معادن ، بجهة : محل رلم ، عن تصنٌع لطاعا 83263برلم  21211218فى 

 الهرم -فٌصل -والحسٌن ( بشارع عمرو بن العاص متفرع من ش كعبٌش الطوابك 

برلم  21211226،لٌدت فى  111111.111جمال عبد الناصر و شرٌكه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌه  ،رأس مالها    -  21

 بوالق -برج الشرطه ترعه عبد العال 21عمومٌه ، بجهة : ، عن تورٌدات  83588

،لٌدت فى  11111.111فهد عبد الرازق وشرٌكه   شركة  ،  االستثمار العمارى والمماوالت العامة   ،رأس مالها    -  22

 هندسٌنالم -مساكن احمد عرابى  21، عن االستثمار العمارى والمماوالت العامة ، بجهة :  82921برلم  21211216

شركة عمرو صادق سالم وشرٌكة   شركة  ،  التوكٌالت الؽذائٌة وتجارة وتزٌع المواد الؽذائٌة   ،رأس مالها    -  23

، عن التوكٌالت الؽذائٌة وتجارة وتزٌع المواد الؽذائٌة ، بجهة : الكائن بدور  82821برلم  21211214،لٌدت فى  51111.111

 فٌصل -ٌة ش المرٌوطٌة ابراج الرحمان 8المٌزان المتفرع برلم 

،لٌدت فى  51111.111احمد فاروق احمد عبد الرحمن وشرٌكه   شركة  ،  مكتبة وتورٌدات عمومٌة   ،رأس مالها    -  24

 الهرم -نصر الدٌن  -ش الزمر  81، عن مكتبة وتورٌدات عمومٌة ، بجهة :  82928برلم  21211216

 51111.111تورٌد وتركٌب الكهرومٌكانٌكٌة واعمال الكهرباء   ،رأس مالها    دمحم علٌوه وشرٌكه   شركة  ،  اعمال -  25

بالدور  1، عن اعمال تورٌد وتركٌب الكهرومٌكانٌكٌة واعمال الكهرباء ، بجهة : الشمة رلم  83219برلم  21211217،لٌدت فى 

 بوالق الدكرور -شارع فؤاد احمد عزت السوٌفى 21االرضى بالعمار رلم 

سر السٌد دمحم جمعه وشرٌكه   شركة  ،  المٌام بٌبع وتلمٌع المشؽوالت الفضٌة والمعدنٌة تجزاءة   ،رأس مالها   ٌا -  26

، عن المٌام بٌبع وتلمٌع المشؽوالت الفضٌة والمعدنٌة تجزاءة ، بجهة : ش  83111برلم  21211211،لٌدت فى  31111.111

 مشعل الهرم  -الباسم من ش ابو الهول السٌاحى 

 21211212،لٌدت فى  21111.111دمحم كامل عطٌه و شركاه   شركة  ،  تسوٌه و تحضٌر و بٌع الكشري  ،رأس مالها    -  27

 الدلً -ش التحرٌر  99، عن تسوٌه و تحضٌر و بٌع الكشري ، بجهة :  83111برلم 

،لٌدت فى  311111.111أس مالها   فرٌد صابر حسانٌن علً وشركائه   شركة  ،  تورٌدات عمومٌة ومماوالت  ،ر -  28

 ، عن تورٌدات عمومٌة ومماوالت ، بجهة :  82813برلم  21211214

،لٌدت فى  211111.111كرٌم مجدى وشركاه   شركة  ،  المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة   ،رأس مالها    -  29

 18بالدور العاشر بالعمار رلم  19ة ، بجهة : الشمة رلم ، عن المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌ 82793برلم  21211214

 مٌدان الساعة -الكائن بشارع حسن عبد الحمٌد من ش مراد مكسر ش المنشٌة 

الجٌزة   شركة  ،   تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة وتعبئة وتؽلٌؾ وتصنٌع منتجات  -الوراق  -ش كة المكرمة طناش  11 -  31

، عن تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة وتعبئة وتؽلٌؾ  83553برلم  21211226،لٌدت فى  111111.111 االلبان  ،رأس مالها  

 الجٌزة -الوراق  -طناش  -ش مكة المكرمة 11وتصنٌع منتجات االلبان ، بجهة : 

) دون تجارة االدوٌة (   دمحم السٌد السٌد بكرى وشركاه   شركة  ،  تجارة وتوزٌع المستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل  -  31

، عن تجارة وتوزٌع المستلزمات الطبٌة ومستحضرات  83232برلم  21211217،لٌدت فى  15111.111،رأس مالها   

 ش النخٌل من ش الهرم 26التجمٌل ) دون تجارة االدوٌة ( ، بجهة : الشمة الكائنة بالدور االول بالعمار رلم 

،لٌدت فى  111111.111وشرٌكه   شركة  ،  ادارة وتشؽٌل مطاعم   ،رأس مالها   السٌد فرج عبد العزٌز السٌد  -  32

 5ناصٌة ش العشرٌن مع ش اٌمن مصطفى شحاته محل رلم  2، عن ادارة وتشؽٌل مطاعم ، بجهة :  83282برلم  21211218

 بوالق الدكرور -فٌصل  -الدور االرضى 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  111111.111ة  ،  ادارة وتشؽٌل مطاعم   ،رأس مالها   السٌد فرج عبد العزٌز السٌد وشرٌكه   شرك -  33

 5ناصٌة ش العشرٌن مع ش اٌمن مصطفى شحاته محل رلم  2، عن ادارة وتشؽٌل مطاعم ، بجهة :  83282برلم  21211218

 بوالق الدكرور -فٌصل  -الدور االرضى 

 61111.111وادارة المصانع والمطاعم والكافٌهات  ،رأس مالها   عبد الفتاح فتحً عبد الفتاح وشركاه   شركة  ،  انشاء  -  34

ش عبد الحمٌد لطفً الدور  26، عن انشاء وادارة المصانع والمطاعم والكافٌهات ، بجهة :  83334برلم  21211219،لٌدت فى 

 -الدلً  - 12الثالث شمة 

مات الصٌدلٌات ) دون الدعاٌة ودون تجارة االدوٌة ودون فتح دمحم سالمة دمحم وشرٌكٌه   شركة  ،  تجارة الورلٌات ومستلز -  35

، عن تجارة الورلٌات ومستلزمات الصٌدلٌات )  82814برلم  21211214،لٌدت فى  91111.111صٌدلٌة (   ،رأس مالها   

 الطالبٌة -ش سٌد ابو الخٌر  2دون الدعاٌة ودون تجارة االدوٌة ودون فتح صٌدلٌة ( ، بجهة : 

،لٌدت  111111.111اد سعد عزٌز سعدهللا وشرٌكه   شركة  ،  االستثمار العماري والتسوٌك العماري  ،رأس مالها   عم -  36

 -ش العروبة من ش خاتم المرسلٌن  7، عن االستثمار العماري والتسوٌك العماري ، بجهة :  82964برلم  21211219فى 

 العمرانٌة

،لٌدت فى  11111.111شركة  ،  االستثمار العماري و التسوٌك العماري  ،رأس مالها   احمد دمحم عبد الؽفار و شرٌكه    -  37

 لسم الجٌزه -ش المحطه  81، عن االستثمار العماري و التسوٌك العماري ، بجهة :  83111برلم  21211211

دات العمومٌة ) دون الكمبٌوتر (   ،رأس شركة ٌسرى عبد العزٌز ودمحم على السٌد   شركة  ،  المٌام باعمال النظافة والتورٌ -  38

، عن المٌام باعمال النظافة والتورٌدات العمومٌة ) دون الكمبٌوتر ( ،  82739برلم  21211212،لٌدت فى  31111.111مالها   

 لسم بوالق الدكرور -ابو لتادة  -ش ترعة الزمر  148بجهة : 

ة  ،  تجاره و توزٌع االدوات و االجهزه المنزلٌه بانواعها  ،رأس مالها   المجموعه المتحده للتجاره )عمرو جروب(   شرك -  39

ش  2، عن تجاره و توزٌع االدوات و االجهزه المنزلٌه بانواعها ، بجهة :  83145برلم  21211213،لٌدت فى  111111.111

 العمرانٌه -ترعه الزمر  -حسن دمحم 

 21211213،لٌدت فى  12111.111كة  ،  بٌع االلومٌتال  ،رأس مالها   عمرو دمحم سالمه عبد الصمد و شركاه   شر -  41

 بوالق الدكرور - 2ش عبد العال دروٌش من ش ترعه عبد العال  37، عن بٌع االلومٌتال ، بجهة :  83115برلم 

برلم  21211216،لٌدت فى  111111.111سعد عبد العزٌز نصر و شركاه   شركة  ،  بٌع الطان  ،رأس مالها    -  41

 الهرم-المرٌوطٌه  -شرٌؾ سماره السٌاحً 171، عن بٌع الطان ، بجهة :  83177

برلم  21211215،لٌدت فى  15111.111دمحم عبد الرحٌم دمحم على محمود وشرٌكه   شركة  ،  مؽسله   ،رأس مالها    -  42

 ط حدائك االهرام 166، عن مؽسله ، بجهة :  82879

،لٌدت فى  111111.111وشرٌكه   شركة  ،  التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة   ،رأس مالها   ناصر جمعه عطٌه  -  43

 ش ابو سرٌع السٌد من ش البدرشٌن صفط اللبن 11، عن التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، بجهة :  82917برلم  21211216

والمتحصصه فى مجال االنشاء والتشطٌب والتكٌٌؾ احمد اسامة عبد الحى سلٌمان وشرٌكته   شركة  ،  المماوالت العامة  -  44

، عن المماوالت العامة  82811برلم  21211214،لٌدت فى  111111.111والصرؾ الصحى والتورٌدات   ،رأس مالها   

 -اكتوبر  6 -والمتحصصه فى مجال االنشاء والتشطٌب والتكٌٌؾ والصرؾ الصحى والتورٌدات ، بجهة : ش جمال عبد الناصر 

 ق الدكروربوال

 111111.111حسام الدٌن مسلم حسن وشرٌكه   شركة  ،  تجارة مستحضرات التجمٌل ) دون االدوٌة (   ،رأس مالها    -  45

ش دمحم جمعه من ش  6، عن تجارة مستحضرات التجمٌل ) دون االدوٌة ( ، بجهة :  83265برلم  21211218،لٌدت فى 

 مستشفى الصدر عمرانٌة ؼربٌة

،لٌدت فى  11111.111مود حسٌن علً احمد وشرٌكه   شركة  ،  تعبئة وتورٌد مواد ؼذائٌة  ،رأس مالها   مح -  46

 الجٌزة -بوالق الدكرور  -ش دمحم لطفً  55، عن تعبئة وتورٌد مواد ؼذائٌة ، بجهة : عمار  83478برلم  21211224

 ــــــــــــــــــــــ    



 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

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    61721دمحم عطا هللا دروٌش عطا هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تارٌخ    39917سعد مصطفى سعد السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211213، وفى تارٌخ    57187هاله صالح احمد عبد الجواد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 التجارةالسجل  أمر محو لترن 

تم محو/شطب    21211213، وفى تارٌخ    59446اسامه عبد الفتاح عبد الحلٌم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 السجل  أمر محو لترن التجارة

ل  تم محو/شطب السج   21211213، وفى تارٌخ    35433مدحت حسٌن عكاشه عباد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تارٌخ    12869دمحم عزت سلٌمان محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 6

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211213، وفى تارٌخ    17778احمد صالح الدٌن عبد الحلٌم صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 7

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211214، وفى تارٌخ    51126اسالم مصطفى اسماعٌل دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب السجل  أمر    21211214، وفى تارٌخ    35182جهاد علً احمد سلٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 9

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211214، وفى تارٌخ    77165طارق ابراهٌم السٌد حسٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21211214ارٌخ ، وفى ت   41115دمحم منتصر دمحم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211214، وفى تارٌخ    74136مهران ممتاز مهران حسانٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 السجل  أمر محو لترن التجاره

تم محو/شطب    21211214، وفى تارٌخ    38863: دمحم عبد العزٌز طنطاوي خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 13

 السجل  أمر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21211214، وفى تارٌخ    68463مجدى جاد مرجان دواد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211215، وفى تارٌخ    49911برلم : برٌجتا سمٌر سعد بسطا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده    - 15

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21211215، وفى تارٌخ    38964دمحم احمد فرج احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21211215، وفى تارٌخ    32912لٌده برلم : امام للمماوالت العامه  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 17

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211215، وفى تارٌخ    58891ٌاسمٌن شٌرٌن مصطفى ناصؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211215، وفى تارٌخ    67671جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبدهللا السٌد عبدهللا صٌام  ،  تا   - 19

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211215، وفى تارٌخ    76151ٌحً محفوظ عبدالمبدى خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211216، وفى تارٌخ    78557حمد عبدالاله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمود عبدالصبور ا   - 21

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211216، وفى تارٌخ    69139انعام السٌد معوض عبدالمولى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21211216، وفى تارٌخ    69541اٌمان دمحم جمعه خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211216، وفى تارٌخ    33691حسام فوزى عز الدٌن فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 24

 جارةالسجل  أمر محو لترن الت

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تارٌخ    28257احمد محفوظ طه متولً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تارٌخ    37895ٌحٌى ابراهٌم سالم احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 ترن التجارةأمر محو ل

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تارٌخ    81989سٌفٌن مٌالد صلٌب بشاى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 27

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211219، وفى تارٌخ    73836فتحً ابراهٌم ؼزالً دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211219، وفى تارٌخ    51159سامح ملن فهٌم عبد المالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 29

 لترن التجارةالسجل  أمر محو 

تم محو/شطب    21211219، وفى تارٌخ    27838عاطؾ ربٌع عوض جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21211219، وفى تارٌخ    37538اٌمان دمحم سٌؾ دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 حو اللؽاء الفرعم



 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 محو/شطب السجل     21211219، وفى تارٌخ    68315دمحم احمد عبدالحلٌم العٌاط  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 أمر محو لترن التجارة

لسجل  تم محو/شطب ا   21211219، وفى تارٌخ    1731عاطؾ حسٌن على النجار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211219، وفى تارٌخ    45596احمد عبد الحمٌد احمد عبد النبً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 34

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211219، وفى تارٌخ    73192رضا دمحم عبد هللا مبرون  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211219، وفى تارٌخ    32712هانى مجد دمحم دمحم خطاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 36

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211219ى تارٌخ ، وف   22313رضا محمود ابو طالب سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 37

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211219، وفى تارٌخ    75282احمد دمحم عبد المجٌد شرٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 38

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211219، وفى تارٌخ    51159:  سامح ملن فهٌم عبد المالن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم   - 39

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر محو    21211211، وفى تارٌخ    77579وسطاوى للبماله  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 41

 لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تارٌخ    43142لم : خٌرى دمحم احمد ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 41

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تارٌخ    47922علً ابراهٌم دمحم البلماس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 42

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211211، وفى تارٌخ    22128،  سبك لٌده برلم :   صباح عبد الرحمن محمود احمد  ،  تاجر فرد   - 43

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211211، وفى تارٌخ    38969دمحم عبد المادر طلبه فضل هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 44

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211211، وفى تارٌخ    22436راهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : مجدى رمضان جمعة اب   - 45

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211211، وفى تارٌخ    5892صالح الدٌن سٌد علً زٌدان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 46

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211211، وفى تارٌخ    34195بد الفتاح سعداوى حفنى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم ع   - 47

 السجل  امر  محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    28267هشام عبد الداٌم عبد الجٌد سنوسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 48

 ترن التجارةالسجل  امر محو ل

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تارٌخ    71439شعبان سعد حسٌن موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 49

 امر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تارٌخ    75189مصطفى احمد همام دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 محو لترن التجارةامر 

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تارٌخ    21857عبد هللا حامد دمحم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 51

 امر محو لترن التجارة

طب تم محو/ش   21211212، وفى تارٌخ    79529سماح اشرؾ مكرم ابوالٌمٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 52

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم    21211212، وفى تارٌخ    5519محمود عبد العظٌم علً عبد اللطٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 53

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21211213، وفى تارٌخ    1438احمد دمحم حامد عرفات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 54

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21211213، وفى تارٌخ    1438احمد دمحم حامد عرفات  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 55

 محو لترن التجارة

تم    21211216، وفى تارٌخ    36912عدنان عبد المرضً عبد الرحمن محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 56

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تارٌخ    41939ٌوسؾ شعبان احمد جبالى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 57

 مر محو لترن التجارةا

تم محو/شطب    21211216، وفى تارٌخ    81687هانً عبد المنعم احمد عبد المنعم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 58

 السجل  امر محو لترن التجارة

حو/شطب السجل  أمر تم م   21211216، وفى تارٌخ    1598ٌحٌى ٌحٌى دمحم صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 59

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211216، وفى تارٌخ    51311سماح احمد الدٌسطى عبد المادر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211217، وفى تارٌخ    6959طارق سمٌر سعٌد بدوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 61

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211218، وفى تارٌخ    12835سكٌنه فرؼلى شحاته حسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 62

 أمر محو

تم    21211218خ ، وفى تارٌ   72469اسماء عبداللطٌؾ السٌد عبداللطٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 63

 محو/شطب السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211218، وفى تارٌخ    73961احمد مختار سالم مرسً شاهٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 64

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211218، وفى تارٌخ    64714ناصر جاد الرب حسن دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 65

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211218، وفى تارٌخ    24459سمٌر دمحم دمحم شلبى نصار  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 66

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211218، وفى تارٌخ    17899ه برلم : دمحم على على على الشرٌؾ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌد   - 67

 السجل  أمر محو لترن التجارة



 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 محو/شطب    21211218، وفى تارٌخ    16713عبد الواحد احمد عبد الواحد خلٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 68

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  امر    21211218، وفى تارٌخ    2838جر فرد  ،  سبك لٌده برلم : دمحم السٌد دمحم السٌد  ،  تا   - 69

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211218، وفى تارٌخ    48281مٌالد عبد المسٌح زكرٌا حماٌه هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 71

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211219، وفى تارٌخ    23121طه ابوطالب نصر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : عبد هللا    - 71

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211219، وفى تارٌخ    33787فرٌد رضا نصر لطب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 72

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211219، وفى تارٌخ    54171د طه عبد الحمٌد البٌدق  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : محمو   - 73

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211219، وفى تارٌخ    77744دمحم سٌد حافظ عبدالجواد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 74

 ارةأمر محو لترن التج

تم محو/شطب السجل     21211221، وفى تارٌخ    55782عمرو كمال دمحم عتابً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 75

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211221، وفى تارٌخ    71646سامً ثروت زاخر سلٌمان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 76

 رن التجارةأمر محو لت

تم محو/شطب    21211221، وفى تارٌخ    79884عمرو نبٌل علً صالح جمجوم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 77

 السجل  أمر محو لترن التجارة

 تم محو/شطب السجل    21211223، وفى تارٌخ    54599بٌتر مٌنا سوٌحه تادرس  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 78

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211223، وفى تارٌخ    36798دمحم خمٌس حامد علً ابو الدهب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 79

 السجل  أمر محو لترن التجارة

و/شطب السجل  أمر تم مح   21211223، وفى تارٌخ    71711دمحم انور حسٌن عمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 81

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211223، وفى تارٌخ    49345حمدي محمود احمد بكر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 81

 أمر محو لترن التجارة

م محو/شطب السجل  ت   21211223، وفى تارٌخ    11396سمٌر جرجس ؼالى اسعد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 82

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل  أمر    21211223، وفى تارٌخ    62931صالح دمحم دمحم السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 83

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211223، وفى تارٌخ    31732سالم ابو الحسن عمران سٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 84

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم    21211224، وفى تارٌخ    49141ممدوح ماجدي مصطفى عبد الرحمن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 85

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة



 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 محو/شطب السجل     21211224، وفى تارٌخ    73539احمد دمحم سالمه عبد هللا  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 86

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211224، وفى تارٌخ    66273هانً دسولً لطب محسن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 87

 التجارة أمر محو لترن

تم محو/شطب السجل  امر    21211224، وفى تارٌخ    44219عمر السٌد علً احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 88

 محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211224، وفى تارٌخ    71571فاروق ممدوح فاروق امام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 89

 و لترن التجارةامر مح

تم محو/شطب السجل     21211224، وفى تارٌخ    44354سلوى دمحم عبد الؽفار دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 91

 أمر محو لترن التجارة

جل  تم محو/شطب الس   21211224، وفى تارٌخ    37344دمحم ناجح عٌسى عامر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 91

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211224، وفى تارٌخ    46564محمود عبد العظٌم بدر ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 92

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تارٌخ    25871حماده السٌد توفٌك احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 93

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211225، وفى تارٌخ    29626عامر دمحم اسامه محمود خطاب  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 94

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211225تارٌخ  ، وفى   13655حرٌصه عبده احمد ابو زٌنه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 95

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211226، وفى تارٌخ    37751دالٌا دمحم عبد المادر دمحم حافظ  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 96

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211226، وفى تارٌخ    2341لم : هالة رمضان رمضان احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده بر   - 97

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211226، وفى تارٌخ    53911مدٌحه ابراهٌم احمد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 98

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211226، وفى تارٌخ    64775لٌده برلم : سمٌه علً حسن عمران  ،  تاجر فرد  ،  سبك    - 99

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211226، وفى تارٌخ    75737سامى مٌخائٌل ثابت مٌخائٌل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211226، وفى تارٌخ    35189،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  عطٌه عبد العظٌم دمحم اسماعٌل    - 111

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211226، وفى تارٌخ    47111دمحم طلعت عبد السمٌع احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211226، وفى تارٌخ    42116ات عبد النبً ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ناصر فرح   - 113

 السجل  امر محو لترن التجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21211226، وفى تارٌخ    71121حسام دمحم سٌد محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 114

 امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211226، وفى تارٌخ    36426حسن سٌد عبد الؽنً احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 115

 السجل  امر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211227، وفى تارٌخ    46341دمحم عنتر عطٌه سٌد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 116

 ترن التجارةالسجل  أمر محو ل

تم محو/شطب    21211227، وفى تارٌخ    77812عمرو دمحم عبد النبً دمحم متولً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 117

 السجل  أمر محو  لترن التجارة

ب السجل  تم محو/شط   21211227، وفى تارٌخ    51461محمود احمد فؤاد علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 118

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211227، وفى تارٌخ    79876دمحم عبد الصمد دمحم محمود  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 119

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211227، وفى تارٌخ    54546جلٌله تاٌه موسى علً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 أمر محو لترن التجارة

تم    21211227، وفى تارٌخ    67283احمد عبدالؽفار محمود شهاب الدٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 111

 محو/شطب السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب    21211227، وفى تارٌخ    25519دمحم مختار سٌؾ النصر خفاجً  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 112

 السجل  أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211227، وفى تارٌخ    79815عٌد سٌد رمضان شحاته  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 113

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211227، وفى تارٌخ    65426ثناء دمحم ابراهٌم فراج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 114

 أمر محو لترن التجارة

تم محو/شطب السجل     21211227، وفى تارٌخ    1136احمد نبٌل دمحم على شما  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 115

 رن التجارةأمر محو لت

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21211212وفً تارٌخ ،   34352خالد دمحم عثمان دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211212وفً تارٌخ ،   55678عبد المجٌد دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  محسن -  2

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ ،   37123كرٌم دمحم صالح ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال , وصؾ   21211212وفً تارٌخ ،   33467عبد هللا سعد دمحم دمحم داود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   1111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211212وفً تارٌخ ،   19692ماح احمد عبد الحلٌم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم س -  5

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

دٌل رأس المال , وصؾ تم تع  21211212وفً تارٌخ ،   81398دمحم فؤاد سلٌمان البرجى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  6

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211212وفً تارٌخ ،   31966طه حسنً عبود عبد الواحد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  7

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211212وفً تارٌخ ،   11925دمحم عادل حسنى حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ تم تعدٌل   21211212وفً تارٌخ ،   48161صالح دمحم عطٌه سٌد احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  9

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211212وفً تارٌخ ،   52177اسامه محمود دمحم حنفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211212وفً تارٌخ ،   39118مبارز سٌد مبارز  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  مجدي -  11

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

المال , وصؾ تم تعدٌل رأس   21211212وفً تارٌخ ،   72434منى عبدالمجٌد دمحم بلح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211213وفً تارٌخ ،   82645شعبان عبدالجابر عبدالحمٌد محفوظ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   25111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211213وفً تارٌخ ،   82151اشرؾ فتحى عفٌفً دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال ,  تم تعدٌل  21211213وفً تارٌخ ،   76384صالح محمود مصطفى محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  15

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211213وفً تارٌخ ،   82479ناصر حمدى ٌاسٌن حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21211213وفً تارٌخ ،   79871م دمحم عبد العزٌز السٌد الجوهري  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اسال -  17

 جنٌه   511111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211213وفً تارٌخ ،   81913بالل مجدي عبدالمجٌد السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21211213وفً تارٌخ ،   47169دمحم فرج السٌد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  19

  جنٌه  5111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211213وفً تارٌخ ،   37853وائل فاروق عبد المحسن شرؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211214وفً تارٌخ ،   81318احمد مراد عبد الؽفار سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211214وفً تارٌخ ،   56215دمحم رمضان علً السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 ٌه جن  51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211214وفً تارٌخ ،   51456عالء عبد العاطً بكر عبد العاطً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  23

 جنٌه   251111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211214وفً تارٌخ ،   34318دمحم حسن مدبولى سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211214وفً تارٌخ ،   77714احمد بٌان عبد النبً ابراهٌم عبٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211214وفً تارٌخ ،   6189ابراهٌم السعٌد ابراهٌم ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  26

 جنٌه   251111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211214وفً تارٌخ ،   53382خلؾ فتحى محمود عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  27

 جنٌه   21111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211214ٌخ ، وفً تار  38449كرٌم محمود ابراهٌم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211214وفً تارٌخ ،   76772ٌوسؾ بولس ابراهٌم حبشً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  29

 جنٌه   48111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211215وفً تارٌخ ،   75824وائل تٌسٌر دمحم عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211215وفً تارٌخ ،   21291مدحت رمضان عبد الفتاح حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   75111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21211215وفً تارٌخ ،   49214مصطفى محمود كامل احمد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   1111111.111ح رأس ماله ،المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211215وفً تارٌخ ،   75745زكى السٌد زكى السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  33

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211215وفً تارٌخ ،   79516ده برلم صبحى عبدهللا المعتمد عبدالممصود  تاجر فرد ،، سبك لٌ -  34

 جنٌه   411111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211215وفً تارٌخ ،   71776مٌنا مٌخائٌل عزٌز مٌخائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   111111.111المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس

  21211215وفً تارٌخ ،   81796مؤسسة دمحم علً دمحم لتجارة االجهزة الكهربائٌة والتكٌٌؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  36

 جنٌه   61111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211215وفً تارٌخ ،   61398 حسنٌن السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عادل دمحم -  37

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ال , وصؾ تم تعدٌل رأس الم  21211215وفً تارٌخ ،   14611نجالء فتحً توفٌك احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211215وفً تارٌخ ،   73531جمٌل محمود جمٌل دمحم عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  39

 جنٌه   111111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211216وفً تارٌخ ،   54292 عبد العزٌز دمحم الجندى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم -  41

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ٌل رأس المال , وصؾ تم تعد  21211216وفً تارٌخ ،   31411شرٌؾ ودٌع عٌسى اسحك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211216وفً تارٌخ ،   66718احمد مٌهوب عبدهللا محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   1111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211216وفً تارٌخ ،   62254جمال صبحى دمحم فرؼلى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال , وصؾ  تم تعدٌل  21211216وفً تارٌخ ،   81231ماٌكل فوزى ثابت حنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211216وفً تارٌخ ،   55197دمحم دمحم على حمزة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211216وفً تارٌخ ،   26518عابدٌن امام عمبً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  سلطان -  46

 جنٌه   5111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

أس المال , وصؾ تم تعدٌل ر  21211216وفً تارٌخ ،   26518سلطان عابدٌن امام عمبً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  47

 جنٌه   5111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211216وفً تارٌخ ،   3171سمٌر رافت احمد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211216وفً تارٌخ ،   56194مد دمحم عبد الممصود شحاته  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم اٌمن اح -  49

 جنٌه   511111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تعدٌل رأس المال , وصؾ تم   21211219وفً تارٌخ ،   37841صلٌب منٌر اسحك ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   81111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211219وفً تارٌخ ،   11788هانى دمحم عبد الؽنى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  51

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211219وفً تارٌخ ،   61217سلطان دمحم دمحم احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  52

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211219وفً تارٌخ ،   79728دمحم حسن دمحم دمحم عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  53

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21211219خ ، وفً تارٌ  81161مصطفى دمحم عتابى عبدالممصود محسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  54

 جنٌه   45111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211219وفً تارٌخ ،   67675عمرو احمد شخٌرى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  55

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211211وفً تارٌخ ،   6793دمحم عبد اللطٌؾ عبد الرازق على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  56

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211211ً تارٌخ ، وف  82747هانً رشاد عبدالعظٌم عطوه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  57

 جنٌه   31111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211211وفً تارٌخ ،   52732احمد سٌد مرسً ابو كٌله  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  58

 جنٌه   511111.111، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211211وفً تارٌخ ،   51619حازم سعٌد مندوه سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  59

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211211،  وفً تارٌخ  71446نادر فكرى صادق حنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211211وفً تارٌخ ،   71733عالء عارؾ احمد عبدالعال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  61

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211211وفً تارٌخ ،   37671ممدوح عبد هللا عبده عبد الخالك  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  62

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211211وفً تارٌخ ،   54746عبد الرحمن عالء دمحم لاسم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  63

 جنٌه   8111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211211وفً تارٌخ ،   35511رمضان ٌونس ابراهٌم ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  64

 جنٌه   25111.111رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211211وفً تارٌخ ،   46236على دمحم السٌد ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  65

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   44598برلم  احمد حامد محمود دمحم المبالوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  66

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   44598احمد حامد محمود دمحم المبالوي  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  67

 جنٌه   111111.111أس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل ر

تم تعدٌل رأس المال   21211212وفً تارٌخ ،   52518دولت عبد الحمٌد عبد العال دورٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  68

 جنٌه   51111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211212وفً تارٌخ ،   52518وٌش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دولت عبد الحمٌد عبد العال در -  69

 جنٌه   51111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211212وفً تارٌخ ،   77259سٌد محمود حسٌن شباٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   51111.111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،الت

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211212وفً تارٌخ ،   42359بسام علً محسن سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  71

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   81136د ،، سبك لٌده برلم عماد جرجس زكى ؼطاس  تاجر فر -  72

 جنٌه   251111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   15446صالح صبري عبد المجٌد الشاهد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  73

 جنٌه   51111.111:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   29545طارق خلٌل البنداري الكاشوري  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  74

 جنٌه   11111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211212وفً تارٌخ ،   29545تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  البنداري للمماوالت  -  75

 جنٌه   11111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211212وفً تارٌخ ،   69173سٌد عمر سلٌمان رٌان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  76

 جنٌه   51111.111ٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأش

تم تعدٌل رأس المال ,   21211213وفً تارٌخ ،   71937ابراهٌم عبدالهادي دمحم دسولً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  77

 جنٌه   11111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211213وفً تارٌخ ،   82948ٌب صالحٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم طارق دمحم الملمب نج -  78

 جنٌه   211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ؾ تم تعدٌل رأس المال , وص  21211213وفً تارٌخ ،   64274دمحم جابر علً حسٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  79

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211213وفً تارٌخ ،   73251سٌد سعد سٌد علً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  81

 جنٌه   45111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21211213وفً تارٌخ ،   25111،، سبك لٌده برلم  حماده امام رشاد  تاجر فرد -  81

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211213وفً تارٌخ ،   2819السٌد دمحم ؼرٌب عبد الكرٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  82

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211213وفً تارٌخ ،   45212االمٌر عدلً تاوضروس شنوده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  83

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211213وفً تارٌخ ،   81265ماجدة عكاشة عبد اللطٌؾ ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  84

 جنٌه   211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21211213وفً تارٌخ ،   7336طه حسٌن طه على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  85

 جنٌه   1311111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21211216وفً تارٌخ ،   41618احمد دمحم طه دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  86

 جنٌه   1111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211216وفً تارٌخ ،   64245لمر ضاحً علً صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  87

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211216وفً تارٌخ ،   66135حسٌن رافت سٌد دمحم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  88

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , ت  21211216وفً تارٌخ ،   68487مارٌان لدسى جبره مٌخائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  89

 جنٌه   251111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211216وفً تارٌخ ،   51164وجدي سعد ؼالً مٌخائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211216وفً تارٌخ ،   83144حازم احمد ابو الٌزٌد السمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  91

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211216وفً تارٌخ ،   81469اٌهاب مجدي عدلً عبد المالن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  92

 جنٌه   211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211216وفً تارٌخ ،   78315ابراهٌم جالل عامر ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  93

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21211216وفً تارٌخ ،   51122شعبان صالح السٌد عبد المجٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  94

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211216ارٌخ ، وفً ت  38649صباح حسنى ابراهٌم شعبان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  95

 جنٌه   11111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211217وفً تارٌخ ،   24578مجدى عبد الرحٌم على عبد الرحمن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  96

 جنٌه   5111111.111ماله ، , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211217وفً تارٌخ ،   81136سامً جابر توفٌك حنا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  97

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211217وفً تارٌخ ،   81737دمحم صادق دمحم عبد ربه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  98

 جنٌه   25111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211217وفً تارٌخ ،   54154دمحم فتحى دمحم علٌوه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  99

 جنٌه   51111.111ه ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال

تم تعدٌل رأس المال ,   21211217وفً تارٌخ ،   37667نبٌل ابو الحمد ثابت مهران  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211217وفً تارٌخ ،   68516سامح على راضى عبد الرحٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211217وفً تارٌخ ،   32194خالد السٌد احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   311111.111س ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211217وفً تارٌخ ،   63117ٌوسؾ دانٌال حنا ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   11111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211217وفً تارٌخ ،   35857على السٌد عبد الؽنى حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211217وفً تارٌخ ،   79413نبٌل مفتاح محمود مسعود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  115

 جنٌه   41111.111بح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌص

تم تعدٌل رأس المال ,   21211217وفً تارٌخ ،   47281شرٌؾ لرنى عبد التواب لرنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

 جنٌه   1111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211217وفً تارٌخ ،   34336ٌده برلم دمحم حنفى دمحم عبد النبى  تاجر فرد ،، سبك ل -  117

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211218وفً تارٌخ ،   81212اسماء عادل عبد الشافً دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  118

 جنٌه   11111.111رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال ,   21211218وفً تارٌخ ،   83151شادي مصطفى اسحاق فراج  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  119

 جنٌه   71111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211218وفً تارٌخ ،   68662رد ،، سبك لٌده برلم اٌزٌس عبدالفتاح عطاهللا هندى  تاجر ف -  111

 جنٌه   251111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211218وفً تارٌخ ،   75561مٌخائٌل عبدالمسٌح مٌخائٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  111

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال   21211218،  وفً تارٌخ  66637كمال عبد الجٌد ابراهٌم المطارلً  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  112

 جنٌه   211111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211219وفً تارٌخ ،   83185دمحم دمحم حسان عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  113

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211219وفً تارٌخ ،   52841عبد المنعم محمود خلٌفه سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  114

 جنٌه   1111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211219وفً تارٌخ ،   66111 ست اخواتها دمحم الراوي ابو الحمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم -  115

 جنٌه   211111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211219وفً تارٌخ ،   77567عزالدٌن عواد ابراهٌم عثمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  116

 جنٌه   211111.111ل لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس الما

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211219وفً تارٌخ ،   41783رانٌا فتحً خلٌل دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  117

 جنٌه   21111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211219وفً تارٌخ ،   57415لٌده برلم عالء الجابري السٌد الجابري  تاجر فرد ،، سبك  -  118

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211219وفً تارٌخ ،   78225احمد نصر الدٌن اسماعٌل سعد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  119

 جنٌه   511111.111رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصؾ التأشٌر:   تعدٌل

تم تعدٌل رأس المال ,   21211219وفً تارٌخ ،   46767محمود حسٌن محمود بكر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  121

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211219وفً تارٌخ ،   77576،، سبك لٌده برلم  دمحم عبدالنبى حسنٌن دمحم  تاجر فرد -  121

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21211219وفً تارٌخ ،   16135اسالم عبد الصبور عبد الؽنى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  122

 جنٌه   111111.111أشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصؾ الت

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211219وفً تارٌخ ،   83314مراد عادل سٌد عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  123

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211221وفً تارٌخ ،   39683سٌد الجمل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عمر علً عبد العلٌم ال -  124

 جنٌه   5111111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

ل , تم تعدٌل رأس الما  21211221وفً تارٌخ ،   47151دمحم عادل عصمت ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  125

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211221وفً تارٌخ ،   49644خلٌل على خلٌل خلٌفه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  126

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211221وفً تارٌخ ،   6393ربٌع دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم امٌرة ٌحٌى  -  127

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

وصؾ تم تعدٌل رأس المال ,   21211221وفً تارٌخ ،   74861دمحم ادرٌس حجازى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  128

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211223وفً تارٌخ ،   83216تامر علً عبدالحمٌد حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  129

 جنٌه   211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال ,   21211223وفً تارٌخ ،   53344ه حسن احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم انس عبد االل -  131

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

, وصؾ تم تعدٌل رأس المال   21211223وفً تارٌخ ،   23395فتحى سالم محٌسن سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  131

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211223وفً تارٌخ ،   7296عماد عبد العزٌز بٌومى عرٌبه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  132

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211223وفً تارٌخ ،   21192وض السٌد عطٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم محمود ع -  133

 جنٌه   251111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

لمال , تم تعدٌل رأس ا  21211223وفً تارٌخ ،   31811ابراهٌم عرفات احمد سٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  134

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211223وفً تارٌخ ،   21192محمود عوض السٌد عطٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  135

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211223وفً تارٌخ ،   43476ى عبد الحمٌد عبد المحسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم فتح -  136

 جنٌه   51111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

رأس المال ,  تم تعدٌل  21211223وفً تارٌخ ،   61666صبحى مصطفى حسن زعزع  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  137

 جنٌه   11111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211224وفً تارٌخ ،   18965الجنٌدي لتأجٌر السٌارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  138

 جنٌه   31111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211224وفً تارٌخ ،   56951دمحم دمحم عبد الرؤؾ متولى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  139

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211224وفً تارٌخ ،   83122ناصر سمعان اسكندر سمعان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  141

 جنٌه   211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211224وفً تارٌخ ،   83341دمحم جمال حامد ٌونس  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  141

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211224وفً تارٌخ ،   54981عبد هللا عبد الرحمن عبد الاله دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  142

 جنٌه   51111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211224وفً تارٌخ ،   28482حاتم ؼرٌب عبد الهادي محمود  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  143

 جنٌه   6111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211224تارٌخ ،  وفً  83376حسن دمحم حسن دمحم رجب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  144

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211225وفً تارٌخ ،   77269توفٌك دمحم توفٌك عبده  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  145

 جنٌه   51111.111، التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال ,   21211225وفً تارٌخ ،   53195عمرو عبد المنعم عباس دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  146

 جنٌه   5111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211225وفً تارٌخ ،   64353دمحم احمد عبدالداٌم مدنى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  147

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211225وفً تارٌخ ،   8255ابراهٌم السٌد حسن النجدى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  148

 جنٌه   5111111.111ح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211225وفً تارٌخ ،   68577حسام محمود امام امام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  149

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211225وفً تارٌخ ،   81134م احمد احمد عبدالمنصؾ حمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  151

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211226وفً تارٌخ ،   83218جمال عطا على حسانٌن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  151

 جنٌه   151111.111ح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصب

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211226وفً تارٌخ ،   78695احمد حسن دمحم عبدهللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  152

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211226وفً تارٌخ ،   38752م دمحم ٌوسؾ احمد ٌوسؾ طه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برل -  153

 جنٌه   1111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211226وفً تارٌخ ،   73187نهى حماد السٌد عبدهللا عبدالفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  154

 جنٌه   51111.111رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال ,   21211226وفً تارٌخ ،   32816ابو بكر احمد جاد الرب حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  155

 جنٌه   5111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:     21211226وفً تارٌخ ،   83529لٌده برلم  زٌن للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك -  156

 جنٌه   211111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211226وفً تارٌخ ،   26751احمد نبٌل بكر على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  157

 جنٌه   511111.111ال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس الم

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211226وفً تارٌخ ،   78718دمحم سٌد عفٌفى ٌوسؾ  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  158

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211226وفً تارٌخ ،   33181ٌده برلم تامر شحته ٌونس احمد شلبً  تاجر فرد ،، سبك ل -  159

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211226وفً تارٌخ ،   12147احمد نعمان احمد دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  161

 جنٌه   311111.111مال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,   21211226وفً تارٌخ ،   62188اٌمان احمد مبرون محمود سلٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  161

 جنٌه   49111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211226وفً تارٌخ ،   28156،، سبك لٌده برلم  ماٌكل شولى ابراهٌم البوهى  تاجر فرد -  162

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211226وفً تارٌخ ،   81466امٌن رجب امٌن ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  163

 جنٌه   111111.111دٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،التأشٌر:   تع

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211227وفً تارٌخ ،   2159مكتب سنوسى للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  164

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21211227وفً تارٌخ ،   49963تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد عبد الموجود سعد عبد المجٌد  -  165

 جنٌه   511111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 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 رأس المال , وصؾ   21211227وفً تارٌخ ،   79385والء حسن دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  166

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،   التأشٌر:

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211227وفً تارٌخ ،   64592رومانً رشاد ادم عطٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  167

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   21211227وفً تارٌخ ،   47613رد ،، سبك لٌده برلم عالء خلؾ دمحم ٌحٌا  تاجر ف -  168

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  51348اٌمن فتحى دمحم عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 الـتأشٌر:   ، تم الؽاءه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  82746دمحم شحاته وردانً عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 الجٌزة -الملن فٌصل  -ش حسن فهٌم ناصٌة ش انور النادي  3، رلم  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  82755دمحم طه دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

 الجٌزة -ش عباس رٌاض بجوار مسجد التوحٌد الطالبٌة  24، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  82733رازق عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجوى زؼلول عبدال -  4

 الجٌزة -العمرانٌة  -الزهراء  -ش محمود عبدالعال  7الـتأشٌر:   ، 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21211212وفً تارٌخ  82741دمحم عبدالرحٌم عبدالمطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 الجٌزة -امبابة  -ش عبدالمجٌد عباس حوض االشرالٌة المطار  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  82747هانً رشاد عبدالعظٌم عطوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  6

 الجٌزة -منشاة المناطر  -الـتأشٌر:   ، بنً سالمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  82756ممصود سالمة عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد ال -  7

 الوراق -وراق العرب  -ش رشاد ابو زٌاد  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

نوان , وصؾ تم تعدٌل الع 21211212وفً تارٌخ  82752عمر محمود اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  8

 الجٌزة -ب الدكرور  -ترعة المجنونة  -ش علً بن ابً طالب  13الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  71264هانً ناجح احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  9

  -الطابك الثانً  -بملن كجدي صدلً دمحم عثمان  -مالة مٌدان الس -السمالة  -، افتتاح فرع بالعنوان / الؽردلة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  82748رامً جمٌل ذكً الالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 الجٌزة -ش محمود رمضان من ش المحطة  7الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  36237فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو رمضان ٌوسؾ ابو المكارم ، تاجر  -  11

  -الهرم  -حسن دمحم  -بعد االرضً  1ب روٌال سنتر الدور  9ش الهرم  257وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21211212وفً تارٌخ  82741رمضان علً عمر عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الجٌزة -الهرم  -ش الهرم روٌال سنتر  257الـتأشٌر:   ، 



 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 , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  69614احمد مصطفى سلٌمان الدٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

  -المهندسٌن  -شمة الدور االول  -ش الخرطوم  3الـتأشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  74732ود حسن عبد الموجود حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الموج -  14

بنشاط مخبز  -الحوامدٌة  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / ش جانبً من ش ابو صٌر من ش جسر المنوات 

 بلدي نصؾ آلً

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  57319،  سبك لٌده برلم    دمحم سعد حامد الزندحً ، تاجر فرد  -  15

  -مركز كرداسة  -كرداسة  -الـتأشٌر:   ، أصبح / ش مدرسة االورمان  

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  82744ابوعبٌده سٌد محمود عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 الجٌزة -فٌصل  -ش سالم حسٌن الضو العشرٌن  22، رلم    وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  82745دمحم حامد علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  17

 الجٌزة -كرداسة  -ناهٌا  -الـتأشٌر:   ، طرٌك المرٌوطٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  82751سبك لٌده برلم    احمد اسماعٌل حسٌن احمد ، تاجر فرد ،   -  18

 الجٌزة -العمرانٌة  -الـتأشٌر:   ، ش عبدالسمٌع هالل من عثمان محرم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  64448ولٌد جمال احمد حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  19

 وراق العرب -ش نبٌل عبد العاطً  8فرع بالعنوان /  الـتأشٌر:   ، افتتاح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  23947دمحم مجدي دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

  -العجوزة  -ش عبد المنعم رٌاض  59الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن فً 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  82736ن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالفتاح عبدالمحس -  21

 الجٌزة -ارضً المهندسٌن  1ش نابلس من المدس الشرٌؾ محل رلم  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  64448ولٌد جمال احمد حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 وراق العرب -ش نبٌل عبد العاطً  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  74732عبد الموجود حسن عبد الموجود حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 ز بلدي نصؾ آلًبنشاط مخب -الحوامدٌة  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش جانبً من ش ابو صٌر من ش جسر المنوات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  82565اللٌثً دمحم دمحم اللٌثً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

برأس مال ا ربعون الؾ  -الممطم  -الخلٌفة  7471الحى السادس الدور االرضً عمار  33، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / ش 

 ة بنشاط مكتب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  82749السٌد صالح اسماعٌل اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 الجٌزة -م اوسٌم  -البراجٌل  -ش عباس شلبً بجوار مصنع دولسً  5الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  52177اسامه محمود دمحم حنفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

  -الملن فٌصل  -اللبٌنً  -ش ابن خلدون  2الـتأشٌر:   ، أصبح / 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21211212وفً تارٌخ  82735احمد تهامً صالح عبدالسٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  27

 الجٌزة -م منشاة المناطر  -الـتأشٌر:   ، اترٌس المساكن الشعبٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  82742عماد حمدي حامد سعد خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 الجٌزة -ش نوال الدلً  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  82737داللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    منى جمال تهامً عب -  29

 العمرانٌة -ش سعٌد الماضً ع غ  16الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  82738عمرو عٌسى ٌوسؾ اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الجٌزة -ش سوق الخمٌس مركز منشاة المناطر الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  82757محمود عبدهللا بٌومى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 الـتأشٌر:   ، ش احمد علٌان البراجٌل من ش جمال عبد الناصر بجوار محطة التعاون م اوسٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  78912خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ سعٌد ذكً  -  32

  -منشأة المناطر  -الـتأشٌر:   ، أصبح / ش صفوت السد 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  82734عالء الدٌن منصور فهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 الجٌزة -م كرداسة  -شٌر:   ، ابورواش ش م الشباب ابورواش وصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  82743هانً سعٌد عفٌفً عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 فٌصل -ش احمد ربٌع المساحة 45الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  82754،  سبك لٌده برلم    رجب ناصر عبدالحمٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد  -  35

 الجٌزة -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش دمحم همام بجوار مسجد همام ابو عمر شبرامنت مركز ابو النمرس 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21211212وفً تارٌخ  81157مصطفى بهى الدٌن عمر فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

  -ط حدائك االهرام  147الـتأشٌر:   ، أصبح / رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  81515امانى احمد دمحم رشاد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  37

ر المستشفى الجدٌدة بمحافظة وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / برج العرب الجدٌدة بهٌج امام السكة الحدٌد بجوا

 االسكندرٌة بنشاط مصنع مالبس جاهزة ومفروشات ومراتب وتصدٌر بسمة تجارٌة أرمٌنٌا برأس مال خمسون الؾ جنٌه ال ؼٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82763احمد فارس احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 امبابه -المطار مٌدان الشجرة م غ ش 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82774سٌد تونً حماده حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  39

 الجٌزة -ش عبدالعزٌز امام ترعة المصبجً  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82758رضا موسى رمضان عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الجٌزة -ش المناوي متفرع من الملن فٌصل  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82771دمحم سٌد دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 العمرانٌة -ش زؼلول كفر الجبل  38الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83138دمحم رزق دمحم نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 الجٌزة -منشأة المناطر  -الـتأشٌر:   ، بنً سالمة بجوار حضانة الفٌروز 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213 وفً تارٌخ 82789دمحم احمد ابراهٌم الدعلوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 ب الدكرور  -ش الحج منصور  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  82778مجدي عبدالرؤوؾ عبدالخالك الطاهر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 الجٌزة -وصؾ الـتأشٌر:   ، نكال شارع الجسر منشأة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  21335عبد هللا علً عبد البالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ٌاسر -  45

 ش الشركة اللبنانٌه متفرع من ش عزالدٌن عمر من العروبة6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  21335    ٌاسر عبد هللا علً عبد البالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  46

 ش الروٌعى مول البربرى خلؾ صٌدناوى الموسكى 7بالعمار  28الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان //محل رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  82772حنفً محمود ابوستة جداوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  47

 الجٌزة -ش الرحمن من ش ترعة السواحل بشتٌل اوسٌم  5الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان  21211213وفً تارٌخ  82787منصور عبدالجواد عبدالسالم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 م كرداسه -, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش السوق من ش المحول 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  82792حافظ ابو الفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سماح انور عبد ال -  49

  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المعسكر ابو رواش مركز منشأة المناطر 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21211213وفً تارٌخ  66293عادل مجدي عبد الموي دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بوالق الدكرور -صفط اللبن -شارع دمحم زهران 2الـتأشٌر:   ، استدران بٌانات العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  69792دمحم عبدالمنصؾ عبدالممصود ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 وراق العرب -عزبة المفتى -بوالعال ش السلطان ا4وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82782حسن على عبدهللا محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 الـتأشٌر:   ، طرٌك ابو رواش ناهٌا بجوار مدارس حورس كرداسة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82766رلم    اٌمان شعبان احمد ابو العز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  53

  -امبابة  -ش االمام علً المسابن عزبة المفتً  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  82768سلوى دمحم عبدالعظٌم عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 الجٌزة -العمرانٌة  -جد السالم ش مس 1وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82779عبدالباسط سٌد دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 الجٌزة -منشاة المناطر  -الـتأشٌر:   ، المنصورٌة ش المنزل بجوار صٌدلٌة د محمود سالمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  82785احمد جمال ابورواش حسن ابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 الجٌزة -ش المومٌة العربٌة وراق العرب الوراق  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  47629عصام هاشم محمود رافت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  57

 كرداسه-شارع جمال عبدالناصر 47الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82762مدحت حمدى عواد حرزهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 امبابه -ارض عزٌز عزت  39الـتأشٌر:   ، بلون

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  82783ن ابو العزائم عبدهللا محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عز الدٌ -  59

 وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك ابو رواش ناهٌا بجوار مدرسة حورس 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21211213وفً تارٌخ  82773ابراهٌم دمحم محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الجٌزة -سالٌة مكً  -عطفة سٌد  -الـتأشٌر:   ، ش سعد زؼلول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82784ابانوب نصرى ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 ش الملن فٌصل برج مكة الطالبٌة هرم  385الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  2617احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جمال اسماعٌل  على -  62

طرٌك مصر اسكندرٌه  -ابو رواش  - 44ضمن بٌعه  26ن  -الـتأشٌر:   ، حذؾ الفرع الكائن بالعنوان / لطعه تمسٌم النجاح 

 الصحراوي

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  82761ٌده برلم    محمود اشرؾ جمعة دمحم كٌالنً ، تاجر فرد ،  سبك ل -  63

 الجٌزة -ش مهنى من ش شبٌطة ام المصرٌٌن  29وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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 , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82786دمحم مصطفى فتحى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  64

 الوراق  -بجوار وابور الطحٌن الـتأشٌر:   ، جزٌرة وراق الحضر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82765دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

 الجٌزة -فٌصل  -منشاة البكاري  -ش حسن االطش  8الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82767ده برلم    اسماء مجدي احمد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  66

 بوالق الدكرور -ش ترعة برن الخٌام  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82791السعٌد احمد السعٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  67

 ق الدكرور بوال -ش الشٌخ بٌومى  71الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  48218منى دمحم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

 مركز كرداسه -كرداسه -شارع جمال عبدالناصر الشهٌر بأبو صالح 43الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح//

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82759سبك لٌده برلم    عالء علً عبد الؽنً علً ، تاجر فرد ،   -  69

 بوالق الدكرور -اكتوبر ناهٌا  6ش  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82769محب فوزي لسطٌن ٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الجٌزة -ش عدلً ام المصرٌٌن  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211213وفً تارٌخ  82781سمٌر سٌد عبده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  71

 الهرم  -ش المنصورٌه ناصٌة ترعه الحلو  2، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21211213وفً تارٌخ  82788عاصم محمود محمود رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  72

 ب الدكرور  -كفر طهرمس  -العشرٌن  -ش الملكة  116الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  82764تهانً صبحً عٌد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  73

 زةالجٌ -فٌصل  -ش المدٌنة المنورة من العشرٌن  1وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  82771وحٌد سلٌمان بدر سلٌمان طعٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  74

 فٌصل -ش العمدة كفرة نصار المرٌوطٌة  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82776كرٌم اسامة عبدالرؤؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  75

 الوراق -ش عمرو بن العاص جزٌرة وراق الحضر  83الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  2617جمال اسماعٌل  على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  76

طرٌك مصر اسكندرٌه  -ابو رواش  - 44ضمن بٌعه  26ن  -الـتأشٌر:   ، تم حذؾ الفرع الكائن بالعنوان / لطعه تمسٌم النجاح 

 الصحراوي

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82761ٌاسر ابوالعال احمد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  77

 م كرداسه -الـتأشٌر:   ، ابورواش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82791م    مصطفى دمحم ٌوسؾ مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  78

  -الـتأشٌر:   ، بنً مجدول ش عبد الوهاب عتابً بنً مجدول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  56732دمحم فرٌد فج النور دمحم ؼنٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  79

 الهرم -الطالبٌه -مكرر ش العروبة من عثمان محرم 136وان لٌصبح// الـتأشٌر:   ، استدران بٌانات العن

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  27299حسام صالح عبد الخالك عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 الحوامدٌة -مان ش حسام ابوموسى خلؾ زهره السكر الشٌخ عت16وصؾ الـتأشٌر:   ، استدران العنوان لٌصبح//



 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 , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  38966محمود نهاد دمحم حكمت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

بنشاط محل بٌع مالبس جاهزةبراس مال عشرة آالؾ  -الموسكً  -ش الشوازلٌة  21الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / 

 جنٌه ال ؼٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  82775د عبد اللطٌؾ تمام اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خال -  82

 الجٌزة -ش حسن دمحم كمال حمزة م . غ امبابة  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21211213وفً تارٌخ  82777دعاء رجب سلٌمان عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  83

 الجٌزة -ش دجلة المهندسٌن  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  82781امٌن ابراهٌم امٌن عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 الـتأشٌر:   ، االخصاص دوار عساكر مركز منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82823محمود سٌد سالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

 الجٌزة -ش عمر المختار جزٌرة الوراق  32الـتأشٌر:   ، رلم 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21211214وفً تارٌخ  82828سعٌد ٌحٌى السٌد الشرلاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

 كرداسة -ناهٌا  -ش الجامع متفرع من ش الفرن ؼرب البلد  23الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  82826عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  87

 امبابة - مدٌنة العمال - 3منزل رلم  4وصؾ الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82411حسام على ابراهٌم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 مركز اوسٌم -الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// ش المسابن بجوار نمطه بشتٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82812مصطفى مجدي دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  89

 الجٌزة -ش الحسٌنً من ترعة السواحل  15الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  81513ابوالنجا جمعه على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

عشره 11111براسمال//-بنشاط//مخبز بلدى -عه عبدالعال بوالق الدكرور ش تر191الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان // 

 االؾ جنٌها الؼٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211214وفً تارٌخ  82822دمحم خضر دمحم معلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  91

 وراقال -ش مسجد التوحٌد متفرع من ش مدرسة النجاح وراق العرب  18، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  82827صلٌب رمزي عبدالنور صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  92

 الجٌزة -امبابة  -ش رؤوؾ صادق من ش البصراوي المنٌرة الؽربٌة 25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82799عمر بخٌت رٌاض علً بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  93

 امبابة -حارة ابوطالب من ش المنٌرة الرئٌسً  1الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82812هند علً عبدالمعطً عٌسوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  94

 الهرم -شارع العرٌش  من -ش عبداللطٌؾ عبدالفتاح 31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211214وفً تارٌخ  82821منال بدر دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  95

 الجٌزة -الهرم  -حدائك االهرام  212، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214 وفً تارٌخ 82816مصطفى دمحم اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  96

 الجٌزة -المهندسٌن  -عمارات البترول من ش احمد عرابً  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  81513ابوالنجا جمعه على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  97

 رش ترعه عبدالعال بوالق الدكرو121الـتأشٌر:   ، / 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  81513ابوالنجا جمعه على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  98

 بوالق الدكرور-حوض السادات صفط اللبن3الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  71199دمحم حفنً ذكً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  99

 ش التعاون الهرم 31الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح//رلم

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  82817عماد سعودي عبدالمجٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش الثالثٌنً 83وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82811خالد لرنً دمحم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الجٌزة -ش مسجد التوحٌد من ش الملن فٌصل  6الـتأشٌر:   ، رلم 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21211214وفً تارٌخ  82796جنٌدي حسنً فهمً جنٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 الجٌزة -الوراق بجوار مسجد عطٌة  -الـتأشٌر:   ، جزٌرة وراق 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82816تامر السٌد عبدهللا عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 الجٌزة -مشعل  -هرم الـتأشٌر:   ، ش اسر الكردانً اخر شارع زؼلول بجوار مدرسة اٌجل للؽات ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  35623ولٌد لطب على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

-بنشاط//بٌع لطع ؼٌار سٌارات -السادات -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان //عزبة سلومه الخطاطبة 

 الؼٌر ثالثون الؾ جنٌها 31111براسمال//

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  83827شٌماء احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 ش عبد العزٌز احمد من ترعة السواحل  12الـتأشٌر:   ، 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21211214وفً تارٌخ  6189ابراهٌم السعٌد ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الهرم-ش فاطمة رشدى 25الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان // 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  54681دمحم عٌد حجازي شلمامً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

خمسون 51111براسمال//-بنشاط//بماله جافة -الهرم -شارع الثوره من سهل حمزه 3الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان// 

 الؾ جنٌها الؼٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  82818هشام دمحم عبدالعزٌز طنطاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الجٌزة -ارض اللواء  -ش ترعة الزمر 255وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82825نا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عماد عدلً الٌاس ح -  119

 الجٌزة -جامع فلفل الوراق  -ش احمد عبدالرحمن ش العبور  53الـتأشٌر:   ، رلم 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21211214وفً تارٌخ  82817فٌدان ربٌع حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 فٌصل -ش محمود على المنشٌة الطوابك7الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82815محمود جابر محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 الجٌزة -ش طارق بن زٌاد من ش ابراج التحرٌر فٌصل  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82813، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ٌحٌى شاهٌن احمد دمحم  -  112

 الجٌزة -بوالق الدكرور  -ش عباس علً عٌسى ترعة زنٌن 35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  54681دمحم عٌد حجازي شلمامً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 العمرانٌه -ع.غ  -ش داٌر الناحٌه من ش الكونٌسه  12الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  54681دمحم عٌد حجازي شلمامً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 ب-الهرم -شارع الثوره من سهل حمزه 3الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82795هناء دمحم موسى شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 امبابة -العمارة  -ش عبدالمنعم الفحام  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  82819ابانوب جمال رزق هللا للدس بشاي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 الجٌزة -ش عمر بن الخطاب امتداد ارض الحداد امبابة 23وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214تارٌخ وفً  82829اسماء دمحم جمعة المؽربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  117

 كرداسة -خلؾ كافتٌرٌا فرح  -ش المعتمدٌة  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  82811فارس سعد عبدالمطلب صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 الجٌزة -ر الناحٌة بوالق الدكرور ش الدردٌر من شارع التحرٌر من داٌ 2وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82811اسامة دمحم احمد عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  119

 الجٌزة -فٌصل  -ش عبدالحافظ سالمة المساحة  46الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  82819ٌده برلم    عبدالمحسن محمود محمود الٌمانً ، تاجر فرد ،  سبك ل -  121

 الجٌزة -امبابة -ش دمحم االمبابً مدٌنة التحرٌر  31وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  77714احمد بٌان عبد النبً ابراهٌم عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الوراق-ش دمحم السٌد من ش الجٌش وراق الحضر  5، تعدٌل العنوان لٌصبح// رلم    وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82797حماده سعٌد شعبان الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الجٌزة -حسن دمحم  -ش رمزي فرج  4الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82815ؾ روفائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا جرجس ٌوس -  123

 الجٌزة -عمرانٌة  -عمارات خلٌفة من خاتم المرسلٌن 68الـتأشٌر:   ، رلم 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21211214وفً تارٌخ  6189ابراهٌم السعٌد ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 الهرم-ش فاطمة رشدى 25الـتأشٌر:   ، / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211214وفً تارٌخ  82794دمحم سلٌم دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 الجٌزة -مركز اوسٌم  -ش مكة البراجٌل  18، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82818لٌده برلم     مٌالد فوزي حنا بشاي ، تاجر فرد ،  سبك -  126

 امبابة -ش عبده رمضان عزبة المفتً بشتٌل  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  82814احمد رضا حداد ابوبكر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  127

 الجٌزة -اوسٌم  -بشتٌل  -دمحم من جمال عبدالناصر ش سٌد 69الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان  21211214وفً تارٌخ  82824مصطفى عبدالكرٌم الشبراوي سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 الجٌزة -مركز منشأة المناطر -, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مسجد ابوعوٌضة المنصورٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82835لرحٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم شحات عبدا -  129

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش الوادي الجدٌد من ش الجزائر بجوار مدرسة العمرانٌة  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82846ؼالٌة زكً حسن بؽدادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الجٌزة -منشاة المناطر  -الـتأشٌر:   ، خلؾ سور نادي مدٌنة االحالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82878شرٌؾ السٌد ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 الجٌزة -م الـتأشٌر:   ، ش سٌد مؽاوري من ش المتربة بشتٌل اوسٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82865دمحم حسانٌن مرسً حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الجٌزة -م منشاة المناطر  -ش الجمهورٌة  -الـتأشٌر:   ، منشاة المناطر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82885ٌوسؾ دمحم دمحم دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  133

 الجٌزة -المامون  51الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  38714دمحم اسعد عبد المادر محمود سالمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  134

 الوراق -وراق العرب -لصى من شارع عشرهشارع المسجد اال1وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح // 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  63993نصر على نصر عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

  -وراق العرب  -ش اوالد دروٌش من ش المعهد الدٌنً  23الـتأشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان  21211215وفً تارٌخ  49214د ،  سبك لٌده برلم    مصطفى محمود كامل احمد مصطفى ، تاجر فر -  136

 الهرم-مجمع نصر الدٌن  3شارع الهرم  446, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان النشاط// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82841ابراهٌم حافظ دمحم متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  137

 الجٌزة -البراجٌل  -ـتأشٌر:   ، ش دمحم عنتر ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82861دمحم عالء عادل دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  138

 الجٌزة -ش المدرسة الثانوٌة المنوات  18الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82861بك لٌده برلم    محمود احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  س -  139

 الجٌزة -فٌصل  -العشرٌن  -ش اٌمن مصطفى شحاته  3الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82858احمد جمال صبحً مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الجٌزة -عمارات االولاؾ  -لمناطر الـتأشٌر:   ، منشاة ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82845دولت راشد السٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 الجٌزة -الدلً  -ش السكري بٌن السرٌات  27الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82864دمحم جمال لرنً دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 الجٌزة -فٌصل  -ش مسجد المؽفرة ش المنشٌة الطوابك  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82873عمرو جمعة مسعود حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 الجٌزة -ش اوالد سٌد احمد البراجٌل  68الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  82855رفعت عبدالمنعم محمود عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 الجٌزة -الهرم  -ش دمحم حسن االرٌزونا  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82868دمحم ربٌع دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الجٌزة -ش ٌوسؾ الصدٌك من ش المنشٌة فٌصل  1الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21211215وفً تارٌخ  82881دمحم صادق دمحم عطٌة مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الجٌزة -م اوسٌم  -حارة ابونافع من ش المطحن بشتٌل  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21211215وفً تارٌخ  82883رٌوان عماد الدٌن ابوالمعاطً ابوسبع الخولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  147

 الجٌزة -فٌصل  -شارع العشرٌن  ش مسجد الرحمة المتفرع من اول 6العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21211215وفً تارٌخ  82838عبدالحلٌم عبدالممصود علً عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 الجٌزة -م ابوالنمرس  -زاوٌة ابومسلم  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، تمسٌم ابوسرٌع 

تم تعدٌل العنوان  21211215وفً تارٌخ  82844، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى محمود عبدالمبٌن عبدالمعز  -  149

 الجٌزة -اوسٌم  -البراجٌل  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش احمد عرابً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82842دمحم علً محمود رزٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الجٌزة -اوسٌم  -البراجٌل  -ش مصطفى النحاس  4م الـتأشٌر:   ، رل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82851مالن عٌاد مسعود جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 الجٌزة -فٌصل  -ش المدٌنة المنورة العشرٌن  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82853لٌده برلم    هشام حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك  -  152

 الجٌزة -ش الجالء عزبة دوالر ابولتادة امام محطة مترو جامعة الماهرة  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  82871عبٌر مصطفى عبدالحمٌد رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  153

 الجٌزة -ش االسراء الهرم  13لـتأشٌر:   ، وصؾ ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82859احمد خضر احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  154

 الجٌزة -الـتأشٌر:   ، منشأة المناطر ش سوق الخمٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82876م    دمحم محسن عبده دمحم المهدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  155

 الوراق -ش امٌن االسكندرانً من ش االبحاث وراق الحضر  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82871احمد رفعت احمد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  156

 الجٌزة -م ابوالنمرس  -زاوٌة ابومسلم  الـتأشٌر:   ، ش كافتٌرٌا نعمة

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82833مرؼنً طه جسار عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  157

 الجٌزة -عمرانٌة  -كونٌسة  -الشوربجً  -الـتأشٌر:   ، ش ابراهٌم عبدالبالً 

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  82843ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نعمة عبدالفتاح عبدالنبً شاهٌ -  158

 الجٌزة -اوسٌم  -البراجٌل  -ؼرب البلد  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش اوالد صمر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82854مٌنا عدلً متى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  159

 العمرانٌة -ع غ  -ش ترسا الكوم االخضر  37شٌر:   ، الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82839عزٌزة مندوه احمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  161

 الجٌزة -الـتأشٌر:   ، ش الوحدة الصحٌة البراجٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  82837لٌده برلم    عادل عبدالرازق ٌسن موسى ، تاجر فرد ،  سبك  -  161

 الجٌزة -الطالبٌة البحرٌة  -شارع فٌصل  3ش العطور  13وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82869احمد حسنً احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  162

 امبابة -حجاز ش المومٌة العربٌة ش ال 9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  82877صفاء مصطفى دمحم جاب الرب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  163

 فٌصل -ش عبدالؽنً من ش جعفر ش التعاون  34وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82832   نرمٌن السٌد حفناوي نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  164

 الجٌزة -من ش بدوي الدرس  -الـتأشٌر:   ، شارع مسجد سلٌم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82863دمحم رضا مرسً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  165

 الجٌزة -امبابة  -مدٌنة العمال  4بلون  17الـتأشٌر:   ، منزل 

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  82881السٌد عبدالنعٌم ابوزٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  166

 الجٌزة -م اوسٌم  -مساكن البراجٌل  -ش عبدالعزٌز حسانٌن  61وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  29463ٌده برلم    حسن احمد حسن عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  167

 الوراق-ش نور الدٌن من ش الؽاز وراق العرب  34الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// رلم 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  82141بهٌة ابراهٌم امام دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  168

 بوالق الدكرور -صفط اللبن -شارع حسٌن الماضى 1الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان // 



 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 ,  21211215وفً تارٌخ  3235حسام دمحم عز الدٌن حسن مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  169

  -الحى االول  -سنتر الدور االول م / لسم الشٌخ زاٌد  وصؾ الـتأشٌر:   ، إلؽاء الفرع الكائن فً / مول الشٌخ زاٌد ستً

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  82851احمد نجاح عبدالمؽٌث عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 الجٌزة -كرداسة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك المنصورٌة 

تم تعدٌل  21211215وفً تارٌخ  82857وائل عبدالحمٌد عبدالحمٌد السٌد الؽرباوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  171

 الجٌزة -م اوسٌم  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الزٌدٌة ش االسطبل الزٌدٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215رٌخ وفً تا 82831مً احمد ٌوسؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  172

 الجٌزة -الكونٌسة -الـتأشٌر:   ، ش عبدهللا من ش عثمان محرم اول البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82852مروة احمد عامر هندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  173

 الجٌزة -العشرٌن  - الملكة -ش دمحم حسن كمال  11الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82841عبدالرحمن سٌد عواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  174

 الجٌزة -الـتأشٌر:   ، ش دمحم عنتر بجوار مصنع الحدٌد البراجٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82848سمٌر فهٌم امٌن راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  175

 فٌصل - 7ابراج الندى ترعة المرٌوطٌة شمة بالدور  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82882دمحم احمد عبد المالن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  176

 رابعة الهرم الـتأشٌر:   ، حدائك االهرام البوابة ال

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  82862مصطفى مختار حماده حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  177

 الجٌزة -وصؾ الـتأشٌر:   ، المناش ش حماده حسٌن منشأة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82884حسام دمحم محمود بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  178

 الجٌزة -ش ابوخلؾ من الطرٌك االبٌض ارض اللواء  64الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82874نادٌة مالن صادق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  179

 رانٌةالعم -ش مجمع المدارس من ش عدوي سلٌم  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  71776مٌنا مٌخائٌل عزٌز مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  181

 امبابه -ش عباد الرحمن من ش دمحم حافظ امتداد شارع الوحده 8الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  82834،  سبك لٌده برلم     حمزة اسماعٌل عبدالعزٌز علً ، تاجر فرد -  181

 الجٌزة -كرداسة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع اللٌبٌنً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82836رامً مورٌس لبٌب موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  182

 الجٌزة -عمرانٌة  -مصر ش مدرسة عٌون  13الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل  21211215وفً تارٌخ  82867عبدالرحمن طارق عبدالرحمن علً الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  183

 الجٌزة -منشاة المناطر  -ش الوحدة الصحٌة  8العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82141ٌده برلم    بهٌة ابراهٌم امام دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك ل -  184

 بوالق الدكرور-صفط اللبن -شارع حسٌن الماضى 1الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  63993نصر علً نصر عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  185

  -وراق العرب  -طٌة من ش المعهد الدٌنً ش محمود ع 13الـتأشٌر:   ، أصبح / ن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  63993نصر علً نصر عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  186

  -وراق العرب  -ش اوالد دروٌش من ش المعهد الدٌنً  23الـتأشٌر:   ، أصبح / 



 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 , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82847سبك لٌده برلم      شرٌؾ فاروق علً الشوبكً ، تاجر فرد ، -  187

 الجٌزة -الهرم  -المساحة  -ش ابوالوفا من ش احمد لطفً السٌد  15الـتأشٌر:   ، رلم 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82875دمحم عبدالفتاح فضل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  188

 فٌصل -الدور االرضً  2الـتأشٌر:   ، ح عبدالوهاب ابوسعٌده من ترعة جالل كوم بكار 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  82875دمحم عبدالفتاح فضل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  189

 فٌصل -الرضً الدور ا 2الـتأشٌر:   ، ح عبدالوهاب ابوسعٌده من ترعة جالل كوم بكار 

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  82872فرؼل عزت عبدالحمٌد فرؼل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 الجٌزة -ش ابوهرٌرة ام المصرٌٌن  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  82856شرٌؾ سٌد عبدالسالم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  191

 الجٌزة -خالد بن الولٌد  -الكٌت كات  -ش النٌل 276وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211215وفً تارٌخ  75824وائل تٌسٌر دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  192

  -اوسٌم  -بشتٌل  -عربً الـتأشٌر:   ، أصبح / ش دمحم حسٌن من ش سالمان ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82919دمحم عاطؾ بشري خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  193

 الجٌزة -الـتأشٌر:   ، ش الوفاء من ش سكة الحاج علً المعتمدٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  82913 رمضان عبدالنظٌر عبدهللا علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 الجٌزة -ش داٌر الناحٌة الكنٌسة العمرانٌة 12وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  82919اٌمان دمحم عبدالحكٌم علً الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  195

 الجٌزة -م . اوسٌم  -ر برطس ش اوالد بدٌ 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  42788مدحت شفٌك توفٌك ملكاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  196

 شارع البحر االعظم  12الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  54292م    دمحم عبد العزٌز دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  197

 ابورواش 28فدان المنطمة الصناعٌه ن  75ال 52الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// لطعه رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82889احمد محسن دمحم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  198

 الجٌزة -الدور السابع  -برج مراد  8شٌر:   ، رلم الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82914محمود دمحم عبود رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  199

 -صفط اللبن  -الـتأشٌر:   ، عمارة مسجد الرضا ش التحرٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  55691ابراهٌم دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

  -مشعل  -ناصٌة المنصورٌة  -الهرم  -فوق البدروم  9الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82918دمحم صبري حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 الجٌزة -البراجٌل  -ش احمد عرابً  5الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  82912دمحم احمد عبدالعاطً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

 جٌزةال -فٌصل  -ش دمحم عوض من ش حمد ٌاسٌن 39وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211216وفً تارٌخ  55197دمحم دمحم على حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 عمرانٌه ؼربٌه-شارع صالح العمده من شارع محمود المط من شارع العروبه 3،  

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  82895 مصطفى عبدالحمٌد حسن بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 امبابة -من ش زكً مطر  -ش الؽنام  63وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82932نواره رجب ابوشونه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الجٌزة -نمرس ابوال -الـتأشٌر:   ، طرٌك عزبة صادق نزلة االشطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  62254جمال صبحى دمحم فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

-بنشاط// بٌع مستلزمات الكافتٌرٌات دخان وشٌشه ومشتمالتها -اكتوبر  6مول بلو ستار خلؾ مكتبه  8و7الـتأشٌر:   ، محل 

 نٌها الؼٌرعشره االؾ ج11111براسمال/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  62254جمال صبحى دمحم فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 فٌصل-شارع ترعه المرٌوطٌة 9الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82893دمحم رٌدي احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  218

 الجٌزة -ش الشهداء ب الدكرور  63الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  82898مصطفى سٌد عبدالمنعم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 الجٌزة -منٌل شٌحة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش عبدالمنعم خضر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82915علً عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الخطٌب احمد  -  211

 الجٌزة -اوسٌم  -الـتأشٌر:   ، برطس ش الدهروطً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  55691ابراهٌم دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  211

 -مشعل  -ناصٌة طرٌك المنصورٌة  -الهرم  -فوق االرضً  9، مكتب بالدور االول رلم  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  62254جمال صبحى دمحم فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  212

بنشاط// بٌع مستلزمات الكافتٌرٌات -اكتوبر  6ه مول بلو ستار خلؾ مكتب 8و7الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان// محل 

 عشره االؾ جنٌها الؼٌر 11111براسمال/-دخان وشٌشه ومشتمالتها 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82891ٌاسر علً دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  213

 الجٌزة -الهرم  - ش مبارن من عز الدٌن عمر اسباتس 41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82886دمحم محمود لاسم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  214

 الجٌزة -مركز كرداسة  -الـتأشٌر:   ، ش عادل البوهً كرداسة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  82897ابراهٌم هارون عبدالصمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  215

 الجٌزة -وصؾ الـتأشٌر:   ، كفر حكٌم ؼرب البلد بجوار شئون االصالح الزراعً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82916دمحم مرسً عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  216

 الجٌزة -الملن فٌصل  -ً  ش دمحم متول 5الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  12841دمحم محمود احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  217

 اكتوبر 6-6الحً - 3مج  4شمه 1الـتأشٌر:   ، الؽاء نشاط الرئٌسى االخر  الكائن بالعنوان //

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  53284رد ،  سبك لٌده برلم    عماد ارمٌا جندى ؼبلاير ، تاجر ف -  218

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// اول البلد نزله االشطر مركز ابوالنمرس 

ٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأش 21211216وفً تارٌخ  55197دمحم دمحم على حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  219

 عمرانٌه ؼربٌه-شارع صالح العمده من شارع محمود المط من شارع العروبه 3، افتتاح فرع بالعنوان // 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  28615دمحم احمد عبد الرحٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

 الحفرٌه بشتٌل البلد الوراقالـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الرئٌسى  لٌصبح// ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  55691ابراهٌم دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  221

  -مشعل  -ناصٌة المنصورٌة  -الهرم  -فوق البدروم  9الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / محل رلم 
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  -مشعل  -ناصٌة طرٌك المنصورٌة  -الهرم  -فوق االرضً  9الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / مكتب بالدور االول رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  82891م    هٌثم محمود راضً عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  223

 فٌصل -طالبٌة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، برج مكة المكرمة تماطع عبدهللا عبدالحمٌد من ش كفر طهرمس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82899السٌد نبوي دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  224

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش جمال عبدالناصر مدٌنة النجوم  58، رلم  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  82927محمود علً محمود عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  225

 الجٌزة -كفرطهرمس  -ش علً عبدالحً  21وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82931دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجوى فرج عبد الحافظ  -  226

  -ش بهرمس العمومى منشأة المناطر  1الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82888اسامة كامل دمرداش السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  227

 الجٌزة -العجوزة  -، ش محمود عسران من ش مدرسة الشروق خلؾ مركز شباب ارض اللواء    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82912امل فاروق حامد بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  228

 الجٌزة -م اوسٌم  -ش الجمهورٌة  85الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82918شعبان حلمً دمحم عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  229

 الجٌزة -فٌصل  -ش الملن فٌصل ناصٌة حسن ابوالنجا التعاون  25الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  82921عبدالمجٌد حلمً عبدالمجٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

 الجٌزة -المهندسٌن  -ش عدنان المدنً  3وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل  21211216وفً تارٌخ  82915محمود عبد الحمٌد حسن بٌومً مكاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  231

  -خامس الدور ال -ش مراد  3العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  82892شٌماء عبدالناصر حسنٌن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  232

 الجٌزة -فٌصل  -ش عبدالجواد عامر المساحة  56وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216 وفً تارٌخ 82896مصطفى سٌد حسٌن السٌد فكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  233

 الجٌزة -م منشأة المناطر  -ش سالم مدٌنة االحالم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82911نورا خلٌل دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  234

 الجٌزة -الهرم  -ل حدائك االهرام 111الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82916ابراهٌم بدر ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  235

 الجٌزة -الدلً  -ش السودان  81الـتأشٌر:   ، 
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 كرداسة  -الـتأشٌر:   ، كفر حكٌم بجوار لنطرة حفناوى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82913كامل سٌد كامل عثمان كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  237
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  77354ٌد عالم بلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ الس -  238

 ش الهرم  95الدور بعد االرضً  12الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82911عبدهللا محمود دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  239

 الجٌزة -فٌصل  -التعاون  -ش الشنتناوي  1تأشٌر:   ، رلم الـ
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,  تم تعدٌل العنوان 21211216وفً تارٌخ  82914دمحم شرٌؾ جاب هللا عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  242
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 ش الهرم95-دور االول بعد االرضى سٌتى مول  12الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// محل 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21211216وفً تارٌخ  82911عمرو دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  245

 اوسٌم -ش الجمهورٌة  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82925دمحم سٌد حجازى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  246

 -الـتأشٌر:   ، ح حمدى عبد العزٌز متفرع من عبد العزٌز عامر وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82926هران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دبشه احمد م -  247

 ب الدكرور  -ش احمد طلبة  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  12841دمحم محمود احمد جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  248

 اكتوبر 6-6الحً - 3مج  4شمه 1الرئٌسى االخر  الكائن بالعنوان //الـتأشٌر:   ، الؽاء نشاط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82894ؼادة احمد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  249

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش ابوسرٌع حامد ترعة عبدالعال صفط اللبن  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  82911دي سٌد دمحم شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مج -  251

 الجٌزة -الدلً  -ش التحرٌر  111الـتأشٌر:   ، رلم 

ر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌ 21211216وفً تارٌخ  82931نبٌل دمحم سعد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  251

 فٌصل -ش اٌمن مصطفى شحاته العشرٌن  4، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  82887نوح فٌصل ابوالسعود عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  252

 الجٌزة -م منشاة المناطر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، بنً سالمة بجوار الوحدة البٌطرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211216وفً تارٌخ  82922 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم لاسم صابر دمحم -  253

 الجٌزة -م كرداسة  -علً المعتمدٌة  -، ش سكة الحاج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  28615دمحم احمد عبد الرحٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  254

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// ش الحفرٌه بشتٌل البلد الوراق

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82946دعاء مصطفى دمحم حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  255

 الجٌزة -الـتأشٌر:   ، ش الوحدة المحلٌة الزٌدٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  82972جر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالناصر عاشور لطب ، تا -  256

 الجٌزة -وراق العرب  11ش ابوبكر الصدٌك من ش  18وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82956ٌوسؾ رفعت رٌاض سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  257

 العمرانٌة -ع غ  -ش الزلازٌك من ش الٌابان  11:   ، الـتأشٌر
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82968كاظم احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  258

 العجوزة  -ش البركات  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  69287ممدوح دمحم احمد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  259

  -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / فرع والً بجوار مؽسلة ؼالً للسٌارات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219رٌخ وفً تا 82934شولً صبحً سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 الجٌزة -كرداسة  -ش درب نصر المكاوي  2الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  82613دمحم عبدالوهاب سالم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  261

 السٌده زٌنب -85ن الوحده رلم شارع المبتدٌا 31وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  32517سامح جمعه عبد الجلٌل سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  262

 6مشروع مول الصفوه بالزا المحور المركزى م 3بالدور  4مبنى 27وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// الوحده رلم 

 ر اكتوب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82941دمحم ادرٌس دمحم بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  263

 الجٌزة -مركز منشأة المناطر  -الـتأشٌر:   ، ام دٌنار 

دٌل العنوان , تم تع 21211219وفً تارٌخ  82945ربٌع سعداوي محمود حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  264

 الجٌزة -اوسٌم  -ش طلعت حرب بجوار المساكن الشعبٌة  41وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82973فتحً علً دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  265

 راقالو -ش دمحم عامر من ش المومٌة العربٌة وراق العرب  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  82962عٌد دمحم رجب عبد الحمٌد شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  266

  -الهرم  -مشعل  -ش مكة المكرمة 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21211219وفً تارٌخ  54763دمحم تهامى سعٌد الراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  267

 امبابة -بشتٌل -شارع محمود ابوضٌؾ من المطحن 8الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82941مها مجدي صبحً معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  268

 الجٌزة -بة امبا -طرٌك بشتٌل  -ش بشتٌل العمومً  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82943عبدالناصر عبدالحً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  269

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش الملٌجً  4الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82965احمد ابراهٌم محمود الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 الجٌزة -ش الملن فٌصل الدور الثانً  347الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82961شٌماء جمعه ربٌع سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  271

 ش ترعة عبد العال عزب العسٌلى برن الخٌام م كرداسة 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  82952منصور جوشتً احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  272

 الجٌزة -م غ امبابة  -سور المطار  -ش رمضان عبدهللا  43وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219خ وفً تارٌ 82954صبحً عنتر مسعد ٌوسؾ شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  273

 الجٌزة -امبابة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ا ح ابراهٌم علً من سٌد حجازي المسابن عزبة المفتً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82963بكر احمد فرؼلً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  274

 الجٌزة -طة المعتمدٌة م كرداسة الـتأشٌر:   ، برج التٌسٌر بعد البوس
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تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  18848زكً مٌخائٌل رٌاض مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  275

 محطة الرمل  -عزبة الموظفٌن  -وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / مكتب بجوار السكه الحدٌد ابٌس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82936تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سالم عادل عبدالحمٌد سالم ،  -  276

 بوالق الدكرور -ش الشٌخ عبدالحمٌد سالم  33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82938دمحم رمضان دمحم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  277

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش مصطفى العسال ارض اللواء  39الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  69287مرسً لالطارات والبطارٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  278

 -وصؾ الـتأشٌر:   ، فرع والً بجوار مؽسلة ؼالً للسٌارات 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  69287سبك لٌده برلم    مرسً لالطارات والبطارٌات ، تاجر فرد ،   -  279

 -المنٌب  -ش ناجح من ش المدرسة  5وصؾ الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان /

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  82948طارق دمحم الملمب نجٌب صالحٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 بوالق الدكرور -ش ترعة الزمر ارض اللواء  6،   وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82971محمود دمحم سٌد دمحم حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  281

 الجٌزة -طرٌك كرداسة  -ش المرٌوطٌة الرئٌسً  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  81145د ،  سبك لٌده برلم    محمود فراج السٌد عثمان ، تاجر فر -  282

 ح فوزى البوذ من ش ابو هاشم وراق العرب 9الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  82944خالد عبدالنبً عبدالحمٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  283

 الجٌزة -م كرداسة  -داسة الشارع السٌاحً وصؾ الـتأشٌر:   ، كر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82957دمحم رجب فهمً بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  284

 الجٌزة -هرم  -ش صالح عبدالعزٌز  22الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  63117   ٌوسؾ دانٌال حنا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  285

 وراق العرب-الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// شارع على مرسى خلؾ الؽاز 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  81694جمعه شحاته كٌالنى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  286

بنشاط// معرض للعطاره والعطور واالعشاب والزٌوت -الدلى-شارع سلٌمان جوهر 26سى اخر بالعنوان// الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌ

 عشرون الؾ جنٌها الؼٌر 21111براسمال// -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  11788هانى دمحم عبد الؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  287

 الشٌخ زاٌد -مشروع المول التجارى المرحله االولى  aمبنى  7الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// مدٌنة الخمائل محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  37841جر فرد ،  سبك لٌده برلم    صلٌب منٌر اسحك ابراهٌم ، تا -  288

 عمرانٌه -المرٌوطٌة -ش سعٌد الفولى 1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82937دمحم عبدالفتاح عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  289

 الجٌزة -الهرم  -ن حدائك االهرام  6تأشٌر:   ، رلم الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82933محمود دمحم خلٌل الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  291

 الجٌزة -مركز منشأة المناطر  -ابورواش  -الصلٌبة -الـتأشٌر:   ، المنصورٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82951ان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد دمحم سٌد عثم -  291

 الجٌزة -الهرم  -ش اسماعٌل الروبً امتداد السجل المدنً  8الـتأشٌر:   ، رلم 
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لعنوان , تم تعدٌل ا 21211219وفً تارٌخ  82953دمحم مصطفى دردٌر عبدالبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  292

 الجٌزة -منشأة المناطر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، بنً سالمة بجوار الوحدة البٌطرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  81694جمعه شحاته كٌالنى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  293

 الجٌزة -الدلً  -ش سلٌمان جوهر  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  81694ته كٌالنى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمعه شحا -  294

 الـتأشٌر:   ، ش دمحم رمضان من ش دمحم سعفان من ش االخالص الطالبٌه

ل العنوان , تم تعدٌ 21211219وفً تارٌخ  46135مصطفى حمدى دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  295

 فٌصل-ش حسٌن جعفر من ش كعبٌش 1وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  81145محمود فراج السٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  296

 وراق العرب ح فوزى البوذ من ش ابو هاشم  9الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  81145محمود فراج السٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  297

 ح فوزى البوذ من ش ابو هاشم من ش نور الدٌن وراق العرب  8الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  47196   دمحم خلٌل ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  298

 مدٌنة نصر -ش حدائك رامو امام النادى االهلى 9الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82955امٌرة فوزي طلبة عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  299

 العجوزة -ش احمد عرابً  34، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82969احمد محفوظ طه المتولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الهرم -ش احمد زوٌل اللبٌنً  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82961مصطفى على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

  -الـتأشٌر:   ، المنصورٌة ش مسجد الجمعٌة الزراعٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82939علً جمعة كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الجٌزة -م كرداسة  -الـتأشٌر:   ، ش مصطفى عٌسى ابورواش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82935النبً توفٌك دسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد -  313

 الجٌزة -كرداسة  -ش درب نجم المكاوي  4الـتأشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21211219وفً تارٌخ  82959تؽرٌد عاشور عثمان حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 امبابه  -ش المحكمة خلؾ لسم امبابه 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211219وفً تارٌخ  38162ابو الفتوح للدٌكور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  315

 كرداسه-بنى مجدول -، تعدٌل العنوان لٌصبح // شارع المنحر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82951، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عوض دمحم علً احمد  -  316

 الجٌزة -منشأة المناطر -الـتأشٌر:   ، منشأة تالمناطر امام عمارات االولاؾ 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21211219وفً تارٌخ  82958ٌعموب مرلس بولس بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 الجٌزة -فٌصل  -ش سٌد مراد من ش ابو زٌد  17الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82967ناصر فارس وهٌب اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 الجٌزة -البراجٌل  -الـتأشٌر:   ، شارع اوالد فارس الحفرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82947تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     علً جمعة دمحم علً ، -  319

 اوسٌم -ش نور الدٌن سعودي البراجٌل  3الـتأشٌر:   ، 
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 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82947علً جمعة دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 اوسٌم -لدٌن سعودي البراجٌل ش نور ا 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82971شٌماء نور الدٌن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  311

 الجٌزة -الواحات البحرٌة  -الـتأشٌر:   ، الباوٌطً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219ً تارٌخ وف 82942اٌهاب جرجس متى صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  312

 الجٌزة -ب الدكرور  -اكتوبر ناصٌة ش محمود حجازي  6الدور االرضً  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  82966اشرؾ حلٌم عزٌز مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  313

 العمرانٌة -ع غ  -فرٌك علً فهمً من ش اللبٌنً ش ال 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83114احمد عبدالناصر دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  314

 الجٌزة -الـتأشٌر:   ، ابورواش الكوبري االول مسجد الشٌخ مركز كرداسة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83117ٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم جالل عبدالنبً عبدالحم -  315

 الجٌزة -مركز منشأة المناطر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، المطا الناحٌة البحرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  79494جون نسٌم عوض هللا زكى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  316

 ش عبدهللا حلوان 27الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان//

م تعدٌل العنوان , ت 21211211وفً تارٌخ  81189ابراهٌم عبد الهادى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  317

 الهرم  -التعاون  -ش االسماعٌلٌة  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83113احمد ٌاسر عبدالحك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  318

 الجٌزة -بوالق الدكرور  -ش فوزي المناع من ش الهدى االسالمً  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  82992احمد ٌوسؾ رزق شكشون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  319

  -الهرم  -ش اللبٌنً  3الـتأشٌر:   ، 

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 21211211وفً تارٌخ  82996خالد ابراهٌم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

  -ب الدكرور  -مدٌنة النجوم  -ش االتحاد  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83115عبدهللا مبرون دمحم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  321

 كرداسة -الـتأشٌر:   ، ش المعسكر ابورواش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83118ٌده برلم    دمحم عزت فرؼلً عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك ل -  322

 الجٌزة -م اوسٌم  -الـتأشٌر:   ، ش عالء السراج الكوم االحمر 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83116حسن عطا هللا حسن عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  323

 الجٌزة -دمحم حسٌن بوالق الدكرور ش حسٌن 21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  81839نادر رضا نادر برسوم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  324

 حلوان-ج شارع محمود خاطر  3الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  82985لٌده برلم    اسامة احمد الجنٌدي كامل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك  -  325

 الهرم -ش عمر بن الخطاب  33وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  82982سفٌن رافت فواز سفٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  326

 العمرانٌة -ع غ  -لثالثٌنً ش اللٌثً من ش المدٌنة المنورة ا 11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83118رشوان دمحم رشوان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  327

 الدلى  -ش االنصار  21الـتأشٌر:   ، 
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 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83113عمرو جوده عبداللطٌؾ مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  328

 الجٌزة -امبابة  -ش لطٌؾ ؼالً االلصر  165وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83114اشرؾ عبدربه سٌد ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  329

 الجٌزة -احمد حسن ب الدكرور 21وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  82987عبد التواب دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     جمال صابر -  331

  -الهرم  -ش سٌد بهنساوي من ترعة السٌسً  29وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21211211وفً تارٌخ  46787طه خالد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  331

بنشاط / مكتب اٌجار  -صفط اللبن  -ش فاطمة الزهراء من ش المدرسة  13الـتأشٌر:   ، افتتاح نشاط رئٌسى اخر بالعنوان / 

 خمسون الؾ جنٌها الؼٌر  51111سٌارات براس مال / 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21211211وفً تارٌخ  46787طه خالد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  332

 صفط اللبن  -ش الصحابه من ترعه عبد العال  15الـتأشٌر:   ، تصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  46787طه خالد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  333

 صفط اللبن مع الؽاؤه  -الـتأشٌر:   ، اصبح /  ش كامل حلمى من ش المدرسة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83125هناء عزت عوٌس عبدالعاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  334

 العمرانٌة -ش حسٌن المالكً من ش الثالثٌنً ع غ  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211خ وفً تارٌ 83117احمد رمضان جمال اسماعٌل النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  335

 ش جامعة الدول العربٌة  71عمارة الكوثر  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83128عمرو محمود سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  336

 الـتأشٌر:   ، ش ابو بكر الصدٌك من ش كعبٌش فٌصل 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  64499لمس ساوٌرس بشري عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تادرس ا -  337

  -الوراق  -كورنٌش النٌل وراق الحضر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / ش ولٌد ابو الدهب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  45197رامً امٌر توفٌك عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  338

-بنشاط// تجارة بطارٌات واطارات الكاوتش -امبابه -ش عطا دوس 17الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى ارخ بالعنوان// 

 عشره االؾ جنٌها الؼٌر 11111براسمال/

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  82977محمود عبدالجواد عبدهللا عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  339

 فٌصل -الطوابك  -ش حسنً هاشم من ش عمر بن الخطاب ارض المزرعة المنشٌة  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  82979علً احمد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

 الجٌزة -بشتٌل امبابة  -ٌك ش عبدالرازق اسماعٌل طر 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83122ناصر سمعان اسكندر سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  341

  -ناصٌة نادي النجار دمحم فؤاد سعٌد عمرانٌة  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  82989م    عبد هللا خالد سعد الرفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  342

  -الـتأشٌر:   ، ناهٌا بجوار محطة الصرؾ الصحً 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  82999مصطفى دمحم دمحم لطفً دمحم ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  343

 فٌصل -ٌة ش نبٌل طه الطالبٌة البحر 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83121حنا ٌوسؾ عزٌز مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  344

  -الهرم  -هضبة االهرام  -ن ش الخزان  135الـتأشٌر:   ، 
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 92 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  82995حامد عبد النبً حامد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  345

  -ب الدكرور  -اكتوبر  6ش  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

العنوان , تم تعدٌل  21211211وفً تارٌخ  81189ابراهٌم عبد الهادى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  346

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش زناتً من عثمان محرم  4وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان : 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  82976عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  347

 الجٌزة -طوابك  -شمة بالدور االرضً  -فٌصل  -اب ارض المزرعة المنشٌة ش حسنً هاشم عمر بن الخط 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  82993دمحم رجب دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  348

 مركز الجٌزة -ابوالنمرس  -الـتأشٌر:   ، ش عزبة صادق نزلة االشطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83127ً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فتحً همام فتح -  349

  -الهرم  -ش الملن فٌصل  337الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  61538دمحم عبد الفتاح دمحم شٌحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 6أ حدائك االهرام الدور الثانى ش رلم 16أ ش 438دٌل العنوان لٌصبح// رلم الـتأشٌر:   ، تع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83116دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  351

 الجٌزة -حارة دمحم فرؼلً من نور االسالم الوراق  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83119ٌسري صابر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عصمت -  352

 الجٌزة -السٌارات طناش لس الوراق  -ش مجدي اسماعٌل خلؾ مركز الجمل لخدمة  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211ٌخ وفً تار 83119عفٌفً سعٌد عفٌفً زلزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  353

 الجٌزة -فٌصل  -متفرع من ش جالل متفرع من اللبٌنً  -الـتأشٌر:   ، برج مكة اللوتس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83111بدر عبدهللا احمد حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  354

 الدلى  11الخطاب الدور الخامس شمة ب ش عمر بن  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  82997طه صالح دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  355

  -فٌصل  -ش الشٌخ رٌحان طرٌك كفر طهرمس  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  45197رامً امٌر توفٌك عطا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  356

  -امبابه -ش عطا دوس 17وصؾ الـتأشٌر:   ، / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  82998دمحم احمد علً دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  357

 الجٌزة -ش عبدالرحٌم من ش مرسً محمود  1 -الـتأشٌر:   ، ارض الللواء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83124رامً حشمت لمعً حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  358

  -الوراق  -وراق العرب  -ش السالمة من ش ترعة السواحل  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211تارٌخ  وفً 83115احمد حسٌن عبد اللطٌؾ ٌمنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  359

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش دمحم شرؾ اللبان  56وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  82978رضا دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 الجٌزة -المناطرم منشأة  -الـتأشٌر:   ، كفر حجازي بجوار الوحدة المحلٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  82984سعٌد شبل دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  361

 الجٌزة -بالدور الرابع المهندسٌن  13ش النمٌب سعٌد شمة  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  82994سامٌة محمود احمد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  362

 الجٌزة -ش البنان من ش مسجد الفتح وراق الحضر  1الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83123الدبركً عبد الجٌد الدبركً الؽدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  363

  -عزبة الؽدارٌن  -مناطر وصؾ الـتأشٌر:   ، بنً سالمه منشأة ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  66884مٌالد ماهر سادروس بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  364

 امبابه-ش االلصر-ش لطٌؾ ؼالى 15الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  82981برلم    حسام عاطؾ عبدالمنعم ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  365

 فٌصل -شمة بالدور الخامس بعد االرضً  -ش الشرفا محطة مدكور امام كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  11وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21211211وفً تارٌخ  82981شعبان زكً دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  366

 الجٌزة -فٌصل شمة بالدور الثالث  -ش مصطفى رفاعً الطالبٌة  36الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83111عادل دمحم زكً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  367

 لوراقا -دائري الوراق \الـتأشٌر:   ، ش عبدالرحٌمكورنٌش النٌل نزلة ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  82986ؼادة السٌد دمحم على الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  368

 الجٌزة -ش الملن فٌصل العرٌش  171الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21211211وفً تارٌخ  82983سٌد خلؾ عالم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  369

 الوراق-الـتأشٌر:   ، ش احمد عرابى من ش التل وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83112محمود ابوالعال دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  371

 الوراق-ش كورنٌش النٌل وراق العرب 21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83126السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ منٌر عزت  -  371

 حداءئك االهرام مدخل خوفو الهرم  75الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  82326بطرس زكرٌا امٌن هندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  372

وراق الحضر -شارع الصالح من شارع صالح سالم من شارع عبدالمنعم رٌاض 11ستدران بٌانات العنوان لٌصبح// الـتأشٌر:   ، ا

 الوراق -

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  82975محمود رٌاض فتح هللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  373

 الجٌزة -رع من عمار بن ٌاسر حسن دمحم فٌصل ش دمحم جاد متف 2وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83112فادي لبٌب عطٌه بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  374

 الجٌزة -ش الزهور من ش كورنٌش النٌل خلؾ هاٌبر الوراق وراق الحضر  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83121وحٌد فؤاد عبد هللا خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  375

  -العمرانٌة  -الـتأشٌر:   ، ش انور شفٌك من سعد امام 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  82991دمحم تاج العارفٌن ابراهٌم عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  376

  -برج اللؤلؤة  -ش الشٌخ متولً الشعراوي  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  46787طه خالد احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  377

 صفط اللبن -ل ش الصحابه من ترعه عبد العا 15الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان /  

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83132عزت برسوم بطرس جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  378

 مركز الجٌزة -وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرامنت طرٌك المرٌوطٌة امام كوبري زوٌل 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83141مصطفى ابو بكر عبد العال الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  379

 الوراق -ش االربعٌن من ش  مسجد الدوده  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 
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تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83149احمد فؤاد عز الدٌن عبدالعاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 الجٌزة -ة السٌسً هرم ش فاروق الحلو من ش ترع 6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83153دمحم عبدالؽفار عبدالحسٌب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  381

 الجٌزة -ش اوالد الجزار طرٌك البراجٌل  1وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83145  حسام رمضان رضوان رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  382

 الجٌزة -اوسٌم  -بشتٌل البلد  -ش عثمان بن عفان  18وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83157باهر عٌد السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  383

  -الدكرور  ب -الـتأشٌر:   ، ش الشٌخ بٌومً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83137رمضان الظم دمحم عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  384

 م ابو النمرس  -الـتأشٌر:   ، الحرانٌة 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21211211وفً تارٌخ  83143مكرم احمد السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  385

 فٌصل  -ش الملن فٌصل مدكور  412الـتأشٌر:   ، شمة بالدور االول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  75116امٌل مجدى مٌالد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  386

 فٌصل-كفرطهرمس -شارع عمرو بن العاص 6الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  71733عالء عارؾ احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  387

 عمرانٌه-شارع مسجد االخالص من شارع البهنساوى 3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211فً تارٌخ و 83151شادي مصطفى اسحاق فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  388

 الجٌزة -امبابة  -االمام الؽزالً  -ش السوٌس من المدس  9الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83154سامح دمحم عبدالسٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  389

 الجٌزة -رع الرئٌسً الشا -الـتأشٌر:   ، نزلة االشطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211211وفً تارٌخ  83163هبة دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 ش عبٌده بن الجراح ارض الجمعٌة امبابة  12، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211ٌخ وفً تار 83148دمحم احمد عبدالمجٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  391

 الجٌزة -الكوم االحمر  -الـتأشٌر:   ، بعد المسجد الشرلً طرٌك العمومً 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83155مٌرنا ولٌم مٌخائٌل عبدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  392

 الجٌزة -شارع ابوالسعود حً الدلً  6ار رلم وصؾ الـتأشٌر:   ، محل بالدور االرضً بالعم

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  48952اسامه ابراهٌم فؤاد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  393

 العجوزة-الصحفٌٌن-شارع عبدالمنعم سند 15وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83161علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ممدوح بركات دمحم -  394

 الجٌزة -فٌصل  -ش العشرٌن  37الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  51912خالد رفعت محمود عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  395

 الدور الخامس فوق االرضى -العجوزة -شارع عدنان المدنى 21:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  78819صبرى جمال دمحم عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  396

 اوٌه ابومسلم بجوار الدائرى ز-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// شارع مهدى من شارع زؼلول 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83152محمود فهمً عبدالموي احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  397

 الجٌزة -م ابوالنمرس  -الـتأشٌر:   ، ش طرٌك الجبل بجوار مصنع روٌال لالعشاب شبرامنت 
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تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83158ب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    علً عبد الصادق دمحم ابو طال -  398

  -الهرم  -التعاون  -ش الملن فٌصل  245وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83151احمد هاشم دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  399

 ش سٌد الجارحى من ش خوفو عمرانٌه 4، الـتأشٌر:   

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83147عالء دمحم علً عرابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 الهرم -ش المدرسة الجدٌدة من كفر ؼطاطً  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83141لم    ودٌان حامد عبد المجٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  411

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش احمد بدوى ابو النمرس 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83133سحر عبد المنعم ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

  ب ش صالح الدٌن من ش ربٌع الجٌزى 81وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83139رضا رمضان سعٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 العمرانٌة  -ش االسالم ترسا  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  58881دمحم احمد عبد ربه حسن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  414

 الطالبٌه -أ شارع الملن فٌصل الرئٌسى 219وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  58881دمحم احمد عبد ربه حسن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 حدائك االهرام-ج شارع جاردٌنٌا3وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83146كٌرلس مراد فرج مسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 امبابه-مدٌنة التحرٌر  18ش 8الـتأشٌر:   ، رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83144حازم احمد ابو الٌزٌد السمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 ش الملن فٌصل برج خالد الكوم االخضر  146الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  79413نبٌل مفتاح محمود مسعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 بوالق الدكرور -بالطابك الرابع  7شارع جمال عبدالناصر شمة رلم 7الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  57784صالح دمحم محمود سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 عمرانٌه -ش فجر االسالم من ش الدكتور دمحم فؤاد سعٌد 1نوان لٌصبح// الـتأشٌر:   ، تعدٌل الع

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83131علً ابوالحمد علً عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  411

 بوالق الدكرور -ش ناهٌا  15وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  58881د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد عبد ربه حسن سعٌ -  411

 الطالبٌه-أ شارع الملن فٌصل الرئٌسى 219وصؾ الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83129احمد محمود توفٌك ابوالحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  412

 فٌصل-، ش الشٌخ سٌد العربى امام كلٌه تربٌه رٌاضٌه    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83136طالل على شحاته عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  413

 العجوزة-ش عادل سعد من ش الطرٌك االبٌض ارض اللواء 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  58881ن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد عبد ربه حس -  414

 حدائك االهرام-ج شارع جاردٌنٌا3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  62515امل بخٌت ؼالب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  415

 امبابة -شارع ترعه السواحل 35العنوان لٌصبح// الـتأشٌر:   ، تعدٌل 
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تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83135عبد الرحمن احمد فكري السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  416

 ش عبده صالح من ش ابراهٌم شكري من الشهٌد احمد حمدي كفر طهرمس 6وصؾ الـتأشٌر:   ، شمة بالدور االرضً 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83134عربى جالل امام عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  417

 المولؾ المدٌم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، منشاة المناطر 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83138احمد عٌد رزق احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  418

 الـتأشٌر:   ، ش المدرسة المدٌمة بجوار بمالة بورسعٌد نزلة االشطر 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  48952اسامه ابراهٌم فؤاد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  419

 العجوزة-الصحفٌٌن-شارع عبدالمنعم سند 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83159 رضا عبد البصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    بهاء الدٌن دمحم -  421

  -ش عبد الباري شراب كعبٌش فٌصل  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  83156بدر رفاعً احمد عبدالواحد بطٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  421

 الجٌزة -م كرداسة  -كفر حكٌم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش السنترال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  72893ٌوسؾ خلؾ هرنى سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  422

 ش سبٌل هللا من ش عثمان محرم الطالبٌه 3الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح//رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  53195عبد المنعم عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو  -  423

 شارع الملن فٌصل شمة الدور الرابع بعد االرضى128الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211تارٌخ  وفً 83131محمود عبدالكرٌم احمد عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  424

 فٌصل -اخر فٌصل  -عزبة جبرٌل  -ش سٌد صالح  31وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83161طه موسى عبدالجواد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  425

 الجٌزة -المنٌب  -ش الطائؾ  11الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  83162خلٌل ربٌع عبد المطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  426

 الـتأشٌر:   ، الطرٌك العمومى امام المسابن الكوم االحمر 

العنوان , وصؾ  تم تعدٌل 21211212وفً تارٌخ  83187شرٌؾ احمد عادل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  427

 الدلً -ش الزهراء  53الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83199صفاء عوٌس محمود عجاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  428

  -الـتأشٌر:   ، شبرامنت ش مسجد الكوٌتً 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  83193   حسٌن عجمً جوده دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  429

 -م. اوسٌم -ش همام ابو جبل البراجٌل  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83174دمحم عثمان عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 الجٌزة -الممادم البحر االعظم  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83175سمر مجدي احمد عبدالبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  431

 الجٌزة -الهرم  -ش عبد الحمٌد بدوي العمرانٌة الؽربٌة  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83185كرٌم حامد دمحم عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  432

  -ش كامل المحرولى من مصر اللبٌنى هرم 11الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ  تم 21211212وفً تارٌخ  61626فوزى فهٌم لصد هللا شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  433

 الجٌزة -وراق الحضر  -الـتأشٌر:   ، عمارة الكنٌسة من الظاهر بٌبرس 
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تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  83111حسام الدٌن مصطفى سالمه علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  434

  -منشأة المناطر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ابو ؼالب ش سوق الثالثاء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83115محمود ٌونس ابو زٌد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  435

  -وراق  -وراق الحضر  -ش ابو بكر الصدٌك من كورنٌش النٌل الجدٌد  51الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  69173سٌد عمر سلٌمان رٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  436

 لسم الفٌوم تالت -الـتأشٌر:   ، تم افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان التالً/ ش المدابػ بملن / احمد دمحم دمحم 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83171رمضان كرم سعٌد ابوسرٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  437

 الجٌزة -م اوسٌم  -الـتأشٌر:   ، البراجٌل بجوار مصنع دولسً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83169شٌماء عاطؾ حسنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  438

  -ش الشرق من الثالثٌنى عمرانٌة 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83184ك لٌده برلم    احمد عادل فوزى خلؾ ، تاجر فرد ،  سب -  439

 م اوسٌم  -اوسٌم  -الـتأشٌر:   ، ش المحطة من ش طلعت حرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  83112رشا علً مبرون عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 مركز الجٌزة -مً نزلة االشطر ابو النمرس وصؾ الـتأشٌر:   ، الشارع العمو

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  56654محمود دمحم رمضان ابراهٌم عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  441

 الجٌزة -الهرم  -روٌال سنتر  -ش الهرم 257وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنون الممر لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  56654مضان ابراهٌم عفٌفً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم ر -  442

 الجٌزة -الهرم  -روٌال سنتر  -ش الهرم 257وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنون الممر لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212خ وفً تارٌ 83177دمحم عبدالحمٌد ٌوسؾ لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  443

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش ترعة عبدالعال صفط اللبن  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83178محمود عمر مصطفى جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  444

 الجٌزة -الهرم -ً ش ابراهٌم عفٌفً من ش ابوالهول السٌاح 8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83198فرؼلً اسماعٌل زٌد فرؼلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  445

  -وراق العرب  -خلؾ الصعٌدي من ش المعهد الدٌنً  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212فً تارٌخ و 83168دمحم صبرى حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  446

  -ع ش الدور االرضى  -ش ترعة الزمر  179الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83181دمحم عادل دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  447

 وزةالعج -ش السودان مدٌنة العلمٌن  -273الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83181دمحم عادل دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  448

 العجوزة -ش السودان مدٌنة العلمٌن  -273الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21211212وفً تارٌخ  83197احمد سٌد ابو العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  449

  -ش الهرم روٌال سنتر الهرم  257الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  83172دمحم لطفً عبدالجواد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  451

 فٌصل -مدكور  -ش الملن فٌصل  386وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83118ل صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رٌمون نبٌه سٌ -  451

 الوراق -وراق العرب  -الـتأشٌر:   ، ش ابو سعده ترعة السواحل 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83195سامر احمد دسولً خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  452

 فٌصل -مساكن كفر طهرمس  7محل رلم  34تأشٌر:   ، بلون الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  21116جمال السٌد عبد اللطٌؾ خضٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  453

 59من المطعه رلم ض 6وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل السمة التجارٌه للفرع  بالعنوان//ش العروبه حوض البوهات الوسطانً رلم 

 لتصبح//الفرسان للسجادوالموكٌت-العمرانٌه  -الهرم -زمام الكوم االخضر 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  21116جمال السٌد عبد اللطٌؾ خضٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  454

خلؾ فندق  -الهرم  -ش كامل المحرولً من ش مصرؾ اللبٌنً  وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل السمة التجارٌة للفرع بالعنوان / ناصٌه

 لتصبح//الفرسان للسجاد والموكٌت-سٌاج 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83166ابوزٌد محمود احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  455

 الجٌزة -م منشأة المناطر  -الـتأشٌر:   ، برلاش 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  83165اء نصر الدٌن دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دع -  456

 فٌصل  - 24/  23برج االطباء الدور االول السنتر التجارى رلم 55وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  83179ٌاسمٌن خالد ٌحٌى لرنً سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  457

 مركز الجٌزة -ابوالنمرس  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ناصر الشٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83189ماجد بولس جرجس جٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  458

  -العجوزة  -أ ش السودان  218الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83191 سعد ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم -  459

  -الهرم  -حسن دمحم  -ش الملن فٌصل  347الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83191عاطؾ ربٌع عوض جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

  -لـتأشٌر:   ، ش ترعه عبد العال عزبه نوفل ناصٌه حاره عبد المجٌد بركات ب . الدكرور ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  57587ابانوب بدر بشري ؼالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  461

 الجٌزة -عمرانٌة ؼربٌة  -مساكن الظباط  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83164دمحم مفرح دمحم فهٌم التحٌوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  462

 الجٌزة -فٌصل  -ش الشهٌد احمد حمدي  4الـتأشٌر:   ، رلم 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21211212وفً تارٌخ  83171ماهر سامً واصؾ حٌاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  463

 الجٌزة -المزرعة بشتٌل  -ش اسماعٌل لبٌب من ش دمحم حسٌن  28الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83119اٌمن نعٌم ابراهٌم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  464

 -الوراق  -وراق العرب  -ش فتحً ابو سعده من ش مدرسة النجاح  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83186دمحم على رٌاض رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  465

 الجٌزة -الهرم  -حسن دمحم سنتر الشناوى  -ش الملن فٌصل  325الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83194ده برلم    احمد حامد عبد الرازق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  466

 الوراق -ش الحاج هٌبه من ش الؽاز وراق العرب  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83114دمحم السٌد عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  467

  -م المناطر  -بجوار محطة المطار الـتأشٌر:   ، بنً سالمه 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  83111لوٌز سٌؾ المسٌح عبد المسٌح رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  468

  -الوراق  -ش المدٌنة المنورة من ش ترعة السواحل وراق العرب  51العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83117مود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم محمود ٌوسؾ مح -  469

  -فٌصل  -ش احمد الفٌومً المساحه  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83188سٌد امام عبد المنعم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

 ش الوحدة المحلٌة ابو ؼالب مركز منشأة المناطر  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  83192كمال الدٌن دمحم عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  471

 ع غ العمرانٌة -ش لمر عباس من ش اللبٌنً  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83176اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسن دمحم ابراهٌم الطوخً ، ت -  472

 الجٌزة -طرٌك االسعاؾ  -الـتأشٌر:   ، وردان منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83183انور سمٌر دمحم على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  473

 ، منشأة المناطر بجوار المسجد الكبٌر منشأة المناطر  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211212وفً تارٌخ  83196نعٌم احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  474

 الهرم  -الملن فٌصل -ش عبد مصطفى  21، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  83173سبك لٌده برلم     عبد الرحمن اشرؾ عوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  -  475

 الجٌزة -ش جدة الدلً  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83182طلعت جبرٌل جوٌده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  476

 الجٌزة -جوار مدرسة هند االعدادٌة ب -منشاة المناطر  -الـتأشٌر:   ، منشأة رضوان 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211212وفً تارٌخ  83113عرفات سعٌد علً عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  477

 الـتأشٌر:   ، بنً سالمه بجوار مسجد ابو عبٌد منشأة المناطر 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  83119لٌده برلم    اٌمان السٌد احمد عبدالرحمن جالل ، تاجر فرد ،  سبك  -  478

 ارض اللواء -ش ترعه الزمر34وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83141رزق هللا سند رزق هللا سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  479

 الجٌزة -من ش الشهٌد احمد حمدي فٌصل بجوار الدائري ش عمر بن الخطاب الترابٌع  51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83133سماح دمحم علً رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  481

 العمرانٌة -ش عبدالرحٌم عباس ترسا  43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83169سبك لٌده برلم     امٌنة السٌد عبد السمٌع السٌد ، تاجر فرد ،  -  481

  -الوراق  -وراق العرب  -ش المط من ش ترعة السواخل  16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  65241محمود دمحم حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  482

-بنشاط/تحضٌر وبٌع اسمان مملٌه ومشوٌه -المهندسٌن -موسى جالل  1رلم  2افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / محل الـتأشٌر:   ، 

 عشره االؾ جنٌها الؼٌر11111براسمال/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83116سالم علً مراد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  483

 الجٌزة -م منشاة المناطر  -عمارات االولاؾ منشأة المناطر  الـتأشٌر:   ، امام

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83151اسماء علً دمحم رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  484

 الجٌزة -الصفطاوي  -ش المدٌنة المنورة  75الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83123جر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبدة محمود  صالح ، تا -  485

 الهرم -المرٌوطٌه  -ابراج مكه  - 1الـتأشٌر:   ، عمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83111ابراهٌم جابر دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  486

 الجٌزة -امبابة  -ارض الحداد  -ش مسجد الرٌاض  19م الـتأشٌر:   ، رل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83129دمحم محمود دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  487

 الجٌزة -الوراق  -الـتأشٌر:   ، ش ٌوسؾ الصدٌك 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83131م    سمٌة مراد عدلً رفلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  488

 امبابة -ش عمر بن الخطاب متفرع من ش المسابن  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  38132عبد هللا عبد العظٌم السٌد الزٌنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  489

سى اخر بالعنوان//شارع سلٌم ابورمضان من عبدهللا واعر من عثمان احمد عثمان بجوار مدرسه وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌ

 مائة الؾ جنٌها الؼٌر 111111براسمال//-بسمة تجارٌه//الزٌنى للبالستٌن -بنشاط// مصنع تخرٌز بالستٌن -كونٌسة -بلونٌل للؽات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83117دمحم شعبان رمضان عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  491

 امبابة -ش ٌوسؾ من ش ابناء دوٌنة ش المشروع المنٌرة الؽربٌة  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83136عمرو دمحم فوزي خلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  491

 الجٌزة -الهرم  -ش ابوبكر الصدٌك من ش حمد ٌس فٌصل  46الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  83161محمود ابوالفتوح احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  492

 الجٌزة -ب الدكرور  -ة عامر الجدٌدة مدٌن -ش سٌد منصور  59وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  38132الزٌن لتخرٌز البالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  493

 كونٌسة-الـتأشٌر:   ، شارع سلٌم ابورمضان من عبدهللا واعر من عثمان احمد عثمان بجوار مدرسه بلونٌل للؽات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  38132زٌن لتخرٌز البالستٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ال -  494

 العمرانٌه-عثمان احمد عثمان -الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان / /ش شركه العطور 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  6533صبحى احمد عبد العزٌز حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  495

 امبابه-مدٌنة التحرٌر 45شارع 12وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  54995حسٌن شحاته حسٌن جمٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  496

بنشاط// ورشة صاج ومستلزمات االسمؾ -المرج-بركة الحاج-لرشاح البلبٌسى الـتأشٌر:   ، افتتاح نشاط  رئٌسى اخر بالعنوان//ش ا

 خمسة االؾ جنٌها 5111براسمال//-المعلمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83141كامل عبدالنبً كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  497

 الجٌزة -بوالق الدكرور  -سوٌفً عزت ال -ش عمرو بن العاص  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211213وفً تارٌخ  83132دمحم فتحً امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  498

 الجٌزة -، ابوؼالب الناحٌة الؽربٌة مركز منشأة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83122ٌده برلم    بٌومً حسانٌن ابراهٌم العبد ، تاجر فرد ،  سبك ل -  499

 الجٌزة -الهرم  -ش سحاب العمرانٌة  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83125فخري متري بخٌت عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 الجٌزة -فٌصل  -ش كعبٌش الطوابك  96الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83137مصطفى ٌحٌى فهمً برٌمع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 الجٌزة -ش كمال الدٌن حجازي من ش نبٌل طه فٌصل  35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213خ وفً تارٌ 83162هالة عبدالنبً عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  512

 الجٌزة -الـتأشٌر:   ، اترٌس عزبة ابو مناع مركز منشأة المناطر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  83171محمود حسن محمود حسن نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 سجد العدىش عمر عثمان منطمة فرن جمعه بجوار م 2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  45212االمٌر عدلً تاوضروس شنوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

م.دار -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان /بجوار المدرسه االعدادٌه بشارع متفرع من ش صلٌبه بٌشٌت بالكشح 

 جنٌه بسمه/الملكه51111براسمال/ -ت ونمل و تورٌد بضائعواالحجار بالسٌارات بنشاط/ مكتب مماوال -السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83155سمٌر احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 بوالق الدكرور -عزبة دوالر  -ش حامد عبدالفتاح  23الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  83154المنعم دروٌش عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وائل عبد -  516

 الجٌزة -الهرم  -ش مدرسة الخلفاء الراشدٌن  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , وصؾ تم تعدٌل ا 21211213وفً تارٌخ  83163ٌوسؾ دمحم حسن علً كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  517

 الجٌزة -ب الدكرور  -ارض اللواء  -ش الشهداء  83الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  83114دمحم سمٌر محمود علً النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  518

 الهرم -ش ضٌاء المطبعة  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  83124لجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمدي مجدي حمدي عبدا -  519

 الهرم -ش مراد من ش الثالثٌنً الجدٌد  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83135دمحم طه الشٌمً ٌونس جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

 الجٌزة -م كرداسة -ناهٌا -:   ، ؼرب البلد الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83149مجدي حسنً حسن دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  511

  -ش العمده متفرع من ش زؼلول زاوٌه ابو مسلم ابو النمرس  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  81265اهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجدة عكاشة عبد اللطٌؾ ابر -  512

 عمرانٌه ؼربٌه -شارع طنطا من الزلازٌك خلؾ لاعه سٌد دروٌش11وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان//

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  3612احمد دمحم امٌن احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  513

 بٌعه التابعه للمنطمه الصناعٌه ابً رواش 44منطمه ال 26الـتأشٌر:   ، اصبح / الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83121صفوت فوزي ظرٌؾ باكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  514

 الجٌزة -ناهٌا -اكتوبر  6ش التموى من ش  31الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83144اسماعٌل جمال علً سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  515

 الجٌزة -فٌصل  - 2ترعة عبدالعال  -ش الجهاد  2الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211213وفً تارٌخ  83139اسماء دمحم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  516

 الجٌزة -م المناطر  -، بنً سالمة الدرٌسة بجوار جامع الدرٌسة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83165خالد سلٌمان جمعه ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  517

 الجٌزة -عمرانٌة  -اللٌثً من خاتم المرسلٌن ش عبدالعزٌز  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83167ناجً دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  518

  -ش االمٌن  15رلم  -الـتأشٌر:   ، العجوزة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83112دمحم علً اسماعٌل دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  519

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش جمال ابراهٌم من ش ناهٌا  1الـتأشٌر:   ، رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83113احمد عباس عٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 اوسٌم -الـتأشٌر:   ، ش الحرٌة من ش بشتٌل البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83147نورا صابر عبدربه زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  521

 الجٌزة -م اوسٌم  -اوسٌم  -الـتأشٌر:   ، ش عبدالعلٌم بجوار مسجد عمرو بن العاص 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83153سمٌر دمحم الشربٌنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  522

 الجٌزة -الدور الثانً  -الدلً  -ش التحرٌر  115الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل  21211213وفً تارٌخ  83166عمرو محمود ابراهٌم محمود العمرجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  523

 ملن عبٌر عبد اللطٌؾ منتصر -ش ربٌع الجٌزي  69العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  64161فاٌزه احمد عبدهللا عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  524

  -حدائك االهرام  -الرابعة  البوابة -ع ش حورس  13الـتأشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  79485احمد عاطؾ دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  525

عشره االؾ جنٌها 11111براسمال/-بنشاط// مكتب نمل عمال -المنوات -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان//ش المدرسة 

 الؼٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  3612احمد دمحم امٌن احمد حافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  526

 بٌعه التابعه للمنطمه الصناعٌه ابً رواش 44منطمه ال 26الـتأشٌر:   ، اصبح / الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213تارٌخ وفً  83131حسٌن مرسً سٌد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  527

 الجٌزة -اوسٌم  -ش خالد بن الولٌد بشتٌل  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83152دمحم سٌد فاضل عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  528

 لجٌزةا -الهرم  -العرٌش  -أعمارات جاردٌنٌا 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83134عبدهللا احمد عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  529

 امبابه-ش خالد بن الولٌد ارض الجمعٌه 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83158دمحم جمال ابوالوفا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 الجٌزة -ارض عزٌز عزت امبابة  33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  83126لٌلى دمحم عبدالعظٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  531

 ش نهضة مصرابوالنمرس  6وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83146تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جورج جرجس برسوم جٌد ،  -  532

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش عدوي سلٌم  3الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83164احمد فتحً احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  533

 فٌصل الجٌزة -ش احمد ابراهٌم من ش ابراهٌم دمحم حسٌن الملكة  4لم الـتأشٌر:   ، ر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83127دمحم مصطفى دمحم متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  534

 فٌصل -ش عبدالباري شراب من ش الملن فٌصل الكوم االخضر  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83128 عثمان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حسان دمحم -  535

 الجٌزة -جزٌرة الدهب  -ش سرور من ش كولدٌر  8الـتأشٌر:   ، رلم 

ٌل العنوان , تم تعد 21211213وفً تارٌخ  81265ماجدة عكاشة عبد اللطٌؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  536

 عمرانٌه ؼربٌه-شارع طنطا من الزلازٌك خلؾ لاعه سٌد دروٌش11وصؾ الـتأشٌر:   ، /



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83148احمد فتحً احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  537

 الجٌزة - ب الدكرور -من ش التحرٌر  -ش دٌروط صفط اللبن  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83151مختار سٌد دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  538

 فٌصل -كفر طهرمس  -ش الفتح  6الـتأشٌر:   ، 

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21211213وفً تارٌخ  83157عبدهللا عزت عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  539

 امبابة -الـتأشٌر:   ، ش جالل الماضً ارض عزٌز عزت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  65241محمود دمحم حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  541

 المهندسٌن -موسى جالل  1رلم  2الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  65241ر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم حسن اسماعٌل ، تاج -  541

 -المهندسٌن  -الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان / مٌدان موسى جالل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  27461دمحم علً دمحم عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  542

 السالم  2ش مسجد الصالحٌن تماطع حمدى امام من الخمسٌن النزهه 2، افتتاح فرع بالعنوان// رلم   الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  27299حسام صالح عبد الخالك عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  543

 الحوامدٌة-الشٌخ عتمان -من ش زهرة السكر ش الزهٌر 11وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83118مروة صابر دمحم علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  544

 الجٌزة -ش المدرسة طرٌك طموه منٌل شٌحة ابوالنمرس  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  83121د ،  سبك لٌده برلم    محمود صابر سٌد فرؼلً علً ، تاجر فر -  545

 الجٌزة -العمرانٌة -ش عزالدٌن عمر اسباتس  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  83143مصطفى عبدالمعطً دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  546

 الجٌزة -ب الدكرور  -صفط اللبن  -ش محمود عرلٌة  24م وصؾ الـتأشٌر:   ، رل

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83156دمحم رمضان حسٌن مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  547

 مركز الجٌزة -الـتأشٌر:   ، زاوٌة ابومسلم بجوار جمعٌة اهل المران والسنة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83168امل دمحم اسماعٌل متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  548

  -م منشأة المناطر  -الـتأشٌر:   ، ش السوق 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  83142صباح حسن السٌد المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  549

 الجٌزة -م كرداسة  -ش حلمً عثمان  ناهٌا البلد  1الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  83159مجدي حسن محروس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  551

 الجٌزة -ش ٌوسؾ طلب جزٌرة الدهب  35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  55624اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمٌل شولً عٌسى مرزوق ، ت -  551

 وراق الحضر -شارع مصطفى زٌتونه من شارع معهد االبحاث 26الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

ل العنوان , وصؾ تم تعدٌ 21211213وفً تارٌخ  66499جرجس سمٌر امٌن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  552

 م الوراق -وراق العرب  -ش مسجد الحرمٌن  24الـتأشٌر:   ، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  76223زكرى بدرى بدروس بولس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  553

 اوسٌم -شتٌل الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// شارع احمد عبدالرحمن من شارع ترعه ب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  79485احمد عاطؾ دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  554

 المنوات -الـتأشٌر:   ، /ش المدرسة 



 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

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  79485احمد عاطؾ دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  555

 مركز الجٌزة-الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان / ش مسجد الحاج بدوى المنوات 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211213وفً تارٌخ  26233دمحم صالح ابراهٌم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  556

 115الدورالثانى شمة -شارع همدان 23الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  72158احمد السٌد عبد العزٌز السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  557

 عمرانٌه-طرٌك المرٌوطٌة سماره السٌاحى 157الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216فً تارٌخ و 83175عمر احمد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  558

 فٌصل  -كفر طهرمس  -ش احمد صٌرى  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  73178دمحم حشمت اسماعٌل عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  559

 فٌصل -ش ابو تمام محطة التعاون  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83213نواره دمحم احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

  -الواحات البحرٌة  -لرٌة الحارة  -الـتأشٌر:   ، ش مركز الدعوة 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21211216وفً تارٌخ  83215احمد صبحً دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  561

  -ش عبد العزٌز التواتً اخر فٌصل امام مسجد عبد هللا االفندي  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  71951دمحم سٌد عبدالرحٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  562

 المنٌره امبابه - ابراهٌم دمحم-ح الخولى  2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  83183رامى مصطفى عبد المحسن لدٌحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  563

 ش دمحم ٌونس من ترعة زنٌن بوالق الدكرور  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  68487لم    مارٌان لدسى جبره مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  564

 الوراق -وراق الحضر  -مكرر ش ام المرى من ش الظاهر بٌبرس  51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83176عبٌر ؼطاس خلٌل للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  565

 برج الهدى  -ن فٌصل ش المل 19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  75434احمد مهدي كمال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  566

 البدرشٌن-الـتأشٌر:   ، جزٌرة البدرشٌن

العنوان , وصؾ تم تعدٌل  21211216وفً تارٌخ  75434احمد مهدي كمال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  567

 -مركز ابو النمرس  -الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بالعنوان//ش المألة منطمة حوض البحر 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  83192امٌرة احمد محمود عبد الؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  568

  -جزٌرة الدهب  -/ ش البحر االعظم 28وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83194عماد حمدي سٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  569

 م كرداسة -الـتأشٌر:   ، ابو رواش ش المشاتل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83189خلود طلعت سعد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  571

  -اوسٌم  -البراجٌل  -ش عبد الخالك حسٌن دعبس  8تأشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83195دمحم خالد رشدى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  571

 ش مدكور الدلى  3الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  34158عبد هللا حسن سٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  572

بنشاط بالى استٌشن بسمة تجارٌة افتر ماس  -فٌصل  -مدكور  -ش حسن الصبان  48الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً آخر بالعنوان / 

 براس مال مائة الؾ جنٌه الؼٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216فً تارٌخ و 83179عبد الرحمن حمدى ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  573

 ب الدكرور  -ش دمحم عباس  44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83186هشام شولى مجلع نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  574

 ش الملن فٌصل امام مسجد سٌدنا دمحم  414الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83191فكري احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد رجب -  575

 -الدلً  -ش السودان  51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  56345دمحم طارق دمحم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  576

 العمرانٌه-الطالبٌه -شارع العروبة مع شارع د/عبدهللا 58تاح فرع بالعنوان// الـتأشٌر:   ، افت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  56345دمحم طارق دمحم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  577

 العمرانٌه-الطالبٌه -شارع العروبة مع شارع د/عبدهللا 58الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83184محمود دمحم جمعى ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  578

 الـتأشٌر:   ، منشٌة البكارى بجوار منزل العمدة شمة بالدور الثانى فٌصل الهرم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216ٌخ وفً تار 83211هانً جمعه عٌد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  579

  -العمرانٌة  -الـتأشٌر:   ، ش مستشفى الصدر 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  83171نصر الدٌن محمود هاشم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  581

 ش عمرو بن العاص ش ابو زٌد العشرٌن فٌصل  5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83187اجد جورج كمٌل امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  581

 امام سور الشركة امبابة -المشروع  -ش محمود مهران  2الـتأشٌر:   ، 

ان , وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنو 21211216وفً تارٌخ  83197محروس للتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  582

 ش احمد بركات مشعل الهرم  21، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  73191تامر هاشم سٌد عبد النعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  583

 امبابه-شارع الفخرانى ارض المطار 1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  48112بد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود حسنى ؼنٌم ع -  584

 بوالق الدكرور-ش ابراهٌم رمضان من ش شحاته الجمل 32وصؾ الـتأشٌر:   ،  

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  83185دمحم دمحم حسان عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  585

 فٌصل  4ش عبد الجواد عامر محطة المساحة الدور   21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21211216وفً تارٌخ  83196مصطفى ابراهٌم عجالن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  586

 فٌصل  -اللبٌنى  -ش بن خلدون  1, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83216، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عمرو احمد ٌاسٌن دمحم -  587

  -الـتأشٌر:   ، ش ترعة الزمر مٌدان المنٌب ٌمٌن مدخل العمارة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83211دمحم سالمة ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  588

 الوراق  -ش النزهه من ش ترعه السواحل  14ـتأشٌر:   ، ال
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 106 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  83217اشرؾ لطفً عبد الحلٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  589

  -ابو رواش م كرداسة  -ش عبد العزٌز اللبان  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  83172ب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد هشام احمد ابراهٌم دٌا -  591

 العمرانٌة  -ش عز الدٌن اسباتس الطالبٌة  91وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83174دمحم خمٌس دمحم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  591

 كرداسة  -ش التموى من ش ترعة بوالق برن الخٌام  18ٌر:   ، الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83181اشرؾ دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  592

 ام المصرٌٌن  -ش سوٌلم  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  83182ك لٌده برلم    نورهان حسنى عبد المادر شعراوى ، تاجر فرد ،  سب -  593

 امبابة  -ش شجرة الدر ش مراد الكٌت كات  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  73921فرحات ابراهٌم السٌد السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  594

مركز كفر  -فرع / الدلجمون الطرٌع السرٌع بجوار مستشفى الحمٌات بملن عبد النبى السٌد العرافى وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح 

 الزٌات 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  73921فرحات ابراهٌم السٌد السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  595

 فٌصل  -بن خادون ش دمحم شاهٌن سابما اللبٌنى ش ا 1وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83218جمال عطا على حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  596

 امبابه-ش هاشم الفخرانى من ش المطار 2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  73921لٌده برلم     فرحات ابراهٌم السٌد السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك -  597

 فٌصل -وصؾ الـتأشٌر:   ،  ش ابن خادون ش دمحم شاهٌن سابما اللبٌنى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  68487مارٌان لدسى جبره مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  598

 الوراق  -وراق الحضر  -مكرر ش ام المرى من ش الظاهر بٌبرس  51رع بالعنوان / الـتأشٌر:   ، افتتاح ف

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83198عالء دمحم احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  599

 شارع فٌصل الكوم االخضر الهرم 137الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  83181صور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نجٌب محفوظ طه دمحم من -  611

  -العمرانٌة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، عمارة االولاؾ ب ش الثالثٌنً 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  83219حسٌن عبد الموجود دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

 -الهرم  -ش ابو بكر الصدٌك من ش فٌصل مشعل 12تأشٌر:   ، وصؾ الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83191اٌمان امام طه حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

  -بشتٌل اوسٌم  -الـتأشٌر:   ، ش دمحم عبد العظٌم من ش المزرعة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83212جر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ثابت منشاوي حسن ، تا -  613

  -المعتمدٌة  -ش عبد الهادي ابو خلٌل  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  75434احمد مهدي كمال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  614

-بنشاط//مصنع تعبئة وتؽلٌؾ مواد ؼذائٌة -البدرشٌن -رئٌسى اخر بالعنوان// جزٌرة البدرشٌنالـتأشٌر:   ، افتتاح 

 اثنان ملٌون جنٌه الؼٌر  2111111براسمال/

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  78315ابراهٌم جالل عامر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 عمرانٌه-العنوان لٌصبح// ش المنٌا من الزلازٌك خلؾ لاعه سٌد دروٌش الـتأشٌر:   ، تعدٌل 
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تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  48112محمود حسنى ؼنٌم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

 بوالق الدكرور  -ش ابراهٌم رمضان من ش شحاته الجمل8وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  48112ه برلم    محمود حسنى ؼنٌم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  617

 بوالق الدكرور-ش ابراهٌم رمضان من ش شحاته الجمل 32وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  48112محمود حسنى ؼنٌم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  618

ش ابراهٌم  8بوالق الدكرور لٌصبح -ش ابراهٌم رمضان من شارع شحاته الجمل17الـتأشٌر:   ، تعدٌل الفرع الكائن فً  وصؾ 

 رمضان من شحاته الجمل ب الدكرور

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83173علً سامى على جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  619

 صفط اللبن  -ش السكة الوسطانٌة من ش التحرٌر  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83188دمحم السٌد احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  611

  -المهندسٌن  -تماطع ش شهاب مع سورٌا  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211216وفً تارٌخ  83199ٌده برلم    دٌفٌد حنا عٌاد ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك ل -  611

 ناصٌة حمدان ال ثانى وجالل الجرجاوى ارض اللواء  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83224نورة محمود احمد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  612

 الجٌزة -ب الدكرور -طابك الدٌابة  -مدس ش ال 1الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83228دمحم كٌالنً مهنى جبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  613

 الـتأشٌر:   ، بكال بجوار مسجد عبد المدوس م منشأة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83247ده برلم    ٌاسر خمٌس عٌد احمد درة ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  614

  -ابو النمرس  -الـتأشٌر:   ، ش احمد بدوي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  72851اسالم دمحم حسن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  615

 العمرانٌه -جاردٌنا ب شارع 5الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83252عادل عصام رشاد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  616

  -اوسٌم  -ش جمعٌه الرؼامة متفرع من ش العزبة بشتٌل  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  83239سٌد سٌد لرنى رضوان عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  617

 ش الخلفاء الراشدٌن من ش صالح سالم وراق العرب 4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  83223شرٌؾ صبحً عبدالرؤوؾ سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  618

 الجٌزة -لدكتور الشٌن فٌصل ش الفولً حالٌا من ا 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83241عمران احمد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  619

  -ب الدكرور  -صفط اللبن  -ش احمد راؼب  34الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211217تارٌخ وفً  83211احمد علً دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 الجٌزة -بشتٌل البلد  -لعبة  -ش عبدالفتاح الخولً  7عمار  5، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83217صالح كمال حامد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  621

 الجٌزة -مركز منشأة المناطر  -الـتأشٌر:   ، جزاٌة طرٌك نكال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83212دمحم جمال مرسى المٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  622

 الـتأشٌر:   ، ابوؼالب منشاة المناطر 
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تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83238تهانً مسعود للد حبشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  623

  -عمرانٌة  -ش صالح الدٌن من عدوي سلٌم  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83216تامر علً عبدالحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  624

 الجٌزة -وراق العرب  -ش ابوبكر الصدٌك  11الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  83226هاب الدٌن دمحم عبدالرحمن مولد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ش -  625

 العمرانٌة -عمارات بنن مصر  -ش خاتم المرسلٌن  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    تم 21211217وفً تارٌخ  54154دمحم فتحى دمحم علٌوه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  626

  -الملن فٌصل  -كفر طهرمس  -ش صابر العزازي  22، أصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83213عمرو احمد السٌد راضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  627

 روربوالق الدك -ش دمحم السٌد شادي التحرٌر ناهٌا  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83213عمرو احمد السٌد راضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  628

 بوالق الدكرور -ش دمحم السٌد شادي التحرٌر ناهٌا  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83231احمد عاٌد عبد الرحٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  629

  -ب الدكرور  -ش ابراهٌم هرٌدي من جمال عبد الناصر  39الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  83244عٌسى ابو الؽٌط شعبان بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

  -صفط اللبن  -ش احمد دمحم حسن من ش النرش  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21211217وفً تارٌخ  83246امٌن صالح الدٌن امٌن احمد الزهٌري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  631

  -ب الدكرور  2العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش هبد الوهاب من ش دمحم عبد السالم من ش ترعة عبد العال 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  83243اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود نتعى عبدالاله فتح الباب ، ت -  632

 بشتٌل -لعبه -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مؽاورى 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83241انسً الدارة صاالت الجٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  633

  -العمرانٌة  -لزهراء مساكن الضباط حى ا 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83245ولٌد دمحم لناوي عبد المحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  634

  -ب الدكرور  -ش احمد دمحم حسن من ش النرشً صفط اللبن  9الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  83253احمد حموده دمحم سٌد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  635

  -سالٌة مكً  -وصؾ الـتأشٌر:   ، سوق السمن 

عنوان , تم تعدٌل ال 21211217وفً تارٌخ  47281شرٌؾ لرنى عبد التواب لرنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  636

 شارع المحطة69وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83233ٌاسر سٌد احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  637

 ش االستمامه متفرع من ش الصفا والمروه فٌصل طوابك شمة بالدور االرضى 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83215، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعد حسن صدٌك احمد  -  638

 بوالق الدكرور -ش عبدالسمٌع الفوال سكة المدرسة  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83227احمد عزوز السٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  639

  -ب الدكرور  -ش دمحم سعد من مصرؾ ناهٌا  29ر:   ، الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83251اسالم مجدي خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  641

 الهرم -و حجرة بالشمة الوالعة بالدور االرضً حدائك االهرام  199الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  69516ٌد مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد دمحم الس -  641

 العمرانٌه -العروبة -ش بدرالدٌن حسٌن من عباس رٌاض 2الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83218دمحم حسن عبدالهادي شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  642

 الجٌزة -منشأة المناطر  -الـتأشٌر:   ، جزاٌة بجوار مسجد النور 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  82616دمحم عبد هلل حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  643

 العمرانٌه-ش االشتراكٌه 8الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  83254د سعد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم محمو -  644

  -المنٌب  -ش المجزر اآللً امام المدبح  49وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وصؾ  تم تعدٌل العنوان , 21211217وفً تارٌخ  82616دمحم عبدهللا حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  645

 العمرانٌه -ش االشتراكٌه 8الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  58167احمد زاٌد لالجهزة الكهربائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  646

 هالعمرانٌ-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// ش جسرالكونٌسة بجوار البنزٌنة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  58167اصبح//احمد زاٌد مصطفى عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  647

 العمرانٌه-وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// ش جسرالكونٌسة بجوار البنزٌنة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  72961    دمحم عبد هللا سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  648

 العجوزة الجٌزة -ش عدنان المدنى 21الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83229ربٌع على شرٌعى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  649

 بوالق الدكرور-ش دمحم نافع 35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  83234محمود عبد الرحمن محمود صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

  -الهرم  -ش عبد الرحٌم نصٌر خلؾ المحافظة  2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217تارٌخ وفً  83222رضا فوزى دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  651

 دمحم كامل بوالق ناهٌا  51الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83231محب شعبان محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  652

  -فٌصل  -ةش ابو جعفر المنصور من ش مصطفى المصري  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  83211المعتصم باهلل عبد المجٌد زكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  653

 فٌصل -ش مكة المكرمة من ش الملٌجً ش الملكة  7وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21211217وفً تارٌخ  83225دمحم عطٌه سعٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  654

 خاتم المرسلٌن-ش فاطمه رشدى 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  83235سمٌر صبري لطب عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  655

  -الواحات البحرٌة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الباوٌطً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83236سبك لٌده برلم      احمد سعٌد حسن موسى ، تاجر فرد ، -  656

  -امبابة  -مدٌنة التحرٌر  22ش  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  81588نٌللً عبد الحى شعبان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  657

 الدلى -المهندسٌن  -ش مدكور متفرع من ش المروه 7رع لٌصبح// الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الف

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  47281شرٌؾ لرنى عبد التواب لرنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  658

 شارع المحطة 69وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 



 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  21211217وفً تارٌخ  83221هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رحاب حسن عبد الرحٌم حسن خلؾ  -  659

 ش الهرم بجوار مسرح الزعٌم  166العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  83221احمد عبد الحلٌم عبدالمعطً عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 الجٌزة -الهرم  -امام مدرسة االهرام  -، المجزر االلً  ش فتحً الشرابً    وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  72851اسالم دمحم حسن عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  661

 العمرانٌه-ب شارع جاردٌنا 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  53532جر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناهد سمٌر دمحم حسان ، تا -  662

 الهرم -حدائك االهرام -د البوابه االولى ش جادٌنٌا 251الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// رلم

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21211217وفً تارٌخ  83214دمحم احمد السٌد راضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  663

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش دمحم السٌد من ش التحرٌر ناهٌا  27الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83256مٌنا محسوب صدٌك مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  664

 وراق العرب  -ش راضى عبد الراضى طرٌك جزٌرة دمحم خلؾ ؼاز مصر  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  83248عبد الباسط دمحم ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  665

  -الهرم  -ش دمحم فرج كفر ؼطاطً  4الـتأشٌر:   ، شمة بالدور االرضً 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  83251خلؾ عبد الفضٌل احمد عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  666

  -العمرانٌة  -ٌد حسن وصؾ الـتأشٌر:   ، ش حسن بدران من ع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  81588نٌللى عبد الحى شعبان السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  667

 الدلى -المهندسٌن  -ش مدكور متفرع من ش المروه 7الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  68662ى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌزٌس عبدالفتاح عطاهللا هند -  668

 امبابة -البصراوى  -ش خلٌفة وهبة  19وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /  

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21211217وفً تارٌخ  83249احمد دمحم احمد دمحم حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  669

 الوراق-الـتأشٌر:   ، امتداد ش المومٌة العربٌه امام صٌدلٌه الهوارى عزبة الخالٌفه وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  68662اٌزٌس عبدالفتاح عطاهللا هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  671

 امبابة -ى البصراو -ش خلٌفة وهبة  19وصؾ الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83283اٌمن دمحم فوزي رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  671

 الجٌزة -مركز منشأة المناطر  -بجوار سنتر الرهاوي  -الـتأشٌر:   ، الرهاوي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218تارٌخ  وفً 83281خلود خالد سمٌر مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  672

 الجٌزة -الهرم  -حدائك االهرام  -استثماري الرماٌة  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83311مصطفى ابراهٌم عٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  673

 الجٌزة -محطة المساحة  -فٌصل  -اكن مساكن كفر طهرمس ش حمد المس 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  83312احمد عبدالحمٌد عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  674

 اوسٌم -الزٌدٌة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع مصرؾ االسطبل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83291ه برلم    اٌمان سعٌد بحٌرى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  675

  -ش طه سٌد خلؾ مساكن ابو النمرس م . ابو النمرس 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  8852ماٌكل صفوت صادق مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  676

 الدلى- شارع المساحة 11الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  8852ماٌكل صفوت صادق مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  677

 شارع رشدان الدلى 8الـتأشٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان / 

تم تعدٌل  21211218وفً تارٌخ  83318عبد الرحمن مصطفى طه دمحمي عسوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  678

  -فٌصل  -ش عمر بن الخطاب من ش كعبٌش  18العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83298اٌات احمد ناصؾ عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  679

 الجٌزة -امبابة  -ش دمحم رشدي ارض الحداد  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211218وفً تارٌخ  83316 احمد دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  681

  -جراند مول  -الدور االرضً  1ش احمد ماهر رلم  6، 

العنوان , تم تعدٌل  21211218وفً تارٌخ  29411احمد عبد المنعم محمود نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  681

 شارع السٌد عنبر من شارع المأمون 45وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83277رجب عاشور شعبان فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  682

 جٌزةال -منشأة المناطر  -جزاٌة نجع العرب  -الـتأشٌر:   ، طرٌك الرهاوي 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83285عاصم عثمان احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  683

 الجٌزة -ش فضل المط من ش عثمان محرم العمرانٌة  2الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218 وفً تارٌخ 83314مراد عادل سٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  684

 الجٌزة -الدلً  -ش االطباء  23الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  8852ماٌكل صفوت صادق مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  685

مائة وخمسون الؾ جنٌها 15111براسمال/-ط//كافٌه بنشا-الدلى -شارع المساحة  11الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان//

 الؼٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  67781دمحم سعٌد علٌوه على عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  686

//مكتب تورٌد الكرتون بنشاط-مدٌنة نصر-الحى السابع-شارع دمحمفرٌد ابوحٌدر54الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان //

 مائه الؾ جنٌها الؼٌر111111براسمال/-a.rوالمنتجات الورلٌه بسمة تجارٌه/اٌة ار

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  63615مٌالد وهٌب رشدي شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  687

 امبابة  -ش حشمت من ش المشروع  21الـتأشٌر:   ، اصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83258سمٌر دمحم فرج فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  688

  -ش احمد الخطٌب من ش على بن ابى طالب 3الـتأشٌر:   ، ارض اللواء 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83259ناصر دمحم محمود ابوستة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  689

 الجٌزة -وراق العرب  -بنً دمحم  -ش دمحم احمد  2الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83266احمد السٌد شعبان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  691

 الجٌزة -منشأة المناطر  م -بجوار مسجد محًٌ  -الـتأشٌر:   ، بهمرس ش الجمالٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83312طارق السٌد سلٌمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  691

 ش توفٌك عبدهللا ناهٌا  57الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218ٌخ وفً تار 83289احمد عبد الحكٌم عبد الجابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  692

  -ش شحاته على الجد ٌمٌن المحور 7وصؾ الـتأشٌر:   ، ارض اللواء 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  83257احمد عبد الناصر دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  693

  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع الدكتور بلٌػ برلاش 



 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 العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83272دمحم عادل مرسً فرماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  694

 الجٌزة -بشتٌل  -الـتأشٌر:   ، ش المعهد الدٌنً 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21211218وفً تارٌخ  83313مصطفى دمحم كامل االحمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  695

 الجٌزة -ناهٌا  -شرق البلد  -الـتأشٌر:   ، رشاح الصباح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211218وفً تارٌخ  83311دمحم احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  696

 الجٌزة -ب ش العرٌش 36، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83261برلم    مدحت جوده ابراهٌم جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  697

 بوالق الدكرور -ارض اللواء  -شارع عبده خطاب  11الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83261عمرو علً عمرو علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  698

 الجٌزة -فٌصل  -العشرٌن  -ش االربعٌن  5فً  الـتأشٌر:   ، مكتب اداري بدروم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83295علً حسن عبدهللا عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  699

 الجٌزة -م منشأة المناطر  -الـتأشٌر:   ، مناشً البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83313ده برلم    طارق سلٌم فهد برنابا ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  711

  -الوراق  -وراق العرب  -ش السالمة من ترعة السواحل  37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  45794لمٌس صبرى كمال شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 الفرع الـتأشٌر:   ، تم الؽاء

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83276احمد شعبان لرنً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  712

 مركز الجٌزة -منٌل شٌحة  -الـتأشٌر:   ، الطرٌك البطٌئ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83271والء خالد حسن حسن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  713

 العمرانٌة -ش مسجد المؽفرة من ش ترسا  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83311دمحم سٌد عبد العظٌم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  714

 ب الدكرور  -ش دمحم عبد العزٌز  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  83269سرٌع االمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمر شٌخون ابو -  715

 الجٌزة -المنٌب  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ممدوح ترن من جسر الكونٌسة 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  83271سامٌة فهمً دمحم ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  716

 الجٌزة -ب الدكرور  -اكتوبر  6 -ش عباد الرحمن من ش حافظ عبدالنظٌر  18الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  29411احمد عبد المنعم محمود نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  717

 -ش السٌد عنبر من ش الجامون  45وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83262سٌن رشاد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ح -  718

 الجٌزة -الهرم  -من خاتم المرسلٌن  2عمارات ابو الفتوح شمة  7الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان , وصؾ تم ت 21211218وفً تارٌخ  83293حسن دمحم حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  719

 اوسٌم -طرٌك البراجٌل  -ش االمام الشافعً  14الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83292نادي اٌوب ثابت تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 ٌزةالج -وراق العرب  -الـتأشٌر:   ، ش خالد عبدالعظٌم هندي من ش المسبن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83273شرٌؾ محمود سٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  711

 الجٌزة -الوراق  -الـتأشٌر:   ، ش المعهد الدٌنً بشتٌل 



 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 العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  83281اسماعٌل فتحً رضوان اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  712

 بملن /  عماد الدٌن دمحم مخلوب  -الدلً  -ش التحرٌر  6وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  83315عادل جمعه المتولى البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  713

 ش المروة من ش السودان  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83311رامز شكري رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     بشوى -  714

  -ب الدكرور  -ش عبد الرازق خطاب  115الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83299احمد دمحم امٌن الٌمنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  715

 الهرم -ش عبد الحمٌد الزواوى من ش ضٌاء حسن دمحم 9تأشٌر:   ، الـ

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  83288دمحم على دمحم على ٌحً اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  716

  -ش عبد هللا عبد الصمد الجابرى ش زؼلول مشعل الهرم 12وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  56393سعود عبد الصادق دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هٌام م -  717

 فوق البدروم 1المهندسٌن الدور االول شمة رلم -شارع لبنان22الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83267صفاء حلمى عبدالعظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  718

 الهرم-الكوم االخضر -ش دمحم ابوالعطا 54بالعمار  2الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  83284ابوسرٌع عبدالتواب ابوسرٌع عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  719

 رسة دمحم الفمى مٌت شماس ابوالنمرسش مد4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83287نور العٌون فؤاد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  721

 الجٌزة -الهرم  -االربعٌن  -ب ش اللبٌنً  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  83279لٌده برلم     هانً السٌد عبدالعظٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك -  721

 الجٌزة -المنٌب  -سالم  -ش عبدالبدٌع  18وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83297مٌنا مٌالد كامل جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  722

  -ش احمد حسٌن طرٌك المنشٌة فٌصل 13الـتأشٌر:   ، 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21211218وفً تارٌخ  83268احمد عنتر سعد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  723

 الجٌزة -م اوسٌم  -الـتأشٌر:   ، ش المعهد الدٌنً بشتٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83286عادل دمحم على حمادة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  724

  -ش العمدة من الطالبٌة الملن فٌصل 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  63615فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌالد وهٌب رشدي شاكر ، تاجر  -  725

 اوسٌم  -بشتٌل البلد  -ش سعٌد ربعى من ش حنفى  1الـتأشٌر:   ، أصبح الرئٌسً / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  63615مٌالد وهٌب رشدي شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  726

 امبابة  -ش حشمت من ش المشروع  21لـتأشٌر:   ، أصبح الفرع / ا

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83294عبدهللا خلٌفة عبدهللا خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  727

 اوسٌم -الـتأشٌر:   ، ش النادي برطس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83274لٌده برلم    دمحم دمحم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك  -  728

 بوالق الدكرور -شارع الكرنن ش الشٌخ رٌحان كفر طهرمس  14الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  83264احمد شرٌؾ عبدالشافً شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  729

 الجٌزة -، عزبة الدٌب بنً سالمة مركز منشأة المناطر  وصؾ الـتأشٌر:  



 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 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211218وفً تارٌخ  83291دمحم اشرؾ دمحم امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  731

 امبابه  -ش المحطة ش النادى النموذجى 6، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83275سبك لٌده برلم    خالد احمد فؤاد فتحى دمحم ، تاجر فرد ،   -  731

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش الرفاعً الطالبٌة  35الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83319دمحم فاروق عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  732

 الجٌزة -جامعة الدول العربٌة  ش 32الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83317مورٌس محب حبٌب فرح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  733

  -الهرم  -مدكور  -ش علوبة  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  45794لمٌس صبرى كمال شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  734

 -بجوار شٌخ البلد  -الحرانٌه  -الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بالعنوان//ش اللبٌنً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  45794لمٌس صبرى كمال شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  735

 الهرم-ش عبد الحمٌد رافع نزله البطران  24ح// رلمالـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصب

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83278كرٌم دمحم سٌد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  736

 الجٌزة -الطالبٌة  -ش سٌؾ النصر الثالثٌنً الجدٌد  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211218وفً تارٌخ  83296ر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد دمحم السٌد مصطفى ، تاج -  737

 الجٌزة -العمرانٌة  -تمسٌم حسن فهٌم  -شارع ابوسنبل  24الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83315امانً دمحم صبحً صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  738

 الجٌزة -الدلً  -شارع دار الناحٌة  211تأشٌر:   ، رلم الـ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83339عماد مجدي عبدالمسٌح حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  739

 الجٌزة -الهرم  -ش نبٌل عمٌرة من ش احمد لطفً السٌد  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83347ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ندا عادل لطفى فرٌد  -  741

 ب الدكرور  -ش ناهٌا  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83321عماد حلٌم معوض فلتس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  741

 الجٌزة -الوراق  -وراق العرب  -ر من ش العروبة ش سعٌد نص 4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83332احمد ناجً شلبً سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  742

 الجٌزة -امبابة  -م.العمال  32منزل رلم  23الـتأشٌر:   ، بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  83353،  سبك لٌده برلم    احمد اسماعٌل عب السٌد علً ، تاجر فرد  -  743

  -طرٌك ابو النمرس م .ابو النمرس  1وصؾ الـتأشٌر:   ، شبرامنت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  51348اٌمن فتحً دمحم عبد الؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  744

 م اوسٌم  -ش الجسر برطس  3رئٌسً االخر /  الـتأشٌر:   ، حذؾ ال

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  83359طارق محروس سعٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  745

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش رمضان ترسا ابوالنمرس

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83357خالد دمحم سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  746

 الجٌزة -من شارع الملكة فٌصل  -تماطع ش العشرٌن  5بالدور االرضً من العمار رلم  2الـتأشٌر:   ، المحل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83356مجدي سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  747

 الجٌزة -الدلً  -ش التحرٌر  92ٌر:   ، الـتأش



 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 العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  76812رمضان سٌد سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  748

سمة الوراق بنشاط / سوبر ماركت والبان ب -ش عبد المنعم رٌاض وراق الحضر   37الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان / 

 خمسون الؾ جنٌها 51111براس مال /  -تجارٌة / السلٌم مٌلن 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83341دمحم جمال حامد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  749

 الجٌزة -عبدالمادر ش البوهً امبابة  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83361رد ،  سبك لٌده برلم    ثرٌا احمد مصطفى اسماعٌل ، تاجر ف -  751

 وراق الحضر  -الـتأشٌر:   ، ش المعدٌة البحرٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  46767محمود حسٌن محمود بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  751

 الهرم -حدائك االهرام  -متفرع  3ص البوابه  76الـتأشٌر:   ،  

تعدٌل العنوان , تم  21211219وفً تارٌخ  83319عثمان حسٌن عوض ابوحزٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  752

 الجٌزة -ع غ  -من ش زؼلول  -ش مصنع الشوربجً المدٌم  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  83319عثمان حسٌن عوض ابوحزٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  753

 الجٌزة -ع غ  -من ش زؼلول  -ش مصنع الشوربجً المدٌم  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  83327عمرو كمال كامل دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  754

 الجٌزة -الهرم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، برج الرحاب مدٌنة السعد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83343جرجس رومانً سعٌد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  755

 الجٌزة - 3شمة  2ش مراد الدور  5الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83335ماهر كمال سٌد عبدالمعطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  756

 الجٌزة -الوراق  -ش عثمان بن عفان جزٌرة وراق الحضر  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21211219وفً تارٌخ  83355شهاب الدٌن محمود محمود احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  757

 الجٌزة -م اوسٌم -خلؾ الممابر  -برطس  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ترعة البرطسٌه 

تم تعدٌل  21211219وفً تارٌخ  83344لم    محمود الشناوي عبدالسالم دمحم الشناوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  758

 الجٌزة -الهرم  -ش المومٌة العربٌة من ش الوفاء واالمل  4العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83349اٌمان حسن السٌد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  759

 بد الرحمن لسم الهرم ش ع 33الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83354علً سٌد علً سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  761

 الجٌزة -المصبجً  -ترعة الزمر  -شارع دمحم عبدالوهاب  4الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  57364دمحم جمال احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  761

 العجوزة -الدور السابع  -ش السودان ابراج الشرطة  346الـتأشٌر:   ،  تم تعدٌل ممر النشاط لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83326احمد فرج السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  762

 الجٌزة -بجوار مدرسة االعدادٌة الجدٌدة  -ٌر:   ، الرهاوي طرٌك نكال الرهاوي الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83328جٌهان عاٌد هاشم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  763

 الجٌزة -فٌصل  -ش دمحم علً ربٌع متفرع من الشهٌد احمد حمدي  37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83361دمحم اسماعٌل دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  764

 وراق العرب  -ش ابو بكر الصدٌك من ش السٌما  11الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  83318محمود السٌد دمحم علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  765

 الوراق -طناش  -وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع عبدالحمٌد المصري 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  83341ولٌد حسن عبده احمد عبدالحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  766

 اوسٌم -ترعة السواحل ش جمال عبدالناصر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، سمٌل 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83348عمرو رمضان حسن على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  767

  -ش ناهٌا ب الدكرور  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  83346عزت زكى عبد الرحمن كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  768

 ش البراجٌل العمومً بجوار مصنع الرنجة  117ٌر:   ، وصؾ الـتأش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83362حسام الدٌن مهتدي دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  769

  -كرداسة  -كومبرة  -الـتأشٌر:   ، طرٌك كومبرة كفر حكٌم العمومً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83323 دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدهللا سٌؾ الدٌن عبدهللا -  771

 الجٌزة -كرداسة  -من شارع المعتمدٌة  -شارع فتحً ابوالعال  2الـتأشٌر:   ، رلم 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21211219وفً تارٌخ  83329وائل محمود عبدالبالً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  771

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش مستجد من المرٌوطٌة  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211219وفً تارٌخ  83325دمحم عمر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  772

 الجٌزة -ارض اللواء  -ش مصطفى دروٌش من ش سٌد عبدالرحٌم  4، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  76812رمضان سٌد سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  773

 اكتوبر من ش عشرة وراق العرب 6ش  5الـتأشٌر:   ، 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  76812رمضان سٌد سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  774

 الجٌزة -الوراق  -ش عبدالمنعم رٌاض وراق الحضر  37الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83324جرجس ناجً متٌاس وٌصا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  775

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش دمحم عمر من شارع الزهراء  43الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83331سٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود دمحم -  776

  -م اوسٌم  -البراجٌل  -ش عرفه مدٌنة الفردوس  1الـتأشٌر:   ، 

,  تم تعدٌل العنوان 21211219وفً تارٌخ  83336ٌحٌى محمود متولً دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  777

 الجٌزة -بوالق الدكرور  -اكتوبر  6وصؾ الـتأشٌر:   ، ش النصر امتداد ش 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  46767محمود حسٌن محمود بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  778

 هرم ال -حدائك االهرام  -متفرع  3ص البوابه  76الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83321مٌنا سعدان وسٌلً عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  779

 الجٌزة -متفرع من ش الجمعٌة الزراعٌة  -بشتٌل البلد  -أ امتداد ش ابوبكر الصدٌك  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  83333محمود صبري ذكً عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  781

 الجٌزة -ش البرٌد مركز ابوالنمرس  483وصؾ الـتأشٌر:   ، 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21211219وفً تارٌخ  83351حسن حسٌن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  781

 المنٌب  -ش عثمان بن عفان متفرع من ش مسجد االلصى  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  53725مصطفى محمود دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  782

 العمرانٌه-شارع خاتم المرسلٌن 23الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 



 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 العنوان  21211219وفً تارٌخ  83338برهام عبدالمنعم عبدالرحمن رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  783

 الجٌزة -, وصؾ الـتأشٌر:   ، ابو ؼالب الطرٌك الرئٌسً بجوار مسجد الدكتور احمد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219ً تارٌخ وف 83358ابراهٌم رٌاض جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  784

 الـتأشٌر:   ، ش زمزم الكنٌسة الطالبٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83342دمحم علً دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  785

 بوالق الدكرور -ناهٌا  -شارع المعرض  1الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83314رضوان دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد -  786

 الجٌزة -فٌصل  -الطالبٌة  -ش الشهٌد احمد حمدي  118الـتأشٌر:   ، 

عنوان , تم تعدٌل ال 21211219وفً تارٌخ  83322حامد مصطفى حامد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  787

 الجٌزة -اوسٌم  -بشتٌل البلد  -ش عمر بن الخطاب من ش المهندس ابراهٌم  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83331امٌرة خلؾ عباس خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  788

 الجٌزة -ا ترس -من ش المصرؾ  -ش علً المؽربً  72الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83363دمحم دمحم حامد دمحم عجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  789

 كومبره  -كرداسه  -الـتأشٌر:   ، كومبره الشارع العمومً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83317ماٌكل منٌر ظرٌؾ ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  791

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش عدوي سلٌم  15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83337محمود احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  791

 الجٌزة -فٌصل  -الطوابك  -ش عبدالعزٌز ش كعبٌش  12الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211219وفً تارٌخ  83337محمود احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  792

 الجٌزة -فٌصل  -الطوابك  -ش عبدالعزٌز ش كعبٌش  12الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  83351نصر دسولً عبدالحمٌد عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  793

 الجٌزة -نزلة السمان  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش جمال عبدالناصر ابوالهول السٌاحً 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  83352عمرو رضا عبدالمعطً خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  794

 الجٌزة -الهرم  -ول زؼل -ش جمعٌة العهد الجدٌد  6وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211219وفً تارٌخ  83345دمحم عبدالفتاح عبدالحلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  795

 ٌناٌر من حنفى ؼنٌم بشتٌل م اوسٌم  25ش ثوره 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83369 حمدى عطٌه جنٌدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  796

 ش الطاهر تماطع ش الشهٌد احمدحمدى العشرٌن فٌصل2الـتأشٌر:   ، محل

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83384عبد العاطى عبد المحسن عبد الودود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  797

 الوراق  -بشتٌل  -المزاز مجمع المدارس ش كجدى  64وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83411اسالم احمد ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  798

 ش عز الدٌن عمر اسباتس عمرانٌة  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  11793ٌده برلم    اشرؾ زٌن العابدٌن عبد الحلٌم علً ، تاجر فرد ،  سبك ل -  799

 وصؾ الـتأشٌر:   ،  شارع االربعٌن ثانى نمره من شارع االخالص على الشمال من شارع العمرانٌه

  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:  21211221وفً تارٌخ  83415رمضان حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

 -بشتٌل  -، تماطع ش مسجد نور االٌمان من ش عبد الرازق 



 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 العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83387دمحم صبرى عبد السالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

 الـتأشٌر:   ، برج الحمد من ش العطار من المجزر االلى عمرانٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83394مد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سحر دمحم دمحم عبد الص -  812

 حسن دمحم فٌصل  -ش عبٌده بن الجراح  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83379دمحم شعبان احمد علً السٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  813

 الجٌزة -برطس  -، ش داٌر الناحٌة بجوار مسجد التجانٌة   وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83417بطل احمد عبد هللا فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  814

 الهرم -ن العشرٌن هضبه االهرام  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  73194ك لٌده برلم    احمد انٌس امٌن الخشن ، تاجر فرد ،  سب -  815

 العمرانٌه-ش سعٌد ناجى العمرانٌه الؽربٌه22الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  81651دمحم احمد دمحم ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  816

 فٌصل-ش حمجى صالح من ش المنشٌة الطوابك 1أشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// الـت

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83371رائد ابراهٌد مرشد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  817

 ش منصور ؼنام م اوسٌم  6الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83419تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     احمد حسٌن احمد حسٌن عطا ، -  818

 الدلى  -ش مساكن جامعه الدول  19وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83416فاٌك حنا فضٌل بانوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  819

 الوراق  -ش راضً عبد الراضً من ش ترعه السواحل جزٌره دمحم  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83413هبة علً شحاته مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

  -ب الدكرور  -همفرس  -ش عشري  4الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83391صفوت على عبد الحفٌظ حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  811

 ش دمحم عبدهللا من ش الطحاوى العشرٌن فٌصل  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83383رحمن شعبان علً سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد ال -  812

 -شارع اللبٌنً فٌصل 68وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83364خالد فاروق الضمرانً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  813

 الهرم -ش الملن فٌصل  65،   وصؾ الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83385ماهر جاد اسحك ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  814

 الهرم  -ش عثمان محرم الطالبٌة  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83378دمحم ٌاسر جاد ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  815

 الجٌزة -المنصورٌة العمومً  -وصؾ الـتأشٌر:   ، طرٌك برطس 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83412عمر ماهر عبد الظاهر دمحم الدسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  816

 ارض اللواء  -المدٌنه المنوره ش مصطفى عبد الوهاب من ش  9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  11793اشرؾ زٌن العابدٌن عبد الحلٌم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  817

 وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// شارع االربعٌن ثانى نمره من شارع االخالص على الشمال من شارع العمرانٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83392دمحم بهاء الدٌن رحٌم عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  818

 الوراق -ش رحٌم عبد السمٌع امام ش الؽاز وراق العرب1وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83388ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  819

 الجٌزة -الهرم  -خلؾ لصر االهرام  -ش عبدالؽنً البشري  4وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83391دمحم ٌوسؾ دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  821

 مٌت عمبة  -ض ش النٌل االبٌ 13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83376حسن دمحم حسن دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  821

 الجٌزة -ابوالنمرس  -شارع الشهٌد احمد بدوي  82الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83414ٌاسر السعٌد ٌاسٌن المساوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  822

  -فٌصل  -الدور االرضً شارع فٌصل  89بالمطعة  21الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83374صالح ٌسري بخٌت عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  823

 العمرانٌة -هراء الز -شارع ابوصدلً  13الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83393صباح بدوى سٌد عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  824

 الهرم  -ش زؼلول  64وصؾ الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21211221وفً تارٌخ  83381ابراهٌم حسٌن ابراهٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  825

 الوراق  -وراق العرب  -ش الحجاز المومٌه العربٌه  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83412دمحم سعد الدٌن عبد الحمٌد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  826

 وصؾ الـتأشٌر:   ، جزٌرة وراق الحضر بجوار مسجد السالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83395مصطفى محمود عبد المنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  827

 اوسٌم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الممابر شنبارى 

ان , تم تعدٌل العنو 21211221وفً تارٌخ  83418احمد عبد الهادي السٌد دمحم نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  828

 -كرداسه  -ش الوحده  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  81517زٌنب محى الدٌن دمحم نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  829

/ مصنع مالبس  بنشاط -برج العرب  -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / ش عبد المولً سالم بجوار مستشفى ام المرى 

 جنٌه  51111براس مال /  pandaبسمه / بندا  -جاهزه و مفروشات و تصدٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211221وفً تارٌخ  83368امل حامد دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  831

 الجٌزة -المنٌب  -ش الشهداء من جسر الكونٌسة  42، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83399مود صبحً عٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مح -  831

 الجٌزه -ش الحرٌه بشتٌل  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  47151دمحم عادل عصمت ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  832

 ، تعدٌل العنوان لٌصبح// زاوٌه ابومسلم ترعه علٌه خلؾ مدرسة ال عثمان   الـتأشٌر: 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  51275هٌثم دمحم العربً عبد العزٌز احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  833

 هرم -ش دمحم لندٌل المساحة 16وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83375احمد دمحم محمود زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  834

 الجٌزة -شارع سعد زؼلول  6عطفة  2الـتأشٌر:   ، 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21211221وفً تارٌخ  83397صالح انور ممار عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  835

 ش المدرسة االعدادٌة من ش ترعة السواحل وراق العرب  7الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83386عبدالمعبود السٌد السٌد جاد محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  836

 الجٌزة -اوسٌم  -م اوسٌم  -بجوار مولؾ العربً  -وصؾ الـتأشٌر:   ، برطس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83413هانً محفوظ عزٌز مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  837

  -ب الدكرور  -ش صبري نوفل  75الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83414ٌاسر السعٌد ٌاسٌن المساوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  838

  -فٌصل  -شارع حسٌن خاطر من ش الملن فٌصل  3شمال المدخل االرضً بالعمار  3الـتأشٌر:   ، محل 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  75423لٌده برلم    جمال جابر عبدالعال دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك  -  839

 جامعه الماهره -عماره د/حسن حمدى اعضاء هٌئة التدرٌس 15وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

, وصؾ تم تعدٌل العنوان  21211221وفً تارٌخ  83366دمحم تونى عبداللطٌؾ لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  841

 امبابه-م غ -البصراوى -شارع اوالد حسنٌن جاد المولى  7الـتأشٌر:   ، رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83367ابراهٌم عبدالسالم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  841

 ابوالنمرس -اكتوبر متفرع من بعد الزلمان 6الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83411منصور عبد الحمٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا  -  842

  -ب الدكرور  -زنٌن  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المصرؾ 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83381اٌهاب احمد خلؾ عمر سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  843

 الجٌزة -من المومٌة العربٌة  -متفرع من ش مدرسة المدس  -ش دمحم النحاس  18الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83372ولٌد ابراهٌم عطٌه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  844

 فٌصل -اخر فٌصل  -ر برج ناص 21بالعمار  13الـتأشٌر:   ، شمه بالدور الثانً لطعه 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  82792سماح انور عبد الحافظ ابو الفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  845

بنشاط/ مصنع  -برج العرب  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / ش عبد المولً سالم بجوار مستشفى ام المرى 

 خمسون الؾ جنٌه51111براسمال / Smileبسمه / سماٌل  -و مفروشات و تصدٌر  مالبس جاهزه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83411فتحى سعٌد عبد التواب علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  846

 الوراق  -ش اوالد ركٌبة من ش الؽاز  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  73194خشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد انٌس امٌن ال -  847

 العمرانٌه-ش سعٌد ناجى العمرانٌه الؽربٌه22الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83382محمود علً احمد متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  848

  -، ش عٌسً المطري متفرع من ش مدرسه النجاح وراق العرب    الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83371حازم حمدي علً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  849

 الجٌزة -فٌصل  -ش احمد خطاب حسن شاتو المرٌوطٌة  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83398وسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زٌنب ٌوسؾ ابو المجد ٌ -  851

 العمرانٌه -ش دمحم موسً من ش د/ دمحم فؤاد ع.غ  58وصؾ الـتأشٌر:   ، 

أشٌر:   تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـت 21211221وفً تارٌخ  83411دمحم احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  851

  -ناهٌا ب الدكرور  -، ش محمود البنا 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83377رضا دمحم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  852

 الجٌزة -اوسٌم  -م اوسٌم  -برطس بجوار لهوة العربً  -الـتأشٌر:   ، شارع داٌر الناحٌة 



 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 العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83365السٌد حسن االؼا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    السٌد رزق  -  853

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش دمحم جالل  11الـتأشٌر:   ، رلم 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  83389دمحم احمد دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  854

 الجٌزة -الوراق  -ش العٌسوٌة من متولً الشعراوي  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83396عمرو حماده على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  855

 الـتأشٌر:   ،  هه حدائك االهرام الهرم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211221وفً تارٌخ  83373سبك لٌده برلم      عمر عبد هللا دمحم رٌاض ، تاجر فرد ، -  856

 الـتأشٌر:   ، فتحً الشرابً متفرع من المجزر االلً المنٌب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83429عاٌد ذكري كامل مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  857

 الجٌزة -الهرم -حدائك االهرام  ط 173الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83456هٌام علً دمحم شلمامً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  858

 الجٌزة -عمرانٌة  -ش فؤاد سٌؾ من الثالثٌنً  34الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83447    سٌد حسٌن احمد سعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  859

 كرداسة  -كفر حكٌم  -الـتأشٌر:   ، عزبة الشٌمى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83451رمضان عبدالوهاب عبود دمحم الحده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  861

 الجٌزة -اوسٌم  -السما  وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الجامع الكبٌر بجوار علً

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83415نجالء حمدي فكري عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  861

 اوسٌم -ش العمده بجوار البوسطة المدٌمة  4وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83432  دمحم عبدالجواد علً عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  862

 الجٌزة -عمرانٌة  -ش محمود عفٌفً من العروبة  13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83449دمحم رمضان محمود صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  863

 لعجوزة  - 5دور االول شمة عمارات البترول ال 1الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل  21211223وفً تارٌخ  83442عبد الحمٌد عبد الحلٌم عبد الحمٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  864

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المدرسة تماطع والى المصبجى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  78913برلم     حسام الدٌن ابو الفتوح علً عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  865

 فٌصل-ش دمحم والى من شارع الملكة 1وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83421عبدالرحمن احمد خلؾ عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  866

 الجٌزة -م .كرداسة  -ش ترعة الزمر المعتمدٌة بجوار مسجد عبدالخالك وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83422اٌمن دمحم عطٌة خلٌل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  867

 الجٌزة -العمرانٌة  -الـتأشٌر:   ، شارع عباس رٌاض من ش الصرؾ العروبة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83439احمد دمحم امٌن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  868

 الجٌزة -العجوزة  -ارض اللواء  -ش عبدالمنعم عبدالمعطً من ش المعتمدٌة  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83418لم    محسن عبدالفتاح عزام ابوصبٌحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  869

 الجٌزة -م . كرداسة  -كفر حكٌم  -الطرٌك العمومً  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش ابوالحدٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83433عمرو دمحم فرؼلً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  871

 الهرم -الشوربجً  -كفر الجبل  -ل علً السبكً من ش زؼلول الرئٌسً الـتأشٌر:   ، ش كام



 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 العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  28959احمد محمود عبد السالم عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  871

 الوراق-شارع دمحم عمران من شارع المومٌة العربٌه 1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83451كمال ثابت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     كمال -  872

 الجٌزة -شمة بالدور السادس  -كفر طهرمس  -ش امٌر المؤمنٌن  15الـتأشٌر:   ، عمار رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  21192محمود عوض السٌد عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  873

-الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل راسمال الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان//منشأه رضوان بجوار كوبري العمده دور اول مرتفع

 مائتان وخمسون الؾ جنٌها الؼٌر 25111لٌصبح//

 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223ٌخ وفً تار 58175شرٌؾ رشاد عبد المجٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  874

 الهرم-مدٌنة بٌتكو 42الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83431دمحم عبدالباسط عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  875

 الجٌزة-فٌصل  -الملكة  -ن ش الملكة تماطع ش دمحم حس 121الـتأشٌر:   ، برج الهٌثم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83453مصطفى محد صابر دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  876

 الجٌزة -من سكة الحاج علً المعتمدٌة  -ش عبدالصمد عامر  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83452بك لٌده برلم    عبدالعزٌز فرج عبدالعزٌز فرج ، تاجر فرد ،  س -  877

 الجٌزة -منشأة المناطر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش المؽاربة بجوار الوحدة المحلٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  82749السٌد صالح اسماعٌل اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  878

 البراجٌل اوسٌم-ش عباس شلبى بجوار مصنع دولسى  6:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83437سٌده امٌن دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  879

 فٌصل -ش منصور الصنادٌلً  39الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83425ام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناهد ابراهٌم علً ام -  881

 فٌصل -ؼرفة بالدور العاشر  -شارع ممدوح جعفر متفرع من ش الشهٌد احمد حمدي طوابك  18الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223فً تارٌخ و 83444دمحم عبدالمنعم دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  881

 الجٌزة -مصر اسكندرٌة الصحراوي  18ن  -شارع كمبوند النجار  2الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83441عمرو اكرم صابر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  882

 الجٌزة -امبابة  -نً مدٌنة االمل ش هاشم الفخرا 7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211223وفً تارٌخ  83445دمحم سٌد دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  883

 الجٌزة -الهرم  -حدائك االهرام  186، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223ارٌخ وفً ت 83454عبٌر دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  884

 ش جدة الدلً 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  28959احمد محمود عبد السالم عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  885

 الوراق-ربٌه شارع دمحم عمران من شارع المومٌة الع1وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83417وحٌد دمحم عز الدٌن دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  886

 الجٌزة -امبابة  -ترعة السواحل  -ش الهادي ابوالماسم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83448ك لٌده برلم    سٌؾ الدٌن احمد محمود الطوخى ، تاجر فرد ،  سب -  887

 حدائك االهرام -أ البوابة االولى 2ش214وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83431المصطفى دمحم مدنً جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  888

 الجٌزة -فٌصل  -شمة بالدور الرابع  -العشرٌن  - 2ترعة عبدالعال  -ن ش صادق ابوالعٌنٌ 1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83455رفٌك هٌسم احمد رافت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  889

 الجٌزة -الهرم  -هـ حدائك االهرام  269الـتأشٌر:   ، 

تم  21211223وفً تارٌخ  83461الموى عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     عبد الرحمن عبد الحافظ عبد -  891

 وراق العرب الوراق  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، حارة فوزى البوذ من ش ابو هاشم من ش نور الدٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83428عصام عاطؾ محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  891

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش مستجد من مصنع المكرونة  1وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83458حسن فؤاد حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  892

 لجٌزةا -الوراق  -جزٌرة دمحم  -ش الماذون  7الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83461الشربٌنً صبري ابراهٌم سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  893

 الجٌزة -ب الدكرور  -ناهٌا  -ش الشٌخ بٌومً  17وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223ً تارٌخ وف 72849عرفه مٌالد حافظ عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  894

 الهرم-س البوابه الثالثه حدائك االهرام 24وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  49118احمد حسان احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  895

 ش احمد عرباى العجوزة37// رلمالـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83441طلب توفٌك طلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  896

 الجٌزة -بوالق الدكرور  -شارع ترعة الزمر  236الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211223وفً تارٌخ  83462رامً دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  897

  -وراق العرب  -ش دمحم هالل من مدرسة االورمان  15، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83424دمحم صالح محمود عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  898

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش الحاج صالح عبد الرحمن مركز منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83436حسن صالح حسن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  899

 الجٌزة -جوزة الع -بالدور االول  1شمة  -ش الرشٌد احمد عرابً  5الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83459احمد حسن عبدالخالك عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  911

 الهرم -ش محمود فهمً حجازي االرٌزونا  11وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223تارٌخ  وفً 55554دمحم حسن السٌد النمر صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  911

 مركز شبٌن المناطر-كفر شبٌن -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/ الشارع العام 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  23395فتحى سالم محٌسن سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  912

 اوسٌم-الزٌدٌة -كوبرى حمزة -// طرٌك براجٌل اوسٌمالـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83438دمحم سعٌد متولً الفحام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  913

 الجٌزة -ارض اللواء  -ش المدٌنة المنورة من ش المعتمدٌة  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83427ٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاٌزة احمد دمحم ابراه -  914

 الجٌزة -م امبابة  -منشأة المناطر  -الـتأشٌر:   ، وردان بجوار مركز شباب وردان 

وان , وصؾ تم تعدٌل العن 21211223وفً تارٌخ  83446رٌمون مجدي عدلً خله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  915

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش التربٌة والتعلٌم اسباتس  11الـتأشٌر:   ، 



 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 العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83416سالم ٌوسؾ حسٌن مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  916

 الجٌزة -فٌصل  -ش مسجد التٌسٌر ش الملكة  32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83423موسى عمران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم سٌد طه -  917

 الجٌزة -المنٌب  -ش سعد مجاهد متفرع من عبدالحمٌد زٌدان حدائك جزٌرة الذهب  7الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83443جداوى ابراهٌم عبد الرحٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  918

 الهرم  -ح ش العشرٌن حدائك االهرام  321وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  83435اسالم احمد هاشم عبدالجابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  919

 الجٌزة -امبابة  -ش االسٌوطً ش البصراوي  17الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  83457اسالم عبدالحكٌم عبدالحمٌد دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  911

 الجٌزة -امبابة  -ش الوحدة  13وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223ٌخ وفً تار 83426عبده عبدالناصر عبده عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  911

 الجٌزة -شمة بالدور السابع  -فٌصل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، واحد مكرر عبده امٌن شحاته الكوم االخضر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211223وفً تارٌخ  19123سعٌد دمحم علً عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  912

 اكتوبر6- 2مكتب رلم -جنوب االحٌاء -المستثمر الصؽٌر  99لعنوان لٌصبح// لطعهالـتأشٌر:   ، تعدٌل ا

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  28482حاتم ؼرٌب عبد الهادي محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  913

 فٌصل  -بد الفتاح محرم المساكن المساحة ش ع 17وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح ممر ادارى بالعنوان / شمة بالدور االرضى رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  28482حاتم ؼرٌب عبد الهادي محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  914

 فٌصل  -الملكة  2ش جمال عبد الناصر تمسٌم عمرو بن العاص  117وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع العنوان / محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83464اسراء فتحً علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  915

 الجٌزة -ش بهً الدٌن بركات  21الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83473دمحم محمود مطاوع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  916

 الجٌزة -الوراق  -وراق العرب  -ش محمود ابورواش  5الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  71997حمزه احمد لبٌب زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  917

 22الـتأشٌر:   ، المول التجاري تماطع شارع شهاب مع سورٌا بالتٌنٌوم رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  71997مد لبٌب زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمزه اح -  918

 الجٌزة -العجوزة  -ش الؽٌث  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83498على حسن محمود دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  919

 الوراق -وراق العرب  -داٌر الناحٌة  الـتأشٌر:   ، ش

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  71997حمزه  لبٌب لبٌع المالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  921

  -المول التجاري شارع شهاب مع سورٌا مول بالتنٌوم  22الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  71997المالبس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     حمزه  لبٌب لبٌع -  921

 الجٌزة -الدلً  -شارع مٌدان المساحة  16الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان/

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  52518دولت عبد الحمٌد عبد العال دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  922

 العشرٌن-شارع فتح الباب من الشهٌد احمد حمدي  9عمار  8بالدور  31وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  52518دولت عبد الحمٌد عبد العال دورٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  923

 العشرٌن-شارع فتح الباب من الشهٌد احمد حمدي  9عمار  8بالدور  31، تعدٌل العنوان لٌصبح / شمة وصؾ الـتأشٌر:   



 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 العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  83477محمود عبدالحمٌد عبدالواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  924

 الجٌزة -ق الدكرور بوال -اكتوبر  6ش مسجد السالم ش  16وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83493عبدهللا رمضان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  925

 الجٌزة -العجوزة  -شارع ابراهٌم حسٌن من ش مرسً محمود ارض اللواء  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83511رجب دمحم مبرون حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  926

  -ارض اللواء  -ش سٌد حجازي  3الـتأشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  83463مكتب رحالت ونمل عمال سامٌة رجب دمحم عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  927

 الجٌزة -اوسٌم  -االبعدٌة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، شارع المدرسة االبتدائٌة  21211224

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211224وفً تارٌخ  83472احمد دمحم خلٌل سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  928

 م امبابة -ر م المناط -شارع سوق الخمٌس  -، منشأة المناطر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83512حسام كمال حمزه محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  929

  -اوسٌم  -الـتأشٌر:   ، برطس العمومً 

ٌل العنوان , تم تعد 21211224وفً تارٌخ  83484احمد عبدالسالم عبدالتواب خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  931

 العمرانٌة -ش مورٌس خلة من ش عدوي سلٌم  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83487ماهر ٌوسؾ ٌوسؾ عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  931

 الجٌزة -وراق العرب  -ش التل  4الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  71997اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حمزه احمد لبٌب زٌد ، ت -  932

 الجٌزة -العجوزة  -ش الؽٌث  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  71997حمزه احمد لبٌب زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  933

 الجٌزة -الدلً  -احة شارع مٌدان المس 16الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83474حنان رمضان شحاته رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  934

 الجٌزة -امبابة  -م غ  -االمام الؽزالً  -شارع بً عبدالرحٌم  58الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83495لٌده برلم    دمحم جمال توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  935

 الجٌزة -الوراق  -وراق الحضر  -ش كورنٌش النٌل  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83471دمحم سعدون زكً حداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  936

 الجٌزة -امبابة  -مدٌنة االمل  -الورمان من ش سالم ش مدرسة ا 24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  28482حاتم ؼرٌب عبد الهادي محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  937

 فٌصل -الملكة  2ش جمال عبد الناصر تمسٌم عمرو بن العاص  117وصؾ الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  82321عٌد كامل سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد س -  938

 الهرم -ش الهرم التعاون  197الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

وصؾ الـتأشٌر:   تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  52437خالد علً سٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  939

  -الهرم -ل حدائك االهرام  217، أصبح / 

تم تعدٌل  21211224وفً تارٌخ  83481رفعت عبدالرحٌم عبدالشكور عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  941

 الجٌزة -ب الدكرور  -التحرٌر  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، ش احمد عوض 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83491ن علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ولٌد ابوالمجد امٌ -  941

 الجٌزة -ش عمر بن الخطاب ع غ  14الـتأشٌر:   ، رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  83476شرٌؾ زٌن العابدٌن شاكر فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  942

 الجٌزة -امبابة  -م غ  -ناصٌة ح علً الٌمانً  -شارع االمام الؽزالً  18ـتأشٌر:   ، رلم وصؾ ال

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83494طارق دمحم حسن حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  943

 الجٌزة -ش ربٌع الجٌزى 81الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  48216لعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد بخٌت احمد عبد ا -  944

 الجٌزة -الوراق  -عبدالمنعم رٌاض وراق الحضر  14الـتأشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  83471محمودعبدالفتاح محمود عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  945

 الجٌزة -بوالق الدكرور -ش ناهٌا 162وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83467فاطمة دمحم علً صبٌحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  946

 الجٌزة -م اوسٌم  -ش جالل رشدي البراجٌل  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  28482ؼرٌب عبد الهادي محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    حاتم  -  947

 فٌصل -ش عبد الفتاح محرم المساكن المساحة  17وصؾ الـتأشٌر:   ، شمة بالدور االرضى رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224ٌخ وفً تار 83481منال صبحً سدران ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  948

 الجٌزة -ب الدكرور  -المنشٌة  -الـتأشٌر:   ، ش زٌن العابدٌن 

تم تعدٌل العنوان  21211224وفً تارٌخ  83485هالوي عبد الباري عبد الحلٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  949

 الجٌزة -شتٌل ترعة ب -ح شولً سلٌم  2, وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  83492احمد عبدالحمٌد عوٌس منسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  951

 الجٌزة -ارض اللواء  -ش نور االسالم من ش المعتمدٌة  15وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83475م    اسالم كمال عبدالفتاح سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  951

 الجٌزة -الدلً  -ش التحرٌر الدور االرضً  131الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83499دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  952

 الجٌزة -لمهندسٌن ا -ش العراق  13الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83465رومانً منٌر حزلٌال اشعٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  953

 الجٌزة -امبابة  -ش البوهً  111الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83496دمحم فرؼلً مكاوي محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  954

 الجٌزة -مركز منشأة المناطر  -الـتأشٌر:   ، ارتٌس بجوار مسجد السالم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83414مصطفى دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  955

  -الطالبٌة  -الـتأشٌر:   ، ش العروبة من عثمان محرم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  28115ولٌد صالح عبد الؽنً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  956

 ق الدكرورش عبدالحمٌد شحاته بوال 5وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  72314شحاتة شحاتة ابو السعد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  957

 النمرس -ترسا -شارع السٌد عمبى 21الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83466اسالم ولٌد حلمً دمحم جلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  958

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش دمحم زؼلول من علً فؤاد  23الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  83482ابراهٌم محمود دمحم عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  959

 فٌصل -ناصٌة المنشٌة امام مسجد محطة الصرؾ الصحً منشأة البكاري  -عبٌش وصؾ الـتأشٌر:   ، نهاٌة شارع ك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83489دمحم احمد سالم مرتضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  961

 الجٌزة -اوسٌم  -البراجٌل  -شارع حمدي همام احمد عرابً  2شمة  1الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  83497التونى السنوسى عبد الؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  961

 وصؾ الـتأشٌر:   ، ش خلٌل عبد الشافى من ش ترعة السواحل وراق العرب 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224 وفً تارٌخ 83469ناصر عبدالرحمن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  962

 الجٌزة -الجٌزة  -الواحات البحرٌة  -الـتأشٌر:   ، الباوٌطً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83479عدلٌة دمحم عوض عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  963

 جٌزةال -اوسٌم  -الـتأشٌر:   ، الطرٌك العمومً امام المطحن برطس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83483احمد ابوبكر دمٌن ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  964

 الجٌزة -الـتأشٌر:   ، الحرانٌة 

ان , تم تعدٌل العنو 21211224وفً تارٌخ  83486احمد عبد اللطٌؾ عبدهللا العرابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  965

 الجٌزة -م امبابة  -منشأة المناطر  -وصؾ الـتأشٌر:   ، مسجد عوٌضة المنصورٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  19216رجائى صفوت هنرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  966

 الجٌزة -ش مٌدان بابل الدلً 3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  19216رد ،  سبك لٌده برلم    رجائى صفوت هنرى ، تاجر ف -  967

 الجٌزة -الدلً  -ش احمد الزٌات 78الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  19216صٌدلٌة د رجائى صفوت هنرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  968

 الدلً -مٌدان بابل 1لٌصبح /  وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  19216صٌدلٌة د رجائى صفوت هنرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  969

 الدلً -ش احمد الزٌات بٌن السراٌات  78وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  19216بك لٌده برلم    اصبحت /صٌدلٌه دالٌا ، تاجر فرد ،  س -  971

 الدلً -مٌدان بابل 1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  19216اصبحت /صٌدلٌه دالٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  971

 الدلً -ش احمد الزٌات بٌن السراٌات  78وان / الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعن

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83488هانى سالمه بٌومى نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  972

 الـتأشٌر:   ، ش الجمعٌه الزراعٌه بشتٌل م اوسٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  83468رلم    ناصر لطفً فرحات عبد الفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  973

 الجٌزة -م كرداسة  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ابورواش شارع جامع وسط البلد 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  83491دمحم علً اسماعٌل عبدالعزٌز النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  974

 الجٌزة -فٌصل  -/ الشٌن المرٌوطٌة ش د 5وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  83511عمرو السٌد حنفً السٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  975

  -المهندسٌن  -ش الرٌاض الدور االرضً  29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  83538ه برلم    هٌام جاد الكرٌم عبدالاله حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  976

 الجٌزة -هرم  -ش حسن متولً خلؾ فندق اوروبا 9وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  83522رمضان دمحم اسماعٌل عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  977

 لول من ترعة السواحل وراق الحضر ش سعد زؼ 3وصؾ الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83512دعاء عبدالصبور جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  978

 ش جدة تمسٌم عمرو بن العاص ب الدكرور 19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225فً تارٌخ و 83537كرٌم دمحم زهري دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  979

 الجٌزة -الدلً  -ش هارون  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  83511دمحم عصام شولً دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  981

 ٌزةالج -م اوسٌم  -وصؾ الـتأشٌر:   ، زاوٌة نابت بجوار لهوة تلٌمة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83531دمحم فٌصل دمحم عبدالمتجلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  981

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش ال عامر همفرس  1الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , وصؾ تم تع 21211225وفً تارٌخ  83513سٌد رمضان حافظ جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  982

 مركز الجٌزة -ش عرب السكة الحدٌد  -الـتأشٌر:   ، منٌل شٌحة مركز ابو النمرس 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83517شرٌؾ احمد عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  983

  -كرداسة  -الـتأشٌر:   ، ش الرشاح عبد الاله بجوار جامع العٌاط 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  62418اشرؾ احمد رشاد احمد زعزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  984

 فٌصل-شارع العشرٌن برج الصفوه 12وصؾ الـتأشٌر:   ،  

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83515رضا حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  985

  -الوراق  -جزٌرة دمحم  -ش الشهداء من ش ترعة خلٌفة  29الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83519دمحم عطٌه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد  -  986

 العمرانٌه-ش بدر حافظ ترسا ع غ 5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83541عصمت حسن حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  987

 الجٌزة -امبابة  -المنٌرة الؽربٌة  37ش رلم  9:   ، الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  83535سامً اسماعٌل عبدالصمد عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  988

 الجٌزة -منشأة المناطر  -تفتٌش وردان بجوار مصنع الطوب  -وصؾ الـتأشٌر:   ، وردان 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  83533ح السٌد دمحم عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبدالفتا -  989

 الجٌزة -ش مطر ناحٌة ناهٌا ب الدكرور  24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

, وصؾ  تم تعدٌل العنوان 21211225وفً تارٌخ  83527رسمٌة عٌد احمد بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  991

 الجٌزة -الهرم  -اللبٌنً  -ش كامل المحرولً  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83525مصطفى جالل فتح هللا عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  991

 الهرم  -ش السٌسى برج التموى اللبٌنى  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83542نٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هنٌة حسنٌن احمد حس -  992

  -مركز اوسٌم  -ش دمحم عبد العاطً ابو نصر البراجٌل  14الـتأشٌر:   ، 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83526حسن شفٌك جالل محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  993

 الجٌزة -ترسا العمرانٌة -ش عثمان محرم  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83521محمود نادى سعٌد هلوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  994

 م امبابة  -ش نزاز تاعشاٌره من الطرٌك العمومً م منشاة المتلطر  3الـتأشٌر:   ، المنصورٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83519شرٌؾ فٌصل احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  995

 الجٌزة -الهرم  -ط االهرام 429الـتأشٌر:   ، رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  83524ادهم طارق دمحم نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  996

 الجٌزة -العمرانٌة  -ش خاتم المرسلٌن  -ش ابورابٌة  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  83515احمد دمحم عبد المنعم دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  997

  -ب الدكرور  -اكتوبر ناهٌا  6ش  26عمار  1وصؾ الـتأشٌر:   ، محل  رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  82241امٌر دمحم توفٌك عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  998

 بوالق الدكرور -ش ابوبكر الصدٌك 218الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  82241امٌر دمحم توفٌك عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  999

 العمرانٌه-ش االشتراكٌه 8الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان //

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  62418اشرؾ احمد رشاد احمد زعزغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

 فٌصل -صفوه شارع العشرٌن برج ال12وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  62418اشرؾ احمد رشاد احمد زعزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

 فٌصل -شارع العشرٌن برج الصفوه 12وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان// 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  22881    احمد لرنى محمود دمحم الصٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  1112

 -العٌاط  -وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / ش النٌل السعٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  22881احمد لرنى محمود دمحم الصٌنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1113

 لجٌزة مع الؽاؤها -العٌاط  -وصؾ الـتأشٌر:   ، اصبح / ش المدٌح 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83516حسن على حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1114

 اوسٌم-ش الشرفاء بشتٌل 5الـتأشٌر:   ، 

دٌل العنوان , تم تع 21211225وفً تارٌخ  83536دمحم طلعت اسماعٌل اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1115

 الجٌزة -امبابة  -ش عالء الدٌن مدٌنة االمل  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  83521ٌاسر عبد المنعم دمحم الطاهر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1116

 الهرم  -محطة التعاون  -ش التكافل  36وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  83511ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابوشوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1117

 وصؾ الـتأشٌر:   ، الواحات البحرٌه المباله مندٌشة 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21211225وفً تارٌخ  83539مدحت اسماعٌل دمحم طلبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1118

 الجٌزة -العمرانٌة  -شارع الكرامة  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83518خالد فوزي احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1119

 الوراق  -عزبة المفتً وراق  العرب  -ش سعد زؼلول من ش جمال عبدالناصر  13الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  41411طه اسماعٌل طه عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// وردان امام معدٌه محطة وردان منشاة المناطر

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225 وفً تارٌخ 41251دمحم على عباس مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

 الـتأشٌر:   ، تعدٌل نشاط الرئٌسى االخر لٌصبح// تصنٌع كرتون مماسات مختلفه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83523دمحم حسن دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1112

 الجٌزة -المطبعة  -ش عبدالعزٌز عمارات الطاهر  9الـتأشٌر:   ، شمة بالدور االول بعد االرضً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:    21211225فً تارٌخ و 83529زٌن للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1113

 الوراق -ش ابراهٌم المهندس من ش معهد االبحاث وراق الحضر 13، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83528عشري دمحم مفتاح السعدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1114

 الجٌزة -هرم  -المرٌوطٌة  -ش عمر بن الخطاب  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  83518هانى على عبد الحمٌد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1115

 الهرم -ل حدائك االهرام 217وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225ارٌخ وفً ت 83532سٌد عبدالتواب سٌد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1116

 الجٌزة -بنزاٌون  -مساكن سالٌة مكً 69الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  83517دمحم لطفً دمحم عبدالحفٌظ علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1117

 الجٌزة -لعمرانٌة ا -المطبعة  -شارع المحوالت  19وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  53195عمرو عبد المنعم عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1118

 شارع الملن فٌصل شمة الدور الرابع بعد االرضى128وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83531وحٌد نصر السٌد خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1119

 الجٌزة -العجوزة  -ش جامع عمبة بن نافع مٌت عمبة  14الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  83514دمحم جمعة عبد الممصود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1121

  -الوراق  -وراق الحضر  -لبحري ش معهد االبحاث ا 15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  83514عادل خضر عبدالحمٌد الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1121

 وصؾ الـتأشٌر:   ، بنى سالمه بجوار الجامع الكبٌر منشاة المناطر 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  83534بك لٌده برلم    عبدهللا دمحم عباس عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  س -  1122

 العمرانٌه-ش دمحم نادى شمخ2وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  82241امٌر دمحم توفٌك عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1123

  -العمرانٌة  -ش االشتراكٌة  8الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83516ٌمنى دمحم صالح السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1124

 الجٌزة -ش الملن فٌصل اخر فٌصل  42الـتأشٌر:   ، 

عنوان , وصؾ تم تعدٌل ال 21211225وفً تارٌخ  83513ٌوسؾ صبري جٌد جندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1125

 امبابة  -فكري زاهر  -ش الطٌار  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  53195عمرو عبد المنعم عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1126

 الهرم -ش الثوره من سهل حمزة برج الباسم 2وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان //

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  83541تامر سامً احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1127

  -ب الدكرور  -الـتأشٌر:   ، ش الدجوي من ش التحرٌر 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21211226وفً تارٌخ  83545سامح مصطفى كمال مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1128

 الجٌزة -فٌصل  -الطوابك  -ش المنشٌة  25الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83562دمحم عبدالؽنً حفنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1129

 الجٌزة -اكتوبر  6امتداد  -ش جمال عبدالناصر  18الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83584 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ندى احمد ماهر دمحم -  1131

  -بوالق الدكرور  -ش عزب الدٌن  44الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  81592سامح شحاته بخٌت جندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1131

 امبابه-البصراوى -ش على فرؼلى من ش كمال حمزه 6اح فرع بالعنوان// الـتأشٌر:   ، افتت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83565صابر سعد صابر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1132

 الجٌزة -فٌصل  -ش رفعت مدكور من ش الشهٌد احمد حمدي  1الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83571د حسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد سٌ -  1133

 الجٌزة -الهرم  -نزلة السمان  -ش جمال عبدالناصر  26الـتأشٌر:   ، 

ان , وصؾ تم تعدٌل العنو 21211226وفً تارٌخ  83549فاتن عادل محمود جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1134

 الجٌزة -ش الترعة  -م.منشأة المناطر  -الـتأشٌر:   ، نكال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83557رشا علم الدٌن ٌونس طلبه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1135

 الجٌزة -امبابة  -مدٌنة التحرٌر  47ش  41الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83563ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سامح عصمت حسن حسٌ -  1136

 الجٌزة -امبابة  -المومٌة العربٌة  -ش مسجد الهداٌة  31الـتأشٌر:   ، رلم 

صؾ تم تعدٌل العنوان , و 21211226وفً تارٌخ  83574فؤاد شاكر دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1137

 الجٌزة -شارع الملن فٌصل  359الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  83583ابراهٌم شحاته ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1138

 الجٌزة -فٌصل  -امام ضٌاء من ش حسن دمحم  -شارع الملن فٌصل 296وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان  21211226وفً تارٌخ  83586ن صبحً عبد الاله عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤم -  1139

  -ب الدكرور  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مكة المكرمة من التحرٌر 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21211226وفً تارٌخ  83558احمد جمال ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1141

 الجٌزة -جراند مول  الجٌزة  -ش احمد ماهر  6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل  21211226وفً تارٌخ  83569اسالم عبدالحفٌظ احمد زكً عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1141

 الجٌزة -م اوسٌم  -العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، الزٌدٌة شارع حامد مطاوع بجوار كوبري الروبً 

تم تعدٌل  21211226وفً تارٌخ  83579لٌده برلم     اشرؾ فوزي عبدالسالم علً البارودي ، تاجر فرد ،  سبك -  1142

 الجٌزة -فٌصل  -كفر طهرمس  -ش الراضً  1رلم  7العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، امام بلون 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  73111دمحم حسن دمحم حسن عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1143

بنشاط تصنٌع الورق الحراري براس  -فٌصل  -كعبٌش  -، افتتاح رئٌسً اخر بالعنوان / ش محمود عبد العلٌم    وصؾ الـتأشٌر:

 مال خمسمائة الؾ ج نٌه الؼٌر بسمة تجارٌة مؤسسة بردي لتجارة وتصنٌع الورق الحراري

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83555دمحم محمود فرج الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1144

 الجٌزة -الواحات البحرٌة  -الواحات البحرٌة  -الـتأشٌر:   ، الباوٌطً الشارع الرئٌسً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83575لٌلى عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1145

 الجٌزة -الهرم  -الرماٌة  -مدٌنة الضباط  42الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  83582صابر عبدالفتاح حسنٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1146

 الجٌزة -حسن دمحم  -امام ش ضٌاء  -ش الملن فٌصل 296وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83585ده برلم    ٌاسر صالح امٌن حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  1147

  -ب الدكرور  -الـتأشٌر:   ، ش مكة المكرمة من التحرٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83471دمحم سعدون زكً حداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1148

 امبابه-مدٌنة االمل -شارع مدرسه االورمان من شارع سالم خٌزة 42الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83544دمحم احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1149

 الجٌزة -امبابة  -م.غ  -طرٌك بشتٌل  -ش العمدة  32الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83548 احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عرفات دمحم -  1151

 الجٌزة -م . منشأة المناطر  -ش الشهٌد سعٌد مبرون  6الـتأشٌر:   ، 

ن , وصؾ تم تعدٌل العنوا 21211226وفً تارٌخ  83577السٌد عبدالجواد دمحم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1151

 الجٌزة -فٌصل  -ش حسن صبحً من ش جالل اللبٌنً  2الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83552دمحم شعبان سٌد منظور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1152

 الجٌزة -طرٌك ابوالنمرس  -بجوار مكتب البرٌد نزلة االشطر  -النزلة العمومٌة  -الـتأشٌر:   ، طرٌك شبرامنت 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83564اسماعٌل دمحم عبدالاله حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1153

 الجٌزة -الهرم  -الطوابك  -ش عبده سعد  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83573ضاحً حمد سلٌم رفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1154

 الجٌزة -الهرم  -ش جامع السنٌة من ش المستشفى الكوم االخضر  11الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21211226وفً تارٌخ  83568توفٌك ممدوح عبدالحمٌد دمحم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1155

 الجٌزة -ع غ  -طالبٌة  -ش العروبة  - 1ٌلة المدر , وصؾ الـتأشٌر:   ، برج ل

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  83556اٌمن سعد حسٌن موسى محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1156

 الجٌزة -اوسٌم  -برطس  -بجوار المدرسة االعدادي  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الطرٌك العمومٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  83561عوض هللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     محمود سعٌد -  1157

 فٌصل -محطة حسن دمحم  -شارع الملن فٌصل بجوار بنن مصر  331وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

م تعدٌل العنوان , وصؾ ت 21211226وفً تارٌخ  83589رزق مبرون حمزه مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1158

 اوسٌم -البراجٌل  -الـتأشٌر:   ، منطمة وابور الطحٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  83587ولٌد عبد هللا انور عبد النعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1159

  -ب الدكرور  -ش ناهٌا  25وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83578 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ناصر رجب محمود دمحم -  1161

 الجٌزة -الهرم  -الكوم االخضر  -ش المستشفى  22الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  83581هادي مصطفى كمال مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1161

 الجٌزة -بوالق الدكرور  -شارع اسماعٌل العسٌري  21شٌر:   ، رلم وصؾ الـتأ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83566عمران شتوي صالح جبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1162

 الجٌزة -فٌصل  -ش عمر بن الخطاب من ش ذو النورٌن اخر فٌصل  12الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  83554ان دمحم دمحم محجوب السٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    شعب -  1163

 الجٌزة -م .اوسٌم  -شارع احمد امٌن السٌسً  -وصؾ الـتأشٌر:   ، برطس 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  73111دمحم حسن دمحم حسن عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1164

 الطوابك -كعبٌش  -ش المدٌنة المنورة الشهٌد احمد حمدى 22وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  73111دمحم حسن دمحم حسن عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1165

 فٌصل -كعبٌش  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش محمود عبد العلٌم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  12147نعمان للحداٌد و البوٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1166

ثالثمائه 311111لٌصبح// -البدرشٌن  -الـتأشٌر:   ، تعدٌل راسمال نشاط الرئٌسى االخر الكائن بالعنوان/منشأة دهشور بحري البلد 

 الؾ جنٌها الؼٌر 

تم تعدٌل  21211226وفً تارٌخ  83551جمال عبدالعظٌم ابوالعال احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1167

 الجٌزة -الدلً  - 3الدور  -ش المروة  32العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226 وفً تارٌخ 83551عبدالفتاح عارؾ عبدالفتاح محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1168

 الجٌزة -فٌصل  -ش عبد المجٌد سعٌد متفرع من طرٌك كفر طهرمس  24وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21211226وفً تارٌخ  83567كرٌم بدر حلمً عبدالموجود االشوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1169

 الجٌزة -الهرم  -مشعل  -ش زؼلول  11, وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  83572احمد عوٌس عبدالحكٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1171

 الجٌزة -المنٌب  -ش جمال عبدالناصر  66وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  83543هاشم سٌد احمد احمد الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1171

  -امبابة  -ش المطار المنٌرة  15وصؾ الـتأشٌر:   ، 

لعنوان , تم تعدٌل ا 21211226وفً تارٌخ  83559كٌرلس مٌخائٌل عوض جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1172

 الجٌزة -الهرم  -فٌصل  -التعاون  -ش التوحٌد  1وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83517شرٌؾ احمد عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1173

عشره االؾ جنٌها 11111براسمال/-بس جاهزة بنشاط /محل مال-كرداسه -الـتأشٌر:   ، افتتاح رئٌسى اخر بالعنوان //ش الوحده 

 الؼٌر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83261بالل حسنٌن رمضان نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1174

 فٌصل -الطوابك  -شارع الصفا والمروة  11الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83591ك لٌده برلم    نبٌل سمٌر فهٌم سٌدهم ، تاجر فرد ،  سب -  1175

  -وراق العرب  -ش المدٌنة المنورة من ش مدرسة النجاح  76الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  37198فتحى حامد حمدان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1176

 امبابه-برلاش -سوق الجمال  4دٌل العنوان لٌصبح// مكتب رلم الـتأشٌر:   ، تع

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83547احمد دمحم حسٌن حلمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1177

 الجٌزة -فٌصل  -العشرٌن  -ش دمحم اسماعٌل ش ابوزٌد  19الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83576لشوٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم احمد بدوي ا -  1178

 الجٌزة -م كرداسة  -ؼرب البلد  -الـتأشٌر:   ، ناهٌا شارع صاروخ الرفاعً 

دٌل العنوان , تم تع 21211226وفً تارٌخ  83581احمد عادل احمد دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1179

 الجٌزة -هرم  -ش سهل حمزة  18وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83517شرٌؾ احمد عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1181

 كرداسه -الـتأشٌر:   ، ش الوحده 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83517رلم    شرٌؾ احمد عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  1181

 -كرداسة  -الـتأشٌر:   ، له رئٌسى بالعنوان //ش الرشاح عبد الاله بجوار جامع العٌاط 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83571دمحم عبدالعاطً حسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1182

 ٌر:   ، له رئٌسً بالعنوان /الخور مركز اشمون بملن مسعود عبد العاطى حسٌن السٌدالـتأش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  83571دمحم عبدالعاطً حسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1183

 ٌزةالج -ش التحرٌر الدلً  133كائن بالعمار رلم  1الـتأشٌر:   ، محل رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211226وفً تارٌخ  81592سامح شحاته بخٌت جندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1184

 امبابه-البصراوى -ش على فرؼلى من ش كمال حمزه 6الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211227خ وفً تارٌ 83618هٌثم دمحم جمال دمحم اوسٌة شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1185

 الجٌزة -الهرم  -فٌصل  -التعاون  -ش حسٌن عفٌفً  3وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83617ولٌد سعد دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1186

 الجٌزة -مركز منشأة المناطر  -بجوار فٌال رمسٌس عطٌة  -طرٌك ترعة المنصورٌة  -الـتأشٌر:   ، المنصورٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211227وفً تارٌخ  59219احمد نور محمود ابو عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1187

 ش مصرؾ اللبٌنى فٌصل25وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83616فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد عٌد سٌد رمضان ، تاجر  -  1188

 الجٌزة -وراق العرب  -ش سلمى مكاوي عزبة الخالٌفة  5الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83596مدحت ماهر فخري لوندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1189

 الجٌزة -العمرانٌة  -من عثمان محرم  -، ش عبدالعظٌم دمحم  الـتأشٌر:  

تم تعدٌل العنوان ,  21211227وفً تارٌخ  83597عمار صبري عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1191

 الجٌزة -المهندسٌن  -ش الحجاز  39وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211227وفً تارٌخ  83612رد ،  سبك لٌده برلم    ماجد جمال ٌوسؾ حسب هللا ، تاجر ف -  1191

 الجٌزة -الوراق  -من معهد االبحاث -من ش مصطفى زٌتون  -حارة دمحم عبدالعال  4وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21211227وفً تارٌخ  83622مٌنا خلٌل بوالٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1192

 الهرم -مشعل  -شارع خالد بن الولٌد من ش الوفاء واالمل  28الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83611دمحم معوض حسٌن حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1193

 الجٌزة -م امبابة  - منشأة المناطر -الـتأشٌر:   ، الرهاوي بجوار نزلة الكوبري 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83613محمود سامً وهبة دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1194

 الجٌزة -الهرم  -الطالبٌة  -بجوار التوحٌد والنور  -ش الهرم الرئٌسً  316الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83627د ،  سبك لٌده برلم    دمحم عٌد عبد الرحمن حٌدر ، تاجر فر -  1195

  -فٌصل  -ش الجامع من ش العشرٌن  31الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83617احمد دمحم عبدالمجٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1196

 الجٌزة -ب الدكرور  -بسشٌونً من مكة المكرمة  ش دمحم 15الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21211227وفً تارٌخ  83615دمحم عاطؾ ابراهٌم ابراهٌم الرجوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1197

 الجٌزة -وراق العرب  -عزبة الخالٌفة  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، ش زكرٌا ابوالعال 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83615 اسكندر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا رضا رزق هللا -  1198

 فٌصل  -برج السالم المنشٌة  -ش السالم  1 -الـتأشٌر:   ، شمة بالدور االول 

تم تعدٌل العنوان ,  21211227وفً تارٌخ  83594زٌنب عبدالفتاح عبدالحمٌد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1199

 الجٌزة -برطس  -وصؾ الـتأشٌر:   ، الزٌدٌة شارع وسط البلد بجوار كوبري الروبً 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227ً تارٌخ وف 83625زهران ربٌع رجب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

 الجٌزة -مركز الجٌزة  -الـتأشٌر:   ، ش وسط البلد منٌل شٌحة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83619بوال نشات راضً لبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

 زةالجٌ -الدلً  -ش ثروت بٌن السرٌات  42الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83621رشا دمحم السعٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1112

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش عبداللطٌؾ فرج  26الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83593دمحم محسن ابراهٌم دمحم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1113

 الجٌزة -اوسٌم  -الـتأشٌر:   ، ش مصطفى كامل من ش الجمهورٌة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83628مٌنا ادوار انور بسالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1114

  -لوراق ا -ش الكابالت من ش معهد االبحاث وراق الحضر  24الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83611حنان احمد علً شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1115

 الجٌزة -الهرم  -ش فاطمة الخلٌفة  1الـتأشٌر:   ، 

تعدٌل العنوان , وصؾ تم  21211227وفً تارٌخ  83611ناصر دمحم نبٌل دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1116

 الهرم  -مركز تجارى فرست مول الدور الثانى  3ش حى الهرم لطعة  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211227وفً تارٌخ  83612عزت عبدالهادي دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1117

 الجٌزة -نشاة المناطر م -وصؾ الـتأشٌر:   ، الرهاوي بجوار نزلة الكوبري 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83616مصطفى رضا مدبولً سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1118

 الجٌزة -العجوزة  -طلعت حرب  -ش عبدالعزٌز  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211227وفً تارٌخ  83629شرٌؾ بؽدادي شاكر مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1119

  -بوالق الدكرور  -ارض اللواء  -ش موسى حنٌن من الطرٌك االبٌض  35وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83599عادل شولى دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

 فٌصل  -المرٌوطٌة  -دمحم ش حسن  1الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان  21211227وفً تارٌخ  83598عبدالؽفار حلمً عبدالؽفار عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1111

 الجٌزة -الوراق  -, وصؾ الـتأشٌر:   ، طناش من شارع الممابر 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83624رلم    امٌن دمحم امٌن عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  1112

 الجٌزة -ارض اللواء  -من الطرٌك االبٌض  -ش خالد عبد العاطً  3الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83591احمد علً جادالرب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1113

 الجٌزة -بوالق الدكرور -ارض اللواء  -شارع دمحم احمد عبدالعال متفرع من الشهداء  4 الـتأشٌر:   ، رلم

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83595محمود ٌحٌى سلٌمان سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1114

 الجٌزة -ب الدكرور  -ش زكً البؽدادي  2الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211227وفً تارٌخ  83626 ابراهٌم سٌد احمد عشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم -  1115

 اكتوبر بوالق الدكرور  6ش ابراهٌم سٌد احمد امتداد جمال عبد الناصر ش  8وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211227وفً تارٌخ  83623م    عبدهللا عطٌة دمحم المرسً البربري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  1116

 الجٌزة -العمرانٌة  -ع غ  -ش عثمان محرم ش الثالثٌنً  88وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211227وفً تارٌخ  83614عالء دمحم مصطفى عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1117

 الجٌزة -كرداسة  -المعتمدٌة  -ارع حسن حجازي من ش السوق ش 4وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83619احمد طاهر تونسً مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1118

 فٌصل -المساحة  -ش الملن فٌصل بجوار كافتٌرٌا النصر  422الـتأشٌر:   ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21211227وفً تارٌخ  83611د احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد مصطفى السٌ -  1119

 الجٌزة -الهرم  -الطالبٌة  -ش محمود بادي  9العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، 

عدٌل العنوان تم ت 21211227وفً تارٌخ  83618دمحم جمال عباس عبدالحلٌم السنباطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1121

 الجٌزة -الهرم  -ش االهرام  317, وصؾ الـتأشٌر:   ، 

تم تعدٌل العنوان ,  21211227وفً تارٌخ  83614عبدالسالم مصطفى عبدالسالم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1121

 ٌزةالج -ارض اللواء  -ش عبدالرؤوؾ امبابً من الطرٌك االبٌض  1وصؾ الـتأشٌر:   ، رلم 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  83592خالد دمحم احمد البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1122

 ارض الجمعٌه امبابه-ش دمحم عبده 7الـتأشٌر:   ، 

ٌل العنوان , وصؾ تم تعد 21211227وفً تارٌخ  83613احمد فرج دمحم احمد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1123

 الجٌزة -الهرم  -ش العرٌش  -ش ابوالفدا  8الـتأشٌر:   ، 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211212وفً تارٌخ  34352خالد دمحم عثمان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 اضافة / مماوالت وتورٌدات عمومٌة

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ21211212وفً تارٌخ  38653اسامه حلمى نور الدٌن عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر:  حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211212وفً تارٌخ  57319دمحم سعد حامد الزندحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 أصبح / بٌع وتصنٌع مالبس حرٌمً

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211212خ وفً تارٌ 23947دمحم مجدي دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

حذؾ نشاط االستٌراد والتصدٌر والمطبوعات ، اضافة تنفٌذ تصمٌمات الدٌكورات الداخلٌة واالدارة واالشراؾ على تنفٌذ االعمال 

 الخاصة بالتصمٌمات الداخلٌة والمماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  82118تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشرؾ سٌد دمحم عثمان محمود ،  -  5

 التأشٌر:  اضافة / تسوٌك عماري

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211213وفً تارٌخ  26391احمد دمحم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 حذؾ نشاط  // الدعاٌه واالعالن

تم تعدٌل النشاط , 21211213وفً تارٌخ  22465عبد العلٌم دمحم احمد ابو لرن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود -  7

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط//تورٌدات عمومٌة )دون الكمبٌوتر(

شاط , وصؾ تم تعدٌل الن21211213وفً تارٌخ  26671مصطفى دمحم دمحم احمد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  حذؾ نشاط//االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  37853وائل فاروق عبد المحسن شرؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  9

 6من المجموعه 36التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ استٌراد وتصدٌر وتورٌدات عمومٌة)دون الكمبٌوتر وفٌما عدا الفمره

 (19لمجموعهوا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211213وفً تارٌخ  48218منى دمحم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 تعدٌل النشاط لٌصبح// بٌع ساندوتشات سورى

تم تعدٌل النشاط , 21211213وفً تارٌخ  76111فرحات للنظافة والتورٌدات والمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط// مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211213وفً تارٌخ  38966محمود نهاد دمحم حكمت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 حذؾ االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , 21211213وفً تارٌخ  33979 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ربٌع عبد الؽفور عمر دمحم خٌر هللا -  13

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ كلمه// متعهد من النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211214وفً تارٌخ  56215دمحم رمضان علً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

ت داخلٌه ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة فٌما عدا خدمات االنترنت االمن والحراسة وبعد اضافه نشاط// نمل عمال ورحال

 الحصول على التراخٌص الالزمة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  26935عماد حمدى عباس حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 النشاط االصلى التأشٌر:  اضافه نشاط// مماوالت عمومٌة على

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211214وفً تارٌخ  71199دمحم حفنً ذكً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 تعدٌل النشاط لٌصبح// كوفى شوب

وصؾ التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط , 21211214وفً تارٌخ  68496مارٌان امٌن زكى امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 اضافه نشاط//صٌانه تبرٌد وتكٌٌؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211214وفً تارٌخ  39395دمحم رٌاض دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 تعدٌل النشاط لٌصبح// مكتب نمل طالب مدارس وعمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211214وفً تارٌخ  11212د ،  سبك لٌده برلم   دمحم على عبد الحكٌم دمحم ، تاجر فر -  19

 اضافه نشاط //نمل عمال داخل ج.م.ع على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  79747مبرون السٌد دمحم الدعوش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 لٌصبح// مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع التأشٌر:  تعدٌل النشاط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  29722سمٌر عبد الفتاح حامد دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// مكتب نمل عمال ورحالت داخلٌه وتورٌدات فى مجال مواد البناء

وفً تارٌخ  29722د الفتاح حامد دمحم شعبان لتورٌد مواد البناء ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اصبح / سمٌر عب -  22

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// مكتب نمل عمال ورحالت داخلٌه وتورٌدات فى مجال مواد 21211214

 البناء

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211214وفً تارٌخ  34318برلم    دمحم حسن مدبولى سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  23

 اضافه نشاط // تجارة البمولٌات

تم تعدٌل النشاط , 21211214وفً تارٌخ  25474عاطؾ عبد الباري هاشم عبد الباري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 مال داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحةوصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// مكتب رحالت ونمل ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  22591امال عبد هللا امٌن عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  اضافه نشاط// مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211215وفً تارٌخ  18624لم   دمحم علً حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  26

 اضافه نشاط// مماوالت عامه



 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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211215وفً تارٌخ  75745زكى السٌد زكى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 وتصدٌر 19والمجموعه  6 من المجموعه 36اضافه نشاط// استٌراد وتصدٌر فٌما عدا الفمرة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  69186هانً دمحم دمحم علً العشري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  اضافه نشاط// تورٌدات عمومٌة الى النشاط االصلى)دون الكمبٌوتر(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211215وفً تارٌخ  72165   نجالء فتحى حسن علٌوة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  29

 تعدٌل النشاط لٌصبح// ورشة مالبس ترٌكو لحساب الؽٌر

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  39943سمٌر زكى حسن بؽدادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع

, وصؾ  تم تعدٌل النشاط21211215وفً تارٌخ  34773فاروق نجٌب درباله عٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// تورٌدات ادوات كهربائٌة وادوات سباكة ومستلزمات نجارة ومكتب مماوالت انشاءات وصٌانه 

 وترمٌم وتورٌد مستلزمات طبٌه وادوات مكتبٌه واثاث مكتبى

تم تعدٌل النشاط , 21211215تارٌخ وفً  61699صفى الدٌن دمحم عبد الصبور عبد الحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح // مكتب نمل عمال ورحالت داخل ج.م.ع ودون المٌام باعمال شركات السٌاحة

تم تعدٌل النشاط , 21211215وفً تارٌخ  21291مدحت رمضان عبد الفتاح حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 دٌل النشاط لٌصبح//محل موباٌالتوصؾ التأشٌر:  تع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  29463حسن احمد حسن عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  34

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211215وفً تارٌخ  14611نجالء فتحً توفٌك احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 تعدٌل النشاط لٌصبح// مكتبه وخردوات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  81557شادي نصر عبد الحلٌم خطاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  36

 اضٌه ومالبس)دون الزى العسكرى(التأشٌر:  اضافه نشاط // تورٌدات مواد ؼذائٌة وتورٌدات مستلزمات رٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  8493اصبح // معرض فالح للموبٌلٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// معرض موبٌلٌا

تم تعدٌل النشاط , 21211215وفً تارٌخ  8493معرض فالح للسجاد واالدوات المنزلٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// معرض موبٌلٌا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  75824وائل تٌسٌر دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر:  أصبح / تصنٌع موبٌالت خشبٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211215وفً تارٌخ  19141ٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم خلٌل عطٌه خل -  41

 حذؾ نشاط // االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  51766محمود دسولً دسولً السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 خل ج.م.ع على النشاط االصلىالتأشٌر:  اضافه نشاط// مكتب نمل عمال دا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  71776مٌنا مٌخائٌل عزٌز مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// تجاره اخشاب

تم تعدٌل النشاط , 21211215وفً تارٌخ  32162ٌحٌى جاد الكرٌم عبد المجٌد جاد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// تورٌدات عمومٌة ومماوالت)دون الكمبٌوتر(



 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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  81115دمحم عمرو حسٌن ابو حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 )دون الكمبٌوتر ( على النشاط االصلى التأشٌر:  اضافه نشاط // تورٌدات عمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211216وفً تارٌخ  66312وائل نصر هندى صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 تعدٌل النشاط لٌصبح// العاب ترفٌهٌه فٌما عدا االنترنت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  54292برلم    دمحم عبد العزٌز دمحم الجندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  46

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// تصنٌع المنتجات الجلدٌه والبالستٌكٌة وسحب وتؽلٌؾ النحاس

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211216وفً تارٌخ  81231ماٌكل فوزى ثابت حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 ه نشاط // نمل عمال ومماوالت اعمال الطرق الى النشاط االصلىاضاف

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  25542رجب عبد الكرٌم عمار ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 طحذؾ كلمه//متعهد من النشا-التأشٌر:  اضافه نشاط//تصدٌر جمٌع انواع الفاكهه والخضار المجمده 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  44691هانً عبد الصادق دمحم بشر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر:  حذؾ نشاط// االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  35193هشام انور عبد العلٌم عبد البالى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 تأشٌر:  اضافه نشاط// مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع على النشاط االصلىال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211216وفً تارٌخ  3171سمٌر رافت احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 ائٌةتعدٌل النشاط لٌصبح// مماوالت اعمال كهرباء وتشطٌبات معمارٌه وتورٌدات االجهزة الكهرب

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211219وفً تارٌخ  54763دمحم تهامى سعٌد الراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 تعدٌل النشاط لٌصبح// تورٌدات وتأجٌر كافتٌرٌات

تم تعدٌل النشاط , 21211219وفً تارٌخ  26216احمد عٌسى سعٌد عبد الرازق عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التأشٌر:  حذؾ نشاط // االستٌراد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  34415بٌتر عبد الرافع حبٌب رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  39411 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم سعد هللا مرؼنً سعد هللا -  55

 التأشٌر:  اضافه نشاط// تورٌدات عمومٌة دون الكمبٌوتر على النشاط االصلى

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ21211219وفً تارٌخ  44122حاتم جمال عبد الفضٌل عزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 التأشٌر:  اضافه نشاط// مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  25933امال رجب مبرون السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر:  اضافه نشاط //مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع الى النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  63117ا ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسؾ دانٌال حن -  58

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// ورشة تصنٌع مالبس دون الزى العسكرى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  37841صلٌب منٌر اسحك ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  59

 التأشٌر:  اضافه نشاط// نمل برى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  31865رفعت عمران لرنى عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 ضافه نشاط // مكتب نمل عمال داخل ج.م.عالتأشٌر:  ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211219وفً تارٌخ  11788هانى دمحم عبد الؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 تعدٌل النشاط لٌصبح // مطعم



 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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211219 وفً تارٌخ 62362رجاء عبدهللا حسٌن هاشم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح // بٌع دواجن

تم تعدٌل النشاط , 21211219وفً تارٌخ  25718صابر عبد المجلى عبد السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط// نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211219وفً تارٌخ  38162تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابو الفتوح للدٌكور ،  -  64

 تعدٌل النشاط لٌصبح// ورشة نجارة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211211وفً تارٌخ  81994حماده ٌوسؾ سعٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65
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تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211217وفً تارٌخ  69516احمد دمحم السٌد مناع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  124

 استدران بٌانات النشاط لٌصبح// ورشة تنجٌد افرنجى

تم تعدٌل النشاط 21211217وفً تارٌخ  76699رلم   رٌهام عبدالناصر عبدالرحٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  125

 , وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط // تورٌد االسمدة والمحاصٌل الزراعٌه والشتالت على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211217وفً تارٌخ  9717حنان حسن دمحم حاج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  126

// تورٌد مواد ؼذائٌة وادوات النظافه ومستلزماتها والبطاطٌن والمفروشات وااللمشه والمنتجات الخشبٌه والمشؽوالت اضافه نشاط

المعدنٌه والمنتجات البالستٌكٌة واالدوات الصحٌه والسٌرامٌن واالكسسورات والمنتجات الورلٌه والمواد االصمه وخامتها والدهانات 

دوات الرٌاضٌه والمالبس الرٌاضٌه بكافه انواعها والمالبس والمصنوعات الجلدٌه واالدوات واالالت والمعدات والعدد واال

 المكتبٌه)دون الطباعه(وتورٌد مستلزمات البوفٌهات والمطابخ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  51147برٌهان عادل جمال ابو زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

تعدٌل النشاط لٌصبح// انتاج وتدرٌبات واستشارات حرؾ ٌدوٌه وحرفٌه وتصدٌر )فٌما عدا خدمات االنترنت  التأشٌر: 

 وبعدالحصول على التراخٌص الالزمة وفٌما عدا خدمات االمن والحراسه

دٌل النشاط , تم تع21211218وفً تارٌخ  81163مصطفى حسٌن عبد النظٌر دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  128

 وصؾ التأشٌر:  اصبح / خدمات توصٌل الطلبات ) دلٌفرى (

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211218وفً تارٌخ  68998فرج عٌد فرج بشٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 اضافه نشاط// تجمٌع وسائل النمل الخفٌؾ على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  81129ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مارٌان فاروق عجبان -  131

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// تعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل تم تعد21211218ٌوفً تارٌخ  81129اصبح//مارٌان لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 النشاط , وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// تعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  51819اٌهاب فرج بحٌري عواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// تورٌدات عمومٌة وتصدٌر فى مجال الطباعه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  52841بد المنعم محمود خلٌفه سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ع -  133

 التأشٌر:  اضافه نشاط// تورٌدات عمومٌة وتصنٌع مواسٌر ولطاعات البولى بروبلٌن لدى الؽٌر على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , 21211219وفً تارٌخ  34989سبك لٌده برلم     عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد احمد ، تاجر فرد ، -  134

 وصؾ التأشٌر:  أصبح / سوبر ماركت .

تم تعدٌل النشاط , 21211219وفً تارٌخ  81541محمود عامر امٌن نصار الخولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 ج.م.ع( وصؾ التأشٌر:  تم اضافة نشاط لٌصبح/ مكتب نمل عمال ) داخل

تم تعدٌل النشاط , 21211219وفً تارٌخ  37113دمحم عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح/ مكتب رحالت ونمل عمال ) داخل ج.م.ع(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211219تارٌخ وفً  46767محمود حسٌن محمود بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر:  اضافة نشاط / استثمار عمارى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  64851دمحم عبد العظٌم شفٌك سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 لنشاط االصلًالتأشٌر:  اتم اضافة نشاط لٌصبح / صناعة وتعبئة وتؽلٌؾ الحالوة الطحٌنٌة على ا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  78225احمد نصر الدٌن اسماعٌل سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 التأشٌر:  تم اضافة نشاط / تشؽٌل وصٌانة الشبكات الكهربائٌة على النشاط االصلً

تم تعدٌل النشاط , 21211219وفً تارٌخ  37472لٌده برلم   دمحم عبد الناصر دمحم احمد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك  -  141

 وصؾ التأشٌر:  تم اضافة نشاط لٌصبح / مكتب نمل عمال للنشاط االصلً ) داخل ج.م.ع(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  43414ابراهٌم عدلً علً اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 ٌل النشاط لٌصبح / بمالة جافةالتأشٌر:  تم تعد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211219وفً تارٌخ  51832تامر سمٌر فؤاد حكٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 تم تعدٌل النشاط لٌصبح/تصدٌر خامات طباعة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  81587ناجً محمود ناجً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 التأشٌر:  اضافه نشاط// تحالٌل المٌاه واالؼذٌه والتربه وتورٌد المستلزمات واالدوات الطبٌه والمعملٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211221وفً تارٌخ  81651دمحم احمد دمحم ابو العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 اط لٌصبح // بٌع منظفات صناعٌهتعدٌل النش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  5611دمحم عبد الفتاح ابو العنٌن االسود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

االنترنت التأشٌر:  اضافه نشاط// تمدٌم الدورات فى المجال الفنى والسالمه والصحة المهنٌة الى النشاط االصلى)فٌما عدا خدمات 

 وفٌما عدا خدمات االمن والحراسه وبعدالحصول على التراخٌص الالزمة(

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211221وفً تارٌخ  45454اشرؾ دمحم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  146

 حذؾ كلمه// متعهد من اصل النشاط

تم تعدٌل النشاط , 21211221وفً تارٌخ  76719هانم عبد الممصود دمحم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// التورٌدات العمومٌة دون الكمبٌوتر



 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

تم تعدٌل النشاط , 21211221وفً تارٌخ  11793اشرؾ زٌن العابدٌن عبد الحلٌم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  148

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط// اعمال دٌكورات خشبٌه على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  21729ناصر فرج هللا دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 .م.ع على النشاط االصلىالتأشٌر:  اضافه نشاط// مكتب نمل عمال داخل ج

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  75423جمال جابر عبدالعال دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر:  اضافه نشاط// اصالح وتعدٌل الكروت واالجهزة الكهروالكترونٌه على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  34367رد ،  سبك لٌده برلم   جمال رجب مسلم عثمان ، تاجر ف -  151

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح //بٌع وتجارة الستائر والمفروشات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  47151دمحم عادل عصمت ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 ط لٌصبح// مصنع بالستٌن حمن وشنط ومنادٌل ورلٌه والتعبئة والتؽلٌؾالتأشٌر:  تعدٌل النشا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211221وفً تارٌخ  49644خلٌل على خلٌل خلٌفه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 أصبح / ورشة تجمٌع ألومٌتال ومماوالت

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211221وفً تارٌخ  19688ك لٌده برلم   حسٌن دمحم احمد حسٌن ، تاجر فرد ،  سب -  154

 تعدٌل النشاط لٌصبح// ورشة نجاره اثاث مكتبى

تم تعدٌل النشاط , 21211221وفً تارٌخ  76611رهام مصطفى بخٌت حلٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

مات وتسوٌك المنتجات والتسوٌك االلكترونى على النشاط االصلى)بعد الحصول على وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط// تسوشك الخد

 التراخٌص الالزمة وفٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب الدٌنٌه والمصاحؾ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  31966طه حسنً عبود عبد الواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  156

 شٌر:  حذؾ نشاط// مماوالت عمومٌةالتأ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  81591حسٌن عبد الكرٌم ؼنٌم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// تورٌدات مواد بناء وخرسانه جاهزة

تم تعدٌل النشاط , 21211223وفً تارٌخ  43476سبك لٌده برلم   دمحم فتحى عبد الحمٌد عبد المحسن ، تاجر فرد ،   -  158

وصؾ التأشٌر:  تعدٌل اصبح / تورٌد السنترالت الداخلٌه و اجهزه الفاكسات و العدد التٌلفونٌه و كامٌرات المرالبه و االتصاالت و 

 مٌرات الالسلكٌه(االنتركون و اعمال الكمبٌوتر )فٌما عدا خدمات االنترنت و االمن و الحراسه و الكا

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  73517دمحم سعٌد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// سوبر ماركت

تعدٌل النشاط , وصؾ تم 21211223وفً تارٌخ  79512محمود جمال عبداللطٌؾ على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح//  تورٌد لطع ؼٌار سٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211223وفً تارٌخ  72188حمادة السٌد دمحم عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 تعدٌل النشاط لٌصبح// مطعم وكافٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211223وفً تارٌخ  82484رد ،  سبك لٌده برلم   احمد السٌد علً السٌد ، تاجر ف -  162

 اضافه نشاط// مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  77146اسالم حسٌن بكرى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 نشاط لٌصبح// مماوالت وتشطٌبالتأشٌر:  تعدٌل ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211224وفً تارٌخ  2661تمام جمعه على احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  164

 اضافه نشاط// تورٌدات )دون الكمبٌوتر(



 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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83376حسن دمحم حسن دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 19و المجموعه  6من المجموعه  36التأشٌر:  اضافه نشاط / االستٌراد فٌما عدا الفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  48216احمد بخٌت احمد عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  166

 ت ونمل عمال )داخل ج.م.ع(التأشٌر:  تم تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب رحال

تم تعدٌل النشاط , 21211224وفً تارٌخ  56951دمحم دمحم عبد الرؤؾ متولى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط// نمل عمال داخل ج.م.ع وتأجٌر اتوبٌسات

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  38348  عمرو عٌد كامل حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  168

 التأشٌر:  اصبحت / بماله تموٌنٌه

تم تعدٌل النشاط , 21211224وفً تارٌخ  37588مكتب سوكارنو لمتعهد نمل العمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , 21211224وفً تارٌخ  27219ابراهٌم الراوي حجازي عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصؾ التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع

عدٌل النشاط , وصؾ تم ت21211224وفً تارٌخ  28482حاتم ؼرٌب عبد الهادي محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 التأشٌر:  اصبح / بٌع اجهزة تكٌٌؾ واجهزة كهربائٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  82959تؽرٌد عاشور عثمان حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 التأشٌر:  اضافه نشاط / تورٌد

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  56226رلم   دمحم عبد اللطٌؾ رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  173

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , 21211224وفً تارٌخ  83226شهاب الدٌن دمحم عبدالرحمن مولد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 بات و طحن و بٌع البنوصؾ التأشٌر:  تعدٌل لٌصبح / تمدٌم مشرو

تم تعدٌل النشاط , 21211224وفً تارٌخ  11123مجدى دمحم انور حسنٌن عرندس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصؾ التأشٌر:  اضافة مكتب رحالت دون السٌاحة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  72314شحاتة شحاتة ابو السعد سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// تورٌدات عامه دون الكمبٌوتر

ل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم تعد21211224ٌوفً تارٌخ  37916دمحم جابر سالمه جابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 تعدٌل النشاط لٌصبح//مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  38783عبٌر محمود دمحم زهره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  178

 التأشٌر:  اضافه نشاط// تورٌد التكٌٌؾ على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  82847كً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ فاروق علً الشوب -  179

التأشٌر:  واالوناش واجهزة الرفع واجهزة الصٌانة المعمرة واجهزة الرفع واسالن اآلالت الزراعٌة والممطورات واسالن الداٌر 

 والكرٌن واجهزة معدات الماتورات واجهزة المٌاس واالوناش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  82847شرٌؾ فاروق علً الشوبكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

التأشٌر:  اضافة / تصدٌر جمٌع منتجات جمهورٌة مصر العربٌة المسموح بها لانوناً وتعبئة وتسوٌك وتوزٌع وتصدٌراالعشاب 

ة والبمولٌات والفاكهة والخضروات المجففة والزٌوت العطرٌة ومكسبات الطعم الطبٌعٌة والتوابل وبذور وجمٌع الحاصالت الزراعٌ

واللون والرائحة ومنتجات ؼذائٌة ةعسل النحل ومستحضرات التجمٌل داخل وخارج مصر مع امكانٌة التصنٌع لدى الؽٌر لكل منهما 

تجارٌة فً ماكٌنات ؼربلة الحبوب واسالن والوكاالت التجارٌة وتصدٌر بذور  وتماوي زراعٌة بؽرض الزراعة والتوكٌالت ال

 الوابور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  41411طه اسماعٌل طه عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// مماوالت زراعٌه الى جهات ذات خصم ضرٌبى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  68491جر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌهاب ابراهٌم كامل خلٌل ، تا -  182

 التأشٌر:  اضافه نشاط // تورٌدات عمومٌة )دون الكمبٌوتر على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211225وفً تارٌخ  41251دمحم على عباس مرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 تعدٌل النشاط لٌصبح// تصنٌع كرتون مماسات مختلفه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  49676جمال عزت احمد ابو الدهب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  184

مة االتصاالت التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// مماوالت عمومٌة واعمال الكهرباء وخدمة الطاله الشمسٌة ومماوالت واعمال انظ

 المتكامله وتٌار خفٌؾ

تم تعدٌل النشاط , 21211226وفً تارٌخ  73187نهى حماد السٌد عبدهللا عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط//تورٌدات عمومٌه )دون الكمبٌوتر (على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  73819فرد ،  سبك لٌده برلم    حسام عمران دمحم السٌد ، تاجر -  186

 التأشٌر:  اضافه نشاط// ادارة مطاعم وكافتٌرٌات على النشاط االصلى

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211226وفً تارٌخ  56376دمحم فتحى دمحم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 اط لٌصبح// تجمٌع وتسوٌك اجهزة الكترونٌه جهاز رش المطٌفةتعدٌل النش

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  64219عبدالرحمن صدٌك على دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  188

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// استٌراد وتصدٌر وتوزٌع المواد البترولٌه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  33181حمد شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر شحته ٌونس ا -  189

 التأشٌر:  اضافه نشاط// مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211226وفً تارٌخ  83132دمحم فتحً امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 كتب نمل عمال داخل ج.م.عتعدٌل النشاط لٌصبح// م

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211226وفً تارٌخ  78718دمحم سٌد عفٌفى ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 تعدٌل النشاط لٌصبح// كوافٌر رجالى

تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  تم 21211226وفً تارٌخ  37198فتحى حامد حمدان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  192

 تعدٌل النشاط لٌصبح// تجارة جمال بالعموله

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  74587بكرى رمزى بكرى عبدالداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

داري للمشروعات والمعاونة الفنٌة التأشٌر:  اضافة / اعمال التسوٌك للمشروعات وادارة العمود للمشروعات  واالشراؾ اال

للمشروعات واعمال الطرق والتربة محطات وشبكات الصرؾ الصحً ومٌاه الشرب وٌمتصر التعامل فمط مع الجهات الملزمة 

 بالخصم تحت حساب الضرٌبً

النشاط , وصؾ  تم تعدٌل21211226وفً تارٌخ  7168ماجد سعٌد دمحم عبد المعطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح// ممتب رحالت ونمل عمال داخل ج.م.ع ودون السٌاحة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211227وفً تارٌخ  16196دمحم دمحم سعد سٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 أصبح / مكتب تورٌد لطع ؼٌار السٌارات

تم تعدٌل النشاط , 21211227وفً تارٌخ  47151حمن عبد المنعم الكومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منال عبد الر -  196

 وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط// منادٌل ورلٌه وتعبئة وتؽلٌؾ على النشاط االصلى

دٌل النشاط , وصؾ تم تع21211227وفً تارٌخ  71752امام دمحم امام عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 التأشٌر:  اضافه نشاط//مكافحة حشرات ونظافه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  74816اٌلٌا نبٌل حلمى ملن عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 التأشٌر:  اضافه نشاط//المماوالت العامه

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211227وفً تارٌخ  79385لم   والء حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  199

 تعدٌل النشاط لٌصبح// مصنع مالبس دون الزى العسكرى

تم تعدٌل النشاط 21211227وفً تارٌخ  76354فاطمه الزهراء ٌسرى احمد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 دات العمومٌة دون الكمبٌوتر, وصؾ التأشٌر:  اضافه نشاط// التورٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  39118اشرؾ سعٌد ٌاسٌن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 التأشٌر:  تعدٌل النشاط لٌصبح//مكتب نمل عمال داخل ج.م.ع

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211227تارٌخ وفً  76823دمحم مصطفى السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 اضافه نشاط // مماوالت

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  82737منى جمال تهامً عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  82738عمرو عٌسى ٌوسؾ اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  82757بدهللا بٌومى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود ع -  3

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  82789دمحم احمد ابراهٌم الدعلوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  82811لب صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فارس سعد عبدالمط -  5

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  82811اسامة دمحم احمد عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  82819، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالمحسن محمود محمود الٌمانً  -  7

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82841ابراهٌم حافظ دمحم متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82861سبك لٌده برلم     دمحم عالء عادل دمحم علً ، تاجر فرد ، -  9

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82861محمود احمد دمحم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص



 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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82858   احمد جمال صبحً مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82911عمرو دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216خ وفً تارٌ 82925دمحم سٌد حجازى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82926احمد دبشه احمد مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ  تم تعدٌل21211219وفً تارٌخ  82934شولً صبحً سٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  82981حسام عاطؾ عبدالمنعم ناصؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 وصؾ التأشٌر: خاص

ة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشرك21211211وفً تارٌخ  82981شعبان زكً دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  17

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83111عادل دمحم زكً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  82986ؼادة السٌد دمحم على الزهار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  19

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83145حسام رمضان رضوان رمضان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83157باهر عٌد السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83137رمضان الظم دمحم عبد الؽنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83143مكرم احمد السٌد عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83188د المنعم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد امام عب -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83192كمال الدٌن دمحم عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83111دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم جابر  -  26

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83129دمحم محمود دمحم حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  27

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83131سمٌة مراد عدلً رفلة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83198عالء دمحم احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  29

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  83181طه دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نجٌب محفوظ  -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83239سٌد سٌد لرنى رضوان عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83223سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شرٌؾ صبحً عبدالرؤوؾ  -  32

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83241عمران احمد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83294اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا خلٌفة عبدهللا خلٌفة ، ت -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83274دمحم دمحم ابراهٌم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  82735سبك لٌده برلم   احمد تهامً صالح عبدالسٌد ، تاجر فرد ،   -  36

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  82742عماد حمدي حامد سعد خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  37

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211213وفً تارٌخ  82778بك لٌده برلم   مجدي عبدالرؤوؾ عبدالخالك الطاهر ، تاجر فرد ،  س -  38

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  82795هناء دمحم موسى شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  39

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  82819برلم    ابانوب جمال رزق هللا للدس بشاي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  41

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  82829اسماء دمحم جمعة المؽربً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82845دولت راشد السٌد لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82864دمحم جمال لرنً دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82873عمرو جمعة مسعود حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  44

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211215وفً تارٌخ  82855رفعت عبدالمنعم محمود عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  82914دمحم شرٌؾ جاب هللا عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  46

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82929اسامة دمحم صالح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  47

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة , وصؾ تم تعدٌل 21211219وفً تارٌخ  82941دمحم ادرٌس دمحم بدوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  82978رضا دمحم محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  49

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  82984سعٌد شبل دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 لتأشٌر: خاصا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  82994سامٌة محمود احمد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83123الدبركً عبد الجٌد الدبركً الؽدار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 شٌر: خاصوصؾ التأ

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83151شادي مصطفى اسحاق فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83154سامح دمحم عبدالسٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21211211وفً تارٌخ  83163هبة دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 خاص

تم تعدٌل نوع 21211212وفً تارٌخ  83111لوٌز سٌؾ المسٌح عبد المسٌح رزق هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  56

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83117كرٌم محمود ٌوسؾ محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  57

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83117دمحم شعبان رمضان عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83136دمحم فوزي خلٌل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عمرو -  59

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83161محمود ابوالفتوح احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83218حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    جمال عطا على -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  73921فرحات ابراهٌم السٌد السٌد حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  38132تٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الزٌن لتخرٌز البالس -  63

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21211217وفً تارٌخ  83211احمد علً دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  64

 خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83217بك لٌده برلم   صالح كمال حامد موسى ، تاجر فرد ،  س -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83212دمحم جمال مرسى المٌهى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83238تهانً مسعود للد حبشً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  67

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83279هانً السٌد عبدالعظٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83297مٌنا مٌالد كامل جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  69

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83268احمد عنتر سعد عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  82741رمضان علً عمر عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  71

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  82761محمود اشرؾ جمعة دمحم كٌالنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  72

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  82786دمحم مصطفى فتحى ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  73

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  82817عماد سعودي عبدالمجٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  74

 وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن21211215وفً تارٌخ  82832نرمٌن السٌد حفناوي نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  75

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82863دمحم رضا مرسً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  76

 التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 21211215وفً تارٌخ  82881السٌد عبدالنعٌم ابوزٌد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  77

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  82891هٌثم محمود راضً عبدالعظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  78

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82899السٌد نبوي دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  79

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  82927محمود علً محمود عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82931نجوى فرج عبد الحافظ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 صالتأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82944خالد عبدالنبً عبدالحمٌد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82957دمحم رجب فهمً بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  82977ود عبدالجواد عبدهللا عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محم -  84

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  82979علً احمد دمحم منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83122ناصر سمعان اسكندر سمعان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  86

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  82989عبد هللا خالد سعد الرفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  87

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83133ر عبد المنعم ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سح -  88

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83139رضا رمضان سعٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  89

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83168سٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم صبرى ح -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83181دمحم عادل دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  91

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83181اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عادل دمحم عبدهللا ، ت -  92

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83197احمد سٌد ابو العال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  93

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83112،  سبك لٌده برلم   دمحم علً اسماعٌل دمحم علً ، تاجر فرد  -  94

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83113احمد عباس عٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  95

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83147   نورا صابر عبدربه زهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  96

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83153سمٌر دمحم الشربٌنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  97

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211213وفً تارٌخ  83166  عمرو محمود ابراهٌم محمود العمرجً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  98

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  56345دمحم طارق دمحم عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  99

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  83184محمود دمحم جمعى ابو بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83211هانً جمعه عٌد جوده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83218دمحم حسن عبدالهادي شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  82616دمحم عبد هلل حسن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83254كرٌم محمود سعد عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83276احمد شعبان لرنً ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21211213وفً تارٌخ  82775خالد عبد اللطٌؾ تمام اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  82777دعاء رجب سلٌمان عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21211213وفً تارٌخ  82781امٌن ابراهٌم امٌن عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  82823محمود سٌد سالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال21211214وفً تارٌخ  82828سعٌد ٌحٌى السٌد الشرلاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211214وفً تارٌخ  82826عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 , وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا21211215وفً تارٌخ  82847شرٌؾ فاروق علً الشوبكً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82875دمحم عبدالفتاح فضل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82875دمحم عبدالفتاح فضل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  114

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82872فرؼل عزت عبدالحمٌد فرؼل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82856رٌؾ سٌد عبدالسالم احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ش -  116

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82919دمحم عاطؾ بشري خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  117

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  82913النظٌر عبدهللا علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رمضان عبد -  118

 وصؾ التأشٌر: خاص
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 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة 21211216وفً تارٌخ  82919اٌمان دمحم عبدالحكٌم علً الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  119

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82942جرجس متى صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82966اشرؾ حلٌم عزٌز مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  121

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83114 رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبدالناصر دمحم -  122

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83117دمحم جالل عبدالنبً عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  123

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83131عمرو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود عبدالكرٌم احمد  -  124

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83161طه موسى عبدالجواد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  125

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83162اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خلٌل ربٌع عبد المطلب دمحم ، ت -  126

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83187شرٌؾ احمد عادل حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  127

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83199ٌده برلم   صفاء عوٌس محمود عجاج ، تاجر فرد ،  سبك ل -  128

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83193حسٌن عجمً جوده دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  129

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83142 صباح حسن السٌد المصاص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  131

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83159مجدي حسن محروس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  131

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216 وفً تارٌخ 83175عمر احمد السٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  132

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  73178دمحم حشمت اسماعٌل عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  133

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  79485احمد عاطؾ دمحم صادق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  134

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83249احمد دمحم احمد دمحم حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  135

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  68662اٌزٌس عبدالفتاح عطاهللا هندى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  136

 وصؾ التأشٌر: خاص
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 156 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83283اٌمن دمحم فوزي رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  137

 التأشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر21211218وفً تارٌخ  83281خلود خالد سمٌر مهنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  138

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83311مصطفى ابراهٌم عٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  139

 وصؾ التأشٌر: خاص

,  تم تعدٌل نوع الشركة21211218وفً تارٌخ  83312احمد عبدالحمٌد عبدالحمٌد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  82772حنفً محمود ابوستة جداوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  141

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211213وفً تارٌخ  82787منصور عبدالجواد عبدالسالم محجوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  142

 , وصؾ التأشٌر: خاص الشركة

تم تعدٌل نوع الشركة 21211213وفً تارٌخ  82792سماح انور عبد الحافظ ابو الفضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  143

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  82813ٌحٌى شاهٌن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  144

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  54681دمحم عٌد حجازي شلمامً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  145

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82868بٌع دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ر -  146

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82881دمحم صادق دمحم عطٌة مهران ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  147

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21211215وفً تارٌخ  82883الدٌن ابوالمعاطً ابوسبع الخولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رٌوان عماد  -  148

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211215وفً تارٌخ  82838عبدالحلٌم عبدالممصود علً عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  149

 اصالشركة , وصؾ التأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82911عبدهللا محمود دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82917دمحم حسن دمحم دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  151

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211216وفً تارٌخ  82923خالد محمود عبدالتواب ابراهٌم مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  152

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82945ربٌع سعداوي محمود حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  153

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82973فتحً علً دمحم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  154

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82962عٌد دمحم رجب عبد الحمٌد شاكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  155

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  82998 احمد علً دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  156

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83124رامً حشمت لمعً حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  157

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83115للطٌؾ ٌمنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حسٌن عبد ا -  158

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83148دمحم احمد عبدالمجٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  159

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83155بدالمسٌح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌرنا ولٌم مٌخائٌل ع -  161

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83186دمحم على رٌاض رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  161

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83194تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد حامد عبد الرازق دمحم ،  -  162

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83114دمحم السٌد عبد الحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  163

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83141فرد ،  سبك لٌده برلم   كامل عبدالنبً كامل دمحم ، تاجر  -  164

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83132دمحم فتحً امٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  165

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  83172بك لٌده برلم   احمد هشام احمد ابراهٌم دٌاب ، تاجر فرد ،  س -  166

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83174دمحم خمٌس دمحم عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  167

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83181رلم   اشرؾ دمحم عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  168

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211216وفً تارٌخ  83182نورهان حسنى عبد المادر شعراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  169

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83216   تامر علً عبدالحمٌد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83226شهاب الدٌن دمحم عبدالرحمن مولد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  171

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83267صفاء حلمى عبدالعظٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  172

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع 21211218وفً تارٌخ  83284ابوسرٌع عبدالتواب ابوسرٌع عفٌفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  173

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83287نور العٌون فؤاد حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  174

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83319عثمان حسٌن عوض ابوحزٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  175

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  82746دمحم شحاته وردانً عبدالؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  176

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  82755دمحم طه دمحم عبدالكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  177

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  82761ابوالعال احمد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌاسر  -  178

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  82791مصطفى دمحم ٌوسؾ مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  179

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  82812دمحم عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى مجدي -  181

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82834حمزة اسماعٌل عبدالعزٌز علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  181

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82836سى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رامً مورٌس لبٌب مو -  182

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211215وفً تارٌخ  82867عبدالرحمن طارق عبدالرحمن علً الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  183

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82141دمحم شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   بهٌة ابراهٌم امام  -  184

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82889احمد محسن دمحم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  185

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82914، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود دمحم عبود رمضان -  186

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  55691ابراهٌم دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  187

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82947سبك لٌده برلم    علً جمعة دمحم علً ، تاجر فرد ،  -  188

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82947علً جمعة دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  189

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82971لم   شٌماء نور الدٌن دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  191

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  81189ابراهٌم عبد الهادى عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  191

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83113  احمد ٌاسر عبدالحك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  192

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  82992احمد ٌوسؾ رزق شكشون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  193

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211رٌخ وفً تا 82996خالد ابراهٌم حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  194

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83159بهاء الدٌن دمحم رضا عبد البصٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  195

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211211فً تارٌخ و 83156بدر رفاعً احمد عبدالواحد بطٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  196

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83174دمحم عثمان عبدالرحمن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  197

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212ٌخ وفً تار 83175سمر مجدي احمد عبدالبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  198

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83185كرٌم حامد دمحم عبد الؽفار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  199

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83118مروة صابر دمحم علً حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83121محمود صابر سٌد فرؼلً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83143مصطفى عبدالمعطً دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  212

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83156دمحم رمضان حسٌن مجاهد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83168امل دمحم اسماعٌل متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  214

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83213نواره دمحم احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83215 السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد صبحً دمحم -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83214دمحم احمد السٌد راضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83256تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌنا محسوب صدٌك مٌخائٌل ،  -  218

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83248عبد الباسط دمحم ٌوسؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211217وفً تارٌخ  83251تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    خلؾ عبد الفضٌل احمد عبد الرحمن ، -  211

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  82749السٌد صالح اسماعٌل اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  211

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211212وفً تارٌخ  74732انٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد الموجود حسن عبد الموجود حس -  212

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  82782حسن على عبدهللا محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  213

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  82815رد ،  سبك لٌده برلم   محمود جابر محمود حسن ، تاجر ف -  214

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211215وفً تارٌخ  82844مصطفى محمود عبدالمبٌن عبدالمعز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  215

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82842سبك لٌده برلم    دمحم علً محمود رزٌن ، تاجر فرد ،  -  216

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82851مالن عٌاد مسعود جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  217

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82853هشام حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  218

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82871عبٌر مصطفى عبدالحمٌد رضا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  219

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  82913كامل سٌد كامل عثمان كامل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  77354اشرؾ السٌد عالم بلتاجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  221

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82941مها مجدي صبحً معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  222

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82943عبدالناصر عبدالحً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  223

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21211219وفً تارٌخ  82965احمد ابراهٌم محمود الجندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  224

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82961شٌماء جمعه ربٌع سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  225

 التأشٌر: خاص

وع الشركة , تم تعدٌل ن21211211وفً تارٌخ  83111بدر عبدهللا احمد حسام الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  226

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  82997طه صالح دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  227

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  45197رامً امٌر توفٌك عطا عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  228

 ؾ التأشٌر: خاصوص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83161ممدوح بركات دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  229

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83164دمحم مفرح دمحم فهٌم التحٌوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83171ماهر سامً واصؾ حٌاهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  231

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83119اٌمن نعٌم ابراهٌم سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  232

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83122بٌومً حسانٌن ابراهٌم العبد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  233

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83125متري بخٌت عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فخري -  234

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83137مصطفى ٌحٌى فهمً برٌمع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  235

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83162واحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هالة عبدالنبً عبدال -  236

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83171محمود حسن محمود حسن نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  237

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83211، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سالمة ابراهٌم ابراهٌم  -  238

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  83217اشرؾ لطفً عبد الحلٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  239

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83213د ،  سبك لٌده برلم   عمرو احمد السٌد راضً ، تاجر فر -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83213عمرو احمد السٌد راضً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  241

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83231لٌده برلم   احمد عاٌد عبد الرحٌم سالم ، تاجر فرد ،  سبك  -  242

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83244عٌسى ابو الؽٌط شعبان بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  243

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211217وفً تارٌخ  83246سبك لٌده برلم   امٌن صالح الدٌن امٌن احمد الزهٌري ، تاجر فرد ،   -  244

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83315عادل جمعه المتولى البسطوٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  245

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  82747لٌده برلم    هانً رشاد عبدالعظٌم عطوه ، تاجر فرد ،  سبك -  246

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211212وفً تارٌخ  82756دمحم عبد الممصود سالمة عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  247

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  82788بك لٌده برلم   عاصم محمود محمود رمضان ، تاجر فرد ،  س -  248

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  82799عمر بخٌت رٌاض علً بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  249

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  82812رلم   هند علً عبدالمعطً عٌسوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  251

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82841عبدالرحمن سٌد عواد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  251

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82848سمٌر فهٌم امٌن راجح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  252

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82882دمحم احمد عبد المالن محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  253

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216تارٌخ  وفً 82895مصطفى عبدالحمٌد حسن بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  254

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82932نواره رجب ابوشونه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  255

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  62254جمال صبحى دمحم فرؼلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  256

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82939علً جمعة كامل دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  257

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21211219وفً تارٌخ  82935دمحم عبدالنبً توفٌك دسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  258

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82959تؽرٌد عاشور عثمان حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  259

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  82985اسامة احمد الجنٌدي كامل خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  82982سفٌن رافت فواز سفٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  261

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83118رشوان دمحم رشوان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  262

 التأشٌر: خاص
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 163 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83129احمد محمود توفٌك ابوالحمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  263

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83136شحاته عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    طالل على -  264

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  58881دمحم احمد عبد ربه حسن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  265

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83171ٌد ابوسرٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رمضان كرم سع -  266

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83135عبد الرحمن احمد فكري السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  267

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83127ولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مصطفى دمحم مت -  268

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83128حسان دمحم عثمان محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  269

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211213وفً تارٌخ  81265، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ماجدة عكاشة عبد اللطٌؾ ابراهٌم -  271

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  75434احمد مهدي كمال دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  271

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  83192رد ،  سبك لٌده برلم   امٌرة احمد محمود عبد الؽنً ، تاجر ف -  272

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83194عماد حمدي سٌد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  273

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83211لٌده برلم    المعتصم باهلل عبد المجٌد زكً ، تاجر فرد ،  سبك -  274

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83225دمحم عطٌه سعٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  275

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83235م   سمٌر صبري لطب عبد الحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  276

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83236احمد سعٌد حسن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  277

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218تارٌخ  وفً 83258سمٌر دمحم فرج فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  278

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83259ناصر دمحم محمود ابوستة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  279

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83266احمد السٌد شعبان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  82748رامً جمٌل ذكً الالدٌوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  281

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  82765دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  282

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  82767اسماء مجدي احمد عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  283

 وصؾ التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , تم تع21211213وفً تارٌخ  82791السعٌد احمد السعٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  284

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  82816مصطفى دمحم اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  285

 وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو21211214وفً تارٌخ  81513ابوالنجا جمعه على سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  286

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82851احمد نجاح عبدالمؽٌث عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  287

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211215وفً تارٌخ  82857وائل عبدالحمٌد عبدالحمٌد السٌد الؽرباوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  288

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82891ٌاسر علً دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  289

 اصالتأشٌر: خ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82886دمحم محمود لاسم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211216وفً تارٌخ  82897ابراهٌم هارون عبدالصمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  291

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82916دمحم مرسً عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  292

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82937دمحم عبدالفتاح عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  293

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82933د دمحم خلٌل الشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمو -  294

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82951سعٌد دمحم سٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  295

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82953عبدالبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم مصطفى دردٌر  -  296

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  81694جمعه شحاته كٌالنى عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  297

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83125، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    هناء عزت عوٌس عبدالعاطً -  298

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 21211211وفً تارٌخ  83117احمد رمضان جمال اسماعٌل النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  299

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83128ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو محمود سٌد حسن ، تاج -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83146كٌرلس مراد فرج مسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83144سبك لٌده برلم    حازم احمد ابو الٌزٌد السمان ، تاجر فرد ،  -  312

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83177دمحم عبدالحمٌد ٌوسؾ لندٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83178برلم    محمود عمر مصطفى جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  314

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83198فرؼلً اسماعٌل زٌد فرؼلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83131حسٌن مرسً سٌد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83152دمحم سٌد فاضل عبدالحافظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213ارٌخ وفً ت 83134عبدهللا احمد عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83158دمحم جمال ابوالوفا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  319

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83179عبد الرحمن حمدى ربٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83186هشام شولى مجلع نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  311

 التأشٌر: خاص

ركة , وصؾ تم تعدٌل نوع الش21211216وفً تارٌخ  83191احمد رجب فكري احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  312

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83229ربٌع على شرٌعى على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  313

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211217وفً تارٌخ  83234محمود عبد الرحمن محمود صدٌك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  314

 التأشٌر: خاص , وصؾ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83261مدحت جوده ابراهٌم جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  315

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  82745دمحم حامد علً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  316

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  82751احمد اسماعٌل حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  317

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  82762مدحت حمدى عواد حرزهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  318

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211213وفً تارٌخ  82783الدٌن ابو العزائم عبدهللا محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عز  -  319

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  82796جنٌدي حسنً فهمً جنٌدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  321

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  82816مر السٌد عبدهللا عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تا -  321

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82833مرؼنً طه جسار عبدالنعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  322

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82843عبدالفتاح عبدالنبً شاهٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نعمة  -  323

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82854مٌنا عدلً متى عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  324

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82839حمد السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عزٌزة مندوه ا -  325

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  82892شٌماء عبدالناصر حسنٌن سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  326

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  82896فكه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى سٌد حسٌن السٌد -  327

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82936سالم عادل عبدالحمٌد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  328

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82938ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم رمضان دمحم صالح ، تاج -  329

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  69287مرسً لالطارات والبطارٌات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  331

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211211وفً تارٌخ  82976، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا عبدالجواد  -  331

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  82993دمحم رجب دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  332

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83127لٌده برلم    فتحً همام فتحً احمد ، تاجر فرد ،  سبك -  333

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83151احمد هاشم دمحم عبدالواحد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  334

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83166لم   ابوزٌد محمود احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  335

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83165دعاء نصر الدٌن دمحم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  336

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83179لم   ٌاسمٌن خالد ٌحٌى لرنً سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  337

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83114دمحم سمٌر محمود علً النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  338

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83124 حمدي مجدي حمدي عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  339

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83135دمحم طه الشٌمً ٌونس جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213ً تارٌخ وف 83149مجدي حسنً حسن دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  341

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  48112محمود حسنى ؼنٌم عبد النبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  342

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83185دمحم دمحم حسان عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  343

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211216وفً تارٌخ  83196مصطفى ابراهٌم عجالن عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  344

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83216عمرو احمد ٌاسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  345

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83243محمود نتعى عبدالاله فتح الباب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  346

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83241انسً الدارة صاالت الجٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  347

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83245ولٌد دمحم لناوي عبد المحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  348

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83253احمد حموده دمحم سٌد عبد المادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  349

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83273شرٌؾ محمود سٌد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  82744ابوعبٌده سٌد محمود عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  351

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  82773ابراهٌم دمحم محمود خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  352

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  82784انوب نصرى ابراهٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اب -  353

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  82811خالد لرنً دمحم معوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  354

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82837ق ٌسن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عادل عبدالراز -  355

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82869احمد حسنً احمد حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  356

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82877تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    صفاء مصطفى دمحم جاب الرب ، -  357

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  82888اسامة كامل دمرداش السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  358

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82912سبك لٌده برلم    امل فاروق حامد بدوي ، تاجر فرد ،  -  359

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  82918شعبان حلمً دمحم عبدالؽنً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  361

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211216وفً تارٌخ  82921سبك لٌده برلم   عبدالمجٌد حلمً عبدالمجٌد حسٌن ، تاجر فرد ،   -  361

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211216وفً تارٌخ  82915محمود عبد الحمٌد حسن بٌومً مكاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  362

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82948رد ،  سبك لٌده برلم   طارق دمحم الملمب نجٌب صالحٌن ، تاجر ف -  363

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82971محمود دمحم سٌد دمحم حواش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  364

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  81145ك لٌده برلم   محمود فراج السٌد عثمان ، تاجر فرد ،  سب -  365

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211211وفً تارٌخ  82999مصطفى دمحم دمحم لطفً دمحم ؼرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  366

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83121ٌده برلم   حنا ٌوسؾ عزٌز مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك ل -  367

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  82995حامد عبد النبً حامد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  368

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83147 عالء دمحم علً عرابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  369

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83141ودٌان حامد عبد المجٌد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  371

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83172  دمحم لطفً عبدالجواد عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  371

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83118رٌمون نبٌه سٌل صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  372

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212ٌخ وفً تار 83195سامر احمد دسولً خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  373

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83121صفوت فوزي ظرٌؾ باكٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  374

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83144اسماعٌل جمال علً سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  375

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83139اسماء دمحم دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  376

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83165ٌمان جمعه ابوطالب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد سل -  377

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83167ناجً دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  378

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  83171اشم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نصر الدٌن محمود ه -  379

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83187ماجد جورج كمٌل امٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  381

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83197،  سبك لٌده برلم    محروس للتورٌدات ، تاجر فرد -  381

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83215سعد حسن صدٌك احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  382

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83227   احمد عزوز السٌد عباس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  383

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83251اسالم مجدي خلٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  384

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83269عمر شٌخون ابوسرٌع االمٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  385

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  82734عالء الدٌن منصور فهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  386

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  82743هانً سعٌد عفٌفً عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  387

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  82758رضا موسى رمضان عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  388

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213 وفً تارٌخ 82771دمحم سٌد دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  389

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  82797حماده سعٌد شعبان الشال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  391

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , ت21211214وفً تارٌخ  82815مٌنا جرجس ٌوسؾ روفائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  391

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  6189ابراهٌم السعٌد ابراهٌم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  392

 وصؾ التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , تم تعد21211215وفً تارٌخ  82865دمحم حسانٌن مرسً حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  393

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82885ٌوسؾ دمحم دمحم دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  394

 التأشٌر: خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21211216وفً تارٌخ  82894ؼادة احمد دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  395

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82911مجدي سٌد دمحم شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  396

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82931نبٌل دمحم سعد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  397

 : خاصالتأشٌر

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82956ٌوسؾ رفعت رٌاض سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  398

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82968كاظم احمد محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  399

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  82983سٌد خلؾ عالم عبدالمطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83112محمود ابوالعال دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83126عزت السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اشرؾ منٌر -  412

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83149احمد فؤاد عز الدٌن عبدالعاطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83153دمحم عبدالؽفار عبدالحسٌب محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  414

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83176حسن دمحم ابراهٌم الطوخً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83183انور سمٌر دمحم على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83196نعٌم احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  417

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83116علً مراد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سالم  -  418

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83138دمحم رزق دمحم نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  419

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83151ن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسماء علً دمحم رمضا -  411

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83123دمحم عبدة محمود  صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  411

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  83219ر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسٌن عبد الموجود دمحم موسى ، تاج -  412

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83191اٌمان امام طه حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  413

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83212ٌده برلم   دمحم ثابت منشاوي حسن ، تاجر فرد ،  سبك ل -  414

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83252عادل عصام رشاد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  415

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83275خالد احمد فؤاد فتحى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  416

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83319دمحم فاروق عبداللطٌؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  417

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218ارٌخ وفً ت 83317مورٌس محب حبٌب فرح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  418

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83321عماد حلٌم معوض فلتس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  419

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , وصؾ تم ت21211219وفً تارٌخ  83332احمد ناجً شلبً سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  82754رجب ناصر عبدالحمٌد عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  421

 وصؾ التأشٌر: خاص

الشركة , وصؾ  تم تعدٌل نوع21211213وفً تارٌخ  82763احمد فارس احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  422

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  82774سٌد تونً حماده حموده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  423

 التأشٌر: خاص

تأشٌر: تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ال21211214وفً تارٌخ  82794دمحم سلٌم دمحم سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  424

 خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  82818مٌالد فوزي حنا بشاي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  425

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  82814احمد رضا حداد ابوبكر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  426

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211214وفً تارٌخ  82824مصطفى عبدالكرٌم الشبراوي سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  427

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82835دمحم شحات عبدالرحٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  428

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82846ؼالٌة زكً حسن بؽدادي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  429

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82878شرٌؾ السٌد ابراهٌم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  431

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211216وفً تارٌخ  82887وح فٌصل ابوالسعود عبدالموجود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ن -  431

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82922دمحم لاسم صابر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  432

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82946دعاء مصطفى دمحم حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  433

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82972احمد عبدالناصر عاشور لطب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  434

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  82975ود رٌاض فتح هللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محم -  435

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83112فادي لبٌب عطٌه بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  436

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83121هللا خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    وحٌد فؤاد عبد -  437

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211211وفً تارٌخ  82991دمحم تاج العارفٌن ابراهٌم عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  438

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  46787احمد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طه خالد  -  439

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83132عزت برسوم بطرس جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  441

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211211وفً تارٌخ  83141لشرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى ابو بكر عبد العال ا -  441

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211212وفً تارٌخ  83173عبد الرحمن اشرؾ عوض ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  442

 , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83182، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طلعت جبرٌل جوٌده احمد  -  443

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83113عرفات سعٌد علً عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  444

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211213وفً تارٌخ  83119جر فرد ،  سبك لٌده برلم   اٌمان السٌد احمد عبدالرحمن جالل ، تا -  445

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83141رزق هللا سند رزق هللا سند ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  446

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83133سبك لٌده برلم   سماح دمحم علً رمضان ، تاجر فرد ،   -  447

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83169امٌنة السٌد عبد السمٌع السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  448

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83173برلم   علً سامى على جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  449

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83188دمحم السٌد احمد محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83199دٌفٌد حنا عٌاد ؼبلاير ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  451

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83224نورة محمود احمد ابوزٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  452

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217 وفً تارٌخ 83228دمحم كٌالنً مهنى جبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  453

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  83247ٌاسر خمٌس عٌد احمد درة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  454

 وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21211218وفً تارٌخ  83278كرٌم دمحم سٌد ابوالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  455

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  82733نجوى زؼلول عبدالرازق عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  456

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21211212وفً تارٌخ  82741دمحم عبدالرحٌم عبدالمطلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  457

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211213وفً تارٌخ  82764تهانً صبحً عٌد دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  458

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  82771وحٌد سلٌمان بدر سلٌمان طعٌمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  459

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  82776كرٌم اسامة عبدالرؤؾ دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 وصؾ التأشٌر: خاص
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ع الشركة , وصؾ تم تعدٌل نو21211214وفً تارٌخ  82822دمحم خضر دمحم معلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  461

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  82827صلٌب رمزي عبدالنور صلٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  462

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82862مصطفى مختار حماده حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  463

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82884حسام دمحم محمود بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  464

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  82874ة مالن صادق ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   نادٌ -  465

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82918دمحم صبري حسن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  466

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  82912ً عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد عبدالعاط -  467

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  55197دمحم دمحم على حمزة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  468

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82951تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عوض دمحم علً احمد ،  -  469

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82958ٌعموب مرلس بولس بطرس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  471

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82967بك لٌده برلم   ناصر فارس وهٌب اسكندر ، تاجر فرد ،  س -  471

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83115عبدهللا مبرون دمحم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  472

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83118م   دمحم عزت فرؼلً عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  473

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83116حسن عطا هللا حسن عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  474

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83134 عربى جالل امام عبد اللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  475

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83138احمد عٌد رزق احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  476

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211فً تارٌخ و 48952اسامه ابراهٌم فؤاد عبد المجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  477

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211212وفً تارٌخ  83111حسام الدٌن مصطفى سالمه علوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  478

 , وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212تارٌخ وفً  83115محمود ٌونس ابو زٌد هالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  479

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83148احمد فتحً احمد سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  481

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83151مختار سٌد دمحم عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  481

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  83157عبدهللا عزت عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  482

 التأشٌر: خاص

نوع الشركة ,  تم تعدٌل21211216وفً تارٌخ  68487مارٌان لدسى جبره مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  483

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83176عبٌر ؼطاس خلٌل للدس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  484

 التأشٌر: خاص

 تم تعدٌل نوع الشركة ,21211213وفً تارٌخ  65241محمود دمحم حسن اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  485

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211216وفً تارٌخ  83183رامى مصطفى عبد المحسن لدٌحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  486

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211217وفً تارٌخ  83221رحاب حسن عبد الرحٌم حسن خلؾ هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  487

 ركة , وصؾ التأشٌر: خاصالش

تم تعدٌل نوع الشركة 21211217وفً تارٌخ  83221احمد عبد الحلٌم عبدالمعطً عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  488

 , وصؾ التأشٌر: خاص

لشركة , تم تعدٌل نوع ا21211217وفً تارٌخ  72851اسالم دمحم حسن عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  489

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83277رجب عاشور شعبان فرج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  491

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  82752عمر محمود اسماعٌل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  491

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  82759عالء علً عبد الؽنً علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  492

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  82769محب فوزي لسطٌن ٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  493

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213وفً تارٌخ  82781سمٌر سٌد عبده احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  494

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  82821، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منال بدر دمحم علً  -  495

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82831مً احمد ٌوسؾ ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  496

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82852بك لٌده برلم   مروة احمد عامر هندي ، تاجر فرد ،  س -  497

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82893دمحم رٌدي احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  498

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  82898م   مصطفى سٌد عبدالمنعم دروٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  499

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82915الخطٌب احمد علً عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216فً تارٌخ و 55691ابراهٌم دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82955امٌرة فوزي طلبة عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219 وفً تارٌخ 82969احمد محفوظ طه المتولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82961مصطفى على دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21211211وفً تارٌخ  83113عمرو جوده عبداللطٌؾ مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83114اشرؾ عبدربه سٌد ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 وصؾ التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة ت21211211وفً تارٌخ  82987جمال صابر عبد التواب دمحم شحاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  517

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83131علً ابوالحمد علً عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21211211وفً تارٌخ  58881دمحم احمد عبد ربه حسن سعٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  519

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83169شٌماء عاطؾ حسنى حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 وصؾ التأشٌر: خاص

, وصؾ  تم تعدٌل نوع الشركة21211212وفً تارٌخ  83184احمد عادل فوزى خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  511

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83112رشا علً مبرون عبد العزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  512

 وصؾ التأشٌر: خاص

, تم تعدٌل نوع الشركة 21211213وفً تارٌخ  83126لٌلى دمحم عبدالعظٌم عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  513

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83146جورج جرجس برسوم جٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  514

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83164احمد فتحً احمد عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  515

 ٌر: خاصوصؾ التأش

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83189خلود طلعت سعد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  516

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  83195دمحم خالد رشدى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  517

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83222رضا فوزى دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  518

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83231محب شعبان محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  519

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83257احمد عبد الناصر دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83272دمحم عادل مرسً فرماوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  521

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83313مصطفى دمحم كامل االحمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  522

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83311دمحم احمد سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  523

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83321لً عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مٌنا سعدان وسٌ -  524

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83333محمود صبري ذكً عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  525

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83296، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سعٌد دمحم السٌد مصطفى -  526

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83315امانً دمحم صبحً صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  527

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83339،  سبك لٌده برلم    عماد مجدي عبدالمسٌح حنا ، تاجر فرد -  528

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83347ندا عادل لطفى فرٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  529

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83365سبك لٌده برلم    السٌد رزق السٌد حسن االؼا ، تاجر فرد ،  -  531

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83389دمحم احمد دمحم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  531

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83396برلم   عمرو حماده على محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  532

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83373عمر عبد هللا دمحم رٌاض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  533

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83429عاٌد ذكري كامل مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  534

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83456هٌام علً دمحم شلمامً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  535

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83447سٌد حسٌن احمد سعودى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  536

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211223وفً تارٌخ  83451رمضان عبدالوهاب عبود دمحم الحده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  537

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224 وفً تارٌخ 83468ناصر لطفً فرحات عبد الفضٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  538

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211224وفً تارٌخ  83491دمحم علً اسماعٌل عبدالعزٌز النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  539

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224رٌخ وفً تا 83511عمرو السٌد حنفً السٌد طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  541

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83538هٌام جاد الكرٌم عبدالاله حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  541

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211225تارٌخ  وفً 83522رمضان دمحم اسماعٌل عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  542

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83517شرٌؾ احمد عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  543

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83571دمحم عبدالعاطً حسٌن السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  544

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  81592سامح شحاته بخٌت جندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  545

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83618هٌثم دمحم جمال دمحم اوسٌة شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  546

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83617ولٌد سعد دمحم عبدالوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  547

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , تم 21211219وفً تارٌخ  83353احمد اسماعٌل عب السٌد علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  548

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83411دمحم احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  549

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83377رضا دمحم عبدالرحمن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83415نجالء حمدي فكري عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  551

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83432دمحم عبدالجواد علً عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  552

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83449دمحم رمضان محمود صبره ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  553

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211223وفً تارٌخ  83442الحمٌد عبد الحلٌم عبد الحمٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبد  -  554

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83488هانى سالمه بٌومى نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  555

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83512دعاء عبدالصبور جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  556

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83537كرٌم دمحم زهري دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  557

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83511دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عصام شولً -  558

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83547احمد دمحم حسٌن حلمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  559

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83576ٌمً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم احمد بدوي الشو -  561

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83581احمد عادل احمد دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  561

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83616جر فرد ،  سبك لٌده برلم   سٌد عٌد سٌد رمضان ، تا -  562

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83596مدحت ماهر فخري لوندي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  563

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83286ٌده برلم   عادل دمحم على حمادة ، تاجر فرد ،  سبك ل -  564

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83341دمحم جمال حامد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  565

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83361ثرٌا احمد مصطفى اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  566

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  46767محمود حسٌن محمود بكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  567

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221ارٌخ وفً ت 83411فتحى سعٌد عبد التواب علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  568

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  73194احمد انٌس امٌن الخشن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  569

 التأشٌر: خاص

م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ ت21211221وفً تارٌخ  83382محمود علً احمد متولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  571

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83418محسن عبدالفتاح عزام ابوصبٌحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  571

 وصؾ التأشٌر: خاص

ل نوع الشركة , وصؾ تم تعد21211223ٌوفً تارٌخ  83433عمرو دمحم فرؼلً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  572

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211223وفً تارٌخ  28959احمد محمود عبد السالم عبد البارى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  573

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

وع الشركة , وصؾ تم تعدٌل ن21211223وفً تارٌخ  83451كمال كمال ثابت احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  574

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  83466اسالم ولٌد حلمً دمحم جلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  575

 وصؾ التأشٌر: خاص

ع الشركة , تم تعدٌل نو21211224وفً تارٌخ  83482ابراهٌم محمود دمحم عبدالسمٌع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  576

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83489دمحم احمد سالم مرتضى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  577

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  83497التونى السنوسى عبد الؽنى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  578

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  62418اشرؾ احمد رشاد احمد زعزع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  579

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83515رضا حسن دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  581

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83543هاشم سٌد احمد احمد الصباغ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  581

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83559ٌخائٌل عوض جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كٌرلس م -  582

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83611دمحم معوض حسٌن حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  583

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83613 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمود سامً وهبة دمحم -  584

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83627دمحم عٌد عبد الرحمن حٌدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  585

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83271فرد ،  سبك لٌده برلم    سامٌة فهمً دمحم ابوزٌد ، تاجر -  586

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  29411احمد عبد المنعم محمود نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  587

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83318د ،  سبك لٌده برلم   محمود السٌد دمحم علً محمود ، تاجر فر -  588

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83341ولٌد حسن عبده احمد عبدالحً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  589

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83348ٌده برلم   عمرو رمضان حسن على ، تاجر فرد ،  سبك ل -  591

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83346عزت زكى عبد الرحمن كٌالنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  591

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83362برلم    حسام الدٌن مهتدي دمحم حامد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  592

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83412دمحم سعد الدٌن عبد الحمٌد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  593

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83395لٌده برلم   مصطفى محمود عبد المنعم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك  -  594

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83418احمد عبد الهادي السٌد دمحم نوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  595

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83431ده برلم   المصطفى دمحم مدنً جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  596

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83455رفٌك هٌسم احمد رافت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  597

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21211223وفً تارٌخ  83461سبك لٌده برلم    عبد الرحمن عبد الحافظ عبد الموى عبد الحافظ ، تاجر فرد ،  -  598

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  83476شرٌؾ زٌن العابدٌن شاكر فاضل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  599

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83494برلم    طارق دمحم حسن حماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده -  611

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83516حسن على حسن ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83536دمحم طلعت اسماعٌل اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  612

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83521ٌاسر عبد المنعم دمحم الطاهر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83552دمحم شعبان سٌد منظور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  614

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83564اسماعٌل دمحم عبدالاله حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  615

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226خ وفً تارٌ 83573ضاحً حمد سلٌم رفاعً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  616

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211226وفً تارٌخ  83568توفٌك ممدوح عبدالحمٌد دمحم مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  617

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83612عزت عبدالهادي دمحم عبدالخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  618

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83616مصطفى رضا مدبولً سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  619

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83629شرٌؾ بؽدادي شاكر مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83319عثمان حسٌن عوض ابوحزٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  611

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83327ال كامل دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمرو كم -  612

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83366دمحم تونى عبداللطٌؾ لاسم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  613

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83367لسالم دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌم عبدا -  614

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211221وفً تارٌخ  83411رضا منصور عبد الحمٌد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  615

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83381عمر سعد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌهاب احمد خلؾ -  616

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83372ولٌد ابراهٌم عطٌه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  617

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83431ظٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدالباسط عبدالع -  618

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83453مصطفى محد صابر دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  619

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83452، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالعزٌز فرج عبدالعزٌز فرج  -  621

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  83465رومانً منٌر حزلٌال اشعٌا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  621

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83496رد ،  سبك لٌده برلم   دمحم فرؼلً مكاوي محمود ، تاجر ف -  622

 التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83414مصطفى دمحم احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  623

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83519ده برلم   احمد دمحم عطٌه ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  624

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83541عصمت حسن حسٌن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  625

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211226وفً تارٌخ  83551برلم   جمال عبدالعظٌم ابوالعال احمد صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  626

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211226وفً تارٌخ  83551عبدالفتاح عارؾ عبدالفتاح محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  627

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211226وفً تارٌخ  83567ك لٌده برلم   كرٌم بدر حلمً عبدالموجود االشوح ، تاجر فرد ،  سب -  628

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211226وفً تارٌخ  83572احمد عوٌس عبدالحكٌم عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  629

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83617بك لٌده برلم   احمد دمحم عبدالمجٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  س -  631

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211227وفً تارٌخ  83615دمحم عاطؾ ابراهٌم ابراهٌم الرجوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  631

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83615سبك لٌده برلم    مٌنا رضا رزق هللا اسكندر ، تاجر فرد ،  -  632

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83311بشوى رامز شكري رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  633

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83299  احمد دمحم امٌن الٌمنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  634

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83288دمحم على دمحم على ٌحً اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  635

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83343جرجس رومانً سعٌد بخٌت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  636

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83335ماهر كمال سٌد عبدالمعطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  637

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211219وفً تارٌخ  83355ب الدٌن محمود محمود احمد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   شها -  638

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211221وفً تارٌخ  83386عبدالمعبود السٌد السٌد جاد محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  639

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83413هانً محفوظ عزٌز مٌخائٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  641

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83414ٌاسر السعٌد ٌاسٌن المساوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  641

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83437سٌده امٌن دمحم عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  642

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83425ناهد ابراهٌم علً امام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  643

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83444لمنعم دمحم عبدالسالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم عبدا -  644

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  83475اسالم كمال عبدالفتاح سلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  645

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83499هٌم دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ابرا -  646

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83535سامً اسماعٌل عبدالصمد عمارة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  647

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83533لسٌد دمحم عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالفتاح ا -  648

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83527رسمٌة عٌد احمد بٌومً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  649

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83525هللا عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى جالل فتح  -  651

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83554شعبان دمحم دمحم محجوب السٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  651

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  73111عبد الوهاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم حسن دمحم حسن -  652

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211227وفً تارٌخ  83594زٌنب عبدالفتاح عبدالحمٌد عوٌس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  653

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83625دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    زهران ربٌع رجب -  654

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83619بوال نشات راضً لبٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  655

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83621جر فرد ،  سبك لٌده برلم   رشا دمحم السعٌد عبدالفتاح ، تا -  656

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211218وفً تارٌخ  83318عبد الرحمن مصطفى طه دمحمي عسوس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  657

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83298د ،  سبك لٌده برلم   اٌات احمد ناصؾ عبده ، تاجر فر -  658

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83316دمحم احمد دمحم عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  659

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83317رلم   ماٌكل منٌر ظرٌؾ ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  661

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83337محمود احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  661

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219ً تارٌخ وف 83337محمود احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  662

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211219وفً تارٌخ  83351نصر دسولً عبدالحمٌد عبدالصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  663

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219ارٌخ وفً ت 83352عمرو رضا عبدالمعطً خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  664

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83387دمحم صبرى عبد السالم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  665

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83394سحر دمحم دمحم عبد الصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  666

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83379دمحم شعبان احمد علً السٌسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  667

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83417بطل احمد عبد هللا فراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  668

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83435اسالم احمد هاشم عبدالجابر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  669

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211223وفً تارٌخ  83457عبدالحكٌم عبدالحمٌد دمحم دٌاب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اسالم -  671

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  83477محمود عبدالحمٌد عبدالواحد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  671

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83493عبدهللا رمضان ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  672

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83511رجب دمحم مبرون حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  673

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  82241 توفٌك عالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   امٌر دمحم -  674

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83516ٌمنى دمحم صالح السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  675

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83513دي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ٌوسؾ صبري جٌد جن -  676

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83565صابر سعد صابر حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  677

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83571سبك لٌده برلم   احمد سٌد حسٌن محمود ، تاجر فرد ،   -  678

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211227وفً تارٌخ  83618دمحم جمال عباس عبدالحلٌم السنباطً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  679

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211227وفً تارٌخ  83614ر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالسالم مصطفى عبدالسالم دمحم ، تاج -  681

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83271والء خالد حسن حسن موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  681

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83311سبك لٌده برلم    دمحم سٌد عبد العظٌم صادق ، تاجر فرد ،  -  682

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83323عبدهللا سٌؾ الدٌن عبدهللا دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  683

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83329سبك لٌده برلم    وائل محمود عبدالبالً علً ، تاجر فرد ،  -  684

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83325دمحم عمر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  685

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  76812 رمضان سٌد سالمه دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   -  686

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83374صالح ٌسري بخٌت عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  687

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221تارٌخ وفً  83393صباح بدوى سٌد عبد العاطى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  688

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83381ابراهٌم حسٌن ابراهٌم عٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  689

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83428عصام عاطؾ محمود ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  691

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83458حسن فؤاد حسن صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  691

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21211223وفً تارٌخ  83461الشربٌنً صبري ابراهٌم سراج ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  692

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211224وفً تارٌخ  83481رفعت عبدالرحٌم عبدالشكور عبدالرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  693

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  83491ولٌد ابوالمجد امٌن علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  694

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83511ابراهٌم دمحم ابراهٌم ابوشوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  695

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83539مدحت اسماعٌل دمحم طلبة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  696

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83518خالد فوزي احمد خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  697

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83544احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  698

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83548احمد عرفات دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  699

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83577 موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   السٌد عبدالجواد دمحم -  711

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83599عادل شولى دمحم عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  711

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211227وفً تارٌخ  83598ار عبدالنبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدالؽفار حلمً عبدالؽف -  712

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83264احمد شرٌؾ عبدالشافً شرٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  713

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83291، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم اشرؾ دمحم امام -  714

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83359طارق محروس سعٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  715

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83357فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد دمحم سٌد احمد دمحم ، تاجر  -  716

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83356مجدي سٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  717

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83371برلم   حازم حمدي علً سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده  -  718

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83398زٌنب ٌوسؾ ابو المجد ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  719

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83421لم   عبدالرحمن احمد خلؾ عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  711

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83422اٌمن دمحم عطٌة خلٌل السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  711

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83439احمد دمحم امٌن سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  712

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  83469ناصر عبدالرحمن احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  713

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224رٌخ وفً تا 83479عدلٌة دمحم عوض عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  714

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83483احمد ابوبكر دمٌن ابوبكر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  715

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224رٌخ وفً تا 83486احمد عبد اللطٌؾ عبدهللا العرابً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  716

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  19216رجائى صفوت هنرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  717

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ  تم21211225وفً تارٌخ  83531دمحم فٌصل دمحم عبدالمتجلً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  718

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83513سٌد رمضان حافظ جاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  719

 التأشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر21211225وفً تارٌخ  83517شرٌؾ احمد عمر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  721

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83261بالل حسنٌن رمضان نصر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  721

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83591نبٌل سمٌر فهٌم سٌدهم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  722

 ٌر: خاصالتأش

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83597عمار صبري عبدالفتاح دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  723

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83612ماجد جمال ٌوسؾ حسب هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  724

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83622مٌنا خلٌل بوالٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  725

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83261و علً عمرو علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر -  726

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83295علً حسن عبدهللا عبدالحمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  727

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83313رنابا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   طارق سلٌم فهد ب -  728

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83324جرجس ناجً متٌاس وٌصا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  729

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83331د ،  سبك لٌده برلم   محمود دمحم سٌد حسٌن ، تاجر فر -  731

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83336ٌحٌى محمود متولً دمحم عامر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  731

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83392فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم بهاء الدٌن رحٌم عبدالسمٌع ، تاجر  -  732

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83388ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  733

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83391فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم ٌوسؾ دمحم ٌونس ، تاجر  -  734

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83376حسن دمحم حسن دمحم رجب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  735

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83414بك لٌده برلم   ٌاسر السعٌد ٌاسٌن المساوي ، تاجر فرد ،  س -  736

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83441طلب توفٌك طلب دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  737

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83462رامً دمحم السٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  738

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83424دمحم صالح محمود عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  739

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224تارٌخ وفً  83471دمحم سعدون زكً حداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  741

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  28482حاتم ؼرٌب عبد الهادي محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  741

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83523دمحم حسن دمحم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  742

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21211225وفً تارٌخ  83529زٌن للمماوالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  743

 خاص

لشركة , وصؾ تم تعدٌل نوع ا21211225وفً تارٌخ  83528عشري دمحم مفتاح السعدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  744

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83555دمحم محمود فرج الشٌخ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  745

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83575لٌلى عبدالحمٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  746

 أشٌر: خاصالت

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83582صابر عبدالفتاح حسنٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  747

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83585ٌاسر صالح امٌن حمٌده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  748

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83624امٌن دمحم امٌن عبدالرازق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  749

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83291اٌمان سعٌد بحٌرى سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  751

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  8852ماٌكل صفوت صادق مرلص ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  751

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83345دمحم عبدالفتاح عبدالحلٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  752

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83369حمدى عطٌه جنٌدى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  753

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211221وفً تارٌخ  83384عبد العاطى عبد المحسن عبد الودود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  754

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83411اسالم احمد ابراهٌم محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  755

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211221وفً تارٌخ  11793اشرؾ زٌن العابدٌن عبد الحلٌم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  756

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83415رمضان حامد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  757

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211223وفً تارٌخ  83426عبده عبدالناصر عبده عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  758

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83464اء فتحً علً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسر -  759

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83473دمحم محمود مطاوع دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  761

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  71997د ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حمزه احمد لبٌب زٌ -  761

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83498على حسن محمود دمحمٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  762

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83541سبك لٌده برلم    تامر سامً احمد دمحم ، تاجر فرد ،  -  763

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83545سامح مصطفى كمال مراد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  764

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83562رلم   دمحم عبدالؽنً حفنً دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  765

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83584ندى احمد ماهر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  766

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227ً تارٌخ وف 83592خالد دمحم احمد البٌومى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  767

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83613احمد فرج دمحم احمد زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  768

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211212وفً تارٌخ  82736احمد عبدالفتاح عبدالمحسن عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  769

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  64448ولٌد جمال احمد حلمى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  771

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213خ وفً تارٌ 82766اٌمان شعبان احمد ابو العز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  771

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  82768سلوى دمحم عبدالعظٌم عبدالمحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  772

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213خ وفً تارٌ 82779عبدالباسط سٌد دمحم حسانٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  773

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211213وفً تارٌخ  82785احمد جمال ابورواش حسن ابوسعده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  774

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214ٌخ وفً تار 82818هشام دمحم عبدالعزٌز طنطاوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  775

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  82825عماد عدلً الٌاس حنا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  776

 التأشٌر: خاص

دٌل نوع الشركة , وصؾ تم تع21211214وفً تارٌخ  82817فٌدان ربٌع حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  777

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82859احمد خضر احمد موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  778

 التأشٌر: خاص

شركة , تم تعدٌل نوع ال21211215وفً تارٌخ  82876دمحم محسن عبده دمحم المهدي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  779

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211215وفً تارٌخ  82871احمد رفعت احمد عٌسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  781

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82911نورا خلٌل دمحم عثمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  781

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82916ابراهٌم بدر ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  782

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211216وفً تارٌخ  82924 رأفت شحاته فهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  783

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  82952منصور جوشتً احمد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  784

 وصؾ التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة 21211219وفً تارٌخ  82954ٌوسؾ شحاتة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صبحً عنتر مسعد  -  785

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  82963بكر احمد فرؼلً احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  786

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83116، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  787

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211211وفً تارٌخ  83119عصمت ٌسري صابر دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  788

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83119سبك لٌده برلم     عفٌفً سعٌد عفٌفً زلزوق ، تاجر فرد ، -  789

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83152محمود فهمً عبدالموي احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  791

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  83158سبك لٌده برلم   علً عبد الصادق دمحم ابو طالب ، تاجر فرد ،   -  791

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83189ماجد بولس جرجس جٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  792

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211212وفً تارٌخ  83191   احمد دمحم سعد ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  793

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  83191عاطؾ ربٌع عوض جرجس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  794

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211213خ وفً تارٌ 83155سمٌر احمد دمحم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  795

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83154وائل عبدالمنعم دروٌش عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  796

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  83163ٌوسؾ دمحم حسن علً كمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  797

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211217وفً تارٌخ  47281شرٌؾ لرنى عبد التواب لرنى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  798

 وصؾ التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصؾ تم 21211218وفً تارٌخ  83262حسٌن رشاد دمحم عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  799

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83293حسن دمحم حسٌن علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  811

 التأشٌر: خاص

ة , تم تعدٌل نوع الشرك21211218وفً تارٌخ  83292نادي اٌوب ثابت تاوضروس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  811

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83326احمد فرج السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  812

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83328جٌهان عاٌد هاشم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  813

 شٌر: خاصالتأ

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83351حسن حسٌن دمحم حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  814

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83364خالد فاروق الضمرانً محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  815

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83385ماهر جاد اسحك ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  816

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83378دمحم ٌاسر جاد ابراهٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  817

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211221وفً تارٌخ  83412عمر ماهر عبد الظاهر دمحم الدسولً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  818

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83436حسن صالح حسن حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  819

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83459احمد حسن عبدالخالك عبدالمادر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  811

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  83474حنان رمضان شحاته رشوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  811

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83495دمحم جمال توفٌك دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  812

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83518هانى على عبد الحمٌد دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  813

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83532عبدالتواب سٌد مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    سٌد -  814

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83517دمحم لطفً دمحم عبدالحفٌظ علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  815

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83558ال ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد جم -  816

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211226وفً تارٌخ  83569اسالم عبدالحفٌظ احمد زكً عبدالحفٌظ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  817

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211226وفً تارٌخ  83579ؾ فوزي عبدالسالم علً البارودي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اشر -  818

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83591احمد علً جادالرب احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  819

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83595د ٌحٌى سلٌمان سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   محمو -  821

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83312طارق السٌد سلٌمان احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  821

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83289م عبد الجابر احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد عبد الحكٌ -  822

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211219وفً تارٌخ  83338برهام عبدالمنعم عبدالرحمن رضوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  823

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83358م رٌاض جمال الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ابراهٌ -  824

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83342دمحم علً دمحم عبدالحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  825

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83413مرسً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   هبة علً شحاته  -  826

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83391صفوت على عبد الحفٌظ حسان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  827

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83383تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد الرحمن شعبان علً سٌؾ ، -  828

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83438دمحم سعٌد متولً الفحام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  829

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83427،  سبك لٌده برلم    فاٌزة احمد دمحم ابراهٌم ، تاجر فرد -  831

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83446رٌمون مجدي عدلً خله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  831

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  83484لٌده برلم    احمد عبدالسالم عبدالتواب خضر ، تاجر فرد ،  سبك -  832

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  83487ماهر ٌوسؾ ٌوسؾ عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  833

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  71997حمزه احمد لبٌب زٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  834

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  53195عمرو عبد المنعم عباس دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  835

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225ٌخ وفً تار 83531وحٌد نصر السٌد خلٌفة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  836

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83514دمحم جمعة عبد الممصود حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  837

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83574فؤاد شاكر دمحم علً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  838

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83583ابراهٌم شحاته ابراهٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  839

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211226وفً تارٌخ  83586مؤمن صبحً عبد الاله عبد الرحٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  841

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83626دمحم ابراهٌم سٌد احمد عشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  841

 صوصؾ التأشٌر: خا

تم تعدٌل نوع الشركة 21211227وفً تارٌخ  83623عبدهللا عطٌة دمحم المرسً البربري ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  842

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  83281اسماعٌل فتحً رضوان اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  843

 : خاصوصؾ التأشٌر

تم تعدٌل نوع 21211219وفً تارٌخ  83344محمود الشناوي عبدالسالم دمحم الشناوي ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  844

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83349اٌمان حسن السٌد عبداللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  845

 التأشٌر: خاصوصؾ 

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83354علً سٌد علً سرور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  846

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83375احمد دمحم محمود زٌدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  847

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83397صالح انور ممار عطٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  848

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83441عمرو اكرم صابر ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  849

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: 21211223وفً تارٌخ  83445 سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سٌد دمحم -  851

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211223وفً تارٌخ  83454عبٌر دمحم محمود احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  851

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  83481اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   منال صبحً سدران ابراهٌم ، ت -  852

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211224وفً تارٌخ  83485هالوي عبد الباري عبد الحلٌم سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  853

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  83492، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    احمد عبدالحمٌد عوٌس منسً -  854

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83542هنٌة حسنٌن احمد حسنٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  855

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83526سبك لٌده برلم    حسن شفٌك جالل محمود ، تاجر فرد ،  -  856

 التأشٌر: خاص
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تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83521محمود نادى سعٌد هلوان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  857

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83578   ناصر رجب محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم -  858

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83581هادي مصطفى كمال مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  859

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226تارٌخ  وفً 83566عمران شتوي صالح جبالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  861

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83593دمحم محسن ابراهٌم دمحم ندا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  861

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83628مٌنا ادوار انور بسالً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  862

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  83827شٌماء احمد دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  863

 التأشٌر: خاص

عدٌل نوع الشركة , تم ت21211218وفً تارٌخ  83285عاصم عثمان احمد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  864

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  83314مراد عادل سٌد عبدهللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  865

 التأشٌر: خاص

كة , وصؾ تم تعدٌل نوع الشر21211219وفً تارٌخ  83314احمد رضوان دمحم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  866

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211219وفً تارٌخ  83322حامد مصطفى حامد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  867

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83331امٌرة خلؾ عباس خلؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  868

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83363دمحم دمحم حامد دمحم عجور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  869

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83371ابراهٌد مرشد منصور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رائد  -  871

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  83419احمد حسٌن احمد حسٌن عطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  871

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83416بانوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    فاٌك حنا فضٌل -  872

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83416سالم ٌوسؾ حسٌن مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  873

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83423ر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم سٌد طه موسى عمران ، تاج -  874

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21211223وفً تارٌخ  83443جداوى ابراهٌم عبد الرحٌم ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  875

 , وصؾ التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  83463جب دمحم عبدالممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مكتب رحالت ونمل عمال سامٌة ر -  876

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص21211224

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83472احمد دمحم خلٌل سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  877

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  83512مود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   حسام كمال حمزه مح -  878

 التأشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83514عادل خضر عبدالحمٌد الجٌزاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  879

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83534داللطٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدهللا دمحم عباس عب -  881

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  83549فاتن عادل محمود جمعة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  881

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83557اجر فرد ،  سبك لٌده برلم   رشا علم الدٌن ٌونس طلبه ، ت -  882

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83563سامح عصمت حسن حسٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  883

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83614سبك لٌده برلم   عالء دمحم مصطفى عبدالمجٌد ، تاجر فرد ،   -  884

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211227وفً تارٌخ  83619احمد طاهر تونسً مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  885

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211227وفً تارٌخ  83611بك لٌده برلم   احمد مصطفى السٌد احمد دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  س -  886

 الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211219وفً تارٌخ  83361دمحم اسماعٌل دمحم متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  887

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211217وفً تارٌخ  83233رلم   ٌاسر سٌد احمد دمحم حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  888

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221وفً تارٌخ  83368امل حامد دمحم راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  889

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211221ارٌخ وفً ت 83399محمود صبحً عٌد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  891

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83417وحٌد دمحم عز الدٌن دمحم عبدالجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  891

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  83448سٌؾ الدٌن احمد محمود الطوخى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  892

 وصؾ التأشٌر: خاص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة 21211224وفً تارٌخ  83471محمودعبدالفتاح محمود عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  893

 , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211224تارٌخ  وفً 83467فاطمة دمحم علً صبٌحة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  894

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  28482حاتم ؼرٌب عبد الهادي محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  895

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83519شرٌؾ فٌصل احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  896

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  83524ادهم طارق دمحم نور الدٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  897

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  83515احمد دمحم عبد المنعم دمحم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  898

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83556اٌمن سعد حسٌن موسى محسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  899

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83561محمود سعٌد عوض هللا مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  911

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83589رزق مبرون حمزه مبرون ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  911

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  83587د عبد هللا انور عبد النعٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌ -  912

 وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83611حنان احمد علً شلبً ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  913

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ 21211227وفً تارٌخ  83611نبٌل دمحم ٌوسؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ناصر دمحم  -  914

 التأشٌر: خاص
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 الى: أصبحت / لطنً   82117تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: أصبحت / ال ٌوجد   57319تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  2

 الى: الماسة للمماوالت العامة   82468برلم  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة21211212،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: اصبحت// كونسبت للتورٌدات الهندسٌه   26391تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211213،  فى تارٌخ :   -  4

لبٌع لطع ؼٌار  الى: اصبحت// المصطفى 26671تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211213،  فى تارٌخ :   -  5

 السٌارات المستعمله  

 الى: أصبحت / سكوٌز للتصدٌر   38966تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211213،  فى تارٌخ :   -  6

 الى: اصبحت// كوى شوب ابن سوهاج   71199تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211214،  فى تارٌخ :   -  7

الى: اصبحت// كونا ترانسبورت لنمل العمال  56215تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211214،  فى تارٌخ :   -  8

 والرحالت  

 الى: اصبحت//الهدى للمماوالت   53382تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211214،  فى تارٌخ :   -  9

 الى: اصبحت// باور الٌت   63761تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211214،  فى تارٌخ :   -  11

الى: اصبحت //ارتس النظمة االلومٌتال  26935تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211214،  فى تارٌخ :   -  11

 والمماوالت العمومٌة  

الى: اصبحت// الباشا للتورٌدات العمومٌة  32162سم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل ا21211215،  فى تارٌخ :   -  12

 والمماوالت  

الى: اصبحت// ارتون للمماوالت العامه  18624تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211215،  فى تارٌخ :   -  13

 وتركٌب المصاعد  

   gold woodالى: اصبحت // جولد وود  71776تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211215،  فى تارٌخ :   -  14

 الى: اصبحت// مؤمن لالستٌراد والتصدٌر   81611تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211215،  فى تارٌخ :   -  15

 الى: اصبحت// الٌوجد   81611تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211215،  فى تارٌخ :   -  16

 الى: اصبحت//الٌوجد   21291تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211215،  فى تارٌخ :   -  17

// مؤسسة االتحاد العربى تو الى: اصبحت 74343تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211215،  فى تارٌخ :   -  18

 للمماوالت والتنمٌه العمارٌة  

 الى: اصبح // معرض فالح للموبٌلٌا   8493تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211215،  فى تارٌخ :   -  19

 / انجوى  الى: اصبحت/ 49214تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211215،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: اصبحت// الشروق لنمل العمال   82452تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211216،  فى تارٌخ :   -  21

 الى: اصبحت // الٌوجد   54292تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211216،  فى تارٌخ :   -  22

الى: أصبحت / البوتٌه للنمل والمماوالت  81231أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت21211216،  فى تارٌخ :   -  23

 والرحالت الداخلٌة  

   R2الى: اصبحت// ار تو  66312تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211216،  فى تارٌخ :   -  24

 الى: اصبحت// اوشٌن للمماوالت   3171كة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشر21211216،  فى تارٌخ :   -  25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: اصبحت // رؼٌؾ حواوشى   11788تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211219،  فى تارٌخ :   -  26

لرحالت ونمل الى: اصبحت// االٌمان ل 44122تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211219،  فى تارٌخ :   -  27

 العمال  

 contactالى: اصبحت // كونتكت كار  81564تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211219،  فى تارٌخ :   -  28

car   

 الى: اصبحت// الماٌا   54763تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211219،  فى تارٌخ :   -  29

 الى: اصبحت// المروه   62362تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211219 ،  فى تارٌخ :  -  31

 الى: اصبحت // النور للتصدٌر   26216تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211219،  فى تارٌخ :   -  31

 الى: اصبحت//النسر للرحالت والنمل البرى   37841 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم21211219،  فى تارٌخ :   -  32

الى: أصبح / الخواجة لنمل العمال  35757تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211211،  فى تارٌخ :   -  33

 والرحالت  

 / بٌل بونج  الى: اصبحت/ 47496تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211211،  فى تارٌخ :   -  34

 الى: اصبحت // براند هوم الحمدانى   62416تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211211،  فى تارٌخ :   -  35

 الى: اصبحت// هورس لجلفنه المعادن   78445تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211211،  فى تارٌخ :   -  36

 الى: اصبحت// ارت رفلكشنز للدٌكور   82595تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211211: ،  فى تارٌخ   -  37

 الى: اصبحت// المعمار لالسمؾ المعلمه   51912تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211211،  فى تارٌخ :   -  38

الى: اصبحت// المؤسسة المصرٌه  47426سم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل ا21211211،  فى تارٌخ :   -  39

 السعودٌة لتورٌد المواد الؽذائٌة  

الى: اصبحت// الصالح لتركٌب ادوات  57784تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211211،  فى تارٌخ :   -  41

 صحٌه  

 الى: حسن على دمحم ٌونس   64178اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل 21211212،  فى تارٌخ :   -  41

الى: الٌاسمٌن لتعبئة وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد  64178تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  42

 الؽذائٌة  

 الى: احمد حامد محمود دمحم المبالوي   44598تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  43

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  44598تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  44

 الجاهزة  مؤسسة الرائد لتصدٌر المالبس 

 الى: طارق خلٌل البنداري الكاشوري   29545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  45

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/  29545تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  46

 الجاهزة   سفنكس النتاج الخرسانة

 الى: محمود دمحم رمضان ابراهٌم عفٌفً   56654تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  47

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / مٌجا  56654تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  48

 كٌدز  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الفرسان  21116تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  49

 للسجاد والموكٌت  

 Alالى: أصبحت / الرخا ارت دوت دٌزاٌن  43582تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  51

Rakha Art. design   

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح/ الفرسان  21116تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  51

 للسجاد والموكٌت  

 ناري  الى: احمد عبد الباسط امٌن علً الز 41694تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  52

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  41694تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  53

 االٌمان لتصدٌر المالبس الجاهزة  

 Charlieالى: أصبحت / شارلً جاردن  49913تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211213،  فى تارٌخ :   -  54

Garden   

الى: اصبحت// بروتكشن لالعمال  83135تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211213،  فى تارٌخ :   -  55

 الكهربائٌة  

 الى: اصبحت// المؤسسة الكندٌة للتصدٌر   6533تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211213،  فى تارٌخ :   -  56

الى: اصبحت / مكتب االمٌن للهندسه و  3612تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211213،  فى تارٌخ :   -  57

 التورٌدات العمومٌه  

 الى: اصبحت// الٌوجد   31951تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211213،  فى تارٌخ :   -  58

 الى: أصبحت / البرج للمنظفات والتصدٌر   79853م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت21211216،  فى تارٌخ :   -  59

 الى: اصبحت// لٌالٌنا   73191تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211216،  فى تارٌخ :   -  61

 الى: اصبح//احمد زاٌد مصطفى عبدهللا   58167 تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم21211217،  فى تارٌخ :   -  61

 الى: أصبحت / البستان للمالبس الجاهزة   82912تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211217،  فى تارٌخ :   -  62

ٌرى للتورٌدات الى: اصبحت// بالن ب 58311تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211217،  فى تارٌخ :   -  63

 وعصائر فرٌش  

الى: اصبحت// الدولٌه لالعمال الزراعه  29941تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211217،  فى تارٌخ :   -  64

 والند سكٌب  

اره وتورٌد الى: اصبحت// المهندس لتج 73857تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211217،  فى تارٌخ :   -  65

 التكٌٌؾ والصٌانه  

 الى: اصبحت// االمل للتورٌدات العمومٌة   81212تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211218،  فى تارٌخ :   -  66

المواد الى: اصبح//مارٌان لتعبئة وتؽلٌؾ  81129تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211218،  فى تارٌخ :   -  67

 الؽذائٌة  

الى: اصبحت// البحٌرى بان للتصدٌر  51819تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211218،  فى تارٌخ :   -  68

 والطباعه وصناعه الكرتون  

الطلبات )  الى: مكتب نمبر وان لتوصٌل 81163تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211218،  فى تارٌخ :   -  69

number one   ) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: اصبحت// اٌس كرٌم مٌجوو   74767تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211219،  فى تارٌخ :   -  71

 الى: ٌسرا صالح الدٌن عبد التواب   24281تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211219،  فى تارٌخ :   -  71

الى: تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح / الصفوة  24281تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211219،  فى تارٌخ :   -  72

 للمماوالت العمومٌة  

الى: خٌرات العرب للتصدٌر واالستثمار  46767تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211219،  فى تارٌخ :   -  73

 ارى  العم

 الى: دمحم عادل دمحم عبدهللا   83181تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211219،  فى تارٌخ :   -  74

 الى: اصبحت / الماسة لمطع ؼٌار السٌارات   83181تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211219،  فى تارٌخ :   -  75

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  81189تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211219،  فى تارٌخ :   -  76

 الٌوجد  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  81189تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211219،  فى تارٌخ :   -  77

 الٌوجد  

الى: تم تعدٌل السمة التجارٌة لتصبح /  81189أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم الت21211219،  فى تارٌخ :   -  78

 الٌوجد  

 الى: اصبحت// الٌوجد   34367تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211221،  فى تارٌخ :   -  79

 الى: اصبحت// سندى ماركتنج   76611م تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل21211221،  فى تارٌخ :   -  81

الى: أصبحت مؤسسة الخلٌفة لتجمٌع  49644تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211221،  فى تارٌخ :   -  81

 األلومٌتال والمماوالت  

// مؤسسة الولٌد للتجاره  الى: اصبحت 52116تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211221،  فى تارٌخ :   -  82

 والتورٌدات وتصنٌع المواد الؽذائٌة  

الى: اصبحت// السالمه لمطع ؼٌار  81253تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211221،  فى تارٌخ :   -  83

 السٌارات  

 الى: اصبحت// فرٌجو بالست   47151تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211221،  فى تارٌخ :   -  84

 الى: اصبحت// اجٌاد للتورٌدات العمومٌة   76719تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211221،  فى تارٌخ :   -  85

ار الى: اصبحت// االرزاق باهلل لمطع ؼٌ 79512تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211223،  فى تارٌخ :   -  86

 السٌارات  

الى: اصبحت// المؤسسة الوطنٌه لتصنٌع  81124تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211223،  فى تارٌخ :   -  87

 البالستٌن  

 الى: سوق السعٌد   73517تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211223،  فى تارٌخ :   -  88

الى: اصبحت// دٌكورى للمماوالت  77146تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211224،  فى تارٌخ :   -  89

 والتشطٌب  

الى: اصبحت / الدولٌه للجلفنه و تشؽٌل  25111تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211224،  فى تارٌخ :   -  91

 المعادن  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اصبحت// مؤسسه البطل للتورٌدات  72314شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ21211224،  فى تارٌخ :   -  91

 العامه  

 الى: اصبحت// سوق المحمول العفرٌت   61938تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211224،  فى تارٌخ :   -  92

 الى: اصبحت / ال ٌوجد   48216لممٌدة برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة ا21211224،  فى تارٌخ :   -  93

الى: أصبحت / الرواد لالستٌراد والتصدٌر  11123تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211224،  فى تارٌخ :   -  94

 وتجارة السٌارات والرحالت  

 الى: اصبحت /صٌدلٌه دالٌا   19216تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211224،  فى تارٌخ :   -  95

 الى: اصبحت// التٌسٌر   82193تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211224،  فى تارٌخ :   -  96

الى: اصبحت// الشرٌؾ للتورٌدات  56951تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211224،  فى تارٌخ :   -  97

 ت  العمومٌة والمماوال

 الى: اصبحت// البركة للتورٌدات والمماوالت   2661تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211224،  فى تارٌخ :   -  98

   Gatewayالى: اصبحت / جت واي  75518تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211224،  فى تارٌخ :   -  99

 الى: اصبحت// سٌتى سفنكس   41411تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211225،  فى تارٌخ :   -  111

الى: استدران االسم لٌصبح// دمحم رمضان  18329تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211225،  فى تارٌخ :   -  111

 عبد هللا حسن الشٌمى  

 الى: اشرؾ احمد رشاد احمد زعزع   62418تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211225،  فى تارٌخ :   -  112

 الى: اصبحت// كوفى شوب الدوار   32271تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211225،  فى تارٌخ :   -  113

الى: اصبحت// مكة المكرمه للتكٌٌؾ  38783شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم التأ21211225،  فى تارٌخ :   -  114

 والتجارة  

 الى: اصبح// سفنكس ماركت   53571تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211225،  فى تارٌخ :   -  115

 الى: اصبحت// الفتح االكبر للتورٌدات   68491برلم تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة 21211225،  فى تارٌخ :   -  116

الى: اصبح// مؤسسه السعدانى لتجاره  81813تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211226،  فى تارٌخ :   -  117

 المواد الؽذائٌه  

 الى: اصبحت// االسراء لاللمشه   55252تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211226،  فى تارٌخ :   -  118

الى: اصبحت// صالون فاشون شو  78718تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211226،  فى تارٌخ :   -  119

fashion show   

الجمال  الى: اصبحت// الحمد لتجاره 37198تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211226،  فى تارٌخ :   -  111

 بالعموله  

الى: اصبحت// كٌنج وود للمماوالت  74816تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211227،  فى تارٌخ :   -  111

 والتورٌدات العمومٌة  

 الجاهزة  الى: اصبحت// الحمد للمالبس  79385تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211227،  فى تارٌخ :   -  112

 الى: اصبحت// الشروق للمماوالت   83251تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211227،  فى تارٌخ :   -  113



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الى: اصبحت// االمانه   81131تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211227،  فى تارٌخ :   -  114

الى: أصبحت / رٌنبو لتاورٌد لطع ؼٌار  16196تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تم ال21211227،  فى تارٌخ :   -  115

 السٌارات  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 45619برلم       21211213خالد دمحم امٌن البكرى   ، تارٌخ :  -  1

 28182برلم       21211219: دمحم احمد السٌد لطب   ، تارٌخ  -  2

 6393برلم       21211221امٌرة ٌحٌى ربٌع دمحم   ، تارٌخ :  -  3

 18329برلم       21211225دمحم رمضان عبد هللا حسن الشٌمى   ، تارٌخ :  -  4

 18329برلم       21211225دمحم رمضان عبد هللا حسن الشٌمى   ، تارٌخ :  -  5

 ـــ  ـــــــــــــــــــ  

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل  تم    21211215، وفى تارٌخ    31335شحاته فرج وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 1

 فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حموله

، وفى    68933ٌدها برلم : ابراهٌم كمال جرجس بشوت و شرٌكه عماد الحظ جندي عبد المالن  ، شركة تضامن  سبك ل   - 2

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حمولة   21211219تارٌخ 

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تارٌخ    25348عمرو ابراهٌم و شرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 3

تم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة  2121لسنة  411ومشهر عنه برلمامر محو لفسخ الشركة بموجب عمد فسخ مسجل ملخصه 

 حموله

تم محو/شطب    21211211، وفى تارٌخ    25348اصبح / خالد دمحم فوزي وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 4

تم فسخ الشركة واستلم كل  2121لسنة  411السجل  امر محو لفسخ الشركة بموجب عمد فسخ مسجل ملخصه ومشهر عنه برلم

 شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تارٌخ    35974دمحم عبد المنعم و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 5

 2121لسنة  411امر محو لفسخ الشركة بموجب عمد فسخ مسجل ملخصه ومشهر عنه برلم 

تم محو/شطب السجل     21211211، وفى تارٌخ    35974، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :   دمحم عبد المنعم و شرٌكه   - 6

 2121لسنة  411امر محو لفسخ الشركة بموجب عمد فسخ مسجل ملخصه ومشهر عنه برلم 

حو/شطب تم م   21211212، وفى تارٌخ    48698ناجى رفعت احمد حسن وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 7

توثٌك شهر عماري ٌتم فسخ الشركة واستلم كل شرٌن كافة  2121/س/ لسنة 182السجل  بموجب عمد فسخ  الشركة المصدق برلم 

 حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجاري

م ت   21211212، وفى تارٌخ    48698اصبح / ناجى احمد رفعت وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 8

توثٌك شهر عماري ٌتم فسخ الشركة واستلم كل  2121/س/ لسنة 182محو/شطب السجل  بموجب عمد فسخ  الشركة المصدق برلم 

 شرٌن كافة حموله وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجاري

محو/شطب تم    21211216، وفى تارٌخ    57795أصبح / اسالم وعبد الرحمن  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 9

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تارٌخ    57795اسالم مجدي وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 11

 امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    21211216، وفى تارٌخ    57795أصبح / اسالم وعبد الرحمن  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 11

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تارٌخ    57795اسالم مجدي وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 12

 امر محو لفسخ الشركة

تم    21211216ى تارٌخ ، وف   71919احمد عبد هللا عبد الممصود شامخ و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 13

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حمولة

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تارٌخ    31838عماد دمحم فارس وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 14

 امر محو لفسخ الشركة

تم    21211217، وفى تارٌخ    16154ٌطة  سبك لٌدها برلم : شعبان عبد الفتاح شعبان وشركاه  ، توصٌة بس   - 15

 محو/شطب السجل  فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل     21211219، وفى تارٌخ    73886عمرو دمحم امام و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 16

 أمر محو لفسخ الشركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم محو/شطب السجل     21211219، وفى تارٌخ    73886امام و شرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  عمرو دمحم   - 17

 أمر محو لفسخ الشركه

، وفى تارٌخ    41229تامر سٌد حسن على / حسام على كمال الدٌن فهمى ثروت  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 18

 فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حمولهتم محو/شطب السجل  تم    21211219

تم    21211219، وفى تارٌخ    41229اصبحت / تامر سٌد حسن علً شرٌكٌته  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 19

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

، وفى تارٌخ    41229تامر سٌد حسن على / حسام على كمال الدٌن فهمى ثروت  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 تم محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله   21211219

تم    21211219، وفى تارٌخ    41229اصبحت / تامر سٌد حسن علً شرٌكٌته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 21

 محو/شطب السجل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافة حموله

تم محو/شطب السجل     21211224، وفى تارٌخ    71299احمد حسٌب و شرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 22

 تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حمولة

تم محو/شطب    21211225، وفى تارٌخ    45241وشرٌكته  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :  دمحم ابراهٌم سالم   - 23

 تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حمولة -السجل  امر محو لفسخ الشركة 

   21211225، وفى تارٌخ    44435أصبح / دمحم حسٌن عبد السالم شحاتة وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 24

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لنمل ممر الشركة الى محافظة الماهرة

تم    21211225، وفى تارٌخ    44435اصبح// شركة دمحم حسٌن وشرٌكة  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 25

 محو/شطب السجل  أمر محو لنمل ممر الشركة الى محافظة الماهرة

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تارٌخ    44435اه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم : عربً ابراهٌم و شرك   - 26

 أمر محو لنمل ممر الشركة الى محافظة الماهرة

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تارٌخ    44435احمد عربً وشرٌكه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 27

 ة الى محافظة الماهرةأمر محو لنمل ممر الشرك

   21211225، وفى تارٌخ    44435أصبح / دمحم حسٌن عبد السالم شحاتة وشركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 28

 تم محو/شطب السجل  أمر محو لنمل ممر الشركة الى محافظة الماهرة

تم    21211225، وفى تارٌخ    44435لم : اصبح// شركة دمحم حسٌن وشرٌكة  ، شركة تضامن  سبك لٌدها بر   - 29

 محو/شطب السجل  أمر محو لنمل ممر الشركة الى محافظة الماهرة

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تارٌخ    44435عربً ابراهٌم و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 أمر محو لنمل ممر الشركة الى محافظة الماهرة

تم محو/شطب السجل     21211225، وفى تارٌخ    44435احمد عربً وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 31

 أمر محو لنمل ممر الشركة الى محافظة الماهرة

تم    21211226، وفى تارٌخ    51544اصبح / احمد حسن علً وشرٌكه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 32

 امر محو لفسخ الشركةمحو/شطب السجل  

تم محو/شطب    21211226، وفى تارٌخ    51544احمد حسن علً و شركاه  ، شركة تضامن  سبك لٌدها برلم :    - 33

 السجل  امر محو لفسخ الشركة

تم محو/شطب    21211227، وفى تارٌخ    53387عالء حسن عزام وشركاه  ، توصٌة بسٌطة  سبك لٌدها برلم :    - 34

 ل  تم فسخ الشركة واستالم كل شرٌن كافه حمولةالسج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس  21211215وفً تارٌخ   ، 35911اصبح //اٌهاب فؤاد احمد دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   511111.111المال لٌصبح رأس مالها ، المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم تعدٌل رأس المال ,  21211215وفً تارٌخ   ، 35911اٌهاب فؤاد احمد دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   511111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21211215وفً تارٌخ   ، 35911كاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اصبح / اٌهاب فؤاد احمد دمحم وشر -  3

 جنٌه   511111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21211215وفً تارٌخ   ، 65222سعد زؼلول وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  4

 جنٌه   31111.111تأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ال

تم تعدٌل رأس المال ,  21211215وفً تارٌخ   ، 65222بالن كات للصناعات الهندسٌة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  5

 جنٌه   31111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21211215وفً تارٌخ   ، 65222ظاهر وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،محمود دمحم عبدال -  6

 جنٌه   31111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

المال , تم تعدٌل رأس  21211215وفً تارٌخ   ، 79618هدى عبد الفتاح وشرٌكها توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  7

 جنٌه   51111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21211216وفً تارٌخ   ، 76118شركة رنا اسامه ابراهٌم وشرٌكتها شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  8

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21211211وفً تارٌخ   ، 51987كرٌم حسانٌن دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  9

 جنٌه   111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

شركة تضامن  ، سبك  Denham co.for casual wearشركة دٌنهام للمالبس الجاهزة  -جمال عبد السالم دمحم وشركاه  -  11

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  21211211وفً تارٌخ   ، 51329لٌدها برلم ،

 جنٌه   51111.111،

تم تعدٌل رأس المال  21211211وفً تارٌخ   ، 51329دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،جمال عبد السالم  -  11

 جنٌه   51111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

ل رأس تم تعدٌ 21211212وفً تارٌخ   ، 35119عمرو عبد الناصر دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  12

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21211212وفً تارٌخ   ، 35119عمرو عبد الناصر دمحم وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  13

 جنٌه   51111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21211213وفً تارٌخ   ، 75546اصبحت/ مرزق وجٌه رشدى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  14

 جنٌه   121111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21211213، وفً تارٌخ   75546مرزق وجٌه رشدى وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  15

 جنٌه   121111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  21211213وفً تارٌخ   ، 75546اصبحت / انطون صالح فكري جٌد و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  16

 جنٌه   121111.111رأس مالها ،تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح 

تم تعدٌل رأس المال  21211213وفً تارٌخ   ، 14999اصبح / دمحم ابو خلٌل وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  17

 جنٌه   111111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21211216وفً تارٌخ   ، 55479، سبك لٌدها برلم ،خالد كمال رٌاض عباس وشركاه توصٌة بسٌطة   -  18

 جنٌه   211111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

اصبحت /جروب ابو بكراحمد رجب وشرٌكه للتصدٌر و المماوالت و التورٌدتا العامه و تجاره التجزئه توصٌة بسٌطة  ،  -  19

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  21211216وفً تارٌخ   ، 18216لم ،سبك لٌدها بر

 جنٌه   251111.111مالها ،

تم تعدٌل رأس  21211216وفً تارٌخ   ، 41988مصطفى محمود اسماعٌل وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   15111.111المال لٌصبح رأس مالها ، المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس

تم  21211216وفً تارٌخ   ، 47455اصبحت / مطبعه الجمال / حسام باهً و شرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  21

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21211216وفً تارٌخ   ، 47455ام باهً و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،مطبعه الجمال / حس -  22

 جنٌه   111111.111رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21211216، وفً تارٌخ   47455اصبحت / مطبعه الجمال / حسام باهً و شرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  23

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21211216وفً تارٌخ   ، 47455مطبعه الجمال / حسام باهً و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  24

 جنٌه   111111.111س مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأ

تم تعدٌل رأس المال ,  21211219وفً تارٌخ   ، 39634أصبح / جمال وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  25

 جنٌه   1111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  21211219تارٌخ   ،وفً  39634جمال وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  26

 جنٌه   1111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  21211219وفً تارٌخ   ، 72443دمحم مصطفى حسن عرفات و شركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  27

 جنٌه   311111.111رأس مالها ، المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح

تم تعدٌل رأس المال  21211221وفً تارٌخ   ، 53775طارق حامد سٌد احمد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  28

 جنٌه   31111.111, وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21211223وفً تارٌخ   ، 81386ها برلم ،دمحم حسنً حسن وشرٌكته شركة تضامن  ، سبك لٌد -  29

 جنٌه   151111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21211224وفً تارٌخ   ، 56772امٌر ولٌم شفٌك وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   211111.111المال لٌصبح رأس مالها ،وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس 

وفً تارٌخ    56772اصبح / امٌر ولٌم شفٌك وشرٌكه )شركه كرست فارما للتوزٌع( شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  31

 جنٌه   211111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21211224،

تم تعدٌل رأس المال ,  21211224وفً تارٌخ   ، 56772ح / امٌر ولٌم وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ،اصب -  32

 جنٌه   211111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل رأس  21211224وفً تارٌخ   ، 69537أصبح / عز الدٌن بركات وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  33

 جنٌه   2111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال ,  21211224وفً تارٌخ   ، 69537عزالدٌن بركات وشرٌكة شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  34

 جنٌه   2111111.111وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21211224وفً تارٌخ   ، 57231اسالم سٌد عبد الناصر عبد الرحمن وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  35

 جنٌه   111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم  21211225وفً تارٌخ   ، 52397، سبك لٌدها برلم ، اصبح / المهندس / دمحم نظٌر جٌالنً وشرٌكة شركة تضامن  -  36

 جنٌه   1111111.111تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 52397المهندس دمحم نظٌر جٌالنً جاد و شرٌكه المهندس محمود دمحم رشاد عبد الجواد شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  37

 جنٌه   1111111.111تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 21211225ٌخ   ،وفً تار

تم تعدٌل  21211227وفً تارٌخ   ، 54191أصبح / ولٌد عرفة علً دمحم وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  38

 جنٌه   111111.111صبح رأس مالها ،رأس المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌ

تم تعدٌل رأس  21211227وفً تارٌخ   ، 54191عٌد حسن رمضان عامر وشرٌكته توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  39

 جنٌه   111111.111المال , وصؾ التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  51957اسالم دمحم حسن محمود و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  1

( الوالعة فى ) الفوت كورت ( المركز التجارى ) مول مصر (  f c105وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان / الوحدة رلم ) 

 اكتوبر 6 -طمة التوسعات الشرلٌة \بطرٌك الواحات ممابل مدٌنة االنتاج االعالمى بمنظ

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  69481عبداللطٌؾ محمود وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  2

 المهندسٌن -ه الطلبه مدٌن -ش العلمٌن  117وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بالعنوان//

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  67231طلعت دمحم امام و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  3

 ( خدمات منطمه )س( هضبه االهرام 1/21الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// )

تم تعدٌل  21211214وفً تارٌخ  69481سبك لٌدها برلم     اصبحت// عبداللطٌؾ محمود وشرٌكته ، شركة تضامن ،  -  4

 المهندسٌن -مدٌنه الطلبه  -ش العلمٌن  117العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بالعنوان//

ؾ تم تعدٌل العنوان , وص 21211214وفً تارٌخ  69481اشرؾ حمدي وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  5

 المهندسٌن -مدٌنه الطلبه  -ش العلمٌن  117الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بالعنوان//

تم تعدٌل  21211214وفً تارٌخ  69481اصبح / عبداللطٌؾ محمود وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  6

 المهندسٌن -مدٌنه الطلبه  -ش العلمٌن  117العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بالعنوان//

تم تعدٌل  21211214وفً تارٌخ  69481اصبحت// عبداللطٌؾ محمود وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  7

 المهندسٌن -مدٌنه الطلبه  -ش العلمٌن  117العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بالعنوان//

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211214وفً تارٌخ  69481دي وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اشرؾ حم -  8

 المهندسٌن -مدٌنه الطلبه  -ش العلمٌن  117الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بالعنوان//



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21211214وفً تارٌخ  69481اصبح / عبداللطٌؾ محمود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  9

 المهندسٌن -مدٌنه الطلبه  -ش العلمٌن  117العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاء الفرع الكائن بالعنوان//

تم تعدٌل العنوان  21211211وفً تارٌخ  71639دمحم صالح السٌد عمار وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 شارع جعفر التعاون فٌصل 28، الؽاء الفرع بالعنوان /    , وصؾ الـتأشٌر:

تم تعدٌل العنوان  21211211وفً تارٌخ  71639دمحم صالح السٌد عمار وشركائه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  11

 , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاؤة 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  71639صٌدلٌات عمار ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، تم الؽاؤة 

تم تعدٌل  21211211وفً تارٌخ  22419شركه الحدٌثه لصناعه وتجاره االثاث ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاءه

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  22419طة ،  سبك لٌدها برلم    شركه رشا نافع و شركاءها ، توصٌة بسٌ -  14

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاءه

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  22419شركة السمرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  15

 248مصر اسكندرٌه الصحراوي المجمع التجاري داندي مول الوحده رلم طرٌك  28الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  22419شركه رشا نافع و شركاءها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  16

التجاري داندي مول الوحده رلم طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي المجمع  28وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان / 

248 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  22419شركة السمرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  17

 248طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي المجمع التجاري داندي مول الوحده رلم  28الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  22419ه رشا نافع و شركاءها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    شرك -  18

 248طرٌك مصر اسكندرٌه الصحراوي المجمع التجاري داندي مول الوحده رلم  28وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  22419لٌدها برلم    شركة السمرى وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك  -  19

 اكتوبر 6-الشٌخ زاٌد  -خ مرحله ثانٌه بٌفرلً هلز 15الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/عماره 

ٌل العنوان , تم تعد 21211211وفً تارٌخ  22419شركه رشا نافع و شركاءها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 اكتوبر 6-الشٌخ زاٌد  -خ مرحله ثانٌه بٌفرلً هلز 15وصؾ الـتأشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان/عماره 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211211وفً تارٌخ  22419رشا  نافع وشركاها ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  21

 الـتأشٌر:   ، تم الؽاءه

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  22419ٌثه لصناعه تجاره االثاث ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    الحد -  22

 وصؾ الـتأشٌر:   ، تم الؽاءه

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  35119عمرو عبد الناصر دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  23

 الجٌزة -البدرشٌن  -:   ، ش مصر اسٌوط البطٌئ وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  35119عمرو عبد الناصر دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  24

 الجٌزة -البدرشٌن  -وصؾ الـتأشٌر:   ، ش مصر اسٌوط البطٌئ 

اصبحت /جروب ابو بكراحمد رجب وشرٌكه للتصدٌر و المماوالت و التورٌدتا العامه و تجاره التجزئه ، توصٌة بسٌطة ،   -  25

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / العمار رلم  21211216وفً تارٌخ  18216سبك لٌدها برلم    

 طرٌك الهرم - حدائك االهرام -ش جاردٌنٌا  131



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  21211216وفً تارٌخ  41988مصطفى محمود اسماعٌل وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  26

 -ش استودٌو االهرام  21العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح / 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217فً تارٌخ و 36325احمد رمضان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  27

 -أ ش حسٌن باشا واصؾ الدلً 11الدور الثالث عشر العمار رلم  23الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح /شمه 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  36325احمد رمضان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  28

الطالبٌه  -امام المركز المومً للعٌار و المماٌسه  -متفرع من ش ترسا الرئٌسً  -ش فاروق محمود  1:   ، تعدٌل العنوان / الـتأشٌر

 الهرم -

تم  21211217وفً تارٌخ  43611اصبحت / سالمه احمد ابو الحسن و شرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  29

 الهرم-ن حدائك االهرام 289:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر

تم تعدٌل  21211217وفً تارٌخ  43611سالمه احمد ابو الحسن احمد و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  31

 الهرم-ن حدائك االهرام 289العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم  21211217وفً تارٌخ  43611ه احمد ابو الحسن و شرٌكته ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اصبحت / سالم -  31

 الهرم-ن حدائك االهرام 289تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل  21211217تارٌخ وفً  43611سالمه احمد ابو الحسن احمد و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  32

 الهرم-ن حدائك االهرام 289العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  36325احمد رمضان و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  33

الطالبٌه  -امام المركز المومً للعٌار و المماٌسه  -متفرع من ش ترسا الرئٌسً  -ش فاروق محمود  1الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان / 

 الهرم -

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211217وفً تارٌخ  41951فٌصل حسن وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  34

 مصر المدٌمة لتصبح / بودي اوتوموتٌؾ-النٌل شارع كورنٌش 989الـتأشٌر:   ، تعدٌل السمة التجارٌة للفرع الكائن فً / /

تم تعدٌل العنوان ,  21211217وفً تارٌخ  41951أصبحت / بودي اوتوموتٌؾ ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  35

 وتوموتٌؾمصر المدٌمة لتصبح / بودي ا-شارع كورنٌش النٌل 989وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل السمة التجارٌة للفرع الكائن فً / /

تم تعدٌل  21211219وفً تارٌخ  26167عادل ابراهٌم حسٌن متلمح وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  36

 محطه التعاون -ش فٌصل  116العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان / عماره رلم 

تم تعدٌل  21211219وفً تارٌخ  26167برلم    عادل ابراهٌم حسٌن متلمح وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها  -  37

 محطه التعاون -ش فٌصل  116العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل عنوان / عماره رلم 

تم تعدٌل  21211219وفً تارٌخ  83161رافت ٌوسؾ شفٌك عوض و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  38

 مساكن الضباط عمرانٌة ؼربٌة 9 -الدور الحادي عشر  112بالشمة  1ؼرفة رلم العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، أصبح / 

 21211221وفً تارٌخ  57369اصبحت / ماٌكل صبري ابراهٌم جبران و شرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  39

 الهرم -البوابه الثانٌه مدخل احمس -رام حدائك االه-منطمة ح518تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح//

تم تعدٌل  21211221وفً تارٌخ  57369ماٌكل صبري ابراهٌم جبران و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 الهرم -البوابه الثانٌه مدخل احمس -حدائك االهرام -منطمة ح518العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح//

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  81386دمحم حسنً حسن وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  41

 لسم امبابة-المنٌرة الشرلٌه -شارع عبدالمجٌد حسنى من ترعه السواحل 36وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211224وفً تارٌخ  56772سبك لٌدها برلم    امٌر ولٌم شفٌك وشرٌكه ، شركة تضامن ،   -  42

 اوسٌم -البراجٌل  -الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /ش دمحم عطا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  56772اصبح / امٌر ولٌم شفٌك وشرٌكه )شركه كرست فارما للتوزٌع( ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  43

 اوسٌم -البراجٌل  -دٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /ش دمحم عطا تم تع 21211224

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  56772اصبح / امٌر ولٌم وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  44

 سٌماو -البراجٌل  -وصؾ الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بالعنوان /ش دمحم عطا 

تم  21211225وفً تارٌخ  44435أصبح / دمحم حسٌن عبد السالم شحاتة وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  45

 حى البساتٌن-المعراج -شارع عبدالرسول 7162تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان  21211225وفً تارٌخ  44435ن ،  سبك لٌدها برلم    اصبح// شركة دمحم حسٌن وشرٌكة ، شركة تضام -  46

 حى البساتٌن-المعراج -شارع عبدالرسول 7162, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  44435عربً ابراهٌم و شركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  47

 حى البساتٌن-المعراج -شارع عبدالرسول 7162الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  44435احمد عربً وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  48

 تٌنحى البسا-المعراج -شارع عبدالرسول 7162الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم  21211225وفً تارٌخ  44435أصبح / دمحم حسٌن عبد السالم شحاتة وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  49

 حى البساتٌن-المعراج -شارع عبدالرسول 7162تعدٌل العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل  21211225وفً تارٌخ  44435ٌطة ،  سبك لٌدها برلم    اصبح// شركة دمحم حسٌن وشرٌكة ، توصٌة بس -  51

 حى البساتٌن-المعراج -شارع عبدالرسول 7162العنوان , وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

وصؾ تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  44435عربً ابراهٌم و شركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  51

 حى البساتٌن-المعراج -شارع عبدالرسول 7162الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211225وفً تارٌخ  44435احمد عربً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدها برلم     -  52

 لبساتٌنحى ا-المعراج -شارع عبدالرسول 7162الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان  21211227وفً تارٌخ  57644اصبحت// شكرى مسعد وشرٌكة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  53

 امبابه-المنٌره الؽربٌه -ش شولى دٌمترى من شارع مسجد االخالص 22, وصؾ الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  21211227وفً تارٌخ  57644مالن جورج وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  54

 امبابه-المنٌره الؽربٌه -ش شولى دٌمترى من شارع مسجد االخالص 22الـتأشٌر:   ، تعدٌل العنوان لٌصبح// 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــ  ــــــــــــ  

 

سعد زؼلول وشركاه ، شركة تضامن  تجارة وتصنٌع المواد المنتجات الهندسٌة وااللكترونٌة والكهربائٌة وتجارة التكٌٌفات  -  1

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21211215وفً تارٌخ  65222واعمال المماوالت والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

للصناعات الهندسٌة ، شركة تضامن  تجارة وتصنٌع المواد المنتجات الهندسٌة وااللكترونٌة والكهربائٌة وتجارة  بالن كات -  2

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211215وفً تارٌخ  65222التكٌٌفات واعمال المماوالت والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اه ، شركة تضامن  تجارة وتصنٌع المواد المنتجات الهندسٌة وااللكترونٌة والكهربائٌة وتجارة محمود دمحم عبدالظاهر وشرك -  3

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  21211215وفً تارٌخ  65222التكٌٌفات واعمال المماوالت والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 شركة تضامن

ل النشاط لٌصبح // انتاج وتورٌد مراتب ومفروشات ،  سبك لٌدها برلم   عمر عاشور موسى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌ -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211215وفً تارٌخ  35753

اصبح// عمر عاشور موسى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح // انتاج وتورٌد مراتب ومفروشات ،  سبك لٌدها  -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211215وفً تارٌخ  35753برلم   

وفً تارٌخ  38167عبده سمٌر عبده الرٌدى وشركاه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد ،  سبك لٌدها برلم    -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211216

ا ، شركة تضامن  أصبح / تسوٌك مستحضرات طبٌة دون تجارة االدوٌة والتسوٌك العمارى شركة رنا اسامه ابراهٌم وشرٌكته -  7

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211216وفً تارٌخ  76118،  سبك لٌدها برلم   

 64454سبك لٌدها برلم    حمٌده عبد الهادي و شرٌكها ، توصٌة بسٌطة  اصبح / تعئبة وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌة ،  -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211219وفً تارٌخ 

( 19والمجموعه  6من المجموعه  36احمد عٌد وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره  -  9

واالعشاب والنباتات الطبٌه والعطرٌه واالدوٌه البشرٌه والتوكٌالت التجارٌه وتسوٌك المستحضرات الطبٌه والبان االطفال 

والبٌطرٌه والمستلزمات الطبٌه ومستلزمات العملٌات واالجهزه الطبٌه ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه وتصنٌع وتعبئه 

وصؾ التأشٌر:  توصٌة تم تعدٌل النشاط , 21211211وفً تارٌخ  36561مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 بسٌطة

( 19والمجموعه  6من المجموعه  36احمد عٌد وشركاه ، شركة تضامن  اصبح / االستٌراد والتصدٌر )فٌما عدا الفمره  -  11

والتوكٌالت التجارٌه وتسوٌك المستحضرات الطبٌه والبان االطفال واالعشاب والنباتات الطبٌه والعطرٌه واالدوٌه البشرٌه 

ه والمستلزمات الطبٌه ومستلزمات العملٌات واالجهزه الطبٌه ومستحضرات التجمٌل والمكمالت الؽذائٌه وتصنٌع وتعبئه والبٌطرٌ

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة 21211211وفً تارٌخ  36561مستحضرات التجمٌل لدى الؽٌر ،  سبك لٌدها برلم   

 تضامن

ركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح// تورٌد وصٌانه التكٌٌفات ومعالجة المٌاه ،  ابراهٌم فرج المرسً السباعً وش -  11

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211211وفً تارٌخ  55386سبك لٌدها برلم   

التكٌٌفات ومعالجة المٌاه ،  ابراهٌم فرج المرسً السباعً وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح// تورٌد وصٌانه  -  12

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211211وفً تارٌخ  55386سبك لٌدها برلم   

ابراهٌم فرج المرسً السباعً وشركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح// تورٌد وصٌانه التكٌٌفات ومعالجة المٌاه ،   -  13

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211211تارٌخ وفً  55386سبك لٌدها برلم   

ابراهٌم فرج المرسً السباعً وشرٌكه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح// تورٌد وصٌانه التكٌٌفات ومعالجة المٌاه ،   -  14

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211211وفً تارٌخ  55386سبك لٌدها برلم   

هٌثم مجدى وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  أصبح / توزٌع المستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والتورٌدات الطبٌة  -  15

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211211وفً تارٌخ  31151ومنتجات تلً شوب ،  سبك لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  51987بحت /تجاره المعادن ،  سبك لٌدها برلم   كرٌم حسانٌن دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  اص -  16

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211211

عمرو عبد الناصر دمحم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  لٌصبح ) تجارة السٌارات الجدٌدة والمستعملة والمعدات الثمٌلة والجراراتن  -  17

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211212وفً تارٌخ  35119دها برلم   الزراعٌة ولطع الؽٌار( ،  سبك لٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عمرو عبد الناصر دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  لٌصبح ) تجارة السٌارات الجدٌدة والمستعملة والمعدات الثمٌلة والجراراتن  -  18

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211212وفً تارٌخ  35119الزراعٌة ولطع الؽٌار( ،  سبك لٌدها برلم   

رشا فتحً سلٌمان شلبً و شرٌكتها ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط / توزٌع الكٌماوٌات و مستلزمات المعامل ،  سبك لٌدها  -  19

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211213وفً تارٌخ  57821برلم   

مماوالت ، توصٌة بسٌطة  أصبح / أعمال التشطٌبات الكاملة والمماوالت المتكاملة للبناء والتشٌٌد واعمال شركة درة لل -  21

ورصؾ الطرق ونمل المخلفات الحفر وكذلن ٌتضمن نشاط االستثمار والتطوٌر والتسوٌك العماري والزراعً واستصالح االراضً 

تم تعدٌل النشاط , 21211213وفً تارٌخ  2645سبك لٌدها برلم    وصٌانة وتشؽٌل الكمبوندات وعمال الطرق والكباري ، 

 وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة

شركة درة للمماوالت ، شركة تضامن  أصبح / أعمال التشطٌبات الكاملة والمماوالت المتكاملة للبناء والتشٌٌد واعمال  -  21

والتطوٌر والتسوٌك العماري والزراعً واستصالح االراضً  ورصؾ الطرق ونمل المخلفات الحفر وكذلن ٌتضمن نشاط االستثمار

تم تعدٌل النشاط , 21211213وفً تارٌخ  2645وصٌانة وتشؽٌل الكمبوندات وعمال الطرق والكباري ،  سبك لٌدها برلم   

 وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن

اصبحت /مماوالت عمومٌه و التورٌدات   اصبح / الدٌار للمماوالت العمومٌه )عماد فاروق وشرٌكه( ، شركة تضامن -  22

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211216وفً تارٌخ  45111العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   

وفً  45111عماد فاروق وشركاه ، شركة تضامن  اصبحت /مماوالت عمومٌه و التورٌدات العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم    -  23

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211216تارٌخ 

اصبحت / عمرو فتحً عبد العال لندٌل و شرٌكه ، شركة تضامن  اصبحت /مماوالت عمومٌه و التورٌدات العمومٌه ،  سبك  -  24

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211216وفً تارٌخ  45111لٌدها برلم   

اصبحت /جروب ابو بكراحمد رجب وشرٌكه للتصدٌر و المماوالت و التورٌدتا العامه و تجاره التجزئه ، توصٌة بسٌطة   -  25

وفً تارٌخ  18216تعدٌل النشاط لٌصبح / التصدٌر و المماوالت ز التورٌدات العامه و تجاره تجزئه جمله ،  سبك لٌدها برلم   

 التأشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , وصؾ 21211216

دمحم حفناوي علً الدالً و شركاه ، شركة تضامن  تعدٌل النشاط لٌصبح / مكتب الداره و استؽالل المحاجر و المماوالت  -  26

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211217وفً تارٌخ  35111العمومٌه ،  سبك لٌدها برلم   

وشرٌكة خالد اسماعٌل ، شركة تضامن  اضافه نشاط //تورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم   عمرو اسماعٌل كامل  -  27

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211217وفً تارٌخ  73177

 73177اصبح//خالد اسماعٌل كامل احمد وشرٌكة ، شركة تضامن  اضافه نشاط //تورٌدات عمومٌة ،  سبك لٌدها برلم    -  28

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211217وفً تارٌخ 

دمحم محمود عبد الهادى دمحم عفٌفى وشركاه ، توصٌة بسٌطة  تعدٌل النشاط لٌصبح // المٌام بجمٌع اعمال الطباعه والجرافٌن  -  29

خدمات االنترنت وبعد الحصول على  والتصدٌر)فٌما عدا اصدار الصحؾ والمجالت والكتب والدٌنٌه والمصاحؾ فٌما عدا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211217وفً تارٌخ  28782التراخٌص الالزمة ،  سبك لٌدها برلم   

رافت ٌوسؾ شفٌك عوض و شرٌكه ، شركة تضامن  أصبح تصنٌع وتورٌد الكرتون ومنتجات البالستٌن ،  سبك لٌدها برلم    -  31

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211219ً تارٌخ وف 83161

دمحم رضوان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  اصبح / تورٌد و بٌع بالنمد و التمسٌط جمٌع مستلزمات الشركات و البنون و المنازل  -  31

الفنادق و المصانع و المحالت التجارٌه و و المطاعم )اجهزه كهربائٌه و ادوات مكتبٌه ( و االجهزه الرٌاضٌه لالندٌه و مستلزمات 

تورٌد المنتجات الورلٌه و البالستٌكٌه و المعدنٌه و المعدات والماكٌنات و المحاصٌل الزراعٌه و استصالح االراضً و التصدٌر و 

مالبس و المفرشات و االجهزه الكهربائٌه و السٌارات و الدراجات البخارٌه و الهوائٌه و وسائل النمل و المماوالت العامه و ال

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211223وفً تارٌخ  55298مستلزمات البناء و ،  سبك لٌدها برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم رضوان وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الدٌكور و الثروه الحٌوانٌه و السمكٌه و االستثمار العماري ،  سبك لٌدها برلم    -  32

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211223 وفً تارٌخ 55298

عمرو عادل فهمً و شركاه ، توصٌة بسٌطة  اضافه نشاط// تورٌد مواد ؼذائٌة وتورٌدات عمومٌة )دون الكمبٌوتر( ،  سبك  -  33

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211223وفً تارٌخ  32123لٌدها برلم   

وفً تارٌخ  11252 جمال محمود وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   دمحم -  34

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211224

وفً  11252ممدوح جمال محمود احمد وشرٌكه ، شركة تضامن  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  35

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  شركة تضامن21211224تارٌخ 

وفً تارٌخ  11252دمحم جمال محمود وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم    -  36

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211224

وفً  11252كه ، توصٌة بسٌطة  حذؾ نشاط / االستٌراد والتصدٌر ،  سبك لٌدها برلم   ممدوح جمال محمود احمد وشرٌ -  37

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211224تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل 21211224وفً تارٌخ  11252ٌطة ،  سبك لٌدها برلم   شركه ممدوح جمال محمود احمد وشركاه ، توصٌة بس -  1

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

تم تعدٌل 21211224وفً تارٌخ  11252شركه ممدوح جمال محمود احمد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    -  2

 نوع الشركة , وصؾ التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــــــ    

 ن المانونً   الكٌا  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21211214وفً تارٌخ  69481اصبحت// عبداللطٌؾ محمود وشرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  1

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

المانونى  , وصؾ التأشٌر: تم تعدٌل الكٌان 21211214وفً تارٌخ  69481اشرؾ حمدي وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  2

 توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21211214وفً تارٌخ  69481اصبح / عبداللطٌؾ محمود وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  3

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

نى  , وصؾ التأشٌر: شركة تم تعدٌل الكٌان المانو21211213وفً تارٌخ  2645شركة درة للمماوالت ، سبك لٌدها برلم    -  4

 تضامن

تم تعدٌل الكٌان 21211216وفً تارٌخ  47455اصبحت / مطبعه الجمال / حسام باهً و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  5

 المانونى  , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ تم ت21211216وفً تارٌخ  47455مطبعه الجمال / حسام باهً و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  6

 التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21211217وفً تارٌخ  43611اصبحت / سالمه احمد ابو الحسن و شرٌكته ، سبك لٌدها برلم    -  7

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21211217وفً تارٌخ  43611سالمه احمد ابو الحسن احمد و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  8

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 21211218وفً تارٌخ  75314اصبحت/ احمد لطب احمد السٌد وشرٌكٌة ، سبك لٌدها برلم    -  9

 ر: توصٌة بسٌطةوصؾ التأشٌ

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21211218وفً تارٌخ  75314احمد لطب احمد السٌد و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 التأشٌر: توصٌة بسٌطة

, تم تعدٌل الكٌان المانونى  21211218وفً تارٌخ  75314اصبحت / احمد لطب احمد السٌد و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  11

 وصؾ التأشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21211219وفً تارٌخ  73886عمرو دمحم امام و شرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  12

 شركة تضامن

لتأشٌر: تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ ا21211224وفً تارٌخ  11252دمحم جمال محمود وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  13

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21211224وفً تارٌخ  11252ممدوح جمال محمود احمد وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  14

 التأشٌر: شركة تضامن

لمانونى  تم تعدٌل الكٌان ا21211225وفً تارٌخ  44435أصبح / دمحم حسٌن عبد السالم شحاتة وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  15

 , وصؾ التأشٌر: شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21211225وفً تارٌخ  44435اصبح// شركة دمحم حسٌن وشرٌكة ، سبك لٌدها برلم    -  16

 التأشٌر: شركة تضامن

ونى  , وصؾ التأشٌر: تم تعدٌل الكٌان المان21211225وفً تارٌخ  44435عربً ابراهٌم و شركاه ، سبك لٌدها برلم    -  17

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التأشٌر: 21211225وفً تارٌخ  44435احمد عربً وشرٌكه ، سبك لٌدها برلم    -  18

 شركة تضامن

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ 21211226وفً تارٌخ  69128فرؼلً حنفً محمود وشركاه ، سبك لٌدها برلم    -  19

 تأشٌر: توصٌة بسٌطةال

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: أصبح / احمد صابر  31632توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211214،  فى تارٌخ :   -  1

 هٌرتاج للسٌاحة -اسماعٌل عبد العال وشركاه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: اصبحت// عبداللطٌؾ  69481توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211214فى تارٌخ : ،    -  2

 محمود وشرٌكته

الى: اصبحت// عبداللطٌؾ  69481شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211214،  فى تارٌخ :   -  3

 محمود وشرٌكته

الى: اصبح// عمر عاشور  35753توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211215ى تارٌخ : ،  ف  -  4

 موسى وشرٌكه

الى: اصبح //اٌهاب فؤاد  35911شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211215،  فى تارٌخ :   -  5

 احمد دمحم وشرٌكه

 الى: سعد زؼلول وشركاه 65222شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211215تارٌخ :  ،  فى  -  6

الى: بالن كات للصناعات  65222شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211215،  فى تارٌخ :   -  7

 الهندسٌة

الى: جمال عبد السالم دمحم  51329ة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شرك  21211211،  فى تارٌخ :   -  8

 وشرٌكه

الى: اصبحت / مجدي احمد  56791شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211212،  فى تارٌخ :   -  9

 علً و دمحم رشاد علً

الى: اصبحت / رشا  67515صٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم تو  21211212،  فى تارٌخ :   -  11

 عاطؾ دمحم عبد هللا و شرٌكتها

الى: اصبحت / انطون  75546شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211213،  فى تارٌخ :   -  11

 صالح فكري جٌد و شرٌكه

الى: اصبحت / عمرو  45111شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211216: ،  فى تارٌخ   -  12

 فتحً عبد العال لندٌل و شرٌكه

الى: اصبحت / مطبعه  47455توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211216،  فى تارٌخ :   -  13

 الجمال / حسام باهً و شرٌكه

الى: اصبحت / مطبعه  47455شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211216،  فى تارٌخ :   -  14

 حسام باهً و شرٌكه الجمال /

الى: اصبحت /جروب ابو  18216توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211216،  فى تارٌخ :   -  15

 بكراحمد رجب وشرٌكه للتصدٌر و المماوالت و التورٌدتا العامه و تجاره التجزئه

الى: اصبحت / سالمه  43611شٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم التأ  21211217،  فى تارٌخ :   -  16

 احمد ابو الحسن و شرٌكته

الى: اصبحت / سالمه  43611توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211217،  فى تارٌخ :   -  17

 احمد ابو الحسن و شرٌكته

الى: أصبحت / بودي  41951بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة   21211217،  فى تارٌخ :   -  18

 اوتوموتٌؾ

الى: اصبح//خالد اسماعٌل  73177شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211217،  فى تارٌخ :   -  19

 كامل احمد وشرٌكة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: أصبحت / بودي  41951ة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌط  21211217،  فى تارٌخ :   -  21

 اوتوموتٌؾ

الى: اصبحت / احمد  75314شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211218،  فى تارٌخ :   -  21

 لطب احمد السٌد و شرٌكه

الى: اصبحت / احمد  75314م التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم توصٌة بسٌطة  ت  21211218،  فى تارٌخ :   -  22

 لطب احمد السٌد و شرٌكه

الى: اصبحت / احمد  75314توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211218،  فى تارٌخ :   -  23

 لطب احمد السٌد و شرٌكه

الى: اصبحت / احمد  75314تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  شركة  21211218،  فى تارٌخ :   -  24

 لطب احمد السٌد و شرٌكه

الى: اصبحت / احمد  37579شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211219،  فى تارٌخ :   -  25

 سمٌر خطاب و شركاه

الى: دمحم جمال محمود  11252وصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم ت  21211224،  فى تارٌخ :   -  26

 وشرٌكه

الى: دمحم جمال محمود  11252شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211224،  فى تارٌخ :   -  27

 وشرٌكه

الى: اصبح// شركة دمحم  44435أشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم الت  21211225،  فى تارٌخ :   -  28

 حسٌن وشرٌكة

الى: اصبح// شركة دمحم  44435توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211225،  فى تارٌخ :   -  29

 حسٌن وشرٌكة

الى: أصبح / ولٌد عرفة  54191بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التأشٌر  21211227،  فى تارٌخ :   -  31

 علً دمحم وشرٌكته

الى: اصبحت// شكرى  57644شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211227،  فى تارٌخ :   -  31

 مسعد وشرٌكة

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــ  ــــــــــــــــ  

 

ؼاده عبده محمود حسن صالح  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح//للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  1

 76217برلم       21211213مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

ٌصبح// للشرٌن االول / حسن حسن سعدى على حامد  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع ل -  2

 65615برلم       21211213منفردا ، تارٌخ : -سعدى على حامد

 31632برلم       21211213ماجده محمود زاٌد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  أصبح شرٌن موصً ، تارٌخ :  -  3

 31632برلم       21211213ارٌخ : ماجده محمود زاٌد حسن  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  أصبح شرٌن موصً ، ت -  4
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والؽرفة التجارٌة ووزارة السٌاحة والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة والشهر العماري ومصلحة الضرائب والجمارن والمرور 

الداخل والخارج وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع  وتمثٌل الشركة امام المضاء وكذلن امام كافة البنون فً
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والؽرفة التجارٌة ووزارة السٌاحة والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة والشهر العماري ومصلحة الضرائب والجمارن والمرور 

ضاء وكذلن امام كافة البنون فً الداخل والخارج وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والسحب واالٌداع وتمثٌل الشركة امام الم

 31632برلم       21211213اما فٌما ٌخص حك االلتراض والرهن العٌنً والتبعً ، تارٌخ : 
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مارن التجاري والؽرفة التجارٌة ووزارة السٌاحة والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة والشهر العماري ومصلحة الضرائب والج

والمرور وتمثٌل الشركة امام المضاء وكذلن امام كافة البنون فً الداخل والخارج وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والسحب 

 31632برلم       21211213واالٌداع اما فٌما ٌخص حك االلتراض والرهن العٌنً والتبعً ، تارٌخ : 
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والشهر العماري ومصلحة الضرائب والجمارن  التجاري والؽرفة التجارٌة ووزارة السٌاحة والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة

والمرور وتمثٌل الشركة امام المضاء وكذلن امام كافة البنون فً الداخل والخارج وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والسحب 

 31632برلم       21211213واالٌداع اما فٌما ٌخص حك االلتراض والرهن العٌنً والتبعً ، تارٌخ : 
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احة والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة والشهر العماري ومصلحة الضرائب والجمارن التجاري والؽرفة التجارٌة ووزارة السٌ

والمرور وتمثٌل الشركة امام المضاء وكذلن امام كافة البنون فً الداخل والخارج وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والسحب 
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تجاري والؽرفة التجارٌة ووزارة السٌاحة والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة والشهر العماري ومصلحة الضرائب والجمارن ال

والمرور وتمثٌل الشركة امام المضاء وكذلن امام كافة البنون فً الداخل والخارج وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والسحب 

 31632برلم       21211213اض والرهن العٌنً والتبعً ، تارٌخ : واالٌداع اما فٌما ٌخص حك االلتر

احمد صابر اسماعٌل عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفرداً وله حك التولٌع عن الشركة  -  57

ٌة وجمٌع الهٌئات وعلى االخص السجل فً جمٌع التعامالت الفنٌة واالدارٌة والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكوم

التجاري والؽرفة التجارٌة ووزارة السٌاحة والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة والشهر العماري ومصلحة الضرائب والجمارن 

لسحب والمرور وتمثٌل الشركة امام المضاء وكذلن امام كافة البنون فً الداخل والخارج وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وا

 31632برلم       21211213واالٌداع اما فٌما ٌخص حك االلتراض والرهن العٌنً والتبعً ، تارٌخ : 

احمد صابر اسماعٌل عبد العال  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفرداً وله حك التولٌع عن الشركة  -  58

مع كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وجمٌع الهٌئات وعلى االخص السجل  فً جمٌع التعامالت الفنٌة واالدارٌة والتعامل

التجاري والؽرفة التجارٌة ووزارة السٌاحة والضرائب والتأمٌنات االجتماعٌة والشهر العماري ومصلحة الضرائب والجمارن 

فتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات والسحب والمرور وتمثٌل الشركة امام المضاء وكذلن امام كافة البنون فً الداخل والخارج و
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 35911برلم       21211215اٌهاب فؤاد احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  118

 35911برلم       21211215و شرٌن  واستالمه كافه حموله ، تارٌخ : اٌهاب فؤاد احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر  -  119

 35911برلم       21211215اٌهاب فؤاد احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  111

    21211215حموله ، تارٌخ :  خروج السٌد// دمحم ولٌد سعد حسٌن محمود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  واستالمه كافه -  111

 35911برلم   

    21211215خروج السٌد// دمحم ولٌد سعد حسٌن محمود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  واستالمه كافه حموله ، تارٌخ :  -  112

 35911برلم   

    21211215له ، تارٌخ : خروج السٌد// دمحم ولٌد سعد حسٌن محمود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  واستالمه كافه حمو -  113

 35911برلم   

اٌهاب فؤاد احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح// لالول والثانى مجتمعٌن او  -  114

 35911برلم       21211215منفردٌن ، تارٌخ : 

االداره والتولٌع لتصبح// لالول والثانى مجتمعٌن او  اٌهاب فؤاد احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك -  115

 35911برلم       21211215منفردٌن ، تارٌخ : 

اٌهاب فؤاد احمد دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح// لالول والثانى مجتمعٌن او  -  116

 35911برلم       21211215منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خروج السٌد// دمحم ولٌد سعد حسٌن محمود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح// لالول  -  117

 35911برلم       21211215والثانى مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

التولٌع لتصبح// لالول خروج السٌد// دمحم ولٌد سعد حسٌن محمود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره و -  118

 35911برلم       21211215والثانى مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

خروج السٌد// دمحم ولٌد سعد حسٌن محمود  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االداره والتولٌع لتصبح// لالول  -  119

 35911برلم       21211215والثانى مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

برلم       21211215مصطفى رضا ابراهٌم حفنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  121

65222 

برلم       21211215مصطفى رضا ابراهٌم حفنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  121

65222 

برلم       21211215كة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : مصطفى رضا ابراهٌم حفنى  شر -  122

65222 

    21211215خروج السٌد / ربٌع دمحم عبد الظاهر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  123

 65222برلم   

    21211215خروج السٌد / ربٌع دمحم عبد الظاهر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  124

 65222برلم   

    21211215خروج السٌد / ربٌع دمحم عبد الظاهر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  125

 65222برلم   

برلم       21211215محمود دمحم عبدالظاهر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  126

65222 

برلم       21211215محمود دمحم عبدالظاهر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  127

65222 

برلم       21211215مد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : محمود دمحم عبدالظاهر اح -  128

65222 

 65222برلم       21211215سعد زؼلول حمٌده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  129

 65222برلم       21211215، تارٌخ :  سعد زؼلول حمٌده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله -  131

 65222برلم       21211215سعد زؼلول حمٌده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  131

برلم       21211215مصطفى رضا ابراهٌم حفنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  132

65222 

برلم       21211215مصطفى رضا ابراهٌم حفنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  133

65222 

برلم       21211215مصطفى رضا ابراهٌم حفنى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  134

65222 

    21211215ر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : خروج السٌد / ربٌع دمحم عبد الظاه -  135

 65222برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211215خروج السٌد / ربٌع دمحم عبد الظاهر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  136

 65222برلم   

    21211215احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : خروج السٌد / ربٌع دمحم عبد الظاهر  -  137

 65222برلم   

برلم       21211215محمود دمحم عبدالظاهر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  138

65222 

برلم       21211215ن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ : محمود دمحم عبدالظاهر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌ -  139

65222 

برلم       21211215محمود دمحم عبدالظاهر احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  141

65222 

 65222برلم       21211215سعد زؼلول حمٌده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  141

 65222برلم       21211215سعد زؼلول حمٌده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  142

 65222برلم       21211215سعد زؼلول حمٌده  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واستالمه كافة حموله ، تارٌخ :  -  143

شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للطرؾ االول السٌد عبده سمٌر عبده منفردا   عبده سمٌر عبده الرٌدى -  144

وله كافة التعامالت الخاصة بالشركة بما فى ذلن التعامل مع البنون وله كافة الصالحٌات التى تمثل الشركة والتولٌع نٌلبة عنها فى 

 38167   برلم    21211216كافة الجهات وتعدٌلها ، تارٌخ : 

حمٌده عبد الهادي ؼرٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع للشرٌن المتضامن السٌدة حمٌدة عبد الهادى  -  145

ؼرٌب لها كافة السلطات الالزمة لتحمٌك ؼرض الشركة ولها حك التعامل امام البنون والسحب واالٌداع وااللتراض والرهون وفتح 

شركة وؼلك الحسابات باسم الشركة والتولٌع على الشٌكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والتعامل امام الحسابات باسم ال

كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع الخاص بكافة اشكالهم ولطاع االعمال وتمثٌل الشركة امام المضاء ولها الحك فى 

 64454برلم       21211219عض ، تارٌخ : ابرام كافة العمود ولها الحك فى شراء كل او ب

حمٌده عبد الهادي ؼرٌب  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصول الشركة ةها الحك فى البٌع للنفس او الؽٌر فى كل او  -  146

 64454برلم       21211219بعض اصول الشركة ولها الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

محمود فهمً ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌضاؾ الى االختصاصات الممنوحه للسٌد// محمود فهمى ابراهٌم  -  147

فضل )منفردا( حك المرض والرهن وله التولٌع على عمود المرض والرهن الصول الشركة ومتتلكاتها العمارٌه وله حك بٌع وشراء 

 61566برلم       21211211ستبدالها ، تارٌخ : االصول المملوكة للشركة والسٌارات او ا

جمال عبد السالم دمحم احمد رحٌمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع من حك الشرٌن االول و الثانً  -  148

 51329برلم       21211211مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض سلطاتهما ، تارٌخ : 

جمال عبد السالم دمحم احمد رحٌمه  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع من حك الشرٌن االول و الثانً  -  149

 51329برلم       21211211مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض سلطاتهما ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌع من حك الشرٌن تخارج السٌد / رامى عبد الكرٌم على حسن   -  151

 51329برلم       21211211االول و الثانً مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض سلطاتهما ، تارٌخ : 

االداره و التولٌع من حك الشرٌن تخارج السٌد / رامى عبد الكرٌم على حسن  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج   -  151

 51329برلم       21211211االول و الثانً مجتمعٌن او منفردٌن و لهما حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض سلطاتهما ، تارٌخ : 

تخارج السٌد / دمحم احمد اسماعٌل عبد الحلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌع للشرٌكٌن  -  152

 56791برلم       21211212المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االداره و التولٌع للشرٌكٌن   تخارج السٌد / دمحم احمد اسماعٌل عبد الحلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج -  153

 56791برلم       21211212المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مجدي احمد علً احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  154

 56791برلم       21211212تارٌخ : 

لً احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، مجدي احمد ع -  155

 56791برلم       21211212تارٌخ : 

تخارج السٌد / دمحم احمد اسماعٌل عبد الحلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  156

 56791   برلم    21211212

تخارج السٌد / دمحم احمد اسماعٌل عبد الحلٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  157

 56791برلم       21211212

 56791برلم       21211212مجدي احمد علً احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  158

 56791برلم       21211212مجدي احمد علً احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  159

عزه نصرالدٌن عبدالعظٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  حك االدارة والتولٌع/ادارة الشركة والتولٌع عنها  -  161

ٌك ؼرض الشركة وٌكون اى عمل صادر منه خاص بالشركة ٌكون بعنوان الشركة وضمن للطرؾ االول وله كافه السلطات لتحم

اؼراضها وٌكون له الحك فى استالم وتسلٌم الخطابات والفواتٌر والناحٌه المالٌه وله حك فى التولٌع باسم الشركة وتعٌٌن وفصل 

 75731برلم       21211212تارٌخ :  العمال ولها حك االلتراض و الرهن من جمٌع البنون و المؤسسات المالٌه ،

 67515برلم       21211212رشا عاطؾ دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  161

 67515برلم       21211212رشا عاطؾ دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  162

    21211212خروج السٌد / دمحم فتحً دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  163

 67515برلم   

    21211212خروج السٌد / دمحم فتحً دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  164

 67515برلم   

رشا عاطؾ دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع لهما منفرده بشرط ان تكون االعمال التً تصدر  -  165

 67515برلم       21211212منه لتحمٌك ؼرض الشركه و بعنوانها ، تارٌخ : 

لهما منفرده بشرط ان تكون االعمال التً تصدر  رشا عاطؾ دمحم عبد هللا  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع -  166

 67515برلم       21211212منه لتحمٌك ؼرض الشركه و بعنوانها ، تارٌخ : 

خروج السٌد / دمحم فتحً دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌع لهما منفرده بشرط ان تكون  -  167

 67515برلم       21211212ك ؼرض الشركه و بعنوانها ، تارٌخ : االعمال التً تصدر منه لتحمٌ

خروج السٌد / دمحم فتحً دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌع لهما منفرده بشرط ان تكون  -  168

 67515برلم       21211212االعمال التً تصدر منه لتحمٌك ؼرض الشركه و بعنوانها ، تارٌخ : 

دخول السٌد / سعٌد  امٌن عبدالحمٌد عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع نٌابه عن الشركه لتصبح  -  169

للسٌد /سعٌد  امٌن عبدالحمٌد عوض هللا  السٌد / سمٌر جمٌل باخوم ابراهٌم  مجتمعٌن او منفردٌن و لهما فً هذا الصدد اوسع 

شركه و التولٌع نٌابه عنها امام الجهات الحكومٌه و الؽٌر الحكومٌه و المضاء و حك ابرام العمود الخاصه السلطات فً تمثٌل ال

بنشاط الشركه و حك التعامل مع البنون من سحب و اٌداع ولهم مجتمعٌن فمط حك االلتراض و الرهن و حك بٌع اصول الشركه من 

او تفوض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر من اختصاصاتها. ، تارٌخ : االت و معدات و مبانً و سٌارات و لهما حك توكٌل 

 31117برلم       21211212



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دخول السٌد / سعٌد  امٌن عبدالحمٌد عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع نٌابه عن الشركه لتصبح  -  171

باخوم ابراهٌم  مجتمعٌن او منفردٌن و لهما فً هذا الصدد اوسع للسٌد /سعٌد  امٌن عبدالحمٌد عوض هللا  السٌد / سمٌر جمٌل 

السلطات فً تمثٌل الشركه و التولٌع نٌابه عنها امام الجهات الحكومٌه و الؽٌر الحكومٌه و المضاء و حك ابرام العمود الخاصه 

و الرهن و حك بٌع اصول الشركه من بنشاط الشركه و حك التعامل مع البنون من سحب و اٌداع ولهم مجتمعٌن فمط حك االلتراض 

االت و معدات و مبانً و سٌارات و لهما حك توكٌل او تفوض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر من اختصاصاتها. ، تارٌخ : 

 31117برلم       21211212

نٌابه عن الشركه لتصبح دخول السٌد / سعٌد  امٌن عبدالحمٌد عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع  -  171

للسٌد /سعٌد  امٌن عبدالحمٌد عوض هللا  السٌد / سمٌر جمٌل باخوم ابراهٌم  مجتمعٌن او منفردٌن و لهما فً هذا الصدد اوسع 

السلطات فً تمثٌل الشركه و التولٌع نٌابه عنها امام الجهات الحكومٌه و الؽٌر الحكومٌه و المضاء و حك ابرام العمود الخاصه 

شاط الشركه و حك التعامل مع البنون من سحب و اٌداع ولهم مجتمعٌن فمط حك االلتراض و الرهن و حك بٌع اصول الشركه من بن

االت و معدات و مبانً و سٌارات و لهما حك توكٌل او تفوض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر من اختصاصاتها. ، تارٌخ : 

 31117برلم       21211212

د / سعٌد  امٌن عبدالحمٌد عوض هللا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع نٌابه عن الشركه لتصبح دخول السٌ -  172

للسٌد /سعٌد  امٌن عبدالحمٌد عوض هللا  السٌد / سمٌر جمٌل باخوم ابراهٌم  مجتمعٌن او منفردٌن و لهما فً هذا الصدد اوسع 

نها امام الجهات الحكومٌه و الؽٌر الحكومٌه و المضاء و حك ابرام العمود الخاصه السلطات فً تمثٌل الشركه و التولٌع نٌابه ع

بنشاط الشركه و حك التعامل مع البنون من سحب و اٌداع ولهم مجتمعٌن فمط حك االلتراض و الرهن و حك بٌع اصول الشركه من 

بعض ما ذكر من اختصاصاتها. ، تارٌخ :  االت و معدات و مبانً و سٌارات و لهما حك توكٌل او تفوض الؽٌر فً كل او

 31117برلم       21211212

خروج السٌد / دمحم جابر الدسولى ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌع نٌابه عن الشركه  -  173

عٌن او منفردٌن و لهما فً هذا الصدد لتصبح للسٌد /سعٌد  امٌن عبدالحمٌد عوض هللا  السٌد / سمٌر جمٌل باخوم ابراهٌم  مجتم

اوسع السلطات فً تمثٌل الشركه و التولٌع نٌابه عنها امام الجهات الحكومٌه و الؽٌر الحكومٌه و المضاء و حك ابرام العمود الخاصه 

ول الشركه من بنشاط الشركه و حك التعامل مع البنون من سحب و اٌداع ولهم مجتمعٌن فمط حك االلتراض و الرهن و حك بٌع اص

االت و معدات و مبانً و سٌارات و لهما حك توكٌل او تفوض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر من اختصاصاتها. ، تارٌخ : 

 31117برلم       21211212

خروج السٌد / دمحم جابر الدسولى ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌع نٌابه عن الشركه  -  174

لتصبح للسٌد /سعٌد  امٌن عبدالحمٌد عوض هللا  السٌد / سمٌر جمٌل باخوم ابراهٌم  مجتمعٌن او منفردٌن و لهما فً هذا الصدد 

اوسع السلطات فً تمثٌل الشركه و التولٌع نٌابه عنها امام الجهات الحكومٌه و الؽٌر الحكومٌه و المضاء و حك ابرام العمود الخاصه 

التعامل مع البنون من سحب و اٌداع ولهم مجتمعٌن فمط حك االلتراض و الرهن و حك بٌع اصول الشركه من بنشاط الشركه و حك 

االت و معدات و مبانً و سٌارات و لهما حك توكٌل او تفوض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر من اختصاصاتها. ، تارٌخ : 

 31117برلم       21211212

دسولى ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌع نٌابه عن الشركه خروج السٌد / دمحم جابر ال -  175

لتصبح للسٌد /سعٌد  امٌن عبدالحمٌد عوض هللا  السٌد / سمٌر جمٌل باخوم ابراهٌم  مجتمعٌن او منفردٌن و لهما فً هذا الصدد 

ات الحكومٌه و الؽٌر الحكومٌه و المضاء و حك ابرام العمود الخاصه اوسع السلطات فً تمثٌل الشركه و التولٌع نٌابه عنها امام الجه

بنشاط الشركه و حك التعامل مع البنون من سحب و اٌداع ولهم مجتمعٌن فمط حك االلتراض و الرهن و حك بٌع اصول الشركه من 

ن اختصاصاتها. ، تارٌخ : االت و معدات و مبانً و سٌارات و لهما حك توكٌل او تفوض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر م

 31117برلم       21211212

خروج السٌد / دمحم جابر الدسولى ابراهٌم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االداره و التولٌع نٌابه عن الشركه  -  176

ن و لهما فً هذا الصدد لتصبح للسٌد /سعٌد  امٌن عبدالحمٌد عوض هللا  السٌد / سمٌر جمٌل باخوم ابراهٌم  مجتمعٌن او منفردٌ

اوسع السلطات فً تمثٌل الشركه و التولٌع نٌابه عنها امام الجهات الحكومٌه و الؽٌر الحكومٌه و المضاء و حك ابرام العمود الخاصه 

بنشاط الشركه و حك التعامل مع البنون من سحب و اٌداع ولهم مجتمعٌن فمط حك االلتراض و الرهن و حك بٌع اصول الشركه من 

االت و معدات و مبانً و سٌارات و لهما حك توكٌل او تفوض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر من اختصاصاتها. ، تارٌخ : 

 31117برلم       21211212
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 230 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

برلم       21211213احمد اسامه دمحم حسن دره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  177

2645 

برلم       21211213اسامه دمحم حسن دره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : احمد  -  178

2645 

 2645برلم       21211213اسامه دمحم حسن دره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  179

 2645برلم       21211213شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ : اسامه دمحم حسن دره  شركة تضامن  مدٌر و  -  181

 2645برلم       21211213اسامه فكري دمحم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  181

 2645برلم       21211213اسامه فكري دمحم ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  182

برلم       21211213اسالم ٌوسؾ ابو رواش ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  183

2645 

برلم       21211213شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :   اسالم ٌوسؾ ابو رواش ٌوسؾ -  184

2645 

احمد اسامه دمحم حسن دره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح متضامن ، حك االدارة والتولٌع للسٌد /للمتضامنٌن  -  185

 2645برلم       21211213مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

د اسامه دمحم حسن دره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح متضامن ، حك االدارة والتولٌع للسٌد /للمتضامنٌن احم -  186

 2645برلم       21211213مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

مجتمعٌن او  اسامه دمحم حسن دره  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح متضامن ، حك االدارة والتولٌع للسٌد /للمتضامنٌن -  187

 2645برلم       21211213منفردٌن ، تارٌخ : 

اسامه دمحم حسن دره  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح متضامن ، حك االدارة والتولٌع للسٌد /للمتضامنٌن مجتمعٌن او  -  188

 2645برلم       21211213منفردٌن ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  اصبح متضامن ، حك االدارة والتولٌع للسٌد /للمتضامنٌن اسامه فكري دمحم ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  189

 2645برلم       21211213مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اسامه فكري دمحم ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح متضامن ، حك االدارة والتولٌع للسٌد /للمتضامنٌن  -  191

 2645برلم       21211213مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

اسالم ٌوسؾ ابو رواش ٌوسؾ  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح متضامن ، حك االدارة والتولٌع للسٌد /للمتضامنٌن  -  191

 2645برلم       21211213مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

االدارة والتولٌع للسٌد /للمتضامنٌن  اسالم ٌوسؾ ابو رواش ٌوسؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  اصبح متضامن ، حك -  192

 2645برلم       21211213مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

نادر نبٌل عشم سنٌور  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االدارة والتولٌع موكلة للشرٌن المتضامن السٌد /انطون  -  193

مٌن وذلن منفردٌن او مجتمعٌن ولهما فً سبٌل ذلن كافه صالح فكري جٌد والشرٌن المتضامن السٌد / مرزق وجٌه رشدى ا

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه و تمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه و االدارٌه و الضرائب و البنون بشرط ان تكون االعمال التً 

و االستدانه من البنون تكون تصدر منهما فً حدود ؼرض الشركه و مصالحها و عنوانها فٌما عدا الرهن او البٌع او االلتراض ا

 75546برلم       21211213باجتماع الطرفٌن ، تارٌخ : 

نادر نبٌل عشم سنٌور  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االدارة والتولٌع موكلة للشرٌن المتضامن السٌد /انطون  -  194

فردٌن او مجتمعٌن ولهما فً سبٌل ذلن كافه صالح فكري جٌد والشرٌن المتضامن السٌد / مرزق وجٌه رشدى امٌن وذلن من

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه و تمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه و االدارٌه و الضرائب و البنون بشرط ان تكون االعمال التً 
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من البنون تكون  تصدر منهما فً حدود ؼرض الشركه و مصالحها و عنوانها فٌما عدا الرهن او البٌع او االلتراض او االستدانه

 75546برلم       21211213باجتماع الطرفٌن ، تارٌخ : 

نادر نبٌل عشم سنٌور  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  االدارة والتولٌع موكلة للشرٌن المتضامن السٌد /انطون  -  195

تمعٌن ولهما فً سبٌل ذلن كافه صالح فكري جٌد والشرٌن المتضامن السٌد / مرزق وجٌه رشدى امٌن وذلن منفردٌن او مج

السلطات لتحمٌك ؼرض الشركه و تمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه و االدارٌه و الضرائب و البنون بشرط ان تكون االعمال التً 

تكون تصدر منهما فً حدود ؼرض الشركه و مصالحها و عنوانها فٌما عدا الرهن او البٌع او االلتراض او االستدانه من البنون 

 75546برلم       21211213باجتماع الطرفٌن ، تارٌخ : 

مرزق وجٌه رشدى امٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع موكلة للشرٌن المتضامن السٌد /انطون صالح  -  196

ل ذلن كافه السلطات فكري جٌد والشرٌن المتضامن السٌد / مرزق وجٌه رشدى امٌن وذلن منفردٌن او مجتمعٌن ولهما فً سبٌ

لتحمٌك ؼرض الشركه و تمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه و االدارٌه و الضرائب و البنون بشرط ان تكون االعمال التً تصدر 

منهما فً حدود ؼرض الشركه و مصالحها و عنوانها فٌما عدا الرهن او البٌع او االلتراض او االستدانه من البنون تكون باجتماع 

 75546برلم       21211213ٌن ، تارٌخ : الطرف

مرزق وجٌه رشدى امٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع موكلة للشرٌن المتضامن السٌد /انطون صالح  -  197

 فكري جٌد والشرٌن المتضامن السٌد / مرزق وجٌه رشدى امٌن وذلن منفردٌن او مجتمعٌن ولهما فً سبٌل ذلن كافه السلطات

لتحمٌك ؼرض الشركه و تمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه و االدارٌه و الضرائب و البنون بشرط ان تكون االعمال التً تصدر 

منهما فً حدود ؼرض الشركه و مصالحها و عنوانها فٌما عدا الرهن او البٌع او االلتراض او االستدانه من البنون تكون باجتماع 

 75546برلم       21211213الطرفٌن ، تارٌخ : 

مرزق وجٌه رشدى امٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االدارة والتولٌع موكلة للشرٌن المتضامن السٌد /انطون صالح  -  198

فكري جٌد والشرٌن المتضامن السٌد / مرزق وجٌه رشدى امٌن وذلن منفردٌن او مجتمعٌن ولهما فً سبٌل ذلن كافه السلطات 

و تمثٌلها امام كافه الجهات الحكومٌه و االدارٌه و الضرائب و البنون بشرط ان تكون االعمال التً تصدر  لتحمٌك ؼرض الشركه

منهما فً حدود ؼرض الشركه و مصالحها و عنوانها فٌما عدا الرهن او البٌع او االلتراض او االستدانه من البنون تكون باجتماع 

 75546برلم       21211213الطرفٌن ، تارٌخ : 

    21211213نادر نبٌل عشم سنٌور  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج وتم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  199

 75546برلم   

    21211213نادر نبٌل عشم سنٌور  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج وتم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  211

 75546برلم   

    21211213نبٌل عشم سنٌور  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  خرج وتم استالم كافه حموله ، تارٌخ : نادر  -  211

 75546برلم   

برلم       21211213مرزق وجٌه رشدى امٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج وتم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  212

75546 

برلم       21211213تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج وتم استالم كافه حموله ، تارٌخ : مرزق وجٌه رشدى امٌن  شركة  -  213

75546 

برلم       21211213مرزق وجٌه رشدى امٌن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  خرج وتم استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  214

75546 

االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء عمرو فتحى عبدالعال لندٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك  -  215

الثالثه منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر حكومٌة والمطاع 

ء الشركة وتحدٌد مرتباتهم العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكال

وأجورهم وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وباألجل والتولٌع امام جمٌع الجهات على 

 45111برلم       21211216المستخلصات الخاصة بالشركة وكافة االلرارات ولهم ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء عمرو فتحى عبدالعال لندٌ -  216

الثالثه منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر حكومٌة والمطاع 

لحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن ا

وأجورهم وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وباألجل والتولٌع امام جمٌع الجهات على 

 45111برلم       21211216المستخلصات الخاصة بالشركة وكافة االلرارات ولهم ، تارٌخ : 

عمرو فتحى عبدالعال لندٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء  -  217

الثالثه منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر حكومٌة والمطاع 

طاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم العام ولطاع االعمال والم

وأجورهم وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وباألجل والتولٌع امام جمٌع الجهات على 

 45111برلم       21211216ارٌخ : المستخلصات الخاصة بالشركة وكافة االلرارات ولهم ، ت

عمرو فتحى عبدالعال لندٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن حك التولٌع امام جمٌع البنون والمصارؾ فً جمٌع  -  218

المعامالت البنكٌة من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وكشوؾ الحسابات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

ضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ ولهم الحك منفردٌن فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ال

كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل ابو بعض ما ذكر 

 45111برلم       21211216. ، تارٌخ : 

عمرو فتحى عبدالعال لندٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن حك التولٌع امام جمٌع البنون والمصارؾ فً جمٌع  -  219

المعامالت البنكٌة من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وكشوؾ الحسابات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

جمٌع البنون والمصارؾ ولهم الحك منفردٌن فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد الضمان وكافة صور التعامل مع 

كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل ابو بعض ما ذكر 

 45111برلم       21211216. ، تارٌخ : 

عمرو فتحى عبدالعال لندٌل  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  منفردٌن حك التولٌع امام جمٌع البنون والمصارؾ فً جمٌع  -  211

المعامالت البنكٌة من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وكشوؾ الحسابات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

لبنون والمصارؾ ولهم الحك منفردٌن فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع ا

كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل ابو بعض ما ذكر 

 45111برلم       21211216. ، تارٌخ : 

    21211216عوم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ : خروج السٌد / عادل ن -  211

 47455برلم   

    21211216خروج السٌد / عادل نعوم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  212

 47455برلم   

    21211216اهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ : خروج السٌد / عادل نعوم ابر -  213

 47455برلم   

    21211216خروج السٌد / عادل نعوم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  214

 47455برلم   

 47455برلم       21211216تضامن  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ : دمحم باهً الجمال دمحم احمد  شركة  -  215

 47455برلم       21211216دمحم باهً الجمال دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  216

 47455برلم       21211216فه حموله ، تارٌخ : دمحم باهً الجمال دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  استالم كا -  217

 47455برلم       21211216دمحم باهً الجمال دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  218

االول و الثانً لهما خروج السٌد / عادل نعوم ابراهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  االداره و التولٌع للشرٌكٌن  -  219

 47455برلم       21211216مجتمعٌن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

خروج السٌد / عادل نعوم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  االداره و التولٌع للشرٌكٌن االول و الثانً لهما  -  221

 47455برلم       21211216مجتمعٌن ، تارٌخ : 

براهٌم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  االداره و التولٌع للشرٌكٌن االول و الثانً لهما خروج السٌد / عادل نعوم ا -  221

 47455برلم       21211216مجتمعٌن ، تارٌخ : 

خروج السٌد / عادل نعوم ابراهٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  االداره و التولٌع للشرٌكٌن االول و الثانً لهما  -  222

 47455برلم       21211216، تارٌخ :  مجتمعٌن

دمحم باهً الجمال دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن االول و الثانً لهما مجتمعٌن ،  -  223

 47455برلم       21211216تارٌخ : 

التولٌع للشرٌكٌن االول و الثانً لهما مجتمعٌن ،  دمحم باهً الجمال دمحم احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و -  224

 47455برلم       21211216تارٌخ : 

دمحم باهً الجمال دمحم احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن االول و الثانً لهما مجتمعٌن ،  -  225

 47455برلم       21211216تارٌخ : 

 احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  االداره و التولٌع للشرٌكٌن االول و الثانً لهما مجتمعٌن ، دمحم باهً الجمال دمحم -  226

 47455برلم       21211216تارٌخ : 

اٌهاب ربٌع علً احمد شعالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره و التولٌع لٌصبح حك االداره و التولٌع  -  227

ها فً كافه التصرفات و المعامالت المالٌه و البنكٌه امام البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح عن الشركه و تمثٌل

و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و االفراد و جمٌع 

ٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌهاب رٌع علً احمد شعالن و السٌد / زٌن العابدٌن فكري الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه مكفوله للشرٌك

 48344برلم       21211217احمد حسن خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و كذلن لهما حك التولٌع ، تارٌخ : 

ح حك االداره و التولٌع اٌهاب ربٌع علً احمد شعالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره و التولٌع لٌصب -  228

عن الشركه و تمثٌلها فً كافه التصرفات و المعامالت المالٌه و البنكٌه امام البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح 

و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و االفراد و جمٌع 

ات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه مكفوله للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌهاب رٌع علً احمد شعالن و السٌد / زٌن العابدٌن فكري الجه

 48344برلم       21211217احمد حسن خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و كذلن لهما حك التولٌع ، تارٌخ : 

و شرٌن  تعدٌل حك االداره و التولٌع لٌصبح حك االداره و التولٌع اٌهاب ربٌع علً احمد شعالن  شركة تضامن  مدٌر  -  229

عن الشركه و تمثٌلها فً كافه التصرفات و المعامالت المالٌه و البنكٌه امام البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح 

البنون و المصارؾ و االفراد و جمٌع  و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع جمٌع

الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه مكفوله للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌهاب رٌع علً احمد شعالن و السٌد / زٌن العابدٌن فكري 

 48344برلم       21211217احمد حسن خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و كذلن لهما حك التولٌع ، تارٌخ : 

ربٌع علً احمد شعالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره و التولٌع لٌصبح حك االداره و التولٌع  اٌهاب -  231

عن الشركه و تمثٌلها فً كافه التصرفات و المعامالت المالٌه و البنكٌه امام البنون من سحب و اٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح 

شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و االفراد و جمٌع و ؼلك الحسابات و اصدار خطابات و 

الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه مكفوله للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد/ اٌهاب رٌع علً احمد شعالن و السٌد / زٌن العابدٌن فكري 

 48344برلم       21211217:  احمد حسن خلٌل مجتمعٌن او منفردٌن و كذلن لهما حك التولٌع ، تارٌخ

اٌهاب ربٌع علً احمد شعالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  علً عمود شراء العمارات و االراضً و السٌارات باسم  -  231

الشركه و لمصلحتها و لهما الحك فً توكٌل ؼٌرهما فً كل او بعض مما ذكر علً انه فً حاله الرهن و االلتراض من البنون او 

الحكومٌه او ؼٌر الحكومٌه و االفراد او التصرؾ فً اصول الشركه فانه ٌلزم موافمه الشرٌكٌن مجتمعٌن و تعٌٌن السٌد / الجهات 

زٌن العابدٌن فكري احمد حسن خلٌل مدٌر مسئوال للشركه و تعٌٌن السٌد/ اٌهاب ربٌع علً احمد شعالن مدٌرا مسئوال لفرع الشركه 

 48344برلم       21211217، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اٌهاب ربٌع علً احمد شعالن  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  علً عمود شراء العمارات و االراضً و السٌارات باسم  -  232

الشركه و لمصلحتها و لهما الحك فً توكٌل ؼٌرهما فً كل او بعض مما ذكر علً انه فً حاله الرهن و االلتراض من البنون او 

مٌه و االفراد او التصرؾ فً اصول الشركه فانه ٌلزم موافمه الشرٌكٌن مجتمعٌن و تعٌٌن السٌد / الجهات الحكومٌه او ؼٌر الحكو

زٌن العابدٌن فكري احمد حسن خلٌل مدٌر مسئوال للشركه و تعٌٌن السٌد/ اٌهاب ربٌع علً احمد شعالن مدٌرا مسئوال لفرع الشركه 

 48344برلم       21211217، تارٌخ : 

ٌع علً احمد شعالن  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  علً عمود شراء العمارات و االراضً و السٌارات باسم اٌهاب رب -  233

الشركه و لمصلحتها و لهما الحك فً توكٌل ؼٌرهما فً كل او بعض مما ذكر علً انه فً حاله الرهن و االلتراض من البنون او 

ؾ فً اصول الشركه فانه ٌلزم موافمه الشرٌكٌن مجتمعٌن و تعٌٌن السٌد / الجهات الحكومٌه او ؼٌر الحكومٌه و االفراد او التصر

زٌن العابدٌن فكري احمد حسن خلٌل مدٌر مسئوال للشركه و تعٌٌن السٌد/ اٌهاب ربٌع علً احمد شعالن مدٌرا مسئوال لفرع الشركه 

 48344برلم       21211217، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  علً عمود شراء العمارات و االراضً و السٌارات باسم اٌهاب ربٌع علً احمد شعالن  توص -  234

الشركه و لمصلحتها و لهما الحك فً توكٌل ؼٌرهما فً كل او بعض مما ذكر علً انه فً حاله الرهن و االلتراض من البنون او 

ٌلزم موافمه الشرٌكٌن مجتمعٌن و تعٌٌن السٌد /  الجهات الحكومٌه او ؼٌر الحكومٌه و االفراد او التصرؾ فً اصول الشركه فانه

زٌن العابدٌن فكري احمد حسن خلٌل مدٌر مسئوال للشركه و تعٌٌن السٌد/ اٌهاب ربٌع علً احمد شعالن مدٌرا مسئوال لفرع الشركه 

 48344برلم       21211217، تارٌخ : 

داره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب احمد السٌد وله كافه احمد لطب احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك اال -  235

السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع و التولٌع علً 

لٌع علً عمود الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك التو

الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم الشركه و لصالحها 

 75314برلم       21211218وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

رٌن  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب احمد السٌد وله كافه احمد لطب احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و ش -  236

السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع و التولٌع علً 

لن حك التولٌع علً عمود الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذ

الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم الشركه و لصالحها 

 75314برلم       21211218وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ة  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب احمد السٌد وله كافه احمد لطب احمد السٌد  توصٌة بسٌط -  237

السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع و التولٌع علً 

و الرهن وكذلن حك التولٌع علً عمود الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض 

الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم الشركه و لصالحها 

 75314برلم       21211218وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب احمد السٌد وله كافه  احمد لطب احمد السٌد  -  238

السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع و التولٌع علً 

ك االلتراض و الرهن وكذلن حك التولٌع علً عمود الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله ح

الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم الشركه و لصالحها 

 75314برلم       21211218وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد لطب احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب احمد السٌد وله كافه  -  239

السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع و التولٌع علً 

لضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك التولٌع علً عمود الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات ا

الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم الشركه و لصالحها 

 75314م   برل    21211218وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد لطب احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب احمد السٌد وله كافه  -  241

السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع و التولٌع علً 
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ر خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك التولٌع علً عمود الشٌكات و فتح حسابات و استصدا

الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم الشركه و لصالحها 

 75314برلم       21211218وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

تخارج السٌد / احمد رمضان محمود دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  -  241

احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع 

علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك  و التولٌع

التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم 

 75314برلم       21211218فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر 

تخارج السٌد / احمد رمضان محمود دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  -  242

مع البنون فً سحب و اٌداع احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل 

و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك 

التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم 

 75314برلم       21211218كه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : الشر

تخارج السٌد / احمد رمضان محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  -  243

ار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضر

و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك 

راتو المنموالت و كل ذلن باسم التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌا

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

تخارج السٌد / احمد رمضان محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  -  244

سلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع احمد السٌد وله كافه ال

و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك 

لكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممت

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

د /احمد لطب تخارج السٌد / احمد رمضان محمود دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌ -  245

احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع 

و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك 

و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم التولٌع علً عمود الشراء 

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  تخارج السٌد / احمد رمضان محمود دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن -  246

احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع 

وكذلن حك  و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن

التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم 

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب تخارج السٌد / احمد رمضان مح -  247

احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع 

ات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهاد

التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم 

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

تخارج السٌد / احمد رمضان محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  -  248

احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع 

بات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسا
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التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم 

 75314برلم       21211218ارٌخ : الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، ت

تخارج السٌد / احمد رمضان محمود دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  -  249

اع احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌد

و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك 

التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم 

 75314برلم       21211218توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : الشركه و لصالحها وله حك ال

تخارج السٌد / احمد رمضان محمود دمحم  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  -  251

حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع  احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له

و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك 

لن باسم التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذ

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

تخارج السٌد / احمد رمضان محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  -  251

رط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بش

و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك 

راضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و اال

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

تخارج السٌد / احمد رمضان محمود دمحم  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  -  252

وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع  احمد السٌد

و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك 

الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول 

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ولٌػ للسٌد /احمد لطب تخارج السٌد / دمحم لطب رزق بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و الت -  253

احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع 

و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك 

د الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم التولٌع علً عمو

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب تخارج السٌد / دمحم لطب رزق بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن  -  254

احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع 

الرهن وكذلن حك  و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و

التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم 

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ب رزق بركات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب تخارج السٌد / دمحم لط -  255

احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع 

هادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وش

التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم 

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

تخارج السٌد / دمحم لطب رزق بركات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  -  256

احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع 

بات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسا

التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم 

 75314برلم       21211218ارٌخ : الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، ت
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تخارج السٌد / دمحم لطب رزق بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  -  257

احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع 

و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك 

التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم 

 75314برلم       21211218ٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : الشركه و لصالحها وله حك التوك

تخارج السٌد / دمحم لطب رزق بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  -  258

تعامل مع البنون فً سحب و اٌداع احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك ال

و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك 

م التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باس

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

تخارج السٌد / دمحم لطب رزق بركات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  -  259

ضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم اال

و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك 

سٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و ال

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

تخارج السٌد / دمحم لطب رزق بركات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  -  261

سلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع احمد السٌد وله كافه ال

و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك 

لكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممت

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد لطب تخارج السٌد / دمحم لطب رزق بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد / -  261

احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع 

و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك 

لبٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم التولٌع علً عمود الشراء و ا

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب تخارج السٌد / دمحم لطب رزق بركات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخار -  262

احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع 

حك  و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن

التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم 

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب  تخارج السٌد / دمحم لطب رزق بركات  -  263

احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع 

وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك  و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان

التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم 

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

رج السٌد / دمحم لطب رزق بركات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب تخا -  264

احمد السٌد وله كافه السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع 

ر خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك و التولٌع علً الشٌكات و فتح حسابات و استصدا

التولٌع علً عمود الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم 

 75314برلم       21211218الشركه و لصالحها وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد لطب احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب احمد السٌد وله كافه  -  265

السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع و التولٌع علً 
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ات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك التولٌع علً عمود الشٌكات و فتح حساب

الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم الشركه و لصالحها 

 75314برلم       21211218رٌخ : وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تا

احمد لطب احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب احمد السٌد وله كافه  -  266

السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع و التولٌع علً 

و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك التولٌع علً عمود  الشٌكات

الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم الشركه و لصالحها 

 75314برلم       21211218ماذكر ، تارٌخ :  وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض

احمد لطب احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب احمد السٌد وله كافه  -  267

لً السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع و التولٌع ع

الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك التولٌع علً عمود 

الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم الشركه و لصالحها 

 75314برلم       21211218كل او بعض ماذكر ، تارٌخ :  وله حك التوكٌل الؽٌر فً

احمد لطب احمد السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب احمد السٌد وله كافه  -  268

السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع و التولٌع علً 

لضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك التولٌع علً عمود الشٌكات و فتح حسابات و استصدار خطابات ا

الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم الشركه و لصالحها 

 75314م   برل    21211218وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد لطب احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب احمد السٌد وله كافه  -  269

السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع و التولٌع علً 

ار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك التولٌع علً عمود الشٌكات و فتح حسابات و استصد

الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم الشركه و لصالحها 

 75314برلم       21211218وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

احمد لطب احمد السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االداره و التولٌػ للسٌد /احمد لطب احمد السٌد وله كافه  -  271

السلطات و االختصاصات بشرط عدم االضرار بمصلحه الشركه و له حك التعامل مع البنون فً سحب و اٌداع و التولٌع علً 

بات و استصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وله حك االلتراض و الرهن وكذلن حك التولٌع علً عمود الشٌكات و فتح حسا

الشراء و البٌع و الرهن الصول الشركه و ممتلكاتها العمارٌه و االراضً و السٌاراتو المنموالت و كل ذلن باسم الشركه و لصالحها 

 75314برلم       21211218ارٌخ : وله حك التوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، ت

جمال سٌد عثمان عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره و التولٌع لٌصبح /  التولٌع للشركاء  -  271

كافه  الثالثه او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركه فً عاللتها مع الؽٌر و لهم كافه الصالحٌات لالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه و اجراء

التعامالت باسمها و تمثٌلها امام كافه الوزرات و المصالح الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و الخاص كما لهما الحك فً 

اجراء كافه العمود المشارطات التً تتعلك بنشاط الشركه و التولٌع علٌها باسم الشركه كما لهم الحك فً التولٌع علً عمود البٌع و 

 39634برلم       21211219لرهن لكل او بعض اصول و منموالت ، تارٌخ : الشراء و ا

جمال سٌد عثمان عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره و التولٌع لٌصبح /  التولٌع للشركاء  -  272

ت لالزمه لتحمٌك ؼرض الشركه و اجراء كافه الثالثه او منفردٌن الحك فً تمثٌل الشركه فً عاللتها مع الؽٌر و لهم كافه الصالحٌا

التعامالت باسمها و تمثٌلها امام كافه الوزرات و المصالح الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و الخاص كما لهما الحك فً 

لتولٌع علً عمود البٌع و اجراء كافه العمود المشارطات التً تتعلك بنشاط الشركه و التولٌع علٌها باسم الشركه كما لهم الحك فً ا

 39634برلم       21211219الشراء و الرهن لكل او بعض اصول و منموالت ، تارٌخ : 

جمال سٌد عثمان عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و العمارات و لهم حك شراء او بٌع االصول االخرى و  -  273

التولٌع علً الشٌكات البنكٌه بكافه انواعها و فً السحب و االٌداع و  المهمات و البضائع و المنموالت و العمارات و لهم حك

الصرؾ بصفه عامه و لهم حك فتح الحسابات بالبنون و كافه الموسسات المالٌه و حك االلتراض بطرٌك االعتماد و لبض و دفع 

 39634برلم       21211219تارٌخ : كافه المبالػ و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه المبالػ و السندات االذنٌه و التجارٌه ، 
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جمال سٌد عثمان عبد اللطٌؾ  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  و العمارات و لهم حك شراء او بٌع االصول االخرى و  -  274

المهمات و البضائع و المنموالت و العمارات و لهم حك التولٌع علً الشٌكات البنكٌه بكافه انواعها و فً السحب و االٌداع و 

لصرؾ بصفه عامه و لهم حك فتح الحسابات بالبنون و كافه الموسسات المالٌه و حك االلتراض بطرٌك االعتماد و لبض و دفع ا

 39634برلم       21211219كافه المبالػ و تحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه المبالػ و السندات االذنٌه و التجارٌه ، تارٌخ : 

برلم       21211221بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح// شرٌن موصى ، تارٌخ :  طارق  حامد سٌد  احمد  توصٌة -  275

53775 

مصطفى فتحى مصطفى اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن و مدٌر الفرع  اصبح// شرٌن موصى ، تارٌخ :  -  276

 53775برلم       21211221

ل حك االدارة والتولٌع لتصبح// للشرٌن االول المتضامن فمط طارق  حامد سٌد  احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌ -  277

 53775برلم       21211221وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : 

مصطفى فتحى مصطفى اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن و مدٌر الفرع  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح//  -  278

 53775برلم       21211221ط وله كافه السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة ، تارٌخ : للشرٌن االول المتضامن فم

دمحم حسنً حسن دمحم  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لتصبح// موكله للطرفٌن مجتمعٌن  -  279

    21211223وبعنوانها ، تارٌخ :  اومنفردٌن بشرط ان تكون االعمال التى تصدر منهم لتحمٌك ؼرض الشركة وضمن اؼراضها

 81386برلم   

دمحم جمال محمود احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / دمحم جمال محمود منفردا  -  281

 11252رلم   ب    21211224والتعامل مع البنون بالصرؾ واالٌداع من حك الشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم جمال محمود احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / دمحم جمال محمود منفردا  -  281

 11252برلم       21211224والتعامل مع البنون بالصرؾ واالٌداع من حك الشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

د احمد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / دمحم جمال محمود منفردا دمحم جمال محمو -  282

 11252برلم       21211224والتعامل مع البنون بالصرؾ واالٌداع من حك الشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

تعدٌل بند االدارة والتولٌع لٌصبح للسٌد / دمحم جمال محمود منفردا دمحم جمال محمود احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  283

 11252برلم       21211224والتعامل مع البنون بالصرؾ واالٌداع من حك الشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

السٌد /عالء حسن بشٌر  عالء حسن بشٌر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن -  284

 53387برلم       21211224منفردا ، تارٌخ : 

خروج السٌده /عزه على دمحم نادى  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  اصبح حك االداره والتولٌع للشرٌن المتضامن  -  285

 53387برلم       21211224السٌد /عالء حسن بشٌر منفردا ، تارٌخ : 

شفٌك زكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له ادارة الشركة والتولٌع عنها موكولة لكل من الشرٌن االول السٌد /  امٌر ولٌم -  286

امٌر ولٌم شفٌك والشرٌن الثانى السٌد فاٌز وحٌد نجٌب مجتمعان او منفردان ولهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وهما 

وهما ٌمثالن  -خاصة بالشركة فى داخل الجمهورٌة وخارجها مهما بلؽت لٌمتها المختصان بالتعهدات والمعامالت والتعالدات ال

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -امام المطاع العام والخاص  -امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة  -الشركة امام الؽٌر 

 56772لم   بر    21211224والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

امٌر ولٌم شفٌك زكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له ادارة الشركة والتولٌع عنها موكولة لكل من الشرٌن االول السٌد /  -  287

امٌر ولٌم شفٌك والشرٌن الثانى السٌد فاٌز وحٌد نجٌب مجتمعان او منفردان ولهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة وهما 

وهما ٌمثالن  -ات والمعامالت والتعالدات الخاصة بالشركة فى داخل الجمهورٌة وخارجها مهما بلؽت لٌمتها المختصان بالتعهد

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -امام المطاع العام والخاص  -امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة  -الشركة امام الؽٌر 

 56772برلم       21211224ات ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

امٌر ولٌم شفٌك زكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  له ادارة الشركة والتولٌع عنها موكولة لكل من الشرٌن االول السٌد /  -  288

لشركة وهما امٌر ولٌم شفٌك والشرٌن الثانى السٌد فاٌز وحٌد نجٌب مجتمعان او منفردان ولهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض ا

وهما ٌمثالن  -المختصان بالتعهدات والمعامالت والتعالدات الخاصة بالشركة فى داخل الجمهورٌة وخارجها مهما بلؽت لٌمتها 

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون  -امام المطاع العام والخاص  -امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة  -الشركة امام الؽٌر 

 56772برلم       21211224ب واٌداع والتولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : والمصارؾ من سح

امٌر ولٌم شفٌك زكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة  -  289

لهما الحك فى التولٌع على عمود صور التعامل مع البنون والمصارؾ وجهات التموٌل والسحب واالٌداع بدون حدود مالٌه لصوى و

الشراء وااللتراض والرهن التجارى والعمارى من البنون وؼٌر البنون سواء مفتوح بها اعتمادات او ؼٌر المفتوح بها اعتمادات 

بٌع وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وخطابات الضمان وفتح االعتمادات والتولٌع علٌها وكذلن الحك فى 

 56772برلم       21211224وتاجٌر ورهن اصول وممتلكات الشركة والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

امٌر ولٌم شفٌك زكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة  -  291

اع بدون حدود مالٌه لصوى ولهما الحك فى التولٌع على عمود صور التعامل مع البنون والمصارؾ وجهات التموٌل والسحب واالٌد

الشراء وااللتراض والرهن التجارى والعمارى من البنون وؼٌر البنون سواء مفتوح بها اعتمادات او ؼٌر المفتوح بها اعتمادات 

ولٌع علٌها وكذلن الحك فى بٌع وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وخطابات الضمان وفتح االعتمادات والت

 56772برلم       21211224وتاجٌر ورهن اصول وممتلكات الشركة والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

امٌر ولٌم شفٌك زكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة  -  291

هات التموٌل والسحب واالٌداع بدون حدود مالٌه لصوى ولهما الحك فى التولٌع على عمود صور التعامل مع البنون والمصارؾ وج

الشراء وااللتراض والرهن التجارى والعمارى من البنون وؼٌر البنون سواء مفتوح بها اعتمادات او ؼٌر المفتوح بها اعتمادات 

ضمان وفتح االعتمادات والتولٌع علٌها وكذلن الحك فى بٌع وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وخطابات ال

 56772برلم       21211224وتاجٌر ورهن اصول وممتلكات الشركة والتولٌع على عمود ، تارٌخ : 

 امٌر ولٌم شفٌك زكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البٌع االبتدائٌة والنهائٌة امام الشهر العمارى واعتمادها وتوثٌمها -  292

واشهارها وتسجٌلها ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات الالزمة ضمن اؼراض الشركة ولمصلحتها والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها 

العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة بالنمد او باالجل وامام السجل التجارى والؽرفة التجارٌة والمٌام بإجراءات 

وامام مصلحة الجمارن  -ٌة والملكٌة الصناعٌة وأمام الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات تسجٌل العالمات التجار

 56772برلم       21211224وامام ، تارٌخ :  -ومصلحة الضرائب بكافة درجاتها 

العمارى واعتمادها وتوثٌمها امٌر ولٌم شفٌك زكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البٌع االبتدائٌة والنهائٌة امام الشهر  -  293

واشهارها وتسجٌلها ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات الالزمة ضمن اؼراض الشركة ولمصلحتها والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها 

اءات العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة بالنمد او باالجل وامام السجل التجارى والؽرفة التجارٌة والمٌام بإجر

وامام مصلحة الجمارن  -تسجٌل العالمات التجارٌة والملكٌة الصناعٌة وأمام الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات 

 56772برلم       21211224وامام ، تارٌخ :  -ومصلحة الضرائب بكافة درجاتها 

ائٌة والنهائٌة امام الشهر العمارى واعتمادها وتوثٌمها امٌر ولٌم شفٌك زكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البٌع االبتد -  294

واشهارها وتسجٌلها ولهما فى ذلن كافة الصالحٌات الالزمة ضمن اؼراض الشركة ولمصلحتها والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها 

ؽرفة التجارٌة والمٌام بإجراءات العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة بالنمد او باالجل وامام السجل التجارى وال

وامام مصلحة الجمارن  -تسجٌل العالمات التجارٌة والملكٌة الصناعٌة وأمام الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات 

 56772برلم       21211224وامام ، تارٌخ :  -ومصلحة الضرائب بكافة درجاتها 

وامام المحاكم والخبراء المنتدبٌن من لبل  -مدٌر و شرٌن  هٌئة التأمٌنات االجتماعٌة  امٌر ولٌم شفٌك زكً  شركة تضامن  -  295

ولهما  -وفى الحضور وتسلٌم البٌانات واالوراق والمذكرات ولبول التمرٌر او رفضه  -وأمام للم الرخص وإدارة المرور  -المحاكم 

 56772برلم       21211224ٌخ : الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصهم ، تار

وامام المحاكم والخبراء المنتدبٌن من لبل  -امٌر ولٌم شفٌك زكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  هٌئة التأمٌنات االجتماعٌة  -  296

ولهما  -فضه وفى الحضور وتسلٌم البٌانات واالوراق والمذكرات ولبول التمرٌر او ر -وأمام للم الرخص وإدارة المرور  -المحاكم 

 56772برلم       21211224الحك فى تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصهم ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وامام المحاكم والخبراء المنتدبٌن من لبل  -امٌر ولٌم شفٌك زكً  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  هٌئة التأمٌنات االجتماعٌة  -  297

ولهما  -وفى الحضور وتسلٌم البٌانات واالوراق والمذكرات ولبول التمرٌر او رفضه  -وأمام للم الرخص وإدارة المرور  -المحاكم 

 56772برلم       21211224وكٌل الؽٌر فى كل او بعض اختصاصهم ، تارٌخ : الحك فى تفوٌض او ت

    21211226خروج  / دمحم على الصنافٌرى عٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  298

 69128برلم   

    21211226متخارج  استالم كافه حموله ، تارٌخ : خروج  / دمحم على الصنافٌرى عٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  299

 69128برلم   

 69128برلم       21211226اٌمن ممدوح رمضان السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  311

 69128برلم       21211226اٌمن ممدوح رمضان السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  استالم كافه حموله ، تارٌخ :  -  311

خروج  / دمحم على الصنافٌرى عٌد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  حك االدارة والتولٌع موكله للشرٌكٌن االول و  -  312

الثانً  مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التً تصدر عنه بعنوان الشركة 

اؼراضها ولهما فتح الحسابات فً البنون والسحب واالٌداع باسم الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر وضمن 

حكومٌة والتولٌع على كافة العمود واالتفالٌات .اما حك االلتراض والرهن من البنون موكوله الى الشرٌن /اٌمن ممدوح رمضان 

 69128برلم       21211226لسلطات ، تارٌخ : منفردا وله فى تحمٌك ذلن كافه ا-السٌد 

خروج  / دمحم على الصنافٌرى عٌد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  حك االدارة والتولٌع موكله للشرٌكٌن االول  -  313

بعنوان الشركة و الثانً  مجتمعٌن او منفردٌن ولهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التً تصدر عنه 

وضمن اؼراضها ولهما فتح الحسابات فً البنون والسحب واالٌداع باسم الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر 

حكومٌة والتولٌع على كافة العمود واالتفالٌات .اما حك االلتراض والرهن من البنون موكوله الى الشرٌن /اٌمن ممدوح رمضان 

 69128برلم       21211226فى تحمٌك ذلن كافه السلطات ، تارٌخ : منفردا وله -السٌد 

اٌمن ممدوح رمضان السٌد  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع موكله للشرٌكٌن االول و الثانً  مجتمعٌن  -  314

نه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها او منفردٌن ولهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التً تصدر ع

ولهما فتح الحسابات فً البنون والسحب واالٌداع باسم الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع على 

له فى منفردا و-كافة العمود واالتفالٌات .اما حك االلتراض والرهن من البنون موكوله الى الشرٌن /اٌمن ممدوح رمضان السٌد 

 69128برلم       21211226تحمٌك ذلن كافه السلطات ، تارٌخ : 

اٌمن ممدوح رمضان السٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك االدارة والتولٌع موكله للشرٌكٌن االول و الثانً  مجتمعٌن  -  315

در عنه بعنوان الشركة وضمن اؼراضها او منفردٌن ولهما كافة السلطات لتحمٌك ؼرض الشركة بشرط ان تكون االعمال التً تص

ولهما فتح الحسابات فً البنون والسحب واالٌداع باسم الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والتولٌع على 

دا وله فى منفر-كافة العمود واالتفالٌات .اما حك االلتراض والرهن من البنون موكوله الى الشرٌن /اٌمن ممدوح رمضان السٌد 

 69128برلم       21211226تحمٌك ذلن كافه السلطات ، تارٌخ : 

 54191برلم       21211227ولٌد عرفة علً دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  316

 54191برلم       21211227ارٌخ : ولٌد عرفة علً دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، ت -  317

برلم       21211227عٌد حسن رمضان عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  318

54191 

برلم       21211227عٌد حسن رمضان عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  خرج واستلم كافة حموله ، تارٌخ :  -  319

54191 

ولٌد عرفة علً دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفرداً وله الحك فً تفوٌض الؽٌر فً كل او  -  311

بعض ما ذكر وكذا الحك فً التعامل مع جمٌع البنون فً كافة المعامالت من فتح حسابات او اعتمادات مستندٌة او سحب او اٌداع 

 54191برلم       21211227خ : اى مبالػ خاصة بالشركة ، تارٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ولٌد عرفة علً دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفرداً وله الحك فً تفوٌض الؽٌر فً كل او  -  311

ٌداع بعض ما ذكر وكذا الحك فً التعامل مع جمٌع البنون فً كافة المعامالت من فتح حسابات او اعتمادات مستندٌة او سحب او ا

 54191برلم       21211227اى مبالػ خاصة بالشركة ، تارٌخ : 

عٌد حسن رمضان عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفرداً وله الحك فً تفوٌض الؽٌر فً كل  -  312

ت او اعتمادات مستندٌة او سحب او او بعض ما ذكر وكذا الحك فً التعامل مع جمٌع البنون فً كافة المعامالت من فتح حسابا

 54191برلم       21211227اٌداع اى مبالػ خاصة بالشركة ، تارٌخ : 

عٌد حسن رمضان عامر  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  له حك االدارة والتولٌع منفرداً وله الحك فً تفوٌض الؽٌر فً كل  -  313

ون فً كافة المعامالت من فتح حسابات او اعتمادات مستندٌة او سحب او او بعض ما ذكر وكذا الحك فً التعامل مع جمٌع البن

 54191برلم       21211227اٌداع اى مبالػ خاصة بالشركة ، تارٌخ : 

دخول السٌد// شكرى مسعد فانوس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح// للشرٌكٌن  -  314

 57644برلم       21211227ن ، تارٌخ : مجتمعٌن او منفردٌ

دخول السٌد// شكرى مسعد فانوس  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح// للشرٌكٌن  -  315

 57644برلم       21211227مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

حك االدارة والتولٌع لٌصبح// للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ، مالن جورج فتحً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل  -  316

 57644برلم       21211227تارٌخ : 

مالن جورج فتحً  شركة تضامن  شرٌن متخارج  تعدٌل حك االدارة والتولٌع لٌصبح// للشرٌكٌن مجتمعٌن او منفردٌن ،  -  317

 57644برلم       21211227تارٌخ : 

 ــــ  ــــــــــــــــــ  

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 64454برلم       21211219حمٌده عبد الهادي و شرٌكها  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  1

    21211217اصبحت / سالمه احمد ابو الحسن و شرٌكته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

 43611برلم   

برلم       21211217سالمه احمد ابو الحسن احمد و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  3

43611 

    21211217اصبحت / سالمه احمد ابو الحسن و شرٌكته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 43611برلم   

برلم       21211217سالمه احمد ابو الحسن احمد و شرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

43611 

برلم       21211218اصبحت/ احمد لطب احمد السٌد وشرٌكٌة  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  6

75314 

برلم       21211218ٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : احمد لطب احمد السٌد و شر -  7

75314 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    21211218اصبحت / احمد لطب احمد السٌد و شرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  8

 75314برلم   

برلم       21211218عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  اصبحت/ احمد لطب احمد السٌد وشرٌكٌة  شركة تضامن  ملخص ومشهر -  9

75314 

برلم       21211218احمد لطب احمد السٌد و شرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

75314 

    21211218اصبحت / احمد لطب احمد السٌد و شرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  11

 75314برلم   

    21211218اصبحت/ احمد لطب احمد السٌد وشرٌكٌة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  12

 75314برلم   

برلم       21211218احمد لطب احمد السٌد و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

75314 

    21211218ت / احمد لطب احمد السٌد و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : اصبح -  14

 75314برلم   

    21211218اصبحت/ احمد لطب احمد السٌد وشرٌكٌة  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  15

 75314برلم   

برلم       21211218كه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : احمد لطب احمد السٌد و شرٌ -  16

75314 

    21211218اصبحت / احمد لطب احمد السٌد و شرٌكه  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  17

 75314برلم   

 73886برلم       21211219كة تضامن ، تارٌخ : عمرو دمحم امام و شرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شر -  18

 73886برلم       21211219عمرو دمحم امام و شرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  19

تامر سٌد حسن على / حسام على كمال الدٌن فهمى ثروت  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

 41229برلم       21211219

    21211219اصبحت / تامر سٌد حسن علً شرٌكٌته  توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  21

 41229برلم   

تامر سٌد حسن على / حسام على كمال الدٌن فهمى ثروت  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

 41229م   برل    21211219

برلم       21211219اصبحت / تامر سٌد حسن علً شرٌكٌته  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

41229 

 69128برلم       21211226فرؼلً حنفً محمود وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  24

برلم       21211226توصٌة بسٌطة  ملخص ومشهر عنه توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :   فرؼلً حنفً محمود وشركاه -  25

69128 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 34352برلم       21211212، تارٌخ :  1884  2124-7-14خالد دمحم عثمان دمحم  ساري حتى  -  1

 38653برلم       21211212، تارٌخ :  1917  2125-2-21اسامه حلمى نور الدٌن عبد الحلٌم  ساري حتى  -  2

 39118برلم       21211212، تارٌخ :  1889  2125-2-9مجدي مبارز سٌد مبارز  ساري حتى  -  3

 15346برلم       21211212، تارٌخ :  1926  2123-8-26دمحم حمدى عبد اللطٌؾ عٌاد  ساري حتى  -  4

 23947برلم       21211212، تارٌخ :  1887  2123-2-24دمحم مجدي دمحم عبدالحمٌد  ساري حتى  -  5

 33161برلم       21211212:  ، تارٌخ 1921  2124-5-19دمحم حسٌن دمحم جودة  ساري حتى  -  6

 33467برلم       21211212، تارٌخ :  1933  2124-6-8عبد هللا سعد دمحم دمحم داود  ساري حتى  -  7

 36531برلم       21211212، تارٌخ :  1937  2124-11-28دعاء عامر عطا احمد حسب النبى  ساري حتى  -  8

 37123برلم       21211212، تارٌخ :  1921  2124-11-18كرٌم دمحم صالح ابراهٌم  ساري حتى   -  9

 34424برلم       21211213، تارٌخ :  1977  2124/7/19بوال مجدى جرجس ٌعموب  سارى حتى  -  11

 26681برلم       21211213، تارٌخ :  1998  2123/6/12عصام دمحم عبد الحمٌد عبد الحمٌد  سارى حتى  -  11

 4623برلم       21211213، تارٌخ :  2113  2117/11/2برون عبد العظٌم دمحم  سارى حتى نور الدٌن م -  12

 4623برلم       21211213، تارٌخ :  2114  2122/11/2نور الدٌن مبرون عبد العظٌم دمحم  سارى حتى  -  13

 7126برلم       21211213، تارٌخ :  1947  2117/12/26جالل عبد الكرٌم دمحم حافظ  سارى حتى  -  14

 7126برلم       21211213، تارٌخ :  1948  2122/12/26جالل عبد الكرٌم دمحم حافظ  سارى حتى  -  15

 31727برلم       21211213، تارٌخ :  1991  2124/2/5سهام ابراهٌم الدسولً دمحم  سارى حتى  -  16

 37288برلم       21211213، تارٌخ :  1997  2124/11/24حسن السٌد علً علً ابراهٌم  سارى حتى  -  17

 26671برلم       21211213، تارٌخ :  1955  2123/6/11مصطفى دمحم دمحم احمد ٌوسؾ  سارى حتى  -  18

 26391برلم       21211213، تارٌخ :  1967  2123/6/2احمد دمحم عبد اللطٌؾ  سارى حتى  -  19

 12415برلم       21211213، تارٌخ :  2126  2123-5-24ري حتى دمحم علً للمماوالت العمومٌه  سا -  21

 12415برلم       21211213، تارٌخ :  2126  2123-5-24دمحم علً للمماوالت العمومٌه  ساري حتى  -  21

 12415برلم       21211213، تارٌخ :  2125  2123-5-24دمحم علً للمماوالت العمومٌه  ساري حتى  -  22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5786برلم       21211213، تارٌخ :  2111  2122/11/14امة سلٌمان موسى ابو الماسم  سارى حتى اس -  23

 35433برلم       21211213، تارٌخ :  1959مدحت حسٌن عكاشه عباد     -  24

 31177برلم       21211213، تارٌخ :  1988  2124/1/15محمود ابراهٌم محمود حبٌب  سارى حتى  -  25

 38514برلم       21211213، تارٌخ :  1987  2125/1/17دمحم فاروق دمحم احمد زعزع  سارى حتى  -  26

 37118برلم       21211213، تارٌخ :  3911  2124/11/16احمد ٌحٌى االمام هاللى  سارى حتى  -  27

 36212برلم       21211213، تارٌخ :  2121  2124/ 11/  12ؼرٌب ابو العال جالل عامر  سارى حتى  -  28

 5611برلم       21211213، تارٌخ :  1964  2123/9/16حمدي دمحم محمود مطاوع  سارى حتى  -  29

 5611برلم       21211213، تارٌخ :  1965  2122/11/11حمدى دمحم محمود مطاوع  سارى حتى  -  31

 17778برلم       21211213، تارٌخ :  1951احمد صالح الدٌن عبد الحلٌم صالح     -  31

 17778برلم       21211213، تارٌخ :  1952احمد صالح الدٌن عبد الحلٌم صالح     -  32

 4519برلم       21211213، تارٌخ :  2113  2117/9/29ٌاسر فاروق حافظ حسن  سارى حتى  -  33

 4519برلم       21211213، تارٌخ :  2114  2122/9/29سر فاروق حافظ حسن  سارى حتى ٌا -  34

 32817برلم       21211213، تارٌخ :  1951  2124/5/11مصطفى على السٌد دمحم خلؾ  سارى حتى  -  35

 12869برلم       21211213، تارٌخ :  2111دمحم عزت سلٌمان محمود     -  36

 12869برلم       21211213، تارٌخ :  2112سلٌمان محمود    دمحم عزت  -  37

 23142برلم       21211213، تارٌخ :  1949  2123/1/19صفاء كامل حسٌنى طه  سارى حتى  -  38

 29717برلم       21211213، تارٌخ :  1995  2123/12/24كوافٌر فتوح للرجال  سارى حتى  -  39

 

 

 

 


